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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas rahmat dan karuniaNya 

sehingga laporan Audit Mutu Internal dalam hal tingkat  ketercapaian standar mutu UNISM 

tahun akademik 2020/2021 di Program Studi Sarjana Sistem Informasi Fakultas Sains dan 

Teknologi Universitas Sari Mulia dapat kami selesaikan. 

Standar mutu UNISM mengalami revisi ditahun 2021, untuk mengakomodir tuntutan 

baru dalam tata Kelola perguruan tinggi. Standar Mutu UNISM revisi ini telah ditetapkan 

berdasarkan SK rektor tahun 2021. Guna melihat terlaksanannya standar mutu ini 

dilingkungan UNISM, maka telah dilaksanakan Audit Mutu Internal diseluruh prodi di 

UNISM. Audit mutu internal ini dapat berjalan dengan baik atas dukungan dan bantuan  

dalam pelaksanaan kegiatan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, kami 

menyampaikan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 

1. Ketua dan tim LPM UNISM yang telah memfasilitasi dan mendukung kegiatan ini. 

2. Dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan beserta semua tim yang membantu 

terlaksananya kegiatan ini. 

3. Para Auditor yang telah melakukan audit mutu internal Program Studi 

4. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya audit ini yang tidak dapat kami 

sebutkan satu persatu. 

 

Dengan terselesaikannya kegiatan ini, kami berharap dukungan dan pengertian semua 

pihak, khususnya dosen dan tenaga pendidik Universitas Sari Mulia bahwa program dan 

pelaksanaan Audit Mutu Internal dilaksanakan semata-mata untuk peningkatan mutu 

Program Sarjana Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi 

Semoga dengan dilakukannya program Audit Mutu Internal ini dapat meningkatkan 

mutu di lingkungan Universitas Sari Mulia.  

 

 

Banjarmasin, 2021 

Penyusun,  

 

 

 

           Tim Auditor 
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VISI DAN MISI 

UNIVERSITAS SARI MULIA 

 

Visi  

Menjadi universitas terkemuka dalam mengembangkan nilai potensi kekayaan lokal untuk 

menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing di tingkat wilayah, 

nasional, dan internastional tahun 2030 

 

Misi 

1. Menyeleggarakan pendidikan secara profesional dan berkesinambungan melalui 

pendekatan pendidikan lintas profesi. 

2. Meningkatkan kualitas dan mengembangkan penelitian budaya dan kekayaan hayati lokal 

3. Menimngkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui 

pendekatan kerjasama lintas profesi 

4. Menjalin kemitraan yang intensif untuk menunjang terwujudnya penyelenggaraan 

tridarma perguruan tinggi dan luaran yang unggul 
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VISI DAN MISI 

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 

 

Visi 

“Menjadi Fakultas Sains dan Teknologi yang unggul melalui kolaborasi lintas profesi dalam 

pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berorientasi di bidang kesehatan untuk 

menghasilkan lulusan yang professional Tahun 2030.” 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan professional melalui pendekatan interdisciplinary 

education (ICD-IPE) dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

berorientasi pada bidang kesehatan untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

2. Melaksanakan penelitian di Bidang Sains dan Teknologi melalui pendekatan 

Interdisiplinery Education untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Bidang Sains dan Teknologi melalui 

pendekatan Interdisiplinery Education untuk menigkatkan kemandirian dan daya saing 

masyarakat. 

4. Menjalin kerja sama di tingkat wilayah, nasional dan internasional untuk menunjang 

pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi sehingga meningkatkan mutu tata kelola. 
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VISI DAN MISI 

PROGRAM STUDI SARJANA SISTEM INFORMASI 

 

Visi 

“Menjadi Program Studi Sistem Informasi yang unggul dalam bidang integrasi Sistem 

Informasi melalui pendekatan interprofesional education sehingga menghasilkan lulusan yang 

inovatif dan kreatif di tingkat nasional tahun 2030” 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan yang professional dalam bidang Sistem informasi melalui 

pendekatan Interprofesional Education sehingga menghasilkan lulusan yang kreatif dan 

kompetitif. 

2. Melaksanakan penelitian di bidang Sistem informasi melalui pendekatan Interprofesional 

Collaboration untuk meningkatkan optimalisasi sistem informasi. 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan Interprofesional 

Collaboration untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui sistem informasi. 

4. Menjalin kemitraan di tingkat wilayah, nasional, dan internasional untuk meningkatkan 

mutu pendidikan dan produktivitas program studi sistem informasi dalam melaksanakan 

tri dharma perguruan tinggi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Universitas Sari Mulia (UNISM) melaksanaan sistem penjaminan mutu sesuai dengan 

Permendikbud no. 3 tahun 2020 tentang SNPT, Permenristek Dikti no 62 tahun 2016 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 

dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, 

Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan (PPEPP) Standar SPMI UNISM. Kelima langkah 

tersebut harus dilaksanakan secara internal oleh perguruan tinggi. Evaluasi Pelaksanaan Standar 

SPMI dilakukan dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI), yaitu memeriksa 

pemenuhan standar pada tahap pelaksanaan standar SPMI yang dilaksanakan setiap semester. 

Pelaksanaan AMI menjadi salah satu instrument evaluasi yang dilakukan untuk menemukan 

(assesment), mendiagnosa, dan memetakan persoalan dan pencapaian kinerja pada satu periode 

tertentu. Oleh karena itu, setiap tahun  AMI rutin dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu  

UNISM yang bertujuan untuk memeriksa penerapkan SPMI, memeriksa kesesuaian penerapan 

dengan persyaratan SPMI, menilai gap antara pelaksanaan kegiatan dengan standar SPMI yang 

diterapkan. Sehingga dapat memberi gambaran secara nyata perkembangan dan perubahan kinerja 

UPPS atau unit - unit di lingkungan UNISM. 

Pelaksanaan AMI  pada tahun akademik  2020/2021 dilaksanakan pada bulan November 

yang pelaksanaannya dilakukan secara offline  dengan mengharuskan melakukan protokol kesehatan 

secara ketat. 

Kegiatan AMI dilakukan dengan melihat bukti pelaksanaan standar yaitu seluruh dokumen 

sebagai bukti pelaksanaan standar yang telah dilakukan. Dalam pelaksanaan AMI menggunakan 

check list  sesuai dengan standar SPMI untuk memotret pelaksanaan standar secara keseluruhan. 

 

A. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI 

Setiap lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi wajib melaksanakan standar 

Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

Permendikbud no. 3 tahun 2020.  Guna melaksanakan SNPT tersebut, perguruan tinggi wajib 

menerapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI). SPMI merupakan kegiatan sistemik 

penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi untuk mengawasi penyelenggaraan 

pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan sebagaimana diatur dalam 

Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal ( SPMI) 

SPMI bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh setiap 

perguruan tinggi, melalui penyelenggaraann Tridharma Perguruan Tinggi, dalam rangka 

mewujudkan visi serta memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal 

perguruan tinggi. Mutu perguruan tinggi adalah kesesuaian antara penyelenggaraan perguruan 
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tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan, maupun standar yang ditetapkan oleh perguruan 

tinggi sendiri berdasarkan visi dan kebutuhan dari stakeholders. Dengan demikian, perguruan 

tinggi dinyatakan bermutu apabila perguruan tinggi tersebut mampu:   

a. Menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya;  

b. Menjabarkan visinya ke dalam sejumlah standar;   

c. Memenuhi, mengendalikan, dan meningkatkan serta mengembangkan sejumlah standar 

untuk memenuhi kebutuhan stakeholders.  

Salah satu tahap yang harus dilakukan untuk menjamin ketercapaian pelaksanaan SNPT di 

perguruan tinggi adalah dengan melaksanakan audit mutu internal.   

 

B. RASIONAL   

Pengelolaan program dan lembaga pendidikan tinggi terarah kepada pengembangan dan 

perbaikan mutu program dan lembaga secara berkelanjutan. Untuk maksud tersebut, perguruan 

tinggi beserta satuan-satuan kerjanya perlu memiliki dan melaksanakan sistem penjaminan mutu 

(quality assurance system) yang mampu meyakinkan para pemangku kepentingan (stakeholders), 

baik internal maupun eksternal.    

 Penjaminan mutu perlu didasarkan atas data dan informasi yang benar dan akurat serta analisis 

yang cermat, komprehensif, dan mutakhir. Untuk menyajikan informasi seperti itu, perguruan 

tinggi dan satuan-satuan kerjanya harus selalu melakukan evaluasi mengenai kinerja, keadaan, 

dan perangkat kependidikannya secara internal.   

.  

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu membutuhkan Audit sebagai  proses peningkatan 

mutu secara berkelanjutan.  Audit Mutu merupakan penilaian secara sistematis untuk menetapkan 

apakah suatu proses telah berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, sedang AMI 

merupakan pemeriksaan dan verifikasi secara independen terhadap pelaksanaan proses  apakah 

sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, sehingga memberikan hasil yang bermutu atau 

tidak.  

Memperhatikan hal tersebut, UNISM menempatkan audit mutu sebagai unsur utama 

dalam upaya menyelenggarakan penjaminan mutu internal dan eksternal, serta dalam mendukung 

evaluasi eksternal dalam bentuk Audit Mutu  Internal. Dalam siklus periode mutu tahun 

2020/2021 ini, UNISM melaksanakan Audit Mutu  Internal pada program studi dan Lembaga 

serta unit yang terkait di lingkungan UNISM,  pada bulan November 2021. 

Hasil dari kegiatan AMI salah satunya adalah sebagai bahan pimpinan universitas dalam 

menentukan kebijakan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang dan sebagai upaya 

UNISM dalam mengevaluasi kinerja program studi atau Lembaga dalam memberikan pelayanan 

terhadap stakeholders, merespons kepentingan tersebut LPM UNISM  telah  memfasilitasi 

kegiatan pelaksanaan AMI untuk kegiatan audit mutu ke  program studi, Lembaga dan unit terkait 
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di lingkungan UNISM. Dengan demikian peningkatan mutu pendidikan tinggi secara 

berkelanjutan dapat diwujudkan melalui kegiatan  “AMI” di lingkungan  UNISM Tahun 2021”.  

 

C. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL 

1. Tujuan AMI  

a. Menilai, mengevaluasi, mengoreksi, membimbing, kesesuaian unsur-unsur sistem 

mutu dengan standar yang tetah ditentukan;  

b. Mengukur keefektifan pencapaian tujuan dan sasaran mutu yang telah ditetapkan 

sebelumnya;  

c. Memberi bimbingan pendampingan teraudit/program studi/Lembaga/Unit terkait 

untuk memperbaiki sistem penjaminan mutu;  

d. Memenuhi persyaratan-persyaratan  peraturan atau perundangan yang berlaku.  

2. Manfaat AMI  

a. Memperoleh gambaran tentang kinerja Lembaga, unit terkait, program studi & 

Fakultas, terkait dengan peningkatan mutu UNISM;  

b. Meningkatnya kinerja Lembaga, unit terkait , program studi & Fakultas memberikan 

pelayanan terhadap stakeholders;  

c. Kualitas output yang meningkat dengan meningkatnya kualitas layanan melalui Audit 

Mutu  Internal (AMI);  

d. Meningkatnya output dan outcome dari kinerja UNISM dalam melaksanakan Tridarma 

PT serta keterserapan lulusan dalam dunia kerja yang lebih luas 
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BAB II 

METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL 

 

A. MEKANISME  PELAKSANAAN  AUDIT MUTU INTERNAL 

Kegiatan audit mutu internal diawali oleh kegiatan audit dokumen untuk mengaudit secara 

kelengkapan dokumen dari standar yang dinilai. Selanjutnya auditor dipimpin oleh ketua 

auditor melaksanakan audit lapangan melalui proses seperti yang telah ditentukan. Kemudian 

hasil audit disusun menjadi sebuah laporan yang diserahkan kepada Lembaga Penjaminan 

Mutu yang kemudian dilanjutkan ke Rapat Tinjauan Manajemen untuk menyelesaikan temuan 

yang didapatkan pada saat kegiatan Audit Mutu Internal.  

 

B. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL 

Area yang akan diaudit adalah Program Studi Sarjana Sistem Informasi objek audit mutu 

internal yang akan diaudit, yaitu standar Pembelajaran 

 

Standar Kompetensi Lulusan Dekan Bersama Ketua Jurusan 

merumuskan profil lulusan yang selaras 

dengan bidang keilmuannya dan 

mengakomodasi perwujudan visi dan 

misi dengan melibatkan pemangku 

kepentingan saat penyusunan dan /atau 

pemutakhiran kurikulum. 

Ketua Jurusan bersama tim pengembang 

kurikulum merancang kompetensi 

lulusan yang mencakup sikap, 

pengetahuan, keterampilan umum, dan 

keterampilan khusus yang dinyatakan 

dalam capaian pembelajaraan lulusan 

saat penyusunan dan/atau pemutakhiran 

kurikulum. 

Rektor Bersama Wakil Rektor I Bidang 

Akademik dan Kemahasiswaan 

memastikan kesesuaian capaian 

pembelajaran lulusan dapat digunakan 

sebagai acuan utama pengembangan 

standar isi pembelajaran, standar proses 

pembelajaran, standar penilaian 

pembelajaran, standar dosen dan tenaga 

kependidikan, standar sarana dan 

prasarana pembelajaran, standar 

pengelolaan pembelajaran, dan standar 

pembiayaan pembelajaran yang 
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dievaluasi setiap semester. 

Standar Isi Pembelajaran Dekan Bersama Ketua jurusan dan tim 

pengembang kurikulum menyusun bahan 

kajian yang memperhatikan tingkat 

kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran serta capaian pembelajaran 

lulusan sesuai dengan jenjang pendidikan 

dan program pendidikan, profil ulusan, 

dan perwujudan visi dan misi yang 

dievaluasi setiap semester. 

Dekan Bersama Ketua Jurusan 

memastikan kedalaman dan keluasan 

materi pembelajaran harus 

mengintegrasikan hasil penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat ke dalam 

proses pembelajaran sebagai upaya 

pengembangan keilmuan setiap tahun 

akademik. 

Dekan Bersama Ketua Jurusan bersama 

tim kurikulum memastikan tingkat 

kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran memenuhi ketentuan 

jenjang dan program pendidikan sebagai 

berikut: 

1. Lulusan program diploma tiga paling 

sedikit menguasai konsep teoritis 

bidang pengetahuan dan keterampilan 

tertentu secara umum; 

2. Lulusan program diploma empat dan 

sarjana paling sedikit menguasai 

konsep teoritis bidang pengetahuan 

dan keterampilan tertentu secara 

umum dan konsep teoritis bagian 

khusus dalam bidang pengetahuan dan 

keterampilan tersebut secara 

mendalam; 

3. Lulusan program profesi paling 

sedikit menguasai teori aplikasi 

bidang pengetahuan dan keterampilan 

tertentu; dan 

4. Lulusan program magister, magister 

terapan, dan spesialis paling sedikit 
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menguasai teori dan teori aplikasi 

bidang pengetahuan tertentu. 

Standar Proses Pembelajaran Dekan Bersama Ketua Jurusan 

memastikan proses pembelajaran yang 

berjalan di program studi memenuhi 

karakteristik yang terdiri atas sifat 

interaktif, holistik, integratif, saintifik, 

kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, 

dan berpusat pada mahasiswa setiap 

semester. 

Dosen pengembang RPS dan dosen 

pengampu mata kuliah melaksanakan 

proses pembelajaran berlangsung dalam 

bentuk interaksi antara dosen, 

mahasiswa, dan sumber belajar dalam 

lingkungan belajar dalam lingkungan 

belajar tertentu setiap semester. 

Dosen pengembang RPS dan dosen 

pengampu mata kuliah yang 

mengembangkan pembelajaran dalam 

bentuk penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, wajib mengacu pada Standar 

Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat yang dievaluasi setiap 

semester. 

Dekan dan Ketua Jurusan memastikan 

proses pembelajaran melalui kegiatan 

kurikuler wajib dilakukan secara 

sistematis dan terstruktur melalui 

berbagai mata kuliah dan dengan beban 

belajar yang terukur setiap semester. 

Dosen pengembang RPS dan dosen 

pengampu mata kuliah dapat menetapkan 

bentuk pembelajaran yang berbasis 

Student Center Learning (SCL) dengan 

pendekatan: 1) pembelajaran 

konvensional atau pembelajaran tatap 

muka; 2) pembelajaran dalam jaringan 

(daring) secara penuh; dan 3) 

pembelajaran bauran yang disesuaikan 

dengan capaian pembelajaran disetiap 

semester. 
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Rektor Bersama Wakil Rektor I Bidang 

Akademik dan Kemahasiswaan, tim 

pengembang pendidikan, Dekan, dan 

Ketua Jurusan menetapkan kalender 

akademik yang terdiri dari 2 semester 

(gasal dan genap) dan semester antara 

setiap tahun akademik di tingkat 

universitas, fakultas, dan program studi. 

Mahasiswa wajib menyusun tugas akhir 

pada semester akhir sebagai salah satu 

persyaratan mendapatkan gelar sesuai 

dengan program dan jenjang Pendidikan 

yang dapat diintegrasikan dengan bentuk 

pembelajaran yang relevan. 

Standar Penilaian Pembelajaran Dekan dan Ketua Jurusan harus 

memastikan penilaian proses dan hasil 

belajar mahasiswa mencakup: 1) prinsip 

penilaian; 2) teknik dan instrument 

penilaian; 3) mekanisme dan prosedur 

penilaian; 4) pelaksanaan penilaian; 5) 

pelaporan penilaian; dan 6) kelulusan 

mahasiswa yang dievaluasi setiap akhir 

semester. 

Dosen pengembang RPS bersama dosen 

pengampu mata kuliah menjalankan 

prinsip penilaian yang edukatif, otentik, 

objektif, akuntabel, dan transparan yang 

dilakukan secara terintegrasi yang 

dievaluasi setiap akhir semester. 

Rektor Bersama Wakil Rektor I Bidang 

Akademik dan Kemahasiswaan dan tim 

pengembang pendidikan merancang 

mekanisme dan prosedur penilaian 

pembelajaran yang ditinjau setiap tahun. 

Rektor Bersama Wakil Rektor I Bidang 

Akademik dan Kemahasiswaan dan tim 

pengembang Pendidikan merumuskan 

rancangan pelaporan penilaian 

menggunakan huruf antara dan angka 

antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) 

sampai 4 (empat) yang ditinjau setiap 

tahun. 
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Mahasiswa dinyatakan lulus apabila 

telah menempuh seluruh beban belajar 

yang ditetapkan dan menyelesaikan 

capaian pembelajaran lulusan yang 

ditargetkan sesuai dengan program dan 

jenjang pendidikan. 

Standar Pengelolaan Pembelajaran Rektor bersama Wakil Rektor I Bidang 

Akademik dan Kemahasiswaan 

melakukan penyusunan kebijakan, 

rencana strategis, dan operasional 

pembelajaran agar dapat dijadikan 

pedoman bagi program studi dalam 

proses belajar mengajar dan dapat 

diakses oleh sivitas akademika serta 

pemangku kepentingan setiap tahun 

akademik. 

Rektor bersama Wakil Rektor I Bidang 

Akademik dan Kemahasiswaan menjaga 

dan meningkatkan mutu pengelolaan 

program studi dalam proses 

pembelajaran sebagai upaya 

mewujudkan visi dan misi secara 

berkelanjutan. 

Ketua program studi melaporkan hasil 

proses belajar mengajar sebagai sumber 

data dan informasi dalam pengambilan 

keputusan perbaikan dan pengembangan 

mutu pembelajaran kepada Dekan dan 

Rektor melalui Wakil Rektor I Bidang 

Akademik dan Kemahasiswaan setiap 

akhir semester. 

 

C. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT  MUTU INTERNAL 

Hari/Tanggal audit:  

 

No Hari/Tanggal Kegiatan Audit 

1 23 November 2021 Rapat auditor 

2 23 November 2021 Audit dokumen 

3 24 November 2021 Audit Lapangan 

4 24 November 2021 Penyepakatan temuan 

5 25 November 2021 Penyusunan Laporan 
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BAB III 

HASIL DAN ANALISIS AUDIT  MUTU INTERNAL 

 

A. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL. 

Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan pada area audit program studi Sarjana 

Sistem Informasi dengan menggunakan standar Pembelajaran didapatkan hasil berupa 

adanya Kesesuaian (KS) berjumlah 33 buah, Ketidaksesuaian (KTS) berupa Observasi 

berjumlah 7 buah,  KTS minor berjumlah 17 buah dan KTS mayor berjumlah 6 buah. 

 

1. Pencapain Sasaran Standar 

Berdasarkan hasil kegiatan AMI tersebut didapatkan hasil beberapa sasaran 

standar telah dicapai oleh program studi diantaranya adalah pelaksanaan sosialisasi, 

monitoring dan evalauasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran. Penyusunan 

RPS yang telah sesuai dengan indikator pernyatan standar, meskipun masih ada  

sebagian kecil yang belum dilengkapi dengan rubrik penilaian.  

Keberhasilan pencapaian stadar ini tidak lepas diakrenakan adanya kebijan yang 

jelas, memiliki prosedur dan SOP yang lengkap dan instrumen yang dapat 

memudahkan pelaksanan standar. Namun terdapat pula ketidakberhaslan standar 

dikarenakan masih diperlukannya kebijakan dekan agar implementasi standar sesuai 

dengan seluruh indikator yang ada. 

 

2. Ketersediaan Prosedur Dan Bukti Dokumen 

Pada pelaksanaan AMI, program studi dapat memperlihatkan dokumen yang 

dibutuhkan baik berupa prosedur maupun bukti lain seperti Panduan Akademik, semua 

SOP terkait standar penilaian pembelajaran, laporan rapat kerja dosen, rapat evalausi 

Dosen, RPS, KHS, laporan Monitoring dan Evaluasi dan dokumen lainnya. 

 

B. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL 

Hasil AMI prodi Sarjana Sistem Informasi mendapatkan gambaran analisis berupa faktor 

pendukung keberhasilan pencapaian standar sebagai berikut: 

 

DESKRIPSI TEMUAN AUDIT FAKTOR PENDUKUNG 

KEBERHASILAN 

Prodi memiliki kebijakan dalam 

pengembangan kurikulum telah 

melibatkan stake holder (APTIKOM), 

yayasan indah, dan instansi 

pemerintahan.  

Prodi dalam pengembangan kurikulum 

telah melibatkan kebutuhan stakeholders 

dengan melibatkan asosiasi profesi 

(APTIKOM) dan pemerintah daerah 

dengan mempertimbangkan keterkaitan 

dengan VMTS PT 

Monitoring dan evaluasi sudah 

terlaksanakan, akan tetapi pada TA.20/21 

monitoring dan evalusi terlambat 

Kegiatan monitoring dan evaluasi selalu 

dilaksanakan 2 kali pada setiap tahun 



10 

 

pelaksanaannya sehingga belum dapat 

dilaksanakan setiap 1 semester. Kegiatan 

monitoring dan evaluasi untuk TA.20/21 

semester ganjil dan genap dilaksanakan 

berbarengan pada tahun akademik 

berikutnya. 

akademik. 

Pelaporan kinerja prodi sudah 

dilaksanakan setiap 1 semester dengan 

waktu tidak sampai 1 bulan setelah 

kegiatan belajar mengajar selesai. 

Kegiatan selalu berjalan tepat waktu 

sehingga pelaporan kinerja prodi bisa 

cepat dilaksanakan 

Pelaporan peniliaian ke PD Dikti sebelum 

1 bulan setelah proses perkuliahan selesai 

Pelaporan selalu dilaksanakan kolektif di 

tingkat universitas, sehingga kegiatan 

pelaporan menjadi terjadwal. 

Prodi mengumumkan nilai pembelajaran 

1 minggu setelah proses pembelajaran 

selesai dan di umumkan melalui KHS di 

siakad masing-masing mahasiswa 

Proses perkuliahan prodi selalu tepat 

waktu sehingga pengumuman nilai tidak 

menjadi hambatan bagi prodi 

IPS minimal: 3.29 

IPS maksimal: 3.80 

IPS Rata-rata: 3.55 

Prodi masih tergolong baru, sehingga 

tingkat kesulitan pembelajaran masih 

belum terlalu tinggi 

Prodi telah menggunakan penilaian 

susuai dengan standar yang ditetapkan 

Prodi telah menggunakan system 

penilaian yang sesuai dengan standar 

unversitas 

Prodi mendatangkan pakar kurikulum 

pada Januari 2019. 

Pada awal perumusan visi misi belum 

terdapat IPE-IPC. Sesudah berdirinya 

universitas, maka visi misi berubah. 

Peran universitas dalam memfasilitasi 

terselenggaranya workshop kurikulum 

Pada program studi sudah ada mata 

kuliah yang berkaitan dengan kurikulum 

yaitu mata kuliah Communication/E-

Health, Kewirausahaan/E-Health. 

 

Untuk pengabdian, tidak ada mengarah 

ke kesehatan. 

 

Untuk penelitian, ada satu penelitian 

mengarah ke kesehatan yaitu 

implementasi sistem feeder gizi buruk. 

 

Visi misi universitas tidak sinkron 

Ketua jurusan dan tim pengajar yang 

sesuai bidang keilmuan berkontribusi 

dalam memuat tiap mata kuliah dalam 

kurikulum 
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dengan visi misi fakultas. Visi misi 

fakultas sinkron dengan visi misi prodi. 

 

Visi misi UNISM yang berbunyi 

internasional tahun 2030 sudah mulai 

diperlihatkan dengan adanya publish 

jurnal internasional. 

Rumusan sikap dan keterampilan umum 

ada tertuang di buku kurikulum (sudah 

sesuai dengan SN Dikti) dan sudah 

mengakomodir perwujudan visi misi 

Semua tim di program studi terlibat 

dalam menyusun rumusan sikap dan 

keterampilan di setiap mata kuliah dan 

menyesuaikan dengan SN Dikti. 

Belum ada peninjauan kurikulum atau 

visi misi. 

Semua tim berperan dalam peninjauan 

kurikulum. 

Pada saat workshop kurikulum Tahun 

2019. 

Bahwa dalam RPS sudah tergambar 

matriks relevansi CPL.  

Pakar kurikulum memberi pemahaman 

yang mendalam terhadap matriks 

relevansi CPL. 

Belum ada pelaksanaan evaluasi RPS tentang 

CPL 

 Bertambahnya pengalaman dosen, dan 

adanya sistem audit/monev yang selalu 

memantau 

Kemampuan dosen dalam menguasai metode 

pembelajaran perlu ditingkatkan, untuk dapat 

menyesuaikan metode pembelajaran di RPS,  

 Bertambahnya pengalaman dosen, dan 

adanya sistem audit/monev yang selalu 

memantau 

Belum ada evaluasi dan bukti tentang 

karakteristik pembelajaran 

 Bertambahnya pengalaman dosen, dan 

adanya sistem audit/monev yang selalu 

memantau 

Belum ada modul perkuliahan  Adanya serdos, dan tunjangan kinerja, dapat 

memotivasi dosen dalam membuat modul 

perkuliahan 

jam pembelajaran Belum sesuai alokasi 

waktu, kesulitan karena dalam pemahaman 

kurikulum dalam 1 MK ada perkuliahan dan 

praktikum 

 Pemanfaatan Rakerdos yang lebih optimal 

lagi dalam berkoordinasi 

dari RPS semua menerapkan SCL, perlu 

evaluasi penerapan SCL dalam mencapai 

CPL 

 Bertambahnya pengalaman dosen, dan 

adanya sistem audit/monev yang selalu 

memantau 

Mengikuti kaldik universitas, Sesuai SOP, 

Kajur mestinya dilibatkan tentang penetapan 

Kaldik, sehingga bisa menetapkan Kaldik 

yang bisa mengakomodir kegiatan prodi 

 Bertambahnya pengalaman dosen, dan 

adanya sistem audit/monev yang selalu 

memantau 
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perkuliahan 14x dan 1 UAS  Bertambahnya pengalaman dosen, dan 

adanya sistem audit/monev yang selalu 

memantau 

Penyesuaian format RPS, dan rujukan  Bertambahnya pengalaman dosen, dan 

adanya sistem audit/monev yang selalu 

memantau 

Perencanaan proses pembelajaran belum 

dievaluasi pelaksanaan nya 

 Bertambahnya pengalaman dosen, dan 

adanya sistem audit/monev yang selalu 

memantau 

ada mata kuliah ICD, Cuma VMTS tidak 

mencerminkan keilmuan prodi. Perlu 

sinkronisasi VMTS Universitas, Fakultas, 

dan Prodi 

adanya monev dan audit rutin, sehingga 

selalu diingatkan tentang kekurangan 

yang ada 

sudah ada matriks CPL di buku 

kurikulum, tetapi belum dievaluasi 

kedalaman dan pelaksanaan 

adanya monev dan audit rutin, sehingga 

selalu diingatkan tentang kekurangan 

yang ada 

Buku ajar ada dibuat, tetapi digunakan 

oleh prodi lain. Modul praktikum ada, 

Cuma belum dimasukkan hasil penelitian 

Motivasi serdos, jabatan fungsional, dan 

hibah internal 

Belum ada integrasi hasil penelitian,  

dosen belum memasukkan ke RPS 

dosen sudah banyak meneliti, tinggal 

diintegrasikan ke perkuliahan 

dosen belum tersosialisasi tentang 

integrasi PKM ke perkuliahan, sehingga 

belum masuk RPS. PKM sudah sesuai 

prodi 

setiap tahun PKM terselenggara, tinggal 

diintegrasikan ke perkuliahan 

Sebagian besar sudah memasukkan 

referensi mutakhir, tetapi masih banyak 

berupa buku, bukan hasil penelitian. Dan 

jumlahnya pun masih sedikit, perlu 

ditambahkan referensi yg lebih banyak 

buku digital sudah banyak beredar, 

tinggal dipilih dan diupayakan pembelian 

hard-copy nya untuk perpustakaan, 

sehingga dapat dimanfaatkan oleh 

mahasiswa 

 

Selain didapatkan analisis faktor pendukung ketercapaian standar, kegiatan AMI ini 

juga mendapatkan gambaran analisis berupa faktor penghambat pencapaian standar sebagai 

berikut: 

 

DESKRIPSI TEMUAN AUDIT AKAR PENYEBAB/FAKTOR 

PENGHAMBAT 

Prodi telah memiliki pedoman 

implementasi kurikulum yang mencakup 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, 

dan peninjauan kurikulum yang 

Dalam pengembangan kurikulum belum 

dapat dilaksanakan karena prodi masih 

belum memiliki lulusan. 
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mempertimbangkan umpan balik dari 

para pemangku kepentingan, pencapaian 

isu-isu strategis untuk menjamin 

kesesuaian dan kemutakhirannya. Akan 

tetapi kurikum prodi masih belum 

dilakukan peninjauan dan pengembangan 

dikarenakan prodi masih baru berjalan 3 

tahun, dan masih belum memiliki lulusan. 

Pelaksanaan pembelajaran sudah 

mengacu pada RPS, akan tetapi dalam 

pelaksanaannya masih belum benar-benar 

bisa mengimplementasikannya.  

Hal ini dikarenakan masih minimnya 

pemahaman dalam mengintegrasikan 

rencana pembelajaran dengan proses 

pembelajaran nyata. 

Untuk penilaian dan isi pembelajaran 

sudah mengikuti standar yang ada, 

sedangkan untuk proses pembelajaran 

masih belum sepenuhnya terlaksanakan 

sesuai dengan standar yang ada. 

Hal ini dikarenakan masih minimnya 

pemahaman dalam mengintegrasikan 

rencana pembelajaran dengan proses 

pembelajaran nyata. 

Belum seluruh mata kuliah memiliki 

rubrik penilaian. (<100%) 

Dosen belum mengetahui pengetahuan 

tentang prosedur pembelajaran. 

Belum ada rubrik obserbvasi penilaian 

pada seluruh RPS di TA.20/21 

Dosen belum mengetahui pengetahuan 

tentang prosedur pembelajaran. 

Belum memiliki keterkaitan instrument 

penilaian pembelajaran dalam 

penguasaan pengetahuan, keterampilan 

umum, dan keterampilan khusus di TA. 

20/21 

Dosen belum mengetahui pengetahuan 

tentang prosedur pembelajaran. 

Dosen di prodi masih belum sepenuhnya 

melaksanakan prosedur penilaian 

pembelajaran sesuai dengan di RPS. 

Dosen belum mengetahui pengetahuan 

tentang prosedur pembelajaran. 

Ada rubrik instrument penilaian, tapi 

belum mencakup keseluruan proses 

pembelajaran. Dosen juga belum 

sepenuhnya melaksanakan proses 

penilaian sesuai dengan RPS. 

Dosen belum mengetahui pengetahuan 

tentang prosedur pembelajaran. 

Tidak ada analisis butir soal dalam setiap 

mara kuliah. 

Dosen belum mengetahui pengetahuan 

tentang prosedur pembelajaran. 

Presentase bobot penilaian masih belum 

tergambarkan dengan jelas, bobot 

penilian hanya sebatas tugas 30% dan 

ujian 70% pada proses pembelajaran di 

TA.20/21 

Dosen belum mengetahui pengetahuan 

tentang prosedur pembelajaran. 

Didalam RPS prosedur penilaian sudah Dosen belum mengetahui pengetahuan 
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sesuai, akan tetapi dalam pelaksanaan 

tidak semua dosen melaksanakan 

prosedut pembelajaran sesuai dengan 

RPS. 

tentang prosedur pembelajaran. 

Mahasiswa diberikan kesempatan untuk 

mempertanyakan hasil penilaian akan 

tetapi masih belum memiliki wadah 

untuk menampung hasil pertanyaan hasil 

penilaian. 

Masih belum ada mahasiswa yang 

mempertanyakan hasil nilai pembelajaran 

Prodi belum memiliki kontrak 

perkuliahan yang menyampaikan bobot 

peniliaian, dalam proses pembelajaran 

masih belum sepenuhnya sesuai dengan 

kontra perkuliahn, prosedur penilian 

terkodumentasikan dalam bentuk LPJ 

Ujian 

Dosen belum mengetahui pengetahuan 

tentang prosedur pembelajaran. 

Monev pembelajaran sudah dilaksanakan 

akan tetapi belum dilengkapi dengan 

laporan.  

Kedalaman Monev belum mencapai CPL 

dan CPMK. 

Belum adanya tindak lanjut laporan hasil 

monev pembelajaran oleh ketua jurusan.   

Belum ada pelaksanaan evaluasi RPS 

tentang CPL 

Tingkat pemahaman dosen tentang 

kurikulum masih kurang, CPL disusun 

hanya saat awal penyusunan kurikulum 

oleh pakar, oleh karena itu diperlukan 

pelatihan AA dan Pekerti bagi semua 

dosen. Setelah Pelatihan diharapkan 

dosen dapat memahami CPL, RPS, dan 

metode evaluasi nya 

Kemampuan dosen dalam menguasai 

metode pembelajaran perlu ditingkatkan, 

untuk dapat menyesuaikan metode 

pembelajaran di RPS,  

Tingkat pemahaman dosen tentang 

kurikulum masih kurang, CPL disusun 

hanya saat awal penyusunan kurikulum 

oleh pakar, oleh karena itu diperlukan 

pelatihan AA dan Pekerti bagi semua 

dosen. Setelah Pelatihan diharapkan 

dosen dapat memahami CPL, RPS, dan 

metode evaluasi nya 

Belum ada evaluasi dan bukti tentang 

karakteristik pembelajaran 

Pemahaman dosen dan bagian evaluasi 

prodi tentang karakteristik pembelajaran 

serta evaluasinya. Bagian akademik prodi 

hanya seorang, jadi tidak memungkinkan 
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adanya evaluasi yang menyeluruh 

Belum ada modul perkuliahan bahan perkuliahan berupa ppt dan pdf, 

belum dijadikan modul resmi 

jam pembelajaran Belum sesuai alokasi 

waktu, kesulitan karena dalam 

pemahaman kurikulum dalam 1 MK ada 

perkuliahan dan praktikum 

alokasi waktu tiap metode pembelajaran 

yang berbeda-beda, sehingga kesulitan 

dalam pelaksanaan nya, terkait jadwal 

perkuliahan dan praktikum, terlebih lagi 

terus bertambahnya angkatan mahasiswa, 

sehingga penjadwalan lebih kompleks 

dari RPS semua menerapkan SCL, perlu 

evaluasi penerapan SCL dalam mencapai 

CPL 

pemahaman dosen tentang metode 

pembelajaran masih rendah 

Mengikuti kaldik universitas, Sesuai 

SOP, Kajur mestinya dilibatkan tentang 

penetapan Kaldik, sehingga bisa 

menetapkan Kaldik yang bisa 

mengakomodir kegiatan prodi 

penyusunan kaldik tidak melibatkan kajur 

sesuai SOP, dan banyak agenda2 selipan 

yang mengganggu kaldik 

perkuliahan 14x dan 1 UAS Penetapan kebijakan akademik (14x 

kuliah dan ujian) tidak  tercetak dan 

disebarkan, dan susah diakses bagi semua 

prodi 

Penyesuaian format RPS, dan rujukan format RPS sering berganti, dan tidak ada 

panduan 

Perencanaan proses pembelajaran belum 

dievaluasi pelaksanaan nya 

Kurang koordinasi dengan fakultas terkait 

perencanaan proses pembelajaran 

ada mata kuliah ICD, Cuma VMTS tidak 

mencerminkan keilmuan prodi. Perlu 

sinkronisasi VMTS Universitas, Fakultas, 

dan Prodi 

Pembahasan VMTS yang tidak serentak, 

dan banyak perubahan, sehingga terjadi 

tidak sinkron nya VMTS antara 

universitas dan fakultas 

sudah ada matriks CPL di buku 

kurikulum, tetapi belum dievaluasi 

kedalaman dan pelaksanaan 

Tingkat pemahaman dosen tentang 

kurikulum masih kurang, CPL disusun 

hanya saat awal penyusunan kurikulum 

oleh pakar, oleh karena itu diperlukan 

pelatihan AA dan Pekerti bagi semua 

dosen. Setelah Pelatihan diharapkan 

dosen dapat memahami CPL, RPS, dan 

metode evaluasi nya 
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Buku ajar ada dibuat, tetapi digunakan 

oleh prodi lain. Modul praktikum ada, 

Cuma belum dimasukkan hasil penelitian 

Buku ajar memerlukan waktu dan biaya 

dalam pembuatan nya 

Belum ada integrasi hasil penelitian,  

dosen belum memasukkan ke RPS 

Meski beberapa judul penelitian sudah 

sesuai dengan keilmuan prodi, terkadang 

dosen terlewat memasukkan ke 

perkuliahan  

dosen belum tersosialisasi tentang 

integrasi PKM ke perkuliahan, sehingga 

belum masuk RPS. PKM sudah sesuai 

prodi 

Meski beberapa judul PKM sudah sesuai 

dengan keilmuan prodi, terkadang dosen 

terlewat memasukkan ke perkuliahan  

Sebagian besar sudah memasukkan 

referensi mutakhir, tetapi masih banyak 

berupa buku, bukan hasil penelitian. Dan 

jumlahnya pun masih sedikit, perlu 

ditambahkan referensi yg lebih banyak 

perkembangan keilmuan sistem informasi 

yang pesat, sehingga terkadang 

diperlukan buku yang dengan kedalaman 

yang lebih mendasar, agar lebih mudah 

dipahami mahasiswa 
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BAB IV 

TINDAK LANJUT 

A. Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Standar 

Rencana tindak lanjut peningkatan standar pada Standar Pembelajaran yang meliputi 

lima pernyataan standar yang di audit yaitu: Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi 

Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran Dan Standar 

Pengelolaan Pembelajaran 

B. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan/Koreksi. 

Rencana tindak lanjut untuk perbaikan/koreksi standar pada Standar Penilaian 

Pembelajaran yang meliputi lima pernyataan standar yang di audit sama seperti halnya 

pada rencana tindak lanjut peningkatan standar terdapat beberapa ketidaksesuain yang akan 

dilakukan Perbaikan/Koreksi yang akan dijabarkan pada table dibawah ini: 

 

Pernyataan Standar Deskrispi Ketidaksesuaian 

Hasil Audit 

Rencana Tindak 

Lanjut untuk 

Perbaikan/Koreksi 

Sumber 

Daya yg di 

alokasikan 

Mekanisme 

Kontrol 

Rektor bersama Wakil 

Rektor I Bidang 

Akademik dan 

Kemahasiswaan 

melakukan 

penyusunan kebijakan, 

rencana strategis,dan 

operasional 

pembelajaran agar 

dapat dijadikan 

pedoman bagi 

program studi dalam 

proses belajar 

mengajar dan dapat 

diakses oleh sivitas 

akademika serta 

pemangku 

kepentingan setiap 

tahun akademik. 

Prodi telah memiliki 

pedoman implementasi 

kurikulum yang mencakup 

perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan, dan 

peninjauan kurikulum 

yang mempertimbangkan 

umpan balik dari para 

pemangku kepentingan, 

pencapaian isu-isu 

strategis untuk menjamin 

kesesuaian dan 

kemutakhirannya. Akan 

tetapi kurikum prodi 

masih belum dilakukan 

peninjauan dan 

pengembangan 

dikarenakan prodi masih 

baru berjalan 3 tahun, dan 

masih belum memiliki 

lulusan. 

Akan ada rencana 

untuk peninjauan 

dan pengembangan 

kurikulum setelah 

memiliki lulusan. 

Auditee dan 

Tim 

Berjenjang  

Pelaksanaan pembelajaran 

sudah mengacu pada RPS, 

akan tetapi dalam 

Rencananya ingin 

mengadakan 

workshop untuk 

Universitas 

dan Sumber 

Daya 

Berjenjang  
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pelaksanaannya masih 

belum benar-benar bisa 

mengimplementasikannya.  

meningkatkan 

kualitas dosen 

dalam 

melaksanakan 

proses 

pembelajaran 

dengan 

memberikan 

pelatihan 

AA/Pekerti dan 

workshop internal 

Untuk penilaian dan isi 

pembelajaran sudah 

mengikuti standar yang 

ada, sedangkan untuk 

proses pembelajaran 

masih belum sepenuhnya 

terlaksanakan sesuai 

dengan standar yang ada. 

Rencananya ingin 

mengadakan 

workshop untuk 

meningkatkan 

kualitas dosen 

dalam 

melaksanakan 

proses 

pembelajaran 

dengan 

memberikan 

pelatihan 

AA/Pekerti dan 

workshop internal 

Universitas 

dan Sumber 

Daya 

Berjenjang  

Rektor bersama Wakil 

Rektor I Bidang  

Akademik dan 

Kemahasiswaan dan 

tim pengembang 

pendidikan merancang 

mekanisme dan 

prosedur penilaian  

pembelajaran yang 

ditinjau setiap 

tahun. 

Mahasiswa diberikan 

kesempatan untuk 

mempertanyakan hasil 

penilaian akan tetapi 

masih belum memiliki 

wadah untuk menampung 

hasil pertanyaan hasil 

penilaian. 

Akan disediakan 

wadah/form untuk 

menampung 

asrirasi mahasiswa 

Aditee & tim Berjenjang  

Prodi belum memiliki 

kontrak perkuliahan yang 

menyampaikan bobot 

peniliaian, dalam proses 

pembelajaran masih 

belum sepenuhnya sesuai 

dengan kontra perkuliahn, 

prosedur penilian 

terkodumentasikan dalam 

Kontrak 

perkuliahan untuk 

pada TA.20/21 

akan dilengkapi 

Aditee & tim Berjenjang  
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bentuk LPJ Ujian 

Rektor bersama Wakil 

Rektor I Bidang  

Akademik dan 

Kemahasiswaan dan 

tim pengembang 

pendidikan 

merumuskan 

rancangan pelaporan 

penilaian 

menggunakan huruf 

antara dan angka 

antara untuk nilai pada 

kisaran 0 (nol) sampai 

4 (empat)  yang 

ditinjau setiap tahun. 

Belum seluruh mata 

kuliah memiliki rubrik 

penilaian. (<100%) 

Akan mengadakan 

pelatihan dalam 

perancangan dan 

melaksanakan 

proses 

pembelajaran. 

Auditee dan 

tim 

Berjenjang  

Belum ada rubrik 

obserbvasi penilaian pada 

seluruh RPS di TA.20/21 

  Berjenjang  

Belum memiliki 

keterkaitan instrument 

penilaian pembelajaran 

dalam penguasaan 

pengetahuan, 

keterampilan umum, dan 

keterampilan khusus di 

TA. 20/21 

Akan mengadakan 

pelatihan dalam 

perancangan dan 

melaksanakan 

proses 

pembelajaran. 

Auditee dan 

tim 

Berjenjang  

Dosen di prodi masih 

belum sepenuhnya 

melaksanakan prosedur 

penilaian pembelajaran 

sesuai dengan di RPS. 

Akan mengadakan 

pelatihan dalam 

perancangan dan 

melaksanakan 

proses 

pembelajaran. 

Auditee dan 

tim 

Berjenjang  

Ada rubrik instrument 

penilaian, tapi belum 

mencakup keseluruan 

proses pembelajaran. 

Dosen juga belum 

sepenuhnya melaksanakan 

proses penilaian sesuai 

dengan RPS. 

Akan mengadakan 

pelatihan dalam 

perancangan dan 

melaksanakan 

proses 

pembelajaran. 

Auditee dan 

tim 

Berjenjang  

Tidak ada analisis butir 

soal dalam setiap mara 

kuliah. 

Akan mengadakan 

pelatihan dalam 

perancangan dan 

melaksanakan 

proses 

pembelajaran. 

Auditee dan 

tim 

Berjenjang  

Presentase bobot penilaian 

masih belum 

tergambarkan dengan 

jelas, bobot penilian hanya 

Akan mengadakan 

pelatihan dalam 

perancangan dan 

melaksanakan 

Auditee dan 

tim 

Berjenjang  
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sebatas tugas 30% dan 

ujian 70% pada proses 

pembelajaran di TA.20/21 

proses 

pembelajaran. 

Didalam RPS prosedur 

penilaian sudah sesuai, 

akan tetapi dalam 

pelaksanaan tidak semua 

dosen melaksanakan 

prosedut pembelajaran 

sesuai dengan RPS. 

Akan mengadakan 

pelatihan dalam 

perancangan dan 

melaksanakan 

proses 

pembelajaran. 

Auditee dan 

tim 

Berjenjang  

Dekan dan Ketua 

Jurusan memastikan 

proses pembelajaran 

melalui kegiatan 

kurikuler wajib 

dilakukan secara 

Sistematis dan 

terstruktur melalui 

berbagai mata kuliah 

dan dengan beban 

belajar yang terukur 

setiap semester 

Monev pembelajaran 

sudah dilaksanakan akan 

tetapi belum dilengkapi 

dengan laporan.  

Kedalaman Monev belum 

mencapai CPL dan 

CPMK. 

Melakukan tindak 

lanjut hasil temuan 

Ketua 

jurusan 

Berjenjang  

Belum ada evaluasi dan 

bukti tentang karakteristik 

pembelajaran 

mencoba 

melakukan 

evaluasi 

karakteristik 

pembelajaran, 

bekerjasama dgn 

UPM, dan 

koordinasi dengan 

fakultas 

Universitas, 

Fakultas & 

Prodi 

Berjenjang  

Belum ada modul 

perkuliahan 

penyusunan modul 

perkuliahan pada 

semester yang 

berjalan 

Prodi Berjenjang  

jam pembelajaran Belum 

sesuai alokasi waktu, 

kesulitan karena dalam 

pemahaman kurikulum 

dalam 1 MK ada 

perkuliahan dan 

praktikum 

koordinasi dengan 

fakultas tentang 

alokasi waktu 

Fakultas dan 

Prodi 

Berjenjang  

dari RPS semua 

menerapkan SCL, perlu 

evaluasi penerapan SCL 

dalam mencapai CPL 

pelatihan AA 

pekerti bagi dosen 

Universitas Berjenjang  

Mengikuti kaldik pada penyusunan Universitas Berjenjang  
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universitas, Sesuai SOP, 

Kajur mestinya dilibatkan 

tentang penetapan Kaldik, 

sehingga bisa menetapkan 

Kaldik yang bisa 

mengakomodir kegiatan 

prodi 

kaldik sudah di 

plot alokasi waktu 

kosong untuk 

lembaga, sehingga 

bisa dimanfaatkan 

oleh lembaga 

perkuliahan 14x dan 1 

UAS 

permintaan 

kejelasan kebijakan 

akademik 

Universitas, 

Fakultas & 

Prodi 

Berjenjang  

Belum ada pelaksanaan 

evaluasi RPS tentang CPL 

penyelenggaraan 

Pelatihan 

AA/Pekerti 

Universitas, 

fakultas 

Berjenjang  

Kemampuan dosen dalam 

menguasai metode 

pembelajaran perlu 

ditingkatkan, untuk dapat 

menyesuaikan metode 

pembelajaran di RPS,  

penyelenggaraan 

Pelatihan 

AA/Pekerti 

Universitas, 

fakultas 

Berjenjang  

Dekan bersama Ketua 

Jurusan memastikan 

kedalaman dan 

keluasan materi 

pembelajaran harus 

mengintegrasikan 

hasil penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat ke dalam 

proses pembelajaran 

sebagai upaya 

pengembangan 

keilmuan setiap tahun 

akademik. 

Belum ada integrasi hasil 

penelitian,  dosen belum 

memasukkan ke RPS 

penambahan 

integrasi penelitian 

Prodi Berjenjang  

dosen belum tersosialisasi 

tentang integrasi PKM ke 

perkuliahan, sehingga 

belum masuk RPS. PKM 

sudah sesuai prodi 

penambahan 

integrasi PKM 

Prodi Berjenjang  

Dekan bersama Ketua  

jurusan  dan tim  

pengembang 

kurikulum menyusun 

bahan kajian yang 

memperhatikan 

tingkat  kedalaman 

dan keluasan materi 

pembelajaran serta 

Sebagian besar sudah 

memasukkan referensi 

mutakhir, tetapi masih 

banyak berupa buku, 

bukan hasil penelitian. 

Dan jumlahnya pun masih 

sedikit, perlu ditambahkan 

referensi yg lebih banyak 

penambahan 

referensi di RPS 

Prodi Berjenjang  

Buku ajar ada dibuat, ada pendanaan Universitas Berjenjang  
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capaian pembelajaran 

lulusan  sesuai dengan 

jenjang pendidikan  

dan program 

pendidikan, profil 

lulusan, dan 

perwujudan visi dan 

misi yang dievaluasi 

setiap semester. 

tetapi digunakan oleh 

prodi lain. Modul 

praktikum ada, Cuma 

belum dimasukkan hasil 

penelitian 

hibah penulisan 

buku dari rektorat 

ada mata kuliah ICD, 

Cuma VMTS tidak 

mencerminkan keilmuan 

prodi. Perlu sinkronisasi 

VMTS Universitas, 

Fakultas, dan Prodi 

Usulan 

pembahasan 

VMTS 

universitas, 

Fakultas dan 

prodi 

Berjenjang  

sudah ada matriks CPL di 

buku kurikulum, tetapi 

belum dievaluasi 

kedalaman dan 

pelaksanaan 

penyelenggaraan 

Pelatihan 

AA/Pekerti 

Universitas, 

fakultas 

Berjenjang  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. KESIMPULAN 

Kegiatan Audit Mutu Internal program studi Sarjana Kebidanan sudah dilakukan dengan baik. 

Adapun dari hasil audit didapatkan beberapa temuan yang harus segera ditindaklanjuti untuk 

meningkatkan mutu program studi Sarjana Kebidanan. 

 

B. REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal yang telah dilakukan maka direkomendasikan kepada 

program studi untuk segera menindaklanjuti temuan yang didapatkan pada kegiatan audit 

dengan penuh tanggung jawab. Program studi dengan dipimpin oleh ketua jurusan harus 

segera berkoordinasi dengan lembaga/unit terkait yang dapat membantu menyelesaikan 

temuan. Apabila ada hal yang dirasa kurang jelas program studi dapat berkoordinasi dengan 

Lembaga Penjaminan Mutu.   
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LAMPIRAN 

 

1. SURAT TUGAS  
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1. INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL 

INSTRUMEN  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 
UNIVERSITAS SARI MULIA  

BANJARMASIN 
2021
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Instrumen 1 

 

 

 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 

UNIVERSITAS SARI MULIA 

JL. PRAMUKA NOMOR 2 BANJARMASIN 
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 

Website: www.unism.ac.id 

CHECK LIST 

STANDAR  Standar Pengelolaan Pembelajaran (DS.01.G/LPM-UNISM/X/2021) 

AREA AUDIT Program Studi Sarjana Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi 

AUDITEE Liliana Swastina, M.Kom 

Ketua Jurusan 

TIPE AUDIT AMI reguler SPMI 

PERIODE AUDIT Tahun Akademik 2020/2021 

AUDITOR Ketua Tim Area Audit: Muhammad Rizali, MT 

Anggota Tim  Area Audit: 

1. Septyan Eka Prastya, M.Kom 
2. Madschen Sia Mei Ol Siska Selvija Tambun, S.K.M., M.KKK 

NOMOR DOKUMEN UNISM/SPMI/EVAL-AMI/CL (DS.01.G/LPM-UNISM/X/2021) 

NO PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR PERTANYAAN 
DOKUMEN YANG 

AKAN DICHECK 

1 Rektor bersama Wakil Rektor I Bidang Akademik 

dan Kemahasiswaan melakukan penyusunan 

kebijakan, rencana strategis,dan operasional 

pembelajaran agar dapat dijadikan pedoman bagi 

program studi dalam proses belajar mengajar dan 

dapat diakses oleh sivitas akademika serta 

pemangku kepentingan setiap tahun akademik. 

Memiliki kebijakan 

pengembangan kurikulum 

yang mempertimbangkan 

keterkaitan dengan visi dan 

misi (mandat) perguruan 

tinggi, pengembangan ilmu 

pengetahuan dan kebutuhan 

stakeholders yang 

komprehensif dan 

Apakah dalam 

pengembangan 

kurikulum memiliki 

kebijakan dalam 

mempertimbangkan 

visi, misi PT, 

pengembangan ilmu 

pengetahuan dan 

LPJ Pengembangan 

Kurikulum 

http://www.unism.ac.id/
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mempertimbangkan 

perubahan di masa depan di 

tingkat universitas dan 

fakultas. 

kebutuhan stake holder 

Memiliki pedoman 

implementasi kurikulum yang 

mencakup perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan,dan 

peninjauan kurikulum yang 

mempertimbangkan umpan 

balik dari para pemangku 

kepentingan, pencapaian isu-

isu strategis untuk menjamin 

kesesuaian dan 

kemutakhirannya. 

Apakah memiliki 

pedoman implementasi 

kurikulum? 

 

2. Rektor bersama Wakil Rektor I Bidang  Akademik 

dan Kemahasiswaan menjaga dan meningkatkan 

mutu   pengelolaan program studi dalam proses 

pembelajaran sebagai upaya mewujudkan visi dan 

misi secara berkelanjutan. 

Penyelenggaraan proses 

pembelajaran disesuaikan 

dengan jenis dan program 

pendidikan yang selaras 

dengan capaian Pembelajaran 

lulusan setiap akhir tahun 

akademik. 

Apakah proses 

pembelajaran sudah 

sesuai dengan jenis 

dan program 

Pendidikan yang 

selaras dengan capaian 

pembelajaran? 

Buku Kurikulum 

Penyelenggaraan proses 

belajar mengajar dilaksanakan 

sesuai dengan standar isi 

pembelajaran, standar proses 

pembelajaran, dan standar 

penilaian pembelajaran yang 

telah ditetapkan dalam rangka 

Bagaimana proses 

belajar mengajar 

dilaksanakan? 
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mencapai capaian 

pembelajaran lulusan setiap 

akhir 

semester. 

Melaksanakan kegiatan 

monitoring dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

mengetahui hambatan dalam 

pelaksanaan proses 

pembelajaran dan 

peningkatkan mutu proses 

pembelajaran setiap akhir 

semester. 

Apakah prodi 

melakukan monitoring 

dan evaluasi? 

LPJ MONEV 

3. Ketua program studi melaporkan hasil proses 

belajar mengajar sebagai sumber data dan 

informasi dalam pengambilan keputusan 

perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran 

kepada Dekan dan Rektor melalui Wakil Rektor I 

Bidang Akademik dan Kemahasiswaan setiap akhir 

semester. 

Melaporkan laporan kinerja 

program studi dalam 

menyelenggarakan proses 

pembelajaran melalui 

Pangkalan Data  Pendidikan 

Tinggi maksimal 1 bulan 

setelah kegiatan 

pembelajaran selesai. 

Apakah prodi 

melaporkan kinerja 

prodi ke PD-Dikti 

Laporan Kinerja Prodi 

 VALIDASI DAN CATATAN 

DISUSUN 

Oleh Ketua Auditor Area  

Muhammad Rizali, MT 

 DIVALIDASI/DISETUJUI 

Oleh Auditee 

Liliana Swastina, M.Kom 
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Tanggal 23 November 2021 

Paraf  
 

Tanggal 23 November 2021 

Paraf  
 

CATATAN: 
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Instrumen 2 

     

 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 
UNIVERSITAS SARI MULIA 

JL. PRAMUKA NOMOR 2 BANJARMASIN 
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 

Website: www.unism.ac.id 
HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL) 

STANDAR  Standar Pengelolaan Pembelajaran (DS.01.G/LPM-UNISM/X/2021) 

AREA AUDIT Program Studi Sarjana Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi 

AUDITEE Liliana Swastina, M.Kom 

Ketua Jurusan 

TIPE AUDIT AMI reguler SPMI 

PERIODE AUDIT Tahun Akademik 2020/2021 

AUDITOR Ketua Tim Area Audit: Muhammad Rizali, MT 

Anggota Tim  Area Audit: 

1. Septyan Eka Prastya, M.Kom 
2. Madschen Sia Mei Ol Siska Selvija Tambun, S.K.M., M.KKK 

NOMOR DOKUMEN UNISM/SPMI/EVAL-AMI/CL (DS.01.G/LPM-UNISM/X/2021) 

CL (BUTIR PERTANYAAN) DESKRIPSI HASIL AUDIT   KS 
KTS-
OBS 

KTS-
Minor 

KTS-
Mayor 

1. Apakah dalam pengembangan kurikulum memiliki 

kebijakan dalam mempertimbangkan visi, misi PT, 

pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stake 

holder 

Prodi memiliki kebijakan dalam 
pengembangan kurikulum telah 
melibatkan stake holder (APTIKOM), 
yayasan indah, dan instansi 
pemerintahan.  

√    

2. Apakah memiliki pedoman implementasi kurikulum? Prodi telah memiliki pedoman 
implementasi kurikulum yang mencakup 
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, 
dan peninjauan kurikulum yang 
mempertimbangkan umpan balik dari para 
pemangku kepentingan, pencapaian isu-
isu strategis untuk menjamin kesesuaian 

  √  

http://www.unism.ac.id/
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dan kemutakhirannya. Akan tetapi kurikum 
prodi masih belum dilakukan peninjauan 
dan pengembangan dikarenakan prodi 
masih baru berjalan 3 tahun, dan masih 
belum memiliki lulusan. 

3. Apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan jenis 
dan program Pendidikan yang selaras dengan capaian 
pembelajaran? 

Pelaksanaan pembelajaran sudah 
mengacu pada RPS, akan tetapi dalam 
pelaksanaannya masih belum benar-benar 
bisa mengimplementasikannya. Hal ini 
dikarenakan masih minimnya pemahaman 
dalam mengintegrasikan rencana 
pembelajaran dengan proses 
pembelajaran nyata. 

   √ 

4. Bagaimana proses belajar mengajar dilaksanakan? Untuk penilaian dan isi pembelajaran 
sudah mengikuti standar yang ada, 
sedangkan untuk proses pembelajaran 
masih belum sepenuhnya terlaksanakan 
sesuai dengan standar yang ada. 

   √ 

5. Apakah prodi melakukan monitoring dan evaluasi? Monitoring dan evaluasi sudah 
terlaksanakan, akan tetapi pada TA.20/21 
monitoring dan evalusi terlambat 
pelaksanaannya sehingga belum dapat 
dilaksanakan setiap 1 semester. Kegiatan 
monitoring dan evaluasi untuk TA.20/21 
semester ganjil dan genap dilaksanakan 
berbarengan pada tahun akademik 
berikutnya. 

√    

6. Apakah prodi melaporkan kinerja prodi ke PD-Dikti Pelaporan kinerja prodi sudah 
dilaksanakan setiap 1 semester dengan 
waktu tidak sampai 1 bulan setelah 
kegiatan belajar mengajar selesai. 

√    

 
VALIDASI DAN CATATAN 
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                        DISUSUN 

OLEH Ketua Auditor  

TANGGAL 23 November 2021 

PARAF  
 

                                                 DISETUJUI 

OLEH Auditee  

TANGGAL 23 November 2021 

PARAF  
 

CATATAN: 
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Instrumen 3.B 

 

 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 

UNIVERSITAS SARI MULIA 

JL. PRAMUKA NOMOR 2 BANJARMASIN 

Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 

Website: www.unism.ac.id 

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) – MINOR 

STANDAR Standar Pengelolaan Pembelajaran (DS.01.G/LPM-UNISM/X/2021) 

AREA AUDIT Program Studi Sarjana Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi 

AUDITEE Liliana Swastina, M.Kom 

Ketua Jurusan 

TIPE AUDIT AMI reguler SPMI 

PERIODE AUDIT MUTU 

INTERNAL 

Tahun Akademik 2020/2021 

AUDITOR Ketua Tim Area Audit: Muhammad Rizali, MT 

Anggota Tim  Area Audit: 

1. Septyan Eka Prastya, M.Kom 
2. Madschen Sia Mei Ol Siska Selvija Tambun, S.K.M., M.KKK 

NOMOR DOKUMEN UNISM/SPMI/EVAL-AMI/PTK-MINOR. (DS.01.G/LPM-UNISM/X/2021) 

NO 

(1) 

DESKRIPSI 

TEMUAN AUDIT 

(2) 

AKAR 
PENYEBAB/FAKTOR 

PENGHAMBAT 
(3) 

 
 

REKOMENDASI 
(auditor) 

(4) 

RENCANA 
PERBAIKAN 

(auditee) 
(5) 

 

JADWAL 
PENYELESAIAN 

(disepakati 
bersama auditor 
dengan auditee) 

(6) 

PIHAK 
BERTANGGUNGJAWAB 

(7) 

1. Prodi telah memiliki 
pedoman 
implementasi 
kurikulum yang 
mencakup 

Dalam pengembangan 
kurikulum belum dapat 
dilaksanakan karena prodi 
masih belum memiliki 
lulusan. 

Perlu diadakan 
peninjauan 
kurikulum. 

Akan ada rencana 
untuk peninjauan 
dan 
pengembangan 
kurikulum setelah 

Akhir TA. 
2021/2022 

Auditee dan Tim 

http://www.unism.ac.id/
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perencanaan, 
pelaksanaan, 
pemantauan, dan 
peninjauan 
kurikulum yang 
mempertimbangkan 
umpan balik dari 
para pemangku 
kepentingan, 
pencapaian isu-isu 
strategis untuk 
menjamin 
kesesuaian dan 
kemutakhirannya. 
Akan tetapi kurikum 
prodi masih belum 
dilakukan 
peninjauan dan 
pengembangan 
dikarenakan prodi 
masih baru berjalan 
3 tahun, dan masih 
belum memiliki 
lulusan. 

memiliki lulusan. 

DISUSUN  AUDITEE 

Tanggal 25 November 2021 

Tanda Tangan  
 

DISETUJUI AUDITOR  

Tanggal 25 November 2021 

Tanda Tangan  
 

DIVALIDASI 

 

PENJAMINAN 

MUTU 

Tanggal  

Tanda Tangan  
 

TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya): 

Tanggal:  

25 November 2021 

 

Tandatangan Auditor (*Ditandatangani pada audit berikutnya): 
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(……………………………….) 

NIK. 

Instrumen 3C  

 

 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 

UNIVERSITAS SARI MULIA 

JL. PRAMUKA NOMOR 2 BANJARMASIN 

Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 

Website: www.unism.ac.id 

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) – MAYOR 

STANDAR Standar Pengelolaan Pembelajaran (DS.01.G/LPM-UNISM/X/2021) 

AREA AUDIT Program Studi Sarjana Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi 

AUDITEE Liliana Swastina, M.Kom 

Ketua Jurusan 

TIPE AUDIT AMI reguler SPMI 

PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL Tahun Akademik 2020/2021 

AUDITOR Ketua Tim Area Audit: Muhammad Rizali, MT 

Anggota Tim  Area Audit: 

1. Septyan Eka Prastya, M.Kom 
2. Madschen Sia Mei Ol Siska Selvija Tambun, S.K.M., M.KKK 

NOMOR DOKUMEN UNISM/SPMI/EVAL-AMI/PTK-MAYOR. (DS.01.G/LPM-UNISM/X/2021) 

NO 

(1) 

DESKRIPSI TEMUAN 

AUDIT 

(2) 

AKAR 
PENYEBAB/FAKTOR 

PENGHAMBAT 
(3) 

 
 

REKOMENDASI 
(auditor) 

(4) 

RENCANA 
PERBAIKAN 

(auditee) 
(5) 

 

JADWAL 
PENYELESAIAN 

(disepakati 
bersama auditor 
dengan auditee) 

(6) 

PIHAK 
BERTANGGUNGJAWAB 

(7) 

1. Pelaksanaan 
pembelajaran sudah 
mengacu pada RPS, akan 

Hal ini dikarenakan 
masih minimnya 
pemahaman dalam 

Kemampuan 
dosen dalam 
melaksanakan 

Rencananya 
ingin 
mengadakan 

Akhir Tahun 
Akademik 
2021/2022 

Universitas dan Sumber 
Daya 

http://www.unism.ac.id/
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tetapi dalam 
pelaksanaannya masih 
belum benar-benar bisa 
mengimplementasikannya.  

mengintegrasikan 
rencana pembelajaran 
dengan proses 
pembelajaran nyata. 

pembelajaran 
perlu 
ditingkatkan lagi 

workshop untuk 
meningkatkan 
kualitas dosen 
dalam 
melaksanakan 
proses 
pembelajaran 
dengan 
memberikan 
pelatihan 
AA/Pekerti dan 
workshop 
internal 

(seluruh dosen 
diharapkan telah 
melakukan 
pelatihan 
AA/Pekerti) 

2. Untuk penilaian dan isi 
pembelajaran sudah 
mengikuti standar yang 
ada, sedangkan untuk 
proses pembelajaran 
masih belum sepenuhnya 
terlaksanakan sesuai 
dengan standar yang ada. 

Hal ini dikarenakan 
masih minimnya 
pemahaman dalam 
mengintegrasikan 
rencana pembelajaran 
dengan proses 
pembelajaran nyata. 

Kemampuan 
dosen dalam 
melaksanakan 
pembelajaran 
perlu 
ditingkatkan 
lagi 

Rencananya 
ingin 
mengadakan 
workshop untuk 
meningkatkan 
kualitas dosen 
dalam 
melaksanakan 
proses 
pembelajaran 
dengan 
memberikan 
pelatihan 
AA/Pekerti dan 
workshop 
internal 

Akhir Tahun 
Akademik 
2021/2022 
(seluruh dosen 
diharapkan telah 
melakukan 
pelatihan 
AA/Pekerti) 

Universitas dan Sumber 
Daya 

DISUSUN  AUDITEE 

Tanggal 25 November 2021 

Tanda Tangan  
 

DISETUJUI AUDITOR  

Tanggal 25 November 2021 

Tanda Tangan  
 

DIVALIDASI 

 

PENJAMINAN 

MUTU 

Tanggal  

Tanda Tangan  
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TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya): 

Tanggal: 

 

 

 

 

Tandatangan Auditor (*Ditandatangani pada audit berikutnya): 

 

 

 

(…………………………………….) 

NIK. 

Instrumen 4 

 

 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 

UNIVERSITAS SARI MULIA 

JL. PRAMUKA NOMOR 2 BANJARMASIN 

Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 

Website: www.unism.ac.id 

PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP) 

STANDAR PENDIDIKAN 

TINGGI 
Standar Pengelolaan Pembelajaran (DS.01.G/LPM-UNISM/X/2021) 

AREA AUDIT Program Studi Sarjana Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi 

AUDITEE Liliana Swastina, M.Kom 

Ketua Jurusan 

TIPE AUDIT AMI reguler SPMI 

PERIODE AUDIT MUTU 

INTERNAL 
Tahun Akademik 2020/2021 

AUDITOR Ketua Tim Area Audit: Muhammad Rizali, MT 

Anggota Tim  Area Audit: 

1. Septyan Eka Prastya, M.Kom 
2. Madschen Sia Mei Ol Siska Selvija Tambun, S.K.M., M.KKK 

NOMOR DOKUMEN UNISM/SPMI/EVAL-AMI/PTP. (DS.01.G/LPM-UNISM/X/2021) 

NO 

(1) 

DESKRIPSI 

TEMUAN AUDIT 

(2) 

FAKTOR 

PENDUKUNG 

KEBERHASILAN 

(3) 

 

REKOMENDASI 

(4) 

RENCANA PENINGKATAN 

(5) 

 

JADWAL 

PENYELESAIAN 

(6) 

PIHAK 

BERTANGGUNGJAWAB 

(7) 

http://www.unism.ac.id/
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1. Prodi memiliki 

kebijakan dalam 

pengembangan 

kurikulum telah 

melibatkan 

stake holder 

(APTIKOM), 

yayasan indah, 

dan instansi 

pemerintahan.  

Prodi dalam 

pengembangan 

kurikulum telah 

melibatkan 

kebutuhan 

stakeholders 

dengan melibatkan 

asosiasi profesi 

(APTIKOM) dan 

pemerintah daerah 

dengan 

mempertimbangkan 

keterkaitan dengan 

VMTS PT 

Kedepannya diharapkan 

dapat dilakukan 

peninjauan/pengembangan 

kurikulum dapat 

melibatkan stakeholder 

dari pengguna lulusan 

Ketika prodi telah memiliki 

lulusan 

Akan diadakan 

pengembangan/peninjauan 

kurikulum yang melibatkan 

pengguna lulusan Ketika 

prodi telah memiliki lulusan 

Ketika prodi 

memiliki lulusan 

Auditee & Tim 

2. Monitoring dan 

evaluasi sudah 

terlaksanakan, 

akan tetapi 

pada TA.20/21 

monitoring dan 

evalusi 

terlambat 

pelaksanaannya 

sehingga belum 

dapat 

dilaksanakan 

setiap 1 

semester. 

Kegiatan 

monitoring dan 

evaluasi untuk 

TA.20/21 

Kegiatan 

monitoring dan 

evaluasi selalu 

dilaksanakan 2 kali 

pada setiap tahun 

akademik. 

Diharapkan kedepannya 

Ketika diadakan monev 

dapat lebih 

mempersiapkan dokumen 

pendukung. 

Dokumen pendukung akan 

lebih dipersiapkan. 

Pada saat 

monev ganjil 

TA.21/22 

Auditee & Tim 
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semester ganjil 

dan genap 

dilaksanakan 

berbarengan 

pada tahun 

akademik 

berikutnya. 

3. Pelaporan 

kinerja prodi 

sudah 

dilaksanakan 

setiap 1 

semester 

dengan waktu 

tidak sampai 1 

bulan setelah 

kegiatan belajar 

mengajar 

selesai. 

Kegiatan selalu 

berjalan tepat waktu 

sehingga pelaporan 

kinerja prodi bisa 

cepat dilaksanakan 

Tidak ada rekomendasi dari 

auditor 

Tidak ada rencana 

peningkatan 

- - 

DISUSUN AUDITEE 

Tanggal 25 November 

2021 

Tanda Tangan  
 

DISETUJUI AUDITOR 

Tanggal 25 November 2021 

Tanda Tangan  
 

DIVALIDASI 

 

LEMBAGA 

PENJAMINAN 

MUTU 

Tanggal  

Tanda Tangan  
 

TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN PENINGKATAN (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya) 

Tanggal: 

 

 

 

 

Tandatangan Auditor (*Ditandatangani pada audit berikutnya): 

 

 

 

(………………………………………………….) 
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NIK. 
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INSTRUMEN  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 
UNIVERSITAS SARI MULIA  

BANJARMASIN 
2021
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Instrumen 1 

 

 

 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 

UNIVERSITAS SARI MULIA 

JL. PRAMUKA NOMOR 2 BANJARMASIN 
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 

Website: www.unism.ac.id 

CHECK LIST 

STANDAR  Standar Penilian Pembelajaran (DS.01.D/LPM-UNISM/X/2021) 

AREA AUDIT Program Studi Sarjana Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi 

AUDITEE Nurhaeni, ST. M.Cs 

Bidang Akademik 

TIPE AUDIT AMI reguler SPMI 

PERIODE AUDIT Tahun Akademik 2020/2021 

AUDITOR Ketua Tim Area Audit: Muhammad Rizali, MT 

Anggota Tim  Area Audit: 

3. Septyan Eka Prastya, M.Kom 
4. Madschen Sia Mei Ol Siska Selvija Tambun, S.K.M., M.KKK 

NOMOR DOKUMEN UNISM/SPMI/EVAL-AMI/CL. (DS.01.D/LPM-UNISM/X/2021) 

NO PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR PERTANYAAN 
DOKUMEN YANG 

AKAN DICHECK 

1. Dekan dan Ketua Jurusan harus   memastikan 

penilaian proses     dan hasil

 belajar mahasiswa mencakup:  

1) prinsip penilaian;  
2) teknik dan instrumen penilaian; 
3) mekanisme dan prosedur 

penilaian; 
4) pelaksanaan penilaian; 

Terdapat bukti sahih tentang 

dipenuhinya prinsip (edukatif, otentik, 

objektif, akuntabel, transparan) yang 

dilakukan secara terintegrasi dan 

dilengkapi dengan 

rubrik/portofolio penilaian. 

Apakah seluruh mata 

kuliah telah dilengkapi 

dengan 

rubrik/portofolio 

penilaian? 

RPS 

Terdapat bukti sahih rubrik penilaian Apakah seluruh mata RPS 

http://www.unism.ac.id/
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5) pelaporan penilaian; dan 
kelulusan mahasiswa yang dievaluasi setiap 

akhir semester. 

sikap dalam setiap mata kuliah 

dengan rumusan 

teknik penilaian observasi. 

kuliah telah memiliki 

rubrik observasi 

penilaian? 

Terdapat bukti sahih penilaian 

penguasaan pengetahuan, 

keterampilan umum, dan 

keterampilan khusus dilakukan 

dengan     memilih     satu     atau 

kombinasi dari berbagai Teknik dan 

instrumen penilaian untuk setiap mata 

kuliah. 

Bagaimana 

keterkaitan instrument 

penilaian 

pembelajaran dalam 

penguasaan 

pengetahuan, 

keterampilan umum, 

dan keterampilan 

khusus? 

RPS 

Memiliki prosedur penilaian yang 

dijalankan oleh dosen pengembang 

RPS telah mencakup: 

1) tahap perencanaan;  
2) kegiatan pemberian tugas atau 

soal; 
3) observasi kinerja; 
4) pengembalian hasil observasi; dan 
5) pemberian nilai akhir setiap 

semester. 

Bagaimana prosedur 

penilaian 

pembelajaran? 

LPJ Evaluasi 

pembelajaran 

2. Dosen pengembang  RPS Bersama 

dosen pengampu mata kuliah menjalankan 

prinsip penilaian yang edukatif, otentik, 

objektif, akuntabel,         dan transparan yang 

dilakukan      secara terintegrasi yang 

dievaluasi setiap akhir semester. 

Terdapat bukti sahih yang 

menunjukkan kesesuaian teknik 

(observasi, partisipasi, unjuk kerja, 

test tertulis, test lisan, angket) dan 

instrumen penilaian (penilaian proses 

dalam bentuk rubrik, penilaian hasil 

dalam bentuk portofolio, atau karya 

Apakah terdapat 

rubrik instrument 

penilaian? 

RPS 



45 

 

desain) terhadap capaian 

pembelajaran. 

Soal ujian   dalam   setiap   mata 

kuliah yang disertai dengan kisi- 

kisi atau blue print soal, bentuk 

soal sebagian besar berbasis kasus, 

dan analisis butir soal. 

Apakah terdapat kisi-

kisi, analisis butir soal 

dalam setiap mata 

kuliah? 

RPS 

Persentase bobot penilaian setiap 

dosen pengampu mata kuliah, 

meliputi: aktivitas partisipatif ≥ 5 %; 

hasil proyek dan/atau penugasan 

mahasiswa ≥ 20%; dan Ujian ≥ 30%. 

Berapa presentase 

bobot penilaian setiap 

dosen pengampu 

mata kuliah? 

RPS 

Memberikan umpan balik dan 

kesempatan bagi mahasiswa untuk 

mempertanyakan hasil penilaian 

kepada mahasiswa maksimal 2 

minggu setelah 

kegiatan pembelajaran selesai. 

Apakah mahasiswa 

diberikan kesempatan 

untuk 

mempertanyajan hasil 

penilaian? 

 

3. Rektor bersama Wakil Rektor I Bidang  

Akademik dan Kemahasiswaan dan tim 

pengembang pendidikan merancang 

mekanisme dan prosedur penilaian  

pembelajaran yang ditinjau setiap tahun. 

Terdapat bukti sahih 

pelaksanaan penilaian memuat unsur-

unsur: 

1. Mempunyai kontrak rencana 

penilaian; 

2. Melaksanakan        penilaian 

sesuai        kontrak         atau 

kesepakatan; 

Apakah setiap mata 

kuliah memiliki bukti 

pelaksanaan penilaian 

LPJ Evaluasi 

Pembelajaran 



46 

 

3. Memberikan umpan balik dan 

memberi kesempatan untuk 

mempertanyakan hasil 

kepada mahasiswa; 

4. Mempunyai dokumentasi 

penilaian proses dan hasil 

belajar mahasiswa; 

5. Mempunyai prosedur yang 

mencakup tahap 

perencanaan,kegiatan 

pemberian tugas atau soal, 

observasi kinerja, 

pengembalian hasil observasi, 

dan pemberian nilai akhir; 

6. Pelaporan penilaian berupa 

kualifikasi keberhasilan 

mahasiswa dalam 

menempuh suatu mata kuliah 

dalam bentuk huruf dan 

angka; dan 

7. Mempunyai bukti-bukti 

rencana dan telah 

melakukan proses perbaikan 

berdasar hasil monev 

penilaian). 

 Prosedur         penilaian         yang 

dijalankan oleh dosen 

pengembang RPS telah mencakup: 1) 

Bagaiamana prosedur 

penilaian didalam 

prodi? 
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tahap 

perencanaan; 2) kegiatan pemberian 

tugas atau soal; 3) observasi kinerja; 

4) pengembalian hasil observasi; dan   

5)   pemberian   nilai   akhir setiap 

semester. 

 Pelaporan penilaian sudah dilaporkan 

ke dalam PD Dikti Feeder maksimal 1 

bulan setelah proses pembelajaran 

selesai. 

Apakah pelaporan 

penilaian sudah 

dilaporkan ke dalam 

PD Dikti 

 

 Mengumumkan hasil penilaian kepada 

mahasiswa maksimal 2 minggu 

setelah satu tahap pembelajaran 

sesuai dengan rencana pembelajaran. 

Bagaiamana prodi 

mengumumkan hasil 

penilaian 

pembelajaran? 

LPJ Evaluasi 

Pembelajaran 

4. Rektor bersama Wakil Rektor I Bidang  

Akademik dan Kemahasiswaan dan tim 

pengembang pendidikan merumuskan 

rancangan pelaporan penilaian menggunakan 

huruf antara dan angka antara untuk nilai 

pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat)  yang 

ditinjau setiap tahun. 

Indeks Prestasi Semester (IPS) 

minimal mahasiswa pada jenjang 

Diploma dan Sarjana adalah 2,76, 

serta jenjang Profesi 3,00. 

Berapa IPS minimal, 

maksimal, rata2 

prodi? 

LPJ Evaluasi 

Pembelajaran 

Pelaporan penilaian setiap 

semester yang ditetapkan, yaitu: 

Apakah pelaporan 

sudah menggunakan 

penilaian sesuai yang 

ditetapkan? 
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Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah 

menempuh seluruh beban belajar yang 

ditetapkan dan menyelesaikan capaian 

pembelajaran lulusan yang ditargetkan sesuai 

dengan program dan jenjang pendidikan. 

   

 VALIDASI DAN CATATAN 

DISUSUN 

Oleh Ketua Auditor Area  

Muhammad Rizali, MT 

Tanggal 23 November 2021 

Paraf  
 

 DIVALIDASI/DISETUJUI 

Oleh Auditee 

Liliana Swastina, M.Kom 

Tanggal 23 November 2021 

Paraf  
 

CATATAN: 
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Instrumen 2 

     

 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 
UNIVERSITAS SARI MULIA 

JL. PRAMUKA NOMOR 2 BANJARMASIN 
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 

Website: www.unism.ac.id 
HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL) 

STANDAR  Standar Penilian Pembelajaran (DS.01.D/LPM-UNISM/X/2021) 

http://www.unism.ac.id/
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AREA AUDIT Program Studi Sarjana Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi 

AUDITEE Nurhaeni, ST. M.Cs 

Bidang Akademik 

TIPE AUDIT AMI reguler SPMI 

PERIODE AUDIT Tahun Akademik 2020/2021 

AUDITOR Ketua Tim Area Audit: Muhammad Rizali, MT 

Anggota Tim  Area Audit: 

1. Septyan Eka Prastya, M.Kom 
2. Madschen Sia Mei Ol Siska Selvija Tambun, S.K.M., M.KKK 

NOMOR DOKUMEN UNISM/SPMI/EVAL-AMI/HAL (DS.01.D/LPM-UNISM/X/2021) 

CL (BUTIR PERTANYAAN) DESKRIPSI HASIL AUDIT   KS 
KTS-
OBS 

KTS-
Minor 

KTS-
Mayor 

1. Apakah seluruh mata kuliah telah dilengkapi dengan 

rubrik/portofolio penilaian? 

Belum seluruh mata kuliah memiliki rubrik 
penilaian. (<100%) 

  √  

2. Apakah seluruh mata kuliah telah memiliki rubrik 

observasi penilaian? 

Belum ada rubrik obserbvasi penilaian 
pada seluruh RPS di TA.20/21 

  √  

3. Bagaimana keterkaitan instrument penilaian 
pembelajaran dalam penguasaan pengetahuan, 
keterampilan umum, dan keterampilan khusus? 

Belum memiliki keterkaitan instrument 
penilaian pembelajaran dalam 
penguasaan pengetahuan, keterampilan 
umum, dan keterampilan khusus di TA. 
20/21 

  √  

4 Bagaimana prosedur penilaian pembelajaran? Dosen di prodi masih belum sepenuhnya 
melaksanakan prosedur penilaian 
pembelajaran sesuai dengan di RPS. 

  √  

5 Apakah terdapat rubrik instrument penilaian? Ada rubrik instrument penilaian, tapi belum 
mencakup keseluruan proses 
pembelajaran. Dosen juga belum 
sepenuhnya melaksanakan proses 
penilaian sesuai dengan RPS. 

  √  

6 Apakah terdapat kisi-kisi, analisis butir soal dalam setiap 
mata kuliah? 

Tidak ada analisis butir soal dalam setiap 
mara kuliah. 

  √  

7 Berapa presentase bobot penilaian setiap dosen 
pengampu mata kuliah? 

Presentase bobot penilaian masih belum 
tergambarkan dengan jelas, bobot penilian 

  √  
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hanya sebatas tugas 30% dan ujian 70% 
pada proses pembelajaran di TA.20/21 

8 Apakah mahasiswa diberikan kesempatan untuk 
mempertanyajan hasil penilaian? 

Mahasiswa diberikan kesempatan untuk 
mempertanyakan hasil penilaian akan 
tetapi masih belum memiliki wadah untuk 
menampung hasil pertanyaan hasil 
penilaian. 

 √   

9 Apakah setiap mata kuliah memiliki bukti pelaksanaan 
penilaian 

Prodi belum memiliki kontrak perkuliahan 
yang menyampaikan bobot peniliaian, 
dalam proses pembelajaran masih belum 
sepenuhnya sesuai dengan kontra 
perkuliahn, prosedur penilian 
terkodumentasikan dalam bentuk LPJ 
Ujian 

 √   

10 Bagaiamana prosedur penilaian didalam prodi? Didalam RPS prosedur penilaian sudah 
sesuai, akan tetapi dalam pelaksanaan 
tidak semua dosen melaksanakan 
prosedut pembelajaran sesuai dengan 
RPS. 

  √  

11 Apakah pelaporan penilaian sudah dilaporkan ke dalam 
PD Dikti 

Pelaporan peniliaian ke PD Dikti sebelum 
1 bulan setelah proses perkuliahan selesai 

√    

12 Bagaiamana prodi mengumumkan hasil penilaian 
pembelajaran? 

Prodi mengumumkan nilai pembelajaran 1 
minggu setelah proses pembelajaran 
selesai dan di umumkan melalui KHS di 
siakad masing-masing mahasiswa 

√    

13 Berapa IPS minimal, maksimal, rata2 prodi? IPS minimal: 3.29 
IPS maksimal: 3.80 
IPS Rata-rata: 3.55 

√    

14 Apakah pelaporan sudah menggunakan penilaian sesuai 
yang ditetapkan? 

Prodi telah menggunakan penilaian susuai 
dengan standar yang ditetapkan 

√    

 
VALIDASI DAN CATATAN 
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                        DISUSUN 

OLEH Ketua Auditor  

TANGGAL 23 November 2021 

PARAF  
 

                                                 DISETUJUI 

OLEH Auditee  

TANGGAL 23 November 2021 

PARAF  
 

CATATAN: 
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Instrumen 3.A 

 

 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 

UNIVERSITAS SARI MULIA 

JL. PRAMUKA NOMOR 2 BANJARMASIN 

Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 

Website: www.unism.ac.id 

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) – OBSERVASI 

STANDAR Standar Penilian Pembelajaran (DS.01.D/LPM-UNISM/X/2021) 

AREA AUDIT Program Studi Sarjana Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi 

AUDITEE Nurhaeni, ST. M.Cs 

Bidang Akademik 

TIPE AUDIT AMI reguler SPMI 

PERIODE AUDIT MUTU 

INTERNAL 

Tahun Akademik 2020/2021 

AUDITOR Ketua Tim Area Audit: Muhammad Rizali, MT 

Anggota Tim  Area Audit: 

1. Septyan Eka Prastya, M.Kom 
2. Madschen Sia Mei Ol Siska Selvija Tambun, S.K.M., M.KKK 

NOMOR DOKUMEN UNISM/SPMI/EVAL-AMI/PTK-OBS. (DS.01.D/LPM-UNISM/X/2021) 

NO 

(1) 

DESKRIPSI 

TEMUAN AUDIT 

(2) 

AKAR 
PENYEBAB/FAKTOR 

PENGHAMBAT 
(3) 

 
 

REKOMENDASI 
(auditor) 

(4) 

RENCANA 
PERBAIKAN 

(auditee) 
(5) 

 

JADWAL 
PENYELESAIAN 

(disepakati 
bersama auditor 
dengan auditee) 

(6) 

PIHAK 
BERTANGGUNGJAWAB 

(7) 

1. Mahasiswa 
diberikan 
kesempatan untuk 
mempertanyakan 

Masih belum ada 
mahasiswa yang 
mempertanyakan hasil nilai 
pembelajaran 

Memberikan 
wadah untuk 
menampung 
aspirasi 

Akan disediakan 
wadah/form untuk 
menampung 
asrirasi 

Akhir semester 
Ganjil TA.21/22 

Aditee & tim 

http://www.unism.ac.id/
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hasil penilaian akan 
tetapi masih belum 
memiliki wadah 
untuk menampung 
hasil pertanyaan 
hasil penilaian. 

mahasiswa 
dalam proses 
pembelajaran 

mahasiswa 

2. Prodi belum 
memiliki kontrak 
perkuliahan yang 
menyampaikan 
bobot peniliaian, 
dalam proses 
pembelajaran 
masih belum 
sepenuhnya sesuai 
dengan kontra 
perkuliahn, 
prosedur penilian 
terkodumentasikan 
dalam bentuk LPJ 
Ujian 

Dosen belum mengetahui 
pengetahuan tentang 
prosedur pembelajaran. 

Sebaiknya pada 
awal 
perkuliahan, 
kontrak 
perkuliahan 
disampaikan 
kepada 
mahasiswa 

Kontrak 
perkuliahan untuk 
pada TA.20/21 
akan dilengkapi 

Akhir semester 
Ganjil TA.21/22 

Aditee & tim 

DISUSUN  AUDITEE 

Tanggal 25 November 2021 

Tanda Tangan  

     

DISETUJUI AUDITOR  

Tanggal 25 November 2021 

Tanda Tangan  
 

DIVALIDASI 

 

PENJAMINAN 

MUTU 

Tanggal  

Tanda Tangan  
 

TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya): 

 

Tanggal: 

 

 

Tandatangan Auditor (*Ditandatangani pada audit berikutnya): 
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(……………………………………………) 

NIK. 
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Instrumen 3.B 

 

 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 

UNIVERSITAS SARI MULIA 

JL. PRAMUKA NOMOR 2 BANJARMASIN 

Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 

Website: www.unism.ac.id 

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) – MINOR 

STANDAR Standar Penilian Pembelajaran (DS.01.D/LPM-UNISM/X/2021) 

AREA AUDIT Program Studi Sarjana Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi 

AUDITEE Nurhaeni, ST. M.Cs 

Bidang Akademik 

TIPE AUDIT AMI reguler SPMI 

PERIODE AUDIT MUTU 

INTERNAL 

Tahun Akademik 2020/2021 

AUDITOR Ketua Tim Area Audit: Muhammad Rizali, MT 

Anggota Tim  Area Audit: 

1. Septyan Eka Prastya, M.Kom 
2. Madschen Sia Mei Ol Siska Selvija Tambun, S.K.M., M.KKK 

NOMOR DOKUMEN UNISM/SPMI/EVAL-AMI/PTK-MINOR. (DS.01.D/LPM-UNISM/X/2021) 

NO 

(1) 

DESKRIPSI 

TEMUAN AUDIT 

(2) 

AKAR 
PENYEBAB/FAKTOR 

PENGHAMBAT 
(3) 

 
 

REKOMENDASI 
(auditor) 

(4) 

RENCANA 
PERBAIKAN 

(auditee) 
(5) 

 

JADWAL 
PENYELESAIAN 

(disepakati 
bersama auditor 
dengan auditee) 

(6) 

PIHAK 
BERTANGGUNGJAWAB 

(7) 

1. Belum seluruh mata 
kuliah memiliki 
rubrik penilaian. 
(<100%) 

Dosen belum mengetahui 
pengetahuan tentang 
prosedur pembelajaran. 

Dosen prodi 
perlu diberikan 
pelatihan 
perancangan 

Akan 
mengadakan 
pelatihan dalam 
perancangan dan 

Akhir tahun 
akademik 
2021/2022 

Auditee dan tim 

http://www.unism.ac.id/


57 

 

dan melakukan 
proses 
pembelajaran 

melaksanakan 
proses 
pembelajaran. 

2. Belum ada rubrik 
obserbvasi 
penilaian pada 
seluruh RPS di 
TA.20/21 

Dosen belum mengetahui 
pengetahuan tentang 
prosedur pembelajaran. 

    

 Belum memiliki 
keterkaitan 
instrument 
penilaian 
pembelajaran 
dalam penguasaan 
pengetahuan, 
keterampilan 
umum, dan 
keterampilan 
khusus di TA. 20/21 

Dosen belum mengetahui 
pengetahuan tentang 
prosedur pembelajaran. 

Dosen prodi 
perlu diberikan 
pelatihan 
perancangan 
dan melakukan 
proses 
pembelajaran 

Akan 
mengadakan 
pelatihan dalam 
perancangan dan 
melaksanakan 
proses 
pembelajaran. 

Akhir tahun 
akademik 
2021/2022 

Auditee dan tim 

 Dosen di prodi 
masih belum 
sepenuhnya 
melaksanakan 
prosedur penilaian 
pembelajaran 
sesuai dengan di 
RPS. 

Dosen belum mengetahui 
pengetahuan tentang 
prosedur pembelajaran. 

Dosen prodi 
perlu diberikan 
pelatihan 
perancangan 
dan melakukan 
proses 
pembelajaran 

Akan 
mengadakan 
pelatihan dalam 
perancangan dan 
melaksanakan 
proses 
pembelajaran. 

Akhir tahun 
akademik 
2021/2022 

Auditee dan tim 

 Ada rubrik 
instrument 
penilaian, tapi 
belum mencakup 
keseluruan proses 
pembelajaran. 
Dosen juga belum 
sepenuhnya 
melaksanakan 

Dosen belum mengetahui 
pengetahuan tentang 
prosedur pembelajaran. 

Dosen prodi 
perlu diberikan 
pelatihan 
perancangan 
dan melakukan 
proses 
pembelajaran 

Akan 
mengadakan 
pelatihan dalam 
perancangan dan 
melaksanakan 
proses 
pembelajaran. 

Akhir tahun 
akademik 
2021/2022 

Auditee dan tim 
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proses penilaian 
sesuai dengan 
RPS. 

3. Tidak ada analisis 
butir soal dalam 
setiap mara kuliah. 

Dosen belum mengetahui 
pengetahuan tentang 
prosedur pembelajaran. 

Dosen prodi 
perlu diberikan 
pelatihan 
perancangan 
dan melakukan 
proses 
pembelajaran 

Akan 
mengadakan 
pelatihan dalam 
perancangan dan 
melaksanakan 
proses 
pembelajaran. 

Akhir tahun 
akademik 
2021/2022 

Auditee dan tim 

4. Presentase bobot 
penilaian masih 
belum 
tergambarkan 
dengan jelas, bobot 
penilian hanya 
sebatas tugas 30% 
dan ujian 70% pada 
proses 
pembelajaran di 
TA.20/21 

Dosen belum mengetahui 
pengetahuan tentang 
prosedur pembelajaran. 

Dosen prodi 
perlu diberikan 
pelatihan 
perancangan 
dan melakukan 
proses 
pembelajaran 

Akan 
mengadakan 
pelatihan dalam 
perancangan dan 
melaksanakan 
proses 
pembelajaran. 

Akhir tahun 
akademik 
2021/2022 

Auditee dan tim 

5. Didalam RPS 
prosedur penilaian 
sudah sesuai, akan 
tetapi dalam 
pelaksanaan tidak 
semua dosen 
melaksanakan 
prosedut 
pembelajaran 
sesuai dengan 
RPS. 

Dosen belum mengetahui 
pengetahuan tentang 
prosedur pembelajaran. 

Dosen diprodi 
perlu diberikan 
pelatihan 
pelaksanaan 
proses 
pebelajaran 

Akan 
mengadakan 
pelatihan dalam 
perancangan dan 
melaksanakan 
proses 
pembelajaran. 

Akhir tahun 
akademik 
2021/2022 

Auditee dan tim 



59 

 

DISUSUN  AUDITEE 

Tanggal 25 November 

2021 

Tanda Tangan  

     

DISETUJUI AUDITOR  

Tanggal 25 November 2021 

Tanda Tangan  
 

DIVALIDASI 

 

PENJAMINAN 

MUTU 

Tanggal  

Tanda Tangan  
 

TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya): 

 

Tanggal: 

 

 

 

 

Tandatangan Auditor (*Ditandatangani pada audit berikutnya): 

 

 

 

(……………………………………………..) 

NIK. 

 



60 
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INSTRUMEN  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 
UNIVERSITAS SARI MULIA  

BANJARMASIN 
2021
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Instrumen 1 

 

 

 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 

UNIVERSITAS SARI MULIA 

JL. PRAMUKA NOMOR 2 BANJARMASIN 
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 

Website: www.unism.ac.id 

CHECK LIST 

STANDAR  Standar Kompetensi Lulusan (DS.01.A) 

AREA AUDIT Program Studi  Sarjana Sistem  Informasi      Fakultas Sains dan Teknologi 

AUDITEE *Nama Auditee : Liliana Swastina, M.Kom 

*Jabatan Auditee : Ketua Jurusan 

TIPE AUDIT AMI reguler SPMI 

PERIODE AUDIT Tahun Akademik 2020/2021 

AUDITOR Ketua Tim Area Audit: Muhammad Rizali, S.T., M.T 

Anggota Tim  Area Audit: 

1. Madschen Sia Mei Ol Siska Selvija Tambun, S.K.M., M.KKK 
2. Septyan Eka Prastya, M.Kom  

NOMOR DOKUMEN UNISM/SPMI/EVAL-AMI/CL.( DS.01.A) 

NO PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR PERTANYAAN 
DOKUMEN YANG 

AKAN DICHECK 

1 Dekan bersama Ketua 
Jurusan merumuskan 
profil lulusan yang 
selaras dengan bidang 
keilmuannya dan 
mengakomodasi 
perwujudan visi dan misi 
dengan melibatkan 
pemangku kepentingan 

1. Memiliki rumusan capaian pembelajaran 
lulusan yang wajib memenuhi ketentuan 
sebagai berikut: 
a. Mengacu pada deskripsi capaian 

pembelajaran lulusan dalam KKNI; 
b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang 

kualifikasi dalam KKNI; dan 
c. Mampu mewujudkan dari visi dan 

misi UNISM, fakultas, dan program 

Bagaimana pihak prodi 
membuat profil lulusan? 

1. Buku kurikulum 
2. Pedoman 

penyusunan 
kurikulum 

3. SOP Penyusunan 
kurikulum 

4. Bukti sosialisasi, 
workshop 
kurikulum 

http://www.unism.ac.id/
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saat penyusunan 
dan/atau pemutakhiran 
kurikulum. 

studi. 
2. Program studi memiliki profil  lulusan yang 

wajib  disusun oleh: 
a. Forum program studi sejenis atau nama 

lain yang setara; atau 
b. Pengelola program studi dalam hal 

tidak memiliki forum           program  studi 
sejenis 

3. Melakukan pemutakhiran kurikulum 
pemutakhiran kurikulum  secara berkala 
tiap 4   tahun yang melibatkan pemangku 
kepentingan internal dan eksternal, serta 
direview oleh      pakar bidang ilmu program 
studi, industri, asosiasi,   serta sesuai 
perkembangan ipteks dan kebutuhan 
pengguna. 

4. Pemutakhiran kurikulum wajib melibatkan 
pemangku kepentingan internal dan 
eksternal. 
Pemangku kepentingan internal 
meliputi: 
a. Pihak badan penyelenggara; 
b. Pimpinan perguruan tinggi; 
c. Pimpinan fakultas; 
d. Dosen; 
e. Tenaga kependidikan; dan 
f. Mahasiswa. 

 
Pemangku kepentingan eksternal meliputi : 
a. Pakar kurikulum  bidang ilmu program studi 
b. Asosiasi pendidikan tinggi bidang ilmu 

program studi; 

5. LPJ kurikulum 
6. Monev 

Pembelajaran 
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c. Organisasi profesi bidang ilmu program  
studi; 

d. Pengguna  lulusan; 
e. Alumni; dan/atau 
f. Pemangku kepentingan eksternal lainnya 

yang relevan untuk memberikan 
masukan terhadap kurikulum program 
studi. 

2. Ketua  Jurusan  

bersama tim  pengembang 

kurikulum merancang 

kompetensi lulusan  yang 

mencakup  sikap, 

pengetahuan,keterampilan 

umum, dan    keterampilan 

khusus yang  dinyatakan 

dalam     capaian 

pembelajaraan lulusan 

saat penyusunan dan/atau 

pemutakhiran kurikulum. 

1. Memiliki rumusan   sikap dan 
keterampilan umum sebagai  bagian dari 
capaian     pembelajaran lulusan dan telah 
sesuai dengan  ketentuan dalam       SNDikti 
dan KKNI  serta mampu 
mengakomodasi perwujudan visi      dan 
misi. 

2. Memiliki rumusan pengetahuan dan 
keterampilan khusus  sebagai 
bagian dari capaian pembelajaran 
lulusan wajib        disusun oleh: 
a. Forum program studi sejenis atau 

nama lain yang setara; 
b. Pengelola program studi dalam hal 

tidak memiliki forum program studi 
sejenis; dan  

c. Mampu mengakomodasi perwujudan 
visi dan misi. 

3. Capaian pembelajaran yang  dirumuskan 
memiliki 5 komponen, yaitu: 
a. Kemampuan melakukan (capability 

verb); 
b. Kata kerja tindakan (action verb); 
c. Objek kinerja    pembelajaran 

(objective performance); 

1. Bagaimana 

keterkaitan kurikulum 

dengan visi misi 

fakultas dan 

universitas? 

2. Apakah kurikulum 

memiliki rumusan 

sikap dan 

keterampilan umum 

sebagai bagian dari 

capaian pembelajaran 

lulusan dan telah 

sesuai dengan 

ketentuan dalam 

SNDikti dan KKNI 

serta mampu 

mengakomodasi 

perwujudan visi dan 

misi? 

3. Apakah prodi 

melakukan peninjaun 

kurikulum atau visi 

1. Buku kurikulum 
2. Pedoman 

penyusunan 
kurikulum 

3. SOP Penyusunan 
kurikulum 

4. Bukti sosialisasi, 
workshop 
kurikulum 

5. LPJ kurikulum 
6. Monev 

Pembelajaran 
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d. Perangkat, kendala atau  kondisi 
khusus  yang diperlukan dalam 
pembelajaran; dan 

e. Situasi belajar. 
4. Capaian pembelajaran merupakan 

turunan dari profil lulusan, mengacu 
pada hasil kesepakatan dengan asosiasi 
penyelenggara program studi 
sejenis dan organisasi profesi, dan 
memenuhi  level KKNI, serta 
dimutakhirkan secara berkala tiap 4 
tahun sesuai     perkembangan ipteks dan 
kebutuhan pengguna. 

5. Setiap program studi memiliki distribusi 
CPL pada seluruh MK dalam kurikulum 

6. Setiap program studi memiliki matriks 
tingkat relevansi CPL pada seluruh mata 
kuliah dalam kurikulum. 

misi? 

4. Bagaimana 

perumusan CPL dan 

CPMK? Adakah 

matriks relevensi CPL 

pada seluruh mata 

kuliah dalam 

kurikulum? 

3. Rektor   bersama 
Wakil Rektor  I  Bidang 
Akademik dan 
Kemahasiswaan 
memastikan kesesuaian 
capaian pembelajaran 
lulusan      dapat 
digunakan  sebagai 
acuan     utama 
pengembangan standar 
isi pembelajaran, 
standar  proses 
pembelajaran, standar 
penilaian pembelajaran, 
standar dosen dan 

1. Memiliki capaian pembelajaran 
lulusan yang dapat digunakan sebagai 
acuan utama  pengembangan standar isi 
pembelajaran, standar  proses 
pembelajaran, standar penilaian 
pembelajaran, standar dosen dan 
tenaga kependidikan, standar sarana 
dan prasarana pembelajaran, standar 
pengelolaan pembelajaran, dan standar 
pembiayaan pembelajaran. 

2. Melakukan evaluasi kesesuaian profil 
lulusan, capaian pembelajaran lulusan, 
dan  bahan kajian. 

Bagaimana prodi 

melakukan monev 

pembelajaran terkait 

dengan profil kelulusan 

CPL dan bahan kajian? 

1. Buku kurikulum 
2. Pedoman 

penyusunan 
kurikulum 

3. SOP Penyusunan 
kurikulum 

4. Bukti sosialisasi, 
workshop 
kurikulum 

5. LPJ kurikulum 
6. Monev 

Pembelajaran 
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tenaga kependidikan, 
standar sarana dan 
prasarana 
pembelajaran, standar 
pengelolaan 
pembelajaran , dan 
standar pembiayaan 
pembelajaran yang 
dievaluasi setiap 
semester. 

 VALIDASI DAN CATATAN 

DISUSUN 

Oleh Ketua Auditor Area  

*Muhammad Ri, S.T., 

M.T 

Tanggal 23 November 2021 

Paraf  
 

 DIVALIDASI/DISETUJUI 

Oleh Auditee 

* Liliana Swastina, M.Kom 

Tanggal 23 November 2021 

Paraf  
 

CATATAN: 
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Instrumen 2 

     

 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 
UNIVERSITAS SARI MULIA 
JL. PRAMUKA NOMOR 2 BANJARMASIN 
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 

Website: www.unism.ac.id 
HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL) 

STANDAR  Standar Kompetensi Lulusan (Kode Standar) (DS.01.A) 

AREA AUDIT Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi 

AUDITEE *Nama : Liliana Swastina,M.Kom 
*Jabatan : Ketua Jurusan 

TIPE AUDIT AMI reguler SPMI 

PERIODE AUDIT Tahun Akademik 2020/2021 

AUDITOR Ketua Tim Area Audit:  
Anggota Tim  Area Audit: 
1. Madschen Sia Mei Ol Siska Selvija Tambun, S.K.M., M.KKK 
2. Septyan Eka Prastya, M.Kom 

NOMOR DOKUMEN UNISM/SPMI/EVAL-AMI/HAL-( DS.01.A) 

CL (BUTIR PERTANYAAN) DESKRIPSI HASIL AUDIT   KS 
KTS-
OBS 

KTS-
Minor 

KTS-
Mayor 

1. Bagaimana pihak prodi membuat profil lulusan? Prodi mendatangkan pakar kurikulum 
pada Januari 2019. 
Pada awal perumusan visi misi belum 
terdapat IPE-IPC. Sesudah berdirinya 
universitas, maka visi misi berubah. 

 
 
V 
 
 

   

2. Bagaimana keterkaitan kurikulum dengan visi misi 

fakultas dan universitas? 

Pada program studi sudah ada mata 
kuliah yang berkaitan dengan kurikulum 
yaitu mata kuliah Communication/E-
Health, Kewirausahaan/E-Health. 
 
Untuk pengabdian, tidak ada mengarah ke 
kesehatan. 

 
 

 

V 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

http://www.unism.ac.id/


68 

 

 
Untuk penelitian, ada satu penelitian 
mengarah ke kesehatan yaitu 
implementasi sistem feeder gizi buruk. 
 
Visi misi universitas tidak sinkron dengan 
visi misi fakultas. Visi misi fakultas sinkron 
dengan visi misi prodi. 
 
Visi misi UNISM yang berbunyi 
internasional tahun 2030 sudah mulai 
diperlihatkan dengan adanya publish 
jurnal internasional. 

3. Apakah kurikulum memiliki rumusan sikap dan 

keterampilan umum sebagai bagian dari capaian 

pembelajaran lulusan dan telah sesuai dengan 

ketentuan dalam SNDikti dan KKNI serta mampu 

mengakomodasi perwujudan visi dan misi? 

Rumusan sikap dan keterampilan umum 
ada tertuang di buku kurikulum (sudah 
sesuai dengan SN Dikti) dan sudah 
mengakomodir perwujudan visi mis. 

 
 

V 

   

4. Apakah prodi melakukan peninjaun kurikulum atau visi 
misi? 

Belum ada peninjauan kurikulum atau visi 
misi. 

V    

5. Bagaimana perumusan CPL dan CPMK? Adakah 

matriks relevensi CPL pada seluruh mata kuliah dalam 

kurikulum? 

Pada saat workshop kurikulum Tahun 
2019. 
Bahwa dalam RPS sudah tergambar 
matriks relevansi CPL.  

 
V 

   

6. Bagaimana prodi melakukan monev pembelajaran terkait 

dengan profil kelulusan CPL dan bahan kajian? 

Monev pembelajaran sudah dilaksanakan 
akan tetapi belum dilengkapi dengan 
laporan.  
Kedalaman Monev belum mencapai CPL 
dan CPMK. 

   
 

 

 

V 

 

 
VALIDASI DAN CATATAN 
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                        DISUSUN 

OLEH Ketua Auditor  
Muhammad Rizali, 
S.T., M.T 

TANGGAL 23 November 2021 

PARAF  
 
 

 

                                                 DISETUJUI 

OLEH Auditee  
Liliana Swastina,M.Kom 

TANGGAL 23 November 2021 

PARAF  
 
 

 

CATATAN: 
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Instrumen 3.B 

 

 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 

UNIVERSITAS SARI MULIA 

JL. PRAMUKA NOMOR 2 BANJARMASIN 

Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 

Website: www.unism.ac.id 

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) – MINOR 

STANDAR Standar Kompetensi Lulusan (DS.01.A) 

AREA AUDIT Program Studi Sarjana Teknik Industri     Fakultas Sains dan Teknologi  

AUDITEE *Nama Auditee : Liliana Swastina,M.Kom 

*Jabatan Auditee : Ketua Jurusan 

TIPE AUDIT AMI reguler SPMI 

PERIODE AUDIT MUTU 

INTERNAL 

Tahun Akademik 2020/2021 

AUDITOR Ketua Tim Area Audit: Muhammad Rizali, M.T 

Anggota Tim  Area Audit: 

1. Madschen Sia Mei Ol Siska Selvija Tambun, S.K.M., M.KKK 
2. Septyan Eka Prastya, M.Kom 

NOMOR DOKUMEN UNISM/SPMI/EVAL-AMI/PTK-MINOR.*Kode Standar 

NO 

(1) 

DESKRIPSI 

TEMUAN AUDIT 

(2) 

AKAR 
PENYEBAB/FAKTOR 
PENGHAMBAT 
(3) 
 
 

REKOMENDASI 
(auditor) 
(4) 

RENCANA 
PERBAIKAN 
(auditee) 
(5) 
 

JADWAL 
PENYELESAIAN 
(disepakati 
bersama auditor 
dengan auditee) 
(6) 

PIHAK 
BERTANGGUNGJAWAB 
(7) 

1. Monev 
pembelajaran 
sudah dilaksanakan 
akan tetapi belum 

Belum adanya tindak lanjut 
laporan hasil monev 
pembelajaran oleh ketua 
jurusan.   

Laporan monev 
pembelajaran 
segera 
ditindaklanjuti 

Melakukan tindak 
lanjut hasil 
temuan 

Audit TA 
2021/2022 

Ketua Jurusan. 

http://www.unism.ac.id/
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dilengkapi dengan 
laporan.  
Kedalaman Monev 
belum mencapai 
CPL dan CPMK. 

oleh ketua 
jurusan  dan di 
dalam monev 
pembelajaran 
agar 
memperlihatkan 
CPL dan CPMK. 

DISUSUN  AUDITEE 

Liliana 

Swastina,M.Kom 

Tanggal 23 November 2021 

Tanda Tangan  

     

DISETUJUI AUDITOR  

Muhammad Rizali, 

S.T., M.T  

Tanggal 23 November 2021 

Tanda Tangan  
 

DIVALIDASI 

 

PENJAMINAN 

MUTU 

Tanggal  

Tanda Tangan  
 

TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya): 

 

Tanggal: 

 

 

 

 

Tandatangan Auditor (*Ditandatangani pada audit berikutnya): 

 

 

 

Nama Lengkap 

NIK. 
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Instrumen 4 

 

 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 

UNIVERSITAS SARI MULIA 

JL. PRAMUKA NOMOR 2 BANJARMASIN 

Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 

Website: www.unism.ac.id 

PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP) 

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI Standar Kompetensi Lulusan (DS.01.A) 

AREA AUDIT Program Studi Sistem Informasi   Fakultas Sains dan Teknologi 

AUDITEE *Nama  Liliana Swastina,M.Kom 

*Jabatan Auditee : Ketua Jurusan 

TIPE AUDIT AMI reguler SPMI 

PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL Tahun Akademik 2020/2021 

AUDITOR Ketua Tim Area Audit: Muhammad RIzali, S.T., M.T 

Anggota Tim Area Audit: 

1. Madschen Sia Mei Ol Siska Selvija Tambun, S.K.M., M.KKK 
2. Septyan Eka Prastya, M.Kom 

NOMOR DOKUMEN UNISM/SPMI/EVAL-AMI/PTP.*Kode Standar 

NO 

(1) 

DESKRIPSI TEMUAN 

AUDIT 

(2) 

FAKTOR PENDUKUNG 

KEBERHASILAN 

(3) 

 

 

REKOMENDASI 

(4) 

RENCANA 

PENINGKATAN 

(5) 

 

JADWAL 

PENYELESAIAN 

(6) 

PIHAK 

BERTANGGUNGJAWAB 

(7) 

1. Prodi mendatangkan 
pakar kurikulum pada 
Januari 2019. 

Peran universitas 

dalam memfasilitasi 

Perlu dilakukan 

pemutakhiran 

Melakukan 

pemutakhiran 

Audit TA. 

2021/2022 

Ketua Jurusan 

http://www.unism.ac.id/
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Pada awal perumusan 
visi misi belum terdapat 
IPE-IPC. Sesudah 
berdirinya universitas, 
maka visi misi berubah. 

terselenggaranya 

workshop kurikulum 

kurikulum 

kembali dengan 

melibatkan 

berbagai pihak 

yang 

berkepentingan. 

kurikulum 

2. Pada program studi 
sudah ada mata kuliah 
yang berkaitan dengan 
kurikulum yaitu mata 
kuliah 
Communication/E-
Health, 
Kewirausahaan/E-
Health. 
 
Untuk pengabdian, tidak 
ada mengarah ke 
kesehatan. 
 
Untuk penelitian, ada 
satu penelitian 
mengarah ke kesehatan 
yaitu implementasi 
sistem feeder gizi buruk. 
 
Visi misi universitas 
tidak sinkron dengan 
visi misi fakultas. Visi 
misi fakultas sinkron 
dengan visi misi prodi. 
 
Visi misi UNISM yang 
berbunyi internasional 
tahun 2030 sudah mulai 

Ketua jurusan dan tim 

pengajar yang sesuai 

bidang keilmuan 

berkontribusi dalam 

memuat tiap mata 

kuliah dalam kurikulum 

Mata kuliah 

yang berkaitan 

dengan 

kesehatan perlu 

disinkronkan 

dengan 

pengabdian 

prodi  yang 

mengarah ke 

bidang 

kesehatan 

sehingga 

mendukung visi 

misi fakultas dan 

universitas 

Pemutakhiran 

kurikulum 

Audit TA. 

2021/2022 

Ketua Jurusan 
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diperlihatkan dengan 
adanya publish jurnal 
internasional. 

3. Rumusan sikap dan 
keterampilan umum ada 
tertuang di buku 
kurikulum (sudah sesuai 
dengan SN Dikti) dan 
sudah mengakomodir 
perwujudan visi misi 

Semua tim di program 

studi terlibat dalam 

menyusun rumusan 

sikap dan keterampilan 

di setiap mata kuliah 

dan menyesuaikan 

dengan SN Dikti. 

Mengkaji 

kembali 

apberjalang 

sedangakah ada 

penambahan 

mata kuliah di 

bidang 

kesehatan (dan 

disesuaikan 

dengan 

rumusan sikap 

dan 

keterampilan 

umum) 

Pemutakhiran 

kurikulum 

Audit TA 

2021/2022 

Ketua Jurusan 

4. Belum ada peninjauan 
kurikulum atau visi misi. 

Semua tim berperan 
dalam peninjauan 
kurikulum. 

Untuk 

melakukan 

peninjauan 

kurikulum 

secara berkala 

Pemutakhiran 
kurikulum 

Audit TA. 
2021/2022 

Ketua Jurusan 

5. Pada saat workshop 
kurikulum Tahun 2019. 
Bahwa dalam RPS 
sudah tergambar 
matriks relevansi CPL.  

Pakar kurikulum 
memberi pemahaman 
yang mendalam 
terhadap matriks 
relevansi CPL. 

Mendatangkan 

kembali pakar 

kurikulum 

guna 

meninjau 

kesesuaian 

dengan 

kurikulum 

Workshop 
kurikulum 

Audit TA. 
2021/2022 

Ketua Jurusan 
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yang sedang 

berjalan. 

DISUSUN AUDITEE 

Liliana 

Swastina,M.Kom 

Tanggal 23 November 2021 

Tanda Tangan  

     

DISETUJUI AUDITOR 

Muhammad RIzali, 

S.T., M.T 

Tanggal 23 November 2021 

Tanda Tangan  
 

DIVALIDASI 

 

LEMBAGA 

PENJAMINAN MUTU 

Tanggal  

Tanda Tangan  
 

TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN PENINGKATAN (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya): 

Tanggal: 

 

 

 

 

Tandatangan Auditor (*Ditandatangani pada audit berikutnya): 

 

 

 

Nama Lengkap 

NIK. 
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INSTRUMEN  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 
UNIVERSITAS SARI MULIA  

BANJARMASIN 
2021
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Instrumen 1 

 

 

 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 

UNIVERSITAS SARI MULIA 

JL. PRAMUKA NOMOR 2 BANJARMASIN 
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 

Website: www.unism.ac.id 

CHECK LIST 

STANDAR  Standar Proses Pembelajaran  (DS.01.C) 

AREA AUDIT Program Studi Sistem Informasi. Fakultas Sains dan Teknologi 

AUDITEE *Liliana Swastina,M.Kom 

*Kaprodi 

TIPE AUDIT AMI reguler SPMI 

PERIODE AUDIT Tahun Akademik 2020/2021 

AUDITOR Ketua Tim Area Audit: M Rizali 

Anggota Tim  Area Audit: 

1. Madschen SMOSS Tambun, M.KKK 

2. Septyan Eka Prasetya, M.Kom. 

NOMOR DOKUMEN UNISM/SPMI/EVAL-AMI/CL.( DS.01.C) 

NO PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR PERTANYAAN 
DOKUMEN YANG 

AKAN DICHECK 

1 

Dekan bersama Ketua Jurusan memastikan proses 

pembelajaran yang berjalan di program studi 

memenuhi karakteristik yang terdiri atas sifat 

interaktif,  holistik, integratif, saintifik, kontekstual, 

tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada 

mahasiswa setiap semester. 

1. Terdapat bukti sahih proses 

pembelajaran yang memenuhi 

karakteristik yang terdiri atas 

sifat interaktif, holistik, 

integratif, saintifik, 

kontekstual, tematik,  efektif, 

kolaboratif,  dan berpusat 

Pertanyaan kepada dosen 

tentang karakteristik 

pembelajaran RPS 

http://www.unism.ac.id/
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pada mahasiswa. 

2   

2.       Proses pembelajaran 

dijalankan mencakup: (a). 

Karakteristik proses 

pembelajaran; (b) 

Perencanaan proses 

pembelajaran; (b). 

Pelaksanaan proses 

pembelajaran; dan; (c). Beban 

belajar mahasiswa. 
Perencanaan proses 

pembelajaran Kalender akademik 

3 

Dosen pengembang RPS dan dosen pengampu 

mata kuliah melaksanakan proses pembelajaran 

berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, 

mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan 

belajar tertentu setiap semester 

Ketersediaan RPS semua mata 

kuliah harus mencapai 100% 

setiap awal semester 
Cek jumlah RPS dan 

format RPS 

4   

Terdapat kesesuaian RPS 

dengan capaian pembelajaran 

lulusan dan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan 

teknologi setiap semester 

Bagaimana memeriksa 

kesesuaian RPS dengan 

CPL dokumen evaluasi 

5   

Bentuk pembelajaran bauran 

sebagai upaya modernisasi 

pembelajaran dilakukan 

dengan proporsi: (a) Proporsi 

0% daring untuk bentuk 

pembelajaran konvensional 

atau tatap muka; (b) Proporsi 

1-29% daring untuk   bentuk 

pembelajaran terfasilitasi 

bagaimana proporsi 

pembelajaran daring dan 

luring RPS 
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jaringan (web enhanced); (c) 

Proporsi 30-79% Daring untuk 

bentuk pembelajaran bauran 

(blended); (d) Proporsi ≥ 80% 

daring untuk bentuk 

pembelajaran daring penuh; 

dan/atau; (e). Proporsi yang 

dikembangkan oleh dosen 

pengembang RPS dan dosen 

pengampu mata kuliah dalam 

upaya mencapai capaian 

pembelajaran 

6   

Bentuk pembelajaran dalam 1 

sks setiap semester pada 

proses pembelajaran berupa 

kuliah, responsi atau tutorial 

terdiri atas: (a) Kegiatan 

proses belajar 50 (lima puluh) 

menit per minggu per 

semester; (b) Kegiatan 

penugasan terstruktur 60 

(enam puluh) menit per 

minggu per semester; dan (c) 

Kegiatan mandiri 60 (enam 

puluh) menit per Minggu per 

semester 
jam pembelajaran dan 

evaluasi nya RPS, BAP 

7   

Bentuk pembelajaran dalam 1 

sks setiap semester pada 

proses pembelajaran berupa 

seminar atau bentuk  lain yang 

jam pembelajaran dan 

evaluasi nya RPS, BAP 
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sejenis terdiri  dari: (a) 

Kegiatan proses belajar 100 

(seratus) menit per minggu 

per semester; dan (b) Kegiatan 

mandiri 70 (tujuh puluh) menit 

per minggu per semester 

8 

  Bentuk pembelajaran dalam 1 

sks setiap semester pada 

proses pembelajaran berupa 

praktikum, praktik studio, 

praktik bengkel, praktik 

lapangan, dan praktik kerja 

setara dengan 170 (seratus 

tujuh puluh) menit per minggu 

per semester 
jam pembelajaran dan 

evaluasi nya RPS, BAP 

9 

Dosen pengembang RPS dan dosen pengampu 

mata kuliah yang mengembangkan pembelajaran 

Dalam bentuk penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, wajib mengacu pada Standar 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

yang dievaluasi setiap semester 

1. Terdapat mata kuliah 

kompetensi dan keunggulan 

program studi menggunakan 

bentuk pembelajaran 

penelitian dan pengabian 

kepada masyarakat 

mata kuliah kompetensi 

dan keunggulan apakah 

sudah sesuai dengan 

penelitian dan PKM Buku kurikulum 

10 

  Bentuk pembelajaran 

penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat yang 

dilaksanakan ke dalam mata 

kuliah harus memiliki luaran 

yang terukur dapat berupa 

hasil proyek 

apakah ada luaran hasil 

perkuliahan yang 

memiliki output hasil 

project? 

laporan penelitian atau 

publikasi 
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11 

Dekan dan Ketua Jurusan memastikan proses 

pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib 

dilakukan secara Sistematis dan terstruktur melalui 

berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar 

yang terukur setiap semester 

Bentuk pembelajaran yang 

diterapkan berbasis Student 

Center Learning (SCL)  dengan 

pendekatan 1) pembelajaran 

konvensional atau 

pembelajaran tatap muka;  2) 

pembelajaran dalam jaringan 

(daring)  secara penuh;  dan 3) 

pembelajaran bauran yang 

disesuaikan dengan capaian 

pembelajaran di setiap 

semester. 

apakah semua berbasis 

SCL, dan bagaimana 

pengawasan nya? RPS 

12 

  Kegiatan perkuliahan dan/atau 

praktikum dilaksanakan paling 

sedikit 14 kali minggu 

pertemuan, di luar ujian 

tengah semester dan ujian 

akhir semester setiap mata 

kuliah per semester 
pelaksanaan perkuliahan 

dan evaluasi nya? RPS dan BAP 

13 

  

Pemenuhan masa dan belajar 

bagi mahasiswa program 

sarjana dan sarjana terapan 

dapat dilakukan dengan cara: 

(a) Mengikuti proses 

pembelajaran dalam program 

studi sesuai dengan masa dan 

beban belajar; atau (b) 

Mengikuti proses 

pembelajaran di dalam 

program studi untuk 

laporan sks mahasiswa, 

dan MBKM 

laporan sks mahasiswa, 

dan MBKM 



82 

 

memenuhi sebagian masa Dan 

beban belajar dan sisanya 

mengikuti proses 

pembelajaran di luar program 

studi 

14 

  

Proses pembelajaran 

dilakukan melalui sistem blok 

pembelajaran. Jadwal perkuliahan Jadwal perkuliahan 

15 

  

Dosen wajib hadir 100% dalam 

proses pelaksanaan 

pembelajaran evaluasi kehadiran dosen evaluasi kehadiran dosen 

16 

  

Mahasiswa dapat tidak 

mengikuti perkuliahan dengan 

proporsi maksimal 15% dari 

seluruh total minggu 

pertemuan 
persyaratan mahasiswa 

mengikuti ujian absen mahasiswa 

17 

  

Beban belajar mahasiswa 

program diploma tiga, sarjana 

terapan, dan sarjana yang 

berprestasi akademik tinggi 

dapat mengambil maksimal 24 

(dua puluh empat) sks per 

semester pada semester 

selanjutnya setelah 2 (dua) 

semester pada tahun 

akademik pertama. 
Beban studi (sks) 

mahasiswa KRS 

18 Dosen pengembang RPS dan dosen pengampu  

mata kuliah dapat menetapkan bentuk 

Metode pembelajaran untuk 

pelaksanaan proses 

Macam2 metode 

pembelajaran yang 
RPS 
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pembelajaran yang berbasis Student Center 

Learning (SCL)  dengan pendekatan 1) 

pembelajaran konvensional atau pembelajaran 

tatap muka;  2) pembelajaran dalam jaringan 

(daring) secara penuh; dan 3) pembelajaran 

bauran yang disesuaikan dengan capaian 

pembelajaran di setiap semester. 

pembelajaran di setiap mata 

kuliah yang dapat meliputi: 1) 

diskusi kelompok;  2) simulasi; 

3) studi kasus;  4) 

pembelajaran kolaboratif; 5) 

pembelajaran kooperatif; 6) 

pembelajaran berbasis proyek; 

7) pembelajaran berbasis 

masalah; 8)  atau metode 

pembelajaran lainnya yang 

dapat secara efektif 

memfasilitasi pemenuhan 

capaian pembelajaran Lulusan 

yang dituangkan dalam RPS di 

setiap semester 

digunakan 

19 

  

Pembelajaran yang dituangkan 

setiap RPS mata kuliah dapat 

menggunakan satu atau 

gabungan dari beberapa 

metode pembelajaran. 

Macam2 metode 

pembelajaran yang 

digunakan RPS 

20 

  

Terdapat panduan atau modul 

dan log book untuk bentuk 

pembelajaran berupa 

praktikum, praktik studio, 

praktik bengkel, praktik 

lapangan, dan praktik kerja 

setiap semester 
ketersediaan Modul 

praktikum modul praktikum 

21 
  

Terdapat modul perkuliahan 

untuk semua mata kuliah 
ketersediaan Modul 

perkuliahan modul perkuliahan 
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22 

Rektor bersama Wakil Rektor I Bidang Akademik 

dan Kemahasiswaan, tim pengembang pendidikan, 

Dekan, dan Ketua Jurusan menetapkan kalender 

akademik yang terdiri dari 2 semester (gasal dan 

genap)  dan semester antara setiap tahun 

akademik di tingkat universitas, fakultas, dan 

program studi. 

Terdapat bukti sahih 

kebijakan, pedoman,  dan 

prosedur perumusan dan 

penetapan kalender akademik 

yang terdiri dari semester 

gasal, genap, dan antara serta 

program lainnya yang 

menunjang pengembangan 

universitas, fakultas, dan 

program studi. 
penetapan kalender 

akademik prodi Kalender akademik 

23 

  

Penyelenggaraan semester 

antara di setiap semester yang 

terdiri dari Selama paling 

sedikit 8 (delapan) minggu; 

beban mahasiswa paling 

banyak 9 (sembilan) sks; dan 

sesuai beban belajar 

mahasiswa untuk memenuhi 

capaian pembelajaran yang 

telah ditetapkan 
pelaksanaan semester 

antara dokumen semester antara 

24 

Mahasiswa wajib menyusun tugas akhir pada 

semester akhir sebagai salah satu persyaratan 

mendapatkan gelar sesuai dengan program dan 

jenjang pendidikan yang dapat diintegrasikan 

dengan bentuk pembelajaran yang relevan 

Terdapat dokumen sahih 

kebijakan, pedoman, dan 

prosedur tugas akhir bagi 

mahasiswa kebijakan tugas akhir panduan tugas akhir 

25 

  

Dosen pembimbing tugas 

akhir terdiri dari 2 (dua) orang 

terdiri pembimbing Utama 

dan pendamping dengan 

daftar dosen pembimbing 

tugas akhir 

daftar dosen pembimbing 

tugas akhir 
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tanggung jawab dan tugas 

sesuai porsinya dalam proses 

pembimbingan 

26 

  

Dosen pembimbing 

ditentukan oleh program studi 

sesuai dengan roadmap, 

kualifikasi ilmu, dan 

kepakarannya untuk 

kemudian  ditetapkan oleh 

Rektor. 

penentuan dosen 

pembimbng tugas akhir 

daftar dosen pembimbing 

tugas akhir 

27 

  

Pembimbing tugas akhir wajib 

melakukan proses 

pembimbingan, memonitor 

dan mengevaluasi proses 

penyusunan skripsi mahasiswa 

yang menjadi terbimbingnya 

sesuai dengan rencana yang 

dibuat mahasiswa dengan 

minimal 12 kali konsultasi 

tugas akhir kepada dosen 

pembimbing hingga tugas 

akhir dinyatakan selesai 
log book pembimbing 

tugas akhir 

log book pembimbing 

tugas akhir 

28 

  

Mahasiswa dinyatakan lulus 

tugas akhir apabila mendapat 

nilai minimal B, dan 

dimungkinkan untuk 

mengulang apabila nilai 

kurang dari B 
nilai dan berita acara 

tugas akhir 

nilai dan berita acara tugas 

akhir 
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29 

  

Luaran hasil tugas akhir 

mahasiswa wajib 

dipublikasikan dalam 

proceeding atau jurnal ilmiah luaran tugas akhir luaran tugas akhir 

 VALIDASI DAN CATATAN 

DISUSUN 

Oleh Ketua Auditor Area  

M. Rizali 

Tanggal  

Paraf  
 

 DIVALIDASI/DISETUJUI 

Oleh Auditee 

Liliana Swastina,M.Kom 

Tanggal  

Paraf  
 

CATATAN: 
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Instrumen 2 

     

 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 
UNIVERSITAS SARI MULIA 

JL. PRAMUKA NOMOR 2 BANJARMASIN 
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 

Website: www.unism.ac.id 
HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL) 

STANDAR  Standar Proses Pembelajaran  (DS.01.C) 

AREA AUDIT Program Studi Sistem Informasi. Fakultas Sains dan Teknologi 

AUDITEE *Liliana Swastina,M.Kom 

*Kaprodi 

TIPE AUDIT AMI reguler SPMI 

PERIODE AUDIT Tahun Akademik 2020/2021 

AUDITOR Ketua Tim Area Audit: M Rizali 

Anggota Tim  Area Audit: 

1. Madschen SMOSS Tambun, M.KKK 

2. Septyan Eka Prasetya, M.Kom. 

NOMOR DOKUMEN UNISM/SPMI/EVAL-AMI/CL.( DS.01.C) 

CL (BUTIR PERTANYAAN) DESKRIPSI HASIL AUDIT   KS 
KTS-
OBS 

KTS-
Minor 

KTS-
Mayor 

1 
Pertanyaan kepada dosen tentang karakteristik pembelajaran 

Belum ada evaluasi dan bukti tentang 

karakteristik pembelajaran     v   

2 
Perencanaan proses pembelajaran 

Perencanaan proses pembelajaran belum 

dievaluasi pelaksanaan nya   v     

3 Cek jumlah RPS dan format Penyesuaian format RPS, dan rujukan   V     

4 Bagaimana memeriksa kesesuaian RPS dengan CPL 
Belum ada pelaksanaan evaluasi RPS tentang 

      v 

http://www.unism.ac.id/
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CPL 

5 bagaimana proporsi pembelajaran daring dan luring semester ganjil daring semua, genap blended V       

6 jam pembelajaran dan evaluasi nya alokasi waktu peruliahan sudah sesuai V       

7 

jam pembelajaran dan evaluasi nya 

jam pembelajaran Belum sesuai alokasi waktu, 

kesulitan karena dalam pemahaman 

kurikulum dalam 1 MK ada perkuliahan dan 

praktikum     V   

8 
mata kuliah kompetensi dan keunggulan apakah sudah sesuai 

dengan penelitian dan PKM MK belum ada output penelitian dan PKM         

9 
apakah ada luaran hasil perkuliahan yang memiliki output 

hasil project? 

Ada mata kuliah dengan output project, misal 

MK Rekayasa perangkat lunak V       

10 
apakah semua berbasis SCL, dan bagaimana pengawasan nya? 

dari RPS semua menerapkan SCL, perlu 

evaluasi penerapan SCL dalam mencapai CPL     V   

11 pelaksanaan perkuliahan dan evaluasi nya? perkuliahan 14x dan 1 UAS     V   

12 laporan sks mahasiswa, dan MBKM MBKM terlaksana lewat kegiatan di HST (4 sks)         

13 Jadwal perkuliahan sistem 2 blok V       

14 

evaluasi kehadiran dosen 

kehadiran dosen 100% baik daring ataupun 

luring, berdasarkan smruang, perlu instrumen 

pemantauan kehadiran dosen V       

15 
persyaratan mahasiswa mengikuti ujian 

persyaratan mengikuti ujian maksimal 3x tidak 

masuk kuliah V       

16 Beban studi (sks) mahasiswa Sudah sesuai V       

17 Macam2 metode pembelajaran yang digunakan 
Kemampuan dosen dalam menguasai metode 

      V 
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pembelajaran perlu ditingkatkan, untuk dapat 

menyesuaikan metode pembelajaran di RPS,  

18 Macam2 metode pembelajaran yang digunakan Sudah ada metode pembelajaran di setiap RPS V       

19 ketersediaan Modul praktikum Modul praktikum tersedia V       

20 ketersediaan Modul perkuliahan Belum ada modul perkuliahan     V   

21 

penetapan kalender akademik prodi 

Mengikuti kaldik universitas, Sesuai SOP, Kajur 

mestinya dilibatkan tentang penetapan Kaldik, 

sehingga bisa menetapkan Kaldik yang bisa 

mengakomodir kegiatan prodi     V   

22 pelaksanaan semester antara Tidak ada semester antara V       

23 kebijakan tugas akhir Belum ada lulusan V       

24 daftar dosen pembimbing tugas akhir Belum ada lulusan V       

25 penentuan dosen pembimbng tugas akhir Belum ada lulusan V       

26 log book pembimbing tugas akhir Belum ada lulusan V       

27 nilai dan berita acara tugas akhir Belum ada lulusan V       

28 luaran tugas akhir Belum ada lulusan V       

 
VALIDASI DAN CATATAN 

 

                        DISUSUN 

OLEH Ketua Auditor  
M. Rizali 

TANGGAL  

PARAF  
 

 

                                                 DISETUJUI 

OLEH Auditee  
Liliana Swastina,M.Kom 

TANGGAL  

PARAF  
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CATATAN: 
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Instrumen 3.A 

 

 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 

UNIVERSITAS SARI MULIA 

JL. PRAMUKA NOMOR 2 BANJARMASIN 

Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 

Website: www.unism.ac.id 

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) – OBSERVASI 

STANDAR Standar Proses Pembelajaran  (DS.01.C) 

AREA AUDIT Program Studi Sistem Informasi. Fakultas Sains dan Teknologi 

AUDITEE *Liliana Swastina,M.Kom 

*Kaprodi 

TIPE AUDIT AMI reguler SPMI 

PERIODE AUDIT MUTU 

INTERNAL 

Tahun Akademik 2020/2021 

AUDITOR Ketua Tim Area Audit: M Rizali 

Anggota Tim  Area Audit: 

1. Madschen SMOSS Tambun, M.KKK 

2. Septyan Eka Prasetya, M.Kom. 

NOMOR DOKUMEN UNISM/SPMI/EVAL-AMI/PTK-OBS.DS.01.C 

NO 

(1) 

DESKRIPSI 

TEMUAN AUDIT 

(2) 

AKAR 
PENYEBAB/FAKTOR 

PENGHAMBAT 
(3) 

 
 

REKOMENDASI 
(auditor) 

(4) 

RENCANA 
PERBAIKAN 

(auditee) 
(5) 

 

JADWAL 
PENYELESAIAN 

(disepakati 
bersama auditor 
dengan auditee) 

(6) 

PIHAK 
BERTANGGUNGJAWAB 

(7) 

1 

Penyesuaian format 

RPS, dan rujukan 

format RPS sering berganti, 

dan tidak ada panduan 
pembuatan 

panduan dan 

pembuatan 

panduan dan 
1 tahun Universitas 

http://www.unism.ac.id/
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pelatihan RPS pelatihan RPS 

2 

Perencanaan proses 

pembelajaran belum 

dievaluasi 

pelaksanaan nya 

Kurang koordinasi dengan 

fakultas terkait perencanaan 

proses pembelajaran 

Perencanaan 

proses 

pembelajaran 

perlu 

dikoordinasikan 

dengan fakultas 

dan prodi lain 

Perencanaan proses 

pembelajaran perlu 

dikoordinasikan 

dengan fakultas dan 

prodi lain 1 semester Fakultas dan Prodi 

DISUSUN  AUDITEE 

Liliana 

Swastina,M.Kom 

Tanggal  

Tanda Tangan  

     

DISETUJUI AUDITOR  

M. Rizali 

Tanggal  

Tanda Tangan  
 

DIVALIDASI 

 

PENJAMINAN 

MUTU 

Tanggal  

Tanda Tangan  
 

TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya): 

 

Tanggal: 

 

 

 

 

Tandatangan Auditor (*Ditandatangani pada audit berikutnya): 

 

 

 

Nama Lengkap 

NIK. 
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Instrumen 3.B 

 

 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 

UNIVERSITAS SARI MULIA 

JL. PRAMUKA NOMOR 2 BANJARMASIN 

Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 

Website: www.unism.ac.id 

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) – MINOR 

STANDAR Standar Proses Pembelajaran  (DS.01.C) 

AREA AUDIT Program Studi Sistem Informasi. Fakultas Sains dan Teknologi 

AUDITEE *Liliana Swastina,M.Kom 

*Kaprodi 

TIPE AUDIT AMI reguler SPMI 

PERIODE AUDIT MUTU 

INTERNAL 

Tahun Akademik 2020/2021 

AUDITOR Ketua Tim Area Audit: M Rizali 

Anggota Tim  Area Audit: 

1. Madschen SMOSS Tambun, M.KKK 

2. Septyan Eka Prasetya, M.Kom. 

NOMOR DOKUMEN UNISM/SPMI/EVAL-AMI/PTK-MINOR.DS.01.C 

NO 

(1) 

DESKRIPSI 

TEMUAN AUDIT 

(2) 

AKAR 
PENYEBAB/FAKTOR 

PENGHAMBAT 
(3) 

 
 

REKOMENDASI 
(auditor) 

(4) 

RENCANA 
PERBAIKAN 

(auditee) 
(5) 

 

JADWAL 
PENYELESAIAN 

(disepakati 
bersama auditor 
dengan auditee) 

(6) 

PIHAK 
BERTANGGUNGJAWAB 

(7) 

1 

Belum ada evaluasi 

dan bukti tentang 

karakteristik 

Pemahaman dosen dan 

bagian evaluasi prodi tentang 

karakteristik pembelajaran 

pelatihan AA 

pekerti bagi 

dosen, dan 

mencoba 

melakukan evaluasi 

karakteristik 
1 tahun 

Universitas, Fakultas & 

Prodi 

http://www.unism.ac.id/
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pembelajaran serta evaluasinya. Bagian 

akademik prodi hanya 

seorang, jadi tidak 

memungkinkan adanya 

evaluasi yang menyeluruh 

pendistribusian 

beban kerja 

bagian akademik 

prodi 

pembelajaran, 

bekerjasama dgn 

UPM, dan 

koordinasi dengan 

fakultas 

2 

Belum ada modul 

perkuliahan 

bahan perkuliahan berupa 

ppt dan pdf, belum dijadikan 

modul resmi 

penyusunan 

modul 

perkuliahan 

penyusunan modul 

perkuliahan pada 

semester yang 

berjalan 1 tahun Prodi 

3 

jam pembelajaran 

Belum sesuai alokasi 

waktu, kesulitan 

karena dalam 

pemahaman 

kurikulum dalam 1 

MK ada perkuliahan 

dan praktikum 

alokasi waktu tiap metode 

pembelajaran yang berbeda-

beda, sehingga kesulitan 

dalam pelaksanaan nya, 

terkait jadwal perkuliahan 

dan praktikum, terlebih lagi 

terus bertambahnya 

angkatan mahasiswa, 

sehingga penjadwalan lebih 

kompleks 

koordinasi dengan 

fakultas tentang 

alokasi waktu 

koordinasi dengan 

fakultas tentang 

alokasi waktu 1 semester Fakultas dan Prodi 

4 

dari RPS semua 

menerapkan SCL, 

perlu evaluasi 

penerapan SCL dalam 

mencapai CPL 

pemahaman dosen tentang 

metode pembelajaran masih 

rendah 

pelatihan AA 

pekerti bagi 

dosen 

pelatihan AA 

pekerti bagi dosen 1 tahun Universitas 

5 

Mengikuti kaldik 

universitas, Sesuai 

SOP, Kajur mestinya 

dilibatkan tentang 

penetapan Kaldik, 

penyusunan kaldik tidak 

melibatkan kajur sesuai SOP, 

dan banyak agenda2 selipan 

yang mengganggu kaldik 

pada penyusunan 

kaldik sudah di 

plot alokasi waktu 

kosong untuk 

lembaga, 

pada penyusunan 

kaldik sudah di plot 

alokasi waktu 

kosong untuk 

lembaga, sehingga 
1 tahun Universitas 
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sehingga bisa 

menetapkan Kaldik 

yang bisa 

mengakomodir 

kegiatan prodi 

sehingga bisa 

dimanfaatkan 

oleh lembaga 

bisa dimanfaatkan 

oleh lembaga 

6 

perkuliahan 14x dan 

1 UAS 

Penetapan kebijakan 

akademik (14x kuliah dan 

ujian) tidak  tercetak dan 

disebarkan, dan susah 

diakses bagi semua prodi 

Kebijakan 

akademik bisa 

diupload ke web 

kampus, dan 

suratnya 

disampaikan ke 

prodi. Perlu jua 

pengawasan 

dekan, kajur, dan 

UPM 

permintaan 

kejelasan kebijakan 

akademik 1 semestre 

Universitas, Fakultas & 

Prodi 

DISUSUN  AUDITEE 

Liliana 

Swastina,M.Kom 

Tanggal  

Tanda Tangan  

     

DISETUJUI AUDITOR  

M. Rizali 

Tanggal  

Tanda Tangan  
 

DIVALIDASI 

 

PENJAMINAN 

MUTU 

Tanggal  

Tanda Tangan  
 

TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya): 

 

Tanggal: 

 

 

 

Tandatangan Auditor (*Ditandatangani pada audit berikutnya): 
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 Nama Lengkap 

NIK. 

 

 

Instrumen 3C  

 

 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 

UNIVERSITAS SARI MULIA 

JL. PRAMUKA NOMOR 2 BANJARMASIN 

Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 

Website: www.unism.ac.id 

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) – MAYOR 

STANDAR Standar Proses Pembelajaran  (DS.01.C) 

AREA AUDIT Program Studi Sistem Informasi. Fakultas Sains dan Teknologi 

AUDITEE *Liliana Swastina,M.Kom 

*Kaprodi 

TIPE AUDIT AMI reguler SPMI 

PERIODE AUDIT MUTU 

INTERNAL 

Tahun Akademik 2020/2021 

AUDITOR Ketua Tim Area Audit: M Rizali 

Anggota Tim  Area Audit: 

1. Madschen SMOSS Tambun, M.KKK 

2. Septyan Eka Prasetya, M.Kom. 

NOMOR DOKUMEN UNISM/SPMI/EVAL-AMI/PTK-MAYOR.DS.01.C 

NO 

(1) 

DESKRIPSI 

TEMUAN AUDIT 

AKAR 
PENYEBAB/FAKTOR 

PENGHAMBAT 
(3) 

REKOMENDASI 
(auditor) 

(4) 

RENCANA 
PERBAIKAN 

(auditee) 
(5) 

JADWAL 
PENYELESAIAN 

(disepakati 
bersama auditor 

PIHAK 
BERTANGGUNGJAWAB 

(7) 

http://www.unism.ac.id/
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(2)  
 

 dengan auditee) 
(6) 

1 

Belum ada 

pelaksanaan evaluasi 

RPS tentang CPL 

Tingkat pemahaman dosen 

tentang kurikulum masih 

kurang, CPL disusun hanya 

saat awal penyusunan 

kurikulum oleh pakar, oleh 

karena itu diperlukan 

pelatihan AA dan Pekerti bagi 

semua dosen. Setelah 

Pelatihan diharapkan dosen 

dapat memahami CPL, RPS, 

dan metode evaluasi nya 

penyelenggaraan 

Pelatihan 

AA/Pekerti 

penyelenggaraan 

Pelatihan 

AA/Pekerti 1 tahun Universitas, fakultas 

2 

Kemampuan dosen 

dalam menguasai 

metode 

pembelajaran perlu 

ditingkatkan, untuk 

dapat menyesuaikan 

metode 

pembelajaran di RPS,  

Tingkat pemahaman dosen 

tentang kurikulum masih 

kurang, CPL disusun hanya 

saat awal penyusunan 

kurikulum oleh pakar, oleh 

karena itu diperlukan 

pelatihan AA dan Pekerti bagi 

semua dosen. Setelah 

Pelatihan diharapkan dosen 

dapat memahami CPL, RPS, 

dan metode evaluasi nya 

penyelenggaraan 

Pelatihan 

AA/Pekerti 

penyelenggaraan 

Pelatihan 

AA/Pekerti 1 tahun Universitas, fakultas 

DISUSUN  AUDITEE 

Liliana 

Swastina,M.Kom 

Tanggal  

DISETUJUI AUDITOR  

M. Rizali 

Tanggal  

Tanda Tangan  
 

DIVALIDASI 

 

PENJAMINAN 

MUTU 

Tanggal  

Tanda Tangan  
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Tanda Tangan  

     

TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya): 

 

Tanggal: 

 

 

 

 

Tandatangan Auditor (*Ditandatangani pada audit berikutnya): 

 

Nama Lengkap 

NIK. 
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Instrumen 4 
 

 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 

UNIVERSITAS SARI MULIA 

JL. PRAMUKA NOMOR 2 BANJARMASIN 

Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 

Website: www.unism.ac.id 

PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP) 

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI Standar Proses Pembelajaran  (DS.01.C) 

AREA AUDIT Program Studi Sistem Informasi. Fakultas Sains dan Teknologi 
AUDITEE *Liliana Swastina,M.Kom 

*Kaprodi 
TIPE AUDIT AMI reguler SPMI 

PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL Tahun Akademik 2020/2021 

AUDITOR Ketua Tim Area Audit: M Rizali 

Anggota Tim  Area Audit: 

1. Madschen SMOSS Tambun, M.KKK 

2. Septyan Eka Prasetya, M.Kom. 

NOMOR DOKUMEN UNISM/SPMI/EVAL-AMI/PTP.DS.01.C 

NO 

(1) 

DESKRIPSI TEMUAN 

AUDIT 

(2) 

FAKTOR PENDUKUNG 

KEBERHASILAN 

(3) 

 

 

REKOMENDASI 

(4) 

RENCANA 

PENINGKATAN 

(5) 

 

JADWAL 

PENYELESAIAN 

(6) 

PIHAK 

BERTANGGUNGJAWAB 

(7) 

1 

Belum ada 

pelaksanaan evaluasi 

RPS tentang CPL 

 Bertambahnya pengalaman 

dosen, dan adanya sistem 

audit/monev yang selalu 

memantau 

penyelenggaraan 

Pelatihan 

AA/Pekerti 

penyelenggaraan 

Pelatihan 

AA/Pekerti 1 tahun Universitas, fakultas 

2 

Kemampuan dosen 

dalam menguasai 

metode pembelajaran 

 Bertambahnya pengalaman 

dosen, dan adanya sistem 

audit/monev yang selalu 

penyelenggaraan 

Pelatihan 

penyelenggaraan 

Pelatihan 
1 tahun Universitas, fakultas 

http://www.unism.ac.id/
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perlu ditingkatkan, 

untuk dapat 

menyesuaikan metode 

pembelajaran di RPS,  

memantau AA/Pekerti AA/Pekerti 

3 

Belum ada evaluasi 

dan bukti tentang 

karakteristik 

pembelajaran 

 Bertambahnya pengalaman 

dosen, dan adanya sistem 

audit/monev yang selalu 

memantau 

pelatihan AA 

pekerti bagi 

dosen, dan 

pendistribusian 

beban kerja 

bagian akademik 

prodi 

mencoba 

melakukan 

evaluasi 

karakteristik 

pembelajaran, 

bekerjasama dgn 

UPM, dan 

koordinasi dengan 

fakultas 1 tahun 

Universitas, Fakultas & 

Prodi 

4 

Belum ada modul 

perkuliahan 

 Adanya serdos, dan 

tunjangan kinerja, dapat 

memotivasi dosen dalam 

membuat modul perkuliahan 

penyusunan 

modul 

perkuliahan 

penyusunan 

modul perkuliahan 

pada semester 

yang berjalan 1 tahun Prodi 

5 

jam pembelajaran 

Belum sesuai alokasi 

waktu, kesulitan 

karena dalam 

pemahaman 

kurikulum dalam 1 MK 

ada perkuliahan dan 

praktikum 

 Pemanfaatan Rakerdos yang 

lebih optimal lagi dalam 

berkoordinasi 

koordinasi dengan 

fakultas tentang 

alokasi waktu 

koordinasi dengan 

fakultas tentang 

alokasi waktu 1 semester Fakultas dan Prodi 

6 

dari RPS semua 

menerapkan SCL, 

perlu evaluasi 

penerapan SCL dalam 

 Bertambahnya pengalaman 

dosen, dan adanya sistem 

audit/monev yang selalu 

pelatihan AA 

pekerti bagi 

dosen 

pelatihan AA 

pekerti bagi dosen 1 tahun Universitas 
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mencapai CPL memantau 

7 

Mengikuti kaldik 

universitas, Sesuai 

SOP, Kajur mestinya 

dilibatkan tentang 

penetapan Kaldik, 

sehingga bisa 

menetapkan Kaldik 

yang bisa 

mengakomodir 

kegiatan prodi 

 Bertambahnya pengalaman 

dosen, dan adanya sistem 

audit/monev yang selalu 

memantau 

pada penyusunan 

kaldik sudah di 

plot alokasi waktu 

kosong untuk 

lembaga, 

sehingga bisa 

dimanfaatkan 

oleh lembaga 

pada penyusunan 

kaldik sudah di 

plot alokasi waktu 

kosong untuk 

lembaga, sehingga 

bisa dimanfaatkan 

oleh lembaga 1 tahun Universitas 

8 

perkuliahan 14x dan 1 

UAS 

 Bertambahnya pengalaman 

dosen, dan adanya sistem 

audit/monev yang selalu 

memantau 

Kebijakan 

akademik bisa 

diupload ke web 

kampus, dan 

suratnya 

disampaikan ke 

prodi. Perlu jua 

pengawasan 

dekan, kajur, dan 

UPM 

permintaan 

kejelasan 

kebijakan 

akademik 1 semestre 

Universitas, Fakultas & 

Prodi 

9 

Penyesuaian format 

RPS, dan rujukan 

 Bertambahnya pengalaman 

dosen, dan adanya sistem 

audit/monev yang selalu 

memantau 

pembuatan 

panduan dan 

pelatihan RPS 

pembuatan 

panduan dan 

pelatihan RPS 1 tahun Universitas 

10 

Perencanaan proses 

pembelajaran belum 

dievaluasi pelaksanaan 

 Bertambahnya pengalaman 

dosen, dan adanya sistem 

audit/monev yang selalu 

Perencanaan 

proses 

pembelajaran 

perlu 

Perencanaan 

proses 

pembelajaran 

perlu 
1 semester Fakultas dan Prodi 
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nya memantau dikoordinasikan 

dengan fakultas 

dan prodi lain 

dikoordinasikan 

dengan fakultas 

dan prodi lain 

DISUSUN AUDITEE 

Liliana Swastina, 

M.Kom 

Tanggal  

Tanda Tangan  

     

DISETUJUI AUDITOR 

M. Rizali 

Tanggal  

Tanda Tangan  
 

DIVALIDASI 

 

LEMBAGA 

PENJAMINAN MUTU 

Tanggal  

Tanda Tangan  
 

TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN PENINGKATAN (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya): 

 

 

Tanggal: 

 

 

 

 

Tandatangan Auditor (*Ditandatangani pada audit berikutnya): 

 

 

 

Nama Lengkap 

NIK. 
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INSTRUMEN  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 
UNIVERSITAS SARI MULIA  

BANJARMASIN 
2021
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Instrumen 1 

 

 

 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 

UNIVERSITAS SARI MULIA 

JL. PRAMUKA NOMOR 2 BANJARMASIN 
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 

Website: www.unism.ac.id 

CHECK LIST 

STANDAR  Standar  Isi pembelajaran (DS.01.B) 

AREA AUDIT Program Studi Sistem Informasi. Fakultas Sains dan Teknologi 

AUDITEE *Liliana Swastina,M.Kom 

*Kaprodi 

TIPE AUDIT AMI reguler SPMI 

PERIODE AUDIT Tahun Akademik 2020/2021 

AUDITOR Ketua Tim Area Audit: M Rizali 

Anggota Tim  Area Audit: 

5. Madschen SMOSS Tambun, M.KKK 
6. Septyan Eka Prasetya, M.Kom. 

NOMOR DOKUMEN UNISM/SPMI/EVAL-AMI/HAL-( DS.01.B) 

NO PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR PERTANYAAN 
DOKUMEN YANG 

AKAN DICHECK 

1     

1 Dekan bersama Ketua  jurusan  dan tim  

pengembang kurikulum menyusun bahan 

kajian yang memperhatikan tingkat  

kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 

serta capaian pembelajaran lulusan  sesuai 

dengan jenjang pendidikan  dan program 

pendidikan, profil lulusan, dan perwujudan visi 

1.   Setiap program studi 

wajib  memiliki tingkat 

kedalaman dan keluasan 

materi pembelajaran 

dituangkan dalam bahan 

kajian yang digambarkan  

dalam mata kuliah yang 

deskripsikan MK wajib, 

keilmuan, unggulan 

buku kurikulum 

http://www.unism.ac.id/
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dan misi yang dievaluasi setiap semester. terdiri dari mata kuliah 

wajib, mata kuliah 

kompetensi bidang 

keilmuan, dan mata kuliah 

penciri/keunggulan yang 

mengacu pada Capaian 

Pembelajaran Lulusan 

  2.   Ketersediaan Capaian 

Pembelajaran   Mata Kuliah  

yang  disusun dan         

dirumuskan secara spesifik 

untuk mencapai     Capaian 

Pembelajaran Lulusan. 

deskripsikan cara 

penyusunan CPL pada 

kurikulum? 

buku kurikulum 

  3.   Ketersediaan kurikulum        

setiap program  studi  yang 

ditetapkan    dengan Surat 

Keputusan (SK) Rektor. 

keberadaan SK 

pengesahan kurikulum 

buku kurikulum 

2 Dekan bersama Ketua Jurusan memastikan 

kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 

harus mengintegrasikan hasil penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat ke dalam 

proses pembelajaran sebagai upaya 

pengembangan keilmuan setiap tahun 

akademik. 

1. Ketersediaan bahan 

kajian yang memuat 

pengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi,  

dan  seni yang mutakhir. 

kemutakhiran referensi 

perkuliahan 

RPS 

   2.   Adanya        integrasi 

hasil  penelitian  dan 

pengabdian  kepada 

masyarakat            ke 

dalam              proses 

uraikan integrasi hasil 

PKM dalam 

pembelajaran 

RPS 
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pembelajaran untuk setiap             

jenjang pendidikan, 

khususnya     jenjang 

profesi. 

   3. Integrasikan    hasil 

penelitian ke dalam 

pembelajaran yang 

dituangkan dalam RPS 

setiap semester. 

uraikan integrasi hasil 

penelitian pada 

pembelajaran 

RPS 

   4. Adanya bukti sahih 

integrasi hasil penelitian 

dan pengabdian kepada 

masyarakat       pada mata 

kuliah kompetensi bidang 

keilmuan ke dalam proses 

pembelajaran yang 

dituangkan dalam buku 

ajar, buku referensi, modul 

perkuliahan, materi 

perkuliahan, atau bentuk 

lainnya yang relevan. 

apakah ada buku 

ajar/referensi/modul 

berdasarkan hasil 

penelitian & PKM 

RPS 

 3 Dekan bersama Ketua Jurusan bersama tim 

kurikulum memastikan tingkat  kedalaman dan 

keluasan materi pembelajaran memenuhi 

ketentuan jenjang dan program pendidikan 

sebagai berikut:  

 

1.   Lulusan program diploma tiga paling 

sedikit menguasai konsep  teoritis bidang 

1.    Adanya bahan kajian 

yang memperhatikan 

tingkat kedalaman dan  

keluasan  yang sesuai 

dengan capaian 

pembelajaran dalam SN-

Dikti dan KKNI. 

apakah ada kajian 

tentang tingkat 

kedalaman dan 

keluasan materi 

pembelajaran? 
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pengetahuan dan keterampilan tertentu secara 

umum; 

2.   Lulusan program diploma  empat dan 

sarjana paling sedikit menguasai konsep  

teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan 

tertentu secara umum dan konsep  teoritis 

bagian khusus dalam     bidang pengetahuan 

dan keterampilan tersebut secara mendalam; 

3.   Lulusan program profesi paling sedikit 

menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan 

dan keterampilan tertentu; dan 

4.   Lulusan program magister, magister 

terapan,dan spesialis  paling sedikit 

menguasai teori dan teori aplikasi  bidang 

pengetahuan tertentu. 

   2.    Tingkat kedalaman dan 

keluasan materi 

pembelajaran harus 

memfasilitasi keunggulan 

universitas, yaitu 

multidisciplinary education 

dan collaboration. 

berapa sks mata kuliah 

ICD? 

ICD 

   3.    Program studi jenjang 

sarjana dan diploma wajib 

memiliki mata kuliah: 

a)Agama; b) Pancasila; c) 

Kewarganegaraan; d) 

Bahasa Indonesia;dan e) 

Pendidikan Anti Korupsi. 

mata kuliah wajib Dikti? buku kurikulum 
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   4.    Program studi harus 

memiliki lebih kurang 10 sks 

yang memfasilitasi 

perwujudan visi dan misi 

universitas, fakultas, dan 

program studi. 

mata kuliah yang 

mencerminkan VMTS? 

buku kurikulum 

   5.    Proporsi pembelajaran  

teori dan    praktik bagi 

program vokasi adalah  

60%  untuk praktik dan 40% 

untuk teori. 

    

   6.    Proporsi pembelajaran  

teori dan    praktik    bagi 

program   akademik adalah  

70%  untuk teori      dan      

30% untuk praktik. 

rasio sks praktik dan 

perkuliahan 

buku kurikulum 

 VALIDASI DAN CATATAN 

DISUSUN 

Oleh Ketua Auditor Area  

*M. Rizali 

Tanggal  

Paraf  
 

 DIVALIDASI/DISETUJUI 

Oleh Auditee 

*Liliana Swastina,M.Kom 

Tanggal  

Paraf  
 

CATATAN: 
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Instrumen 2 

     

 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 
UNIVERSITAS SARI MULIA 

JL. PRAMUKA NOMOR 2 BANJARMASIN 

Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 

Website: www.unism.ac.id 
HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL) 

STANDAR  Standar  Isi pembelajaran (DS.01.B) 

AREA AUDIT Program Studi Sistem Informasi. Fakultas Sains dan Teknologi 

AUDITEE *Liliana Swastina,M.Kom 

*Kaprodi 

TIPE AUDIT AMI reguler SPMI 

PERIODE AUDIT Tahun Akademik 2020/2021 

AUDITOR Ketua Tim Area Audit: M Rizali 

Anggota Tim  Area Audit: 

1. Madschen SMOSS Tambun, M.KKK 
2. Septyan Eka Prasetya, M.Kom. 

NOMOR DOKUMEN UNISM/SPMI/EVAL-AMI/HAL-( DS.01.B) 

http://www.unism.ac.id/
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CL (BUTIR PERTANYAAN) DESKRIPSI HASIL AUDIT   KS 
KTS-
OBS 

KTS-
Minor 

KTS-
Mayor 

1.       

2.       

3.       

1 deskripsikan MK wajib, keilmuan, unggulan MK keilmuan : 121 sks,  pendukung = 
14sks; MK unggulan=11 sks 

V       

2 deskripsikan cara penyusunan CPL pada kurikulum? sudah ada matriks CPL di buku kurikulum, 
tetapi belum dievaluasi kedalaman dan 
pelaksanaan 

      V 

3 keberadaan SK pengesahan kurikulum sudah disahkan rektor V       

4 kemutakhiran referensi perkuliahan Sebagian besar sudah memasukkan 
referensi mutakhir, tetapi masih banyak 
berupa buku, bukan hasil penelitian. Dan 
jumlahnya pun masih sedikit, perlu 
ditambahkan referensi yg lebih banyak 

  V     

5 uraikan integrasi hasil PKM dalam pembelajaran dosen belum tersosialisasi tentang 
integrasi PKM ke perkuliahan, sehingga 
belum masuk RPS. PKM sudah sesuai 
prodi 

  V     

6 uraikan integrasi hasil penelitian pada pembelajaran Belum ada integrasi hasil penelitian,  
dosen belum memasukkan ke RPS 

  V     

7 apakah ada buku ajar/referensi/modul berdasarkan hasil 
penelitian & PKM 

Buku ajar ada dibuat, tetapi digunakan 
oleh prodi lain. Modul praktikum ada, 
Cuma belum dimasukkan hasil penelitian 

    V   

8 berapa sks mata kuliah ICD? 6 sks V       

9 mata kuliah wajib Dikti? 10 sks (5 mata kuliah) V       

10 mata kuliah yang mencerminkan VMTS? ada mata kuliah ICD, Cuma VMTS tidak 
mencerminkan keilmuan prodi. Perlu 
sinkronisasi VMTS Universitas, Fakultas, 

      V 
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dan Prodi 

11 rasio sks praktik dan perkuliahan rasio 70% V       

 
VALIDASI DAN CATATAN 

 

                        DISUSUN 

OLEH Ketua Auditor  
M. Rizali 

TANGGAL  

PARAF  
 

                                                 DISETUJUI 

OLEH Auditee  
Liliana Swastina,M.Kom 

TANGGAL  

PARAF  
 

CATATAN: 
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Instrumen 3.A 

 

 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 

UNIVERSITAS SARI MULIA 

JL. PRAMUKA NOMOR 2 BANJARMASIN 

Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 

Website: www.unism.ac.id 

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) – OBSERVASI 

STANDAR Standar  Isi pembelajaran (DS.01.B) 

AREA AUDIT Program Studi Sistem Informasi. Fakultas Sains dan Teknologi 

AUDITEE *Liliana Swastina,M.Kom 

*Kaprodi 

TIPE AUDIT AMI reguler SPMI 

PERIODE AUDIT MUTU 

INTERNAL 

Tahun Akademik 2020/2021 

AUDITOR Ketua Tim Area Audit: M Rizali 

Anggota Tim  Area Audit: 

1. Madschen SMOSS Tambun, M.KKK 
2. Septyan Eka Prasetya, M.Kom. 

NOMOR DOKUMEN UNISM/SPMI/EVAL-AMI/PTK-OBS.*Kode Standar 

NO 

(1) 

DESKRIPSI 

TEMUAN AUDIT 

(2) 

AKAR 
PENYEBAB/FAKTOR 

PENGHAMBAT 
(3) 

 
 

REKOMENDASI 
(auditor) 

(4) 

RENCANA 
PERBAIKAN 

(auditee) 
(5) 

 

JADWAL 
PENYELESAIAN 

(disepakati 
bersama auditor 
dengan auditee) 

(6) 

PIHAK 
BERTANGGUNGJAWAB 

(7) 

1 

Belum ada integrasi 

hasil penelitian,  

dosen belum 

Meski beberapa judul 

penelitian sudah sesuai 

dengan keilmuan prodi, 

penambahan 

integrasi 

penambahan 

integrasi penelitian 1 semester Prodi 

http://www.unism.ac.id/
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memasukkan ke RPS terkadang dosen terlewat 

memasukkan ke perkuliahan  

penelitian 

2 

dosen belum 

tersosialisasi tentang 

integrasi PKM ke 

perkuliahan, sehingga 

belum masuk RPS. 

PKM sudah sesuai 

prodi 

Meski beberapa judul PKM 

sudah sesuai dengan 

keilmuan prodi, terkadang 

dosen terlewat memasukkan 

ke perkuliahan  

penambahan 

integrasi PKM 

penambahan 

integrasi PKM 1 semester Prodi 

3 

Sebagian besar sudah 

memasukkan 

referensi mutakhir, 

tetapi masih banyak 

berupa buku, bukan 

hasil penelitian. Dan 

jumlahnya pun masih 

sedikit, perlu 

ditambahkan 

referensi yg lebih 

banyak 

perkembangan keilmuan 

sistem informasi yang pesat, 

sehingga terkadang 

diperlukan buku yang dengan 

kedalaman yang lebih 

mendasar, agar lebih mudah 

dipahami mahasiswa 

penambahan 

referensi yang 

lebih banyak; 

kalau bisa adalah 

karya dosen itu 

sendiri 

penambahan 

referensi di RPS 1 semester Prodi 

Dst       

DISUSUN  AUDITEE 

Liliana 

Swastina,M.Kom 

Tanggal  

Tanda Tangan  

DISETUJUI AUDITOR  

M. Rizali 

Tanggal  

Tanda Tangan  
 

DIVALIDASI 

 

PENJAMINAN 

MUTU 

Tanggal  

Tanda Tangan  
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TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya): 

 

Tanggal: 

 

 

 

 

Tandatangan Auditor (*Ditandatangani pada audit berikutnya): 

 

 

 

Nama Lengkap 

NIK. 
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Instrumen 3.B 

 

 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 

UNIVERSITAS SARI MULIA 

JL. PRAMUKA NOMOR 2 BANJARMASIN 

Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 

Website: www.unism.ac.id 

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) – MINOR 

STANDAR Standar  Isi pembelajaran (DS.01.B) 

AREA AUDIT Program Studi Sistem Informasi. Fakultas Sains dan Teknologi 

AUDITEE *Liliana Swastina,M.Kom 

*Kaprodi 

TIPE AUDIT AMI reguler SPMI 

PERIODE AUDIT MUTU 

INTERNAL 

Tahun Akademik 2020/2021 

AUDITOR Ketua Tim Area Audit: M Rizali 

Anggota Tim  Area Audit: 

1. Madschen SMOSS Tambun, M.KKK 
2. Septyan Eka Prasetya, M.Kom. 

NOMOR DOKUMEN UNISM/SPMI/EVAL-AMI/HAL-( DS.01.B) 

NO 

(1) 

DESKRIPSI 

TEMUAN AUDIT 

(2) 

AKAR 
PENYEBAB/FAKTOR 

PENGHAMBAT 
(3) 

 
 

REKOMENDASI 
(auditor) 

(4) 

RENCANA 
PERBAIKAN 

(auditee) 
(5) 

 

JADWAL 
PENYELESAIAN 

(disepakati 
bersama auditor 
dengan auditee) 

(6) 

PIHAK 
BERTANGGUNGJAWAB 

(7) 

1 

Buku ajar ada dibuat, 

tetapi digunakan oleh 

prodi lain. Modul 

Buku ajar memerlukan waktu 

dan biaya dalam pembuatan 

ada pendanaan 

hibah penulisan 
 1 tahun Universitas 

http://www.unism.ac.id/
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praktikum ada, Cuma 

belum dimasukkan 

hasil penelitian 

nya buku dari rektorat 

DISUSUN  AUDITEE 

Liliana 

Swastina,M.Kom 

Tanggal  

Tanda Tangan  

     

DISETUJUI AUDITOR  

M. Rizali 

Tanggal  

Tanda Tangan  
 

DIVALIDASI 

 

PENJAMINAN 

MUTU 

Tanggal  

Tanda Tangan  
 

TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya): 

 

Tanggal: 

 

 

 

 

Tandatangan Auditor (*Ditandatangani pada audit berikutnya): 

 

 

 

Nama Lengkap 

NIK. 
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Instrumen 3C  

 

 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 

UNIVERSITAS SARI MULIA 

JL. PRAMUKA NOMOR 2 BANJARMASIN 

Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 

Website: www.unism.ac.id 

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) – MAYOR 

STANDAR Standar  Isi pembelajaran (DS.01.B) 

AREA AUDIT Program Studi Sistem Informasi. Fakultas Sains dan Teknologi 

AUDITEE *Liliana Swastina,M.Kom 

*Kaprodi 

TIPE AUDIT AMI reguler SPMI 

PERIODE AUDIT MUTU 

INTERNAL 

Tahun Akademik 2020/2021 

AUDITOR Ketua Tim Area Audit: M Rizali 

Anggota Tim  Area Audit: 

1. Madschen SMOSS Tambun, M.KKK 
2. Septyan Eka Prasetya, M.Kom. 

NOMOR DOKUMEN UNISM/SPMI/EVAL-AMI/HAL-( DS.01.B) 

NO 

(1) 

DESKRIPSI 

TEMUAN AUDIT 

(2) 

AKAR 
PENYEBAB/FAKTOR 

PENGHAMBAT 
(3) 

 
 

REKOMENDASI 
(auditor) 

(4) 

RENCANA 
PERBAIKAN 

(auditee) 
(5) 

 

JADWAL 
PENYELESAIAN 

(disepakati 
bersama auditor 
dengan auditee) 

(6) 

PIHAK 
BERTANGGUNGJAWAB 

(7) 

1 ada mata kuliah 

ICD, Cuma VMTS 

tidak 

Pembahasan VMTS yang 
tidak serentak, dan banyak 
perubahan, sehingga 

VMTS dibahas 
ulang dan 
disinkronkan 

Usulan 
pembahasan 
VMTS 

1 tahun universitas, Fakultas dan 
prodi 

http://www.unism.ac.id/
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mencerminkan 

keilmuan prodi. 

Perlu sinkronisasi 

VMTS Universitas, 

Fakultas, dan Prodi 

terjadi tidak sinkron nya 
VMTS antara universitas 
dan fakultas 

2 sudah ada matriks 

CPL di buku 

kurikulum, tetapi 

belum dievaluasi 

kedalaman dan 

pelaksanaan 

Tingkat pemahaman 
dosen tentang kurikulum 
masih kurang, CPL 
disusun hanya saat awal 
penyusunan kurikulum 
oleh pakar, oleh karena itu 
diperlukan pelatihan AA 
dan Pekerti bagi semua 
dosen. Setelah Pelatihan 
diharapkan dosen dapat 
memahami CPL, RPS, dan 
metode evaluasi nya 

penyelenggaraan 
Pelatihan 
AA/Pekerti 

penyelenggaraan 
Pelatihan 
AA/Pekerti 

1 tahun Universitas, fakultas 

DISUSUN  AUDITEE 

Liliana 

Swastina,M.Kom 

Tanggal  

Tanda Tangan  

     

DISETUJUI AUDITOR  

M. Rizali 

Tanggal  

Tanda Tangan  
 

DIVALIDASI 

 

PENJAMINAN 

MUTU 

Tanggal  

Tanda Tangan  
 

TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya): 

 

Tanggal: 

 

 

Tandatangan Auditor (*Ditandatangani pada audit berikutnya): 
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Nama Lengkap 

NIK. 

 

Instrumen 4 

 

 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 

UNIVERSITAS SARI MULIA 

JL. PRAMUKA NOMOR 2 BANJARMASIN 

Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 

Website: www.unism.ac.id 

PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP) 

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI Standar  Isi pembelajaran (DS.01.B) 

AREA AUDIT Program Studi Sistem Informasi. Fakultas Sains dan Teknologi 
AUDITEE *Liliana Swastina,M.Kom 

*Kaprodi 

TIPE AUDIT AMI reguler SPMI 
PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL Tahun Akademik 2020/2021 

AUDITOR Ketua Tim Area Audit: M Rizali 

Anggota Tim  Area Audit: 

1. Madschen SMOSS Tambun, M.KKK 
2. Septyan Eka Prasetya, M.Kom. 

NOMOR DOKUMEN UNISM/SPMI/EVAL-AMI/HAL-( DS.01.B) 

NO 

(1) 

DESKRIPSI TEMUAN 

AUDIT 

(2) 

FAKTOR PENDUKUNG 

KEBERHASILAN 

(3) 

 

 

REKOMENDASI 

(4) 

RENCANA 

PENINGKATAN 

(5) 

 

JADWAL 

PENYELESAIAN 

(6) 

PIHAK 

BERTANGGUNGJAWAB 

(7) 

1 
ada mata kuliah ICD, 

Cuma VMTS tidak 

adanya monev dan audit 

rutin, sehingga selalu 

VMTS dibahas 

ulang dan 

Usulan 

pembahasan 
1 tahun 

universitas, Fakultas dan 

prodi 

http://www.unism.ac.id/
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mencerminkan 

keilmuan prodi. Perlu 

sinkronisasi VMTS 

Universitas, Fakultas, 

dan Prodi 

diingatkan tentang 

kekurangan yang ada 

disinkronkan VMTS 

2 

sudah ada matriks CPL 

di buku kurikulum, 

tetapi belum 

dievaluasi kedalaman 

dan pelaksanaan 

adanya monev dan audit 

rutin, sehingga selalu 

diingatkan tentang 

kekurangan yang ada 

penyelenggaraan 

Pelatihan 

AA/Pekerti 

penyelenggaraan 

Pelatihan 

AA/Pekerti 1 tahun Universitas, fakultas 

3 

Buku ajar ada dibuat, 

tetapi digunakan oleh 

prodi lain. Modul 

praktikum ada, Cuma 

belum dimasukkan 

hasil penelitian 

Motivasi serdos, jabatan 

fungsional, dan hibah 

internal 

ada pendanaan 

hibah penulisan 

buku dari rektorat 

ada pendanaan 

hibah penulisan 

buku dari rektorat 1 tahun Universitas 

4 

Belum ada integrasi 

hasil penelitian,  dosen 

belum memasukkan 

ke RPS 

dosen sudah banyak 

meneliti, tinggal 

diintegrasikan ke perkuliahan 

penambahan 

integrasi 

penelitian 

penambahan 

integrasi 

penelitian 1 semester Prodi 

5 

dosen belum 

tersosialisasi tentang 

integrasi PKM ke 

perkuliahan, sehingga 

belum masuk RPS. 

PKM sudah sesuai 

prodi 

setiap tahun PKM 

terselenggara, tinggal 

diintegrasikan ke perkuliahan 

penambahan 

integrasi PKM 

penambahan 

integrasi PKM 1 semester Prodi 
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6 

Sebagian besar sudah 

memasukkan referensi 

mutakhir, tetapi masih 

banyak berupa buku, 

bukan hasil penelitian. 

Dan jumlahnya pun 

masih sedikit, perlu 

ditambahkan referensi 

yg lebih banyak 

buku digital sudah banyak 

beredar, tinggal dipilih dan 

diupayakan pembelian hard-

copy nya untuk 

perpustakaan, sehingga 

dapat dimanfaatkan oleh 

mahasiswa 

penambahan 

referensi yang 

lebih banyak; 

kalau bisa adalah 

karya dosen itu 

sendiri 

penambahan 

referensi di RPS 1 semester Prodi 

DISUSUN AUDITEE 

Liliana 

Swastina,M.Kom 

Tanggal  

Tanda Tangan  

     

DISETUJUI AUDITOR 

M. Rizali 

Tanggal  

Tanda Tangan  
 

DIVALIDASI 

 

LEMBAGA 

PENJAMINAN MUTU 

Tanggal  

Tanda Tangan  
 

TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN PENINGKATAN (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya): 

 

 

Tanggal: 

 

 

 

 

Tandatangan Auditor (*Ditandatangani pada audit berikutnya): 

 

 

 

Nama Lengkap 

NIK. 
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Instrumen 4 

 

 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 

UNIVERSITAS SARI MULIA 

JL. PRAMUKA NOMOR 2 BANJARMASIN 

Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 

Website: www.unism.ac.id 

PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP) 

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI Standar Penilian Pembelajaran (DS.01.D/LPM-UNISM/X/2021) 

AREA AUDIT Program Studi Sarjana Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi 

AUDITEE Nurhaeni, ST. M.Cs 

Bidang Akademik 

TIPE AUDIT AMI reguler SPMI 

PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL Tahun Akademik 2020/2021 

AUDITOR Ketua Tim Area Audit: Muhammad Rizali, MT 

Anggota Tim  Area Audit: 

1. Septyan Eka Prastya, M.Kom 
2. Madschen Sia Mei Ol Siska Selvija Tambun, S.K.M., M.KKK 

NOMOR DOKUMEN UNISM/SPMI/EVAL-AMI/PTP. (DS.01.D/LPM-UNISM/X/2021) 

NO 

(1) 

DESKRIPSI TEMUAN 

AUDIT 

(2) 

FAKTOR PENDUKUNG 

KEBERHASILAN 

(3) 

 

 

REKOMENDASI 

(4) 

RENCANA 

PENINGKATAN 

(5) 

 

JADWAL 

PENYELESAIAN 

(6) 

PIHAK 

BERTANGGUNGJAWAB 

(7) 

1. Pelaporan peniliaian 

ke PD Dikti sebelum 

1 bulan setelah 

proses perkuliahan 

selesai 

Pelaporan selalu 

dilaksanakan kolektif di 

tingkat universitas, 

sehingga kegiatan 

pelaporan menjadi 

Tidak ada 

rekomendasi 

Tidak ada 

rencana 

peningkatan 

  

http://www.unism.ac.id/
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terjadwal. 

2. Prodi 

mengumumkan nilai 

pembelajaran 1 

minggu setelah 

proses 

pembelajaran 

selesai dan di 

umumkan melalui 

KHS di siakad 

masing-masing 

mahasiswa 

Proses perkuliahan prodi 

selalu tepat waktu 

sehingga pengumuman 

nilai tidak menjadi 

hambatan bagi prodi 

Tidak ada 

rekomendasi 

Tidak ada 

rencana 

peningkatan 

  

3. IPS minimal: 3.29 
IPS maksimal: 3.80 
IPS Rata-rata: 3.55 

Prodi masih tergolong baru, 

sehingga tingkat kesulitan 

pembelajaran masih belum 

terlalu tinggi 

Tidak ada 

rekomendasi 

Tidak ada 

rencana 

peningkatan 

  

4. Prodi telah 
menggunakan 
penilaian susuai 
dengan standar 
yang ditetapkan 

Prodi telah menggunakan 
system penilaian yang sesuai 
dengan standar unversitas 

Tidak ada 

rekomendasi 

Tidak ada 
rencana 
peningkatan 

  

DISUSUN AUDITEE 

Tanggal 25 November 2021 

Tanda Tangan  

     

DISETUJUI AUDITOR 

Tanggal 25 November 2021 

Tanda Tangan  
 

DIVALIDASI 

 

LEMBAGA 

PENJAMINAN MUTU 

Tanggal  

Tanda Tangan  
 

TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN PENINGKATAN (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya): 
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Tanggal: 

 

 

 

 

Tandatangan Auditor (*Ditandatangani pada audit berikutnya): 

 

 

 

(……………………………………………………..) 

NIK. 

 



1 

 

2. DOKUMENTASI KEGIATAN 

 


