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I. PENDAHUTUAN

Penetapan penjaminan mutu {guolity ossurance} bagi seluruh Perguruan Tinggi melalui

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi {SPM Dikti) sudah menjadi kewajiban yang harus

dijalankan. Salah satu bagian dalam suatu system penjaminan mutu yaitu Proses Audit Mutu

lnternal (AMl) di Perguruan Tinggi. Universitas lslam Bandung (UNISBA) sebagai salah satu

Perguruan Tinggi swasta di Bandung yang telah mendapatkan Akreditasi "Unggul" maka harus

ditunjang dengan Sistern Penjarninan lJlutu yang baik, hal inisudah berjalan cukup lama, sehingga

perlu peningkatan dan keberlanjutan dari suatu proses Audit Mutu Internal (AMl) yang harus

direalisasikan oleh Program Studi atau Fakultas agar tercipta Budaya Mutu dan peningkatan

kualitas pendidikan yang dapat memenuhi/sesuai bahkan dapat melampaui Standar Pendidikan

Tinggi (Dikti).

Proses ini pun sebagai bukti implementasi Sistem Penjaminan Mutu lnternal (SPMI)

melalui siklus Penetapan Standar Dikti, Pelaksanaan Standar Dikti, Evaluasi dari pelaksanaan

Standar Dikti, Pengendalian terhadap pelaksanaan Standar Dikti, elan Peningkatan Stanelar Dikti

{PPEPP)yang berjalan dengan baik, untuk menunjang proses Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

(sPME).

Dalam menjalankan proses PPEPP, maka UNISBA tidak lepas dalam menjalankan proses

evaluasi. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti di UNISBA dilakukan dengan

menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMl), yaitu aktivitas untuk memeriksa terkait

pemenuhan Standar DiKi pada Tahap Pelaksanaan Standar Dikti (ketika Standar Dikti

dilaksanakan). Temuan dari Hasil dari Audit Mutu Internal harus dikendalikan oleh Perguruan

Tingi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Pengendalian ini dapat dilakukan

melalui Rapat Tinjauan Manajemen yang dilaksanakan secara bertahap mulai dari tingkat

Fakultas.

II, LINGKUP BAHASAN

Mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), maka Fakultas Tarbiyah dan

Keguruan melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen Fakultas {RTMF) dengan ruang lingkup

seperti yang dipersyaratkan, yaitu:



1. Hasil Audit, meliputi temuan-temuan dalam Audit Mutu lnternal (AMl) tahun akademik

202112A22 untuk tingkat Prodi dan Fakultas

2. Umpan Balik Pelanggan (Analisis hasil kuesioner kepuasan pengguna untuk semua bidang)

3. Kinerja Proses dan Kesesuaian Luaran Tri Dharma (capaian target mutu)

4. Tindakan Pencegahan dan Perbaikan {hambatan program masing-masing bidang dan tindak-

lanjut untuk mencegah hambatan tersebut agar tidak terjadi lagi).

5. Tindak Lanjut dari Tinjauan SebelumnrTa (Evaluasi dari tindak lanjut hasil temuan audit

sebelumnya)

6. Perubahan yang Dapat Mempengaruhisistem Manajemen Mutu (Terkait kebijakan-kebijakan

baru baik internal maupun eksternal/pemerintah)

7. Rekomendasi untuk Peningkatan (Saran dan masukan untuk perbaikan Sistem Penjaminan

Mutu lnternal)

!!!. PEIAKSANAAN

RTMF di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan telah dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober

2A22 dengan melibatkan seluruh Jajaran Pimpinan Fakultas dan Program Studi.

Pelaksanaan RTMF dimulai dengan pembahasan dari Temuan Hasil Audit Mutu Internal

(AMl) di setiap Program Studi dan di tingkat Fakultas. Hasil temuan audit tersebut dianalisis akar

permasalahannya untuk selanjutnya dirumuskan rencana tindak lanjut atau tindakan koreksinya

dilengkapi dengan waktu pelaksanaan dan penanggung jawabnya.

tv. HAstt

4.L, Hasil Audit Internal

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal {AMl) Tahun Akademik 2O2L/2022, masih terdapat

beberapa temuan yang bersifat KTS {Ketidaksesuaian) yang harus ditindaklanjuti dan OBS

(Oservasi) yang harus diperbaiki berdasarkan saran dari auditor. Adapun daftar temuan AMI

dapat dilihat di dalam tabel berikut:



4.1.1Temuan AMI
1. Observasi

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

NO
STANDAR

Fufin MUru)
HASIT OBSERVASI

POStTlF',t PETUANG PENINGKATAN NEGATIF* TEMUAN HASIL AUDIT
t. Klausul 5.2

Kriteria Visi MIsi
V Belum ada SOP mengenai

penvusunan VMTS
2. Klausul 7

Fasilitas
Belum ada SOP mengenai
pemeliharaan dan perbaikan

sarana dan prasarana serta
SOP peminjaman sarana dan
prasarana bagi mahasiswa

Klausul 6

Perencanaan
V Belum ada SOP mengenai

kegiatan identifikasi risiko
*) Diceklis (V)

2. Ketidaksesuaian

NO STANDAR (BUT|R MUTUI TEMUAN HASIT AUDIT

1, Klausul 5.2 Visi dan Misi UPPS belum memiliki 5K tim penyusun VMTS khusus.
Belum dilakukan evaluasi mengenai pemahaman visidan
misi

2 Renst!'a UPPS sudah memiliki Renstra yang mengae u kepada
Renstra Universitas, akan tetapi belum memasukkan IKT

secara eksplisit. Selain itu belum ada SK tim penyusun
khusus renstra.

2 Renop UPPS belum memiliki Renop untuk masins - masine prodi
4 Dosen tetap yang bidang keahliannya

sesuai dengan kompetensi inti prodi DF-

PD-SPM I-U N ISBA.U P.OO 1

Rasio jtrmlah mahasiswa terhadap DTPS di PS PAI masih di
atas 1:-50

5 Dosen tetap yang bidang keahliannya
sesuai dengan kompetensi inti prodi DF-

PD-SPM I.U N ISBA-U P.OO1

Rata - rata jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir
sebagai pembimbing pertama di PS PAI maupun PG PAUD
tinsci (di atas 1:6)

A Tenaga Kependidikan DF+D-SPMI-
u t\ tsB.a.-u P-008

Kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jen is
nelrcriaannrrr mecih lzr rrano

7 Klausul 7 Fasilitas Sarana dan prasarana laboratorium belum dapat
mendukung proses pembelajaran di UPPS karena terlalu
tua dan perlu peremaiaan

8 Pertukaran Mahasiswa DF-MHS-SPMI-
uNrsBA*uP-oo3 (uP-007)

mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa
masih kurang

9 Mahasiswa Asing DF-MHS-SPMI-

U N ISBA-U P-OO4 (U P-OO7B)

mahasiswa aktif di UPPS tidak ada mahasiswa asing

10 Prestasi Mahasiswa DF-MHS-SPMI-
UNISBA-UP-011 dan DF-MHS-SPMI-
UNISBA-UP-012

Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa masih

rendah



4.1.2 Temuan AMI Prodi Magister Pendidikan lslam

n AL.-r-,,^^ir. L.rt 5Et vosl

NO
STANDAR (BUTTR

FdUTUI
HASIL OBSERVASI

PostTtF* PELUANG PENINGI(A-TAN NEGAT|F* TEMUAN HASIL AUDIT
1 Klausul 5

Perencanaan
Mitigasi resiko telah
dilaksanakan dan
terdokumentasi

Belum ada SOP tentang
perencanaan mitigasi resiko,
pengendalian dan
evaluasinya

2. Klausul 8
Perencanaan dan
pengendalian

operasi
Klausul 8.1 dan 8,5

Adanya pedoman
akademik yang menyatu
dengan pedoman

akademik Fakultas
Tarbivah dan Kesuruan

Tersedia pedoman akademik
tapi masih mengacu pada

pedoman akademik pasca

sarjana

*) Diceklis {V}

2. Ketidaksesuaian

NO STANDAR (BUTTR MUTU) TEMUAN HASITAUDIT

L. DF-PD-SPMI.U NISBA-P5-O2 1 Rata-rata masa studi 2,72
1A nr nn cDtrrt Ittilcon nc n1avl -f v-Jr lvtt-v tttJuF-f J-v44 A-^1,^+^- anln L--r,^ 1 ^s-6-.,- 1..1,.- ,4, ao/\Aru;Nqlorr 4v4v rrqrlys 4 9lsrrli y|< ruruJ lr?,J/ol

3 DF-PPKM-SPM I-U N ISBA-PS-OO 1 Tidak ada penelitian DTPS Vane dibiavai dari LN

4 u F-r rKtvt-5t,tvt | -u tv r5trA-rs-uu5 Ticiak acia PKivi DTPS yang ciibiayai ciari LN cian lembaga
nasional

5 Memiliki Kriteria penerimaan mahasiswa namun berbeda
denqan standar vanq ditetapkan dalam AMI

o Klausul 8.4 dan 8.5 Prod belum memiliki prosram MBKM
'7 Klausul 8.4 dan 8.5 Proditidak memiliki program kegiatan perkuliahan di

iuar orocii

8 Klausul 8.5 prodi belum memiliki kurikulum dan metode
pembelajaran yang dapat dimodifikasi untuk mahasiswa
berkebutuhan khusus

9 Klausul 8.5 Prodibelum memiliki panduan metode evaluasi dan
penilaian yang dapat dimodifikasi untuk mahasiswa
berkebutuhan khusus

4.1.3 Temuan AMI ProdiPendidikan Agama lslam
n rrL-^*.,^-:r_. \JU5E| V d5l

NO
STANDAR (BUT|R

MUTUI
HASIL OBSERVASI

POS|TiF* PELUANG PENINGKNTAN NEGATiF* TEMUAN HASILAUD|T
1. Standar

Pendidikan
SPMl; KlausulS ISO

2tOO7. Perencanaan
dan pengendalian

operasi

v Bentuk pembelajaran
praktikum dan bentuk
pembelajaran penelitian di
Prodi PAI sudah
diidentifikasi dan

dikategorikan dalam
dokumen namun belum



NO
STANOAR {BUT|R

MUTU}
HASITOBSERVASI

POSITIF'r PETUANG PENINGKATAN NS6ATJF* i TEMUAN HASIL AUDIT
d iidentifikasi dalama form
DF-PD-SPMI-U NISBAPS-009.

2. Standar
Pendidikan
SPMI; Klausul 8.1

tso 21001.

Perencanaan dan
pengendalian

operasi

V Karakteristik proses

pembelajaran telah
terpenuhi yang mencakup
seluruh sifat dan telah
menghasilkan profil lulusan
yg sesuai dgn capaian
pembelajaran. Namun,
prodi perlu

mengidentifikasi
karakteristik proses
pembelajaran melalui RPS.

3. Standar
Pendidikan
SPMl; Kiausui

rso 21001.

Perencanaan
pengendalian

operasi

8.1

dan

V Prodi PAI tidak perkuliahan

secara ofline di kelas pada

ta h u n a kade m iR 2A2O-2O27

dan bentuk audio-visual
tidak terdokumentasi.

4 Standar
Pendidikan
SPMI; Klausul 8.5

dan 8.7 ISO 21001.

Penyampaian
produk dan layanan
pendidikan dan

Pengendaiian
ketidaksesuaian
keluaran pendidikan

v Bimbingan akademik
dilaKanakan lebih dari tiga
kali dalam 1 semester dan
memenuhi 3 aspek
pembahasan. Namun,
pelaksanaannya belum
terdokumentasikan dengan

baik. Prodi dapat
melakuakn proses

dokumentasi secara
langsung ketika
pelaksanaan bimbingan.

*) Diceklis (V)

2. Ketidaksesuaian

i

Standar
Pendlclikan

SPMI; Klausul 8 ISO 21001. Perencanaan
dan pengendalian operasi

Sebanyak 3 MK semester genap di Prodi PAI memiliki
nersenfase kehadiran mahasiswa vanB rendah [di hawah

s0%).

2 Standar
Pendidikan
SPMI; Klausul 8 ISO 21001. Perencanaan
r'lan lrengendalian operasi

Dokumen Rencana Pembelajaran Semester di prodi PAI

belum 100% dilengkapi dengan Kontrak Rencana
Penilaian, Instrumen Pen ilaian {Rubrik/Portofol io}, serta
R.ancanqan Tuqas Mahasiswa-

3 Standar
Pendidikan
SPMI; KlausulS.5 dan 8.7 ISO 2LO0t.
Penyampaian produk dan layanan

Prodi PAI belum memiliki SKPI, namun sudah memiliki
kebija kan persya rata n kepem il i ka n sertifikat seba ga i

syarat sidang.



4.1.4 Temuan AMI Prodi PG PAUD
1. Observasi

DF-PD-SPMI- | V lDokumendilengkapi
UNISBA-PS-0OSA I I dengan otorisasi ka prodi

Dalam RPS mata kuliah llmu
Pendidikan belum ada

otorisasi dari Ka prodi dan
Koordinator pengembangan

RPS

DF-PD-SPMI-

UNISBA.PS.OOsA

Secara konsisten istilah
disesuaikan dengan
formulir DF-PD-SPMI-

uNtsBA-PS-009

Dalam RPS mata kuliah llmu
Pendidikan Bentuk
pembelajaran istila hnya

disesuaikan dengan formulir
DF-PD-SPM I-U N ISBA-PS-OOg

DF.PD.SPMI-

uNtSBA-P5-007C
Disosialisasikan ke dosen
pembimbing akademik
serta terdokumentasi

Bimbingan akademik hanya
dilaksanakan 2X dalam satu
semester (minimal 3X) tidak
ada dokumentasi tentang
permasalahan yang dibahas
dalam bimbingan tersebut.

Klausul 6

Perencanaan
Dokumen dilengkap
dengan SOP tentang
mitigasi resiko dan upaya
pengendalian serta
evaluasinya

Prodi telah mengidentifikasi
risiko dalam pengelolaa n

krikulum dan proses
pembelajaran. Tersedia
dokumentasi dalam bentuk
tabel analisis resiko,

Klausul 8

Perencanaan dan
pengendalian

operasi Klausul 8.1
Klausul 8.3

Hasil tracer study belum
secara optimal dimasukkan
dalam kurikulum.
Optimalisasi informasi dari
universitas.

Prodi memiliki tim penyusun

dan pengembang kurikulum.
Dalam pengembangan

kurikulum sudah melibatkan
stakeholders baik eksternal
maupun internal

Klausul 8
Perencanaan dan
pengendalian

operasi
Klausul 8.1

Notulensi rapat kurikulum
harus tersedia sebagai
bentuk dokumen
kurikulum

Belum ada notulensi hasil

rapat kurikulum tentang
peninjauan CPL

Klausul 8

Perencanaan dan
pengendalian

operasi. Klausul 8.1
dan 8.5

SOP pelakanaan persiapan
perkuliahan dalam bentuk
hardfile

Prodisudah memiliki
pedoman pelaksanaan
perkuliahan tapi dalam
bentuk softfile.
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, ruurul 
t" 

1

; il]
meningkatkan keberhasilan
studi mahasiswa

keberhasilan studi
mahasiswa.

9 Klausul 8.5 V Belum ada SOP Diskusi dengan prodi dalam
mengajukan RAB. Sudah

sesuai kebutuhan
10 Klausul 10

Peningkatan.
Kriteria : Tata Kelola

Tata Pamong

{Penjaminan Mutu

V Belum memantau
pencapaian target mutu

Prodi telah memiliki target
mutu

2. Ketidaksesuaian

,.,
,p..

l" DF-P D-SPM I-U NISBA-P9022 Masa studi rata-rata masih 5 tahun
2 DF-PPKM.SPMI-U N ISBA-PS-

001
Belum ada penelitian DTPS yang dibiayai LN dan hanya 1 penelitian yang
dibiayai Lembaga nasional

3 Formulir MBKM Rendahnya program MBKM yang sudah terlaksana yaitu hanya program
mengajar

4 Klausul 8 Perencanaan dan
pengendalian operasi
Klausul 8.1
Klausul 8.3

Belum ada buku panduan/pedoman akademik.

Klausul 4.2 Memahami
kebutuhan dan harapan pihak

berkepentinsan

Dalam kurikulum terdapat mata kuliah enterpreneur, namun belum tercantum
dalam profil lulusan.

o Klausul 8 Perencanaan dan
pengendalian operasi

Prodi sudah memiliki pedoman pelaksanaan perkuliahan tapi dalam bentuk
softfile. Belum ada pedoman pelakanaan praktikum

-, Klausul 8.1 dan 8.5 Belum ada SOP tentang mekanisme pemantauan pelakanaan perkuliahan dan
praktikum

8 Tidak ada program khusus untuk mahasiswa berdasarkan kemampuan,
keterampilan dan minat mahasiswa.

9 Prodi belum mengeluarkan SKPI

10 Klausul 8.4 dan 8.5 Baru berjalan 1 program MBKM, konversi masih didasarkan pada SK dekan.
Belum ada dokumen kerja sama dengan mitra untuk program MBKM

44 Klausul 8.4 Belum tersedia dokumen kerja sama dan belum terlakananya kegiatan
perkuliahan di luar prodi?

t2 Prodi belum memiliki mata kuliah yang proses pembelajarannya adalah
penelitian?

I5 Syarat sidang sudah ada namun di pedoman akademik belum ada
74 Klausul 8.5 Prodi belum memiliki langkah untuk meningkatkan aksesibilitas layanan

Pendidikan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus serta evaluasinya secara
berka!a

prodi belum memiliki kurikulum dan metode pembelajaran yang dapat
dimodifikasi untuk mahasiswa berkebutuhan khusus
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d imodifikasi untuk mahasiswa berkebutuhan khusus

15 Prodi belum memiliki SOP untuk menangani permintaan wawancara dengan

kaprocii

4.2 Umpan Balik dari Pemangku Kepentingan

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada para pemangku kepentingan terkait

indeks proses pembelajaran (lPP), lndeks Proses Layanan (lPL) yang meliputi kualitas proses

akademik, pelayanan administrasi, fasilitas atau layanan penunjang, dan layanan Unisba, Indeks

Kepuasan Kinerja (lKK), hasil tracer study dan kepuasan pengguna lulusan, kepuasan mitra

Kerjasama, dan pengukuran lainnya yang dilakukan Fakultas/Program Studi. Responden yang

digunakan dalam kegiatan ini adalah mahasiswa program Sarjana dan Pascasarjana, dosen

program Sarjana dan Pascasarjana, tenaga kependidikan, alumni, dan pengguna eksternal.

Tabel 4.1 Rekapitulasi Responden Kuesioner Tingkat Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

No. Tipe Responden Jumlah
1 Dosen 25

2 Tenasa Kependidikan 7

3 Alumni 673/t34s
4 User

5 Mitra

Tabel4.2 Rekapitulasi Responden Kuesioner Mahasiswa Tingkat Prodi

ilr Tixa Daana*rlanr ryE r\sJ|JsrrsE..
Jumlah

6aniil 6enap
1 l\/asister Pendidikan lslam 20 20

z Pendidikan Agama lslam 583 445

3 PG PAUD 168 109

Berdasarkan jumlah mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan yang mengisi kuesioner

pada Fakultas dan prodi pada semester ganjil dan semester genap menunjukkan tingkat

partisipasi dalam pengisian kuesioner baik, sehingga upaya yang harus dilakukan adalah UPPS

mendorong dosen untuk mengisi kuesioner tepat waktu dan program studi meiaiui dosen wali

menggiatkan informasi terkait dengan pengisian kuesioner.

10



Berdasarkan hasil pengukuran indeks proses pembelajaran {lPP) pada semester ganjil dan

genap ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel4.3 Indeks Proses Pembelajaran (lPP)

,r'.Noi' IPF, :MPl PAI f6'F,AUP'I
t IPP Ganiil 3,72 3.13 3,45

IPP Genap 3,80 3.10 3.33
Rata-rata (ganjil + genop) / 2 3.76 3,I2 3.39

Nilai rata-rata Fakultas
(nilai rota-rata prodi (1) + (2) + (n)) / n

3,42

Keterangan :

1.00-1.75 =Kurang
1.76-2.5A =Cukup
2.5L-3.25 = Baik

3.26 - 4.00 = Sangat baik

Berdasarkan tabel diatas, nilai rata-rata IPP semester ganjil dan genap seluruh prodi pada

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan adalah 3,42. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi proses

pembelajaran adalah Sangat baik, sehingga upaya yang perlu dilakukan prodi untuk

meningkatkan proses pembelajaran adalah:

1,. Peningkatan kompetensi dosen dalam penggunaan metode pembelajaran yang berbasis

pada active learning, collaborative learning, problem based & project based learning

2. Pengembangan media dan sumber pembelajaran mahasiswa yang lebih luas dengan

berbasis lT dan CTL (contextualteaching and learning)

3. Peningkatan kemampaun dosen dalam pengelolaan learning management system yang

berlaku di lingkungan Unisba

Tabel 4.4Indeks Proses Layanan {lPL}

,.Nc, tPt Mpt PAI
1 IPL Ganjil 3,39 2,96 3,0L
2 IPL Genap 3.43 2,97 3,07

F.ata-rata {gcnji!+ genap) / 2 2A1 1o7 2nA

Nilai rata-rata Fakultas
(nilai rota-rata pradi (L) + (2) + (n)) / n

3,L4

11



Keterangan :

L.00-1.75 =Kurang
L.76-2.50 =Cukup
2.51-3.25 =Baik
3.26 - 4.CI4 = Sangat baik

Berdasarkan tabel diatas, nilai rata-rata IPL semester ganjil dan genap seluruh prodi pada

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan adalah 3,1-4. Nilaitersebut menunjukkan bahwa kondisi proses

layanan adalah Baik, sehingga upaya yang perlu dilakukan prodi untuk meningkatkan proses

layanan adalah:

L. Menguatkan penerapan SOP pelayanan

2. Menyosialisasikan dan menyampaikan parameter bentuk-bentuk layanan akademik

mahasiswa kepada para dosen walidan dosen pembimbing melalui media komunikasi.

Tabel4.5 Tingkat Kepuasan Mahasiswa (lPP dan lPLf Berdasarkan Aspek

;l 
, 3 4 5, 6,

I

Keandalan (reliability):
kemampuan dosen, tenaga
kependidikan, dan pengelola

dalam memberikan pelayanan.

or,J I J 1,JJ 77,53 76,77 orr+J c,L, LJ oJrzv

2

Daya tanggap
(responsiveness): kemauan
dari dosen, tenaga
kependid ikan, dan pengelola
dalam membantu mahasiswa
dan memberikan jasa dengan
ceDat.

u,81. 85,97 74,96 74,73 78,49 78,07 79,41

3

Kepastian {assurance}:
kemampuan dosen, tenaga
kependidikan, dan pengelola

untuk rnemberi keyakinan
kepada mahasiswa bahwa
pelayanan yang diberikan telah
sesuai dengan ketentuan.

88,09 90,04 76,72 76,04 79,69 79,88 81,74
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No. Aspek yang Diukur

MP! P-A! PG PA-I_ID tr(|t6:
rata

seluruh
nrodi

Sangat Baik + (75%*Baik) +

{SP/o*Cukup} + l?SW Kurang}

c^^iil c^hiil c^h iil

1 2 3 4 5 6

4

Empati (empathy):
kesediaan/keped ulian dosen,
tenaga kependidikan, dan
pengeioia uniuk r-riei-riberi

perhatian kepada mahasiswa.

87,41 89,26 75,12 74,99 78,1O 78,49 80,56

5

Tangible; penilaian mahasiswa
terhadap kecukupan,
aksesibitas, kualitas sarana dan
prasarana.

82,62 84,76 72,t6 73,tO 74,80 76,23 77,28

Keterangan:
> 75%
> 62.5% - <75%
>54%-<62.5%
< 50%

= Sangat Baik

= Baik

= Cukup

= Kurang

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata tingkat kepuasan mahasiswa dilihat dari aspek

Keandafan (reliabilityl sebesar 83,20 artinya tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek keandalan

dalam kondisi Sangat Baik sehingga upaya yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap

aspek tersebut adalah memberikan motivasi dan selalu menyampaikan parameter normative

untuk menjaga dan meningkatan kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam

memberikan pelayanan

SelanjutnrTa rata-rata dari aspek Daya Tanggag Uesponsiveness) sebesar 79,4L artinya

tingkat kepuasan mahasiswa dari aspek daya tanggap dalam kondisi Sangat Baik sehingga upaya

yang perlu dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah memberikan

motivasi dan selalu menyampaikan parameter normative untuk menjaga dan meningkatan

kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan

memberikan jasa dengan cepat.

Selanjutnya rata-rata dari aspek Kepastian (assurancel sebesar 8L,74 artinya tingkat

kept-tasan mahasiswa clari aspek kepastian dalam kernclisi Sangat Baik sehingga r,rpaya rTang perlLr

dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah memberikan motivasi dan selalu

menyampaikan parameter normative untuk menjaga dan meningkatan kemampuan dosen,

l3



tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa

pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan.

Selanjutnya rata-rata dari aspek Empati {empothyl sebesar 80,56 artinya tingkat

kepuasan mahasiswa dari aspek empati dalam kondisi Sangat Baik sehingga upaya yang perlu

dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspek tersebut adalah memberikan motivasi dan selalu

menyampaikan parameter normative untuk menjaga dan meningkatan kesediaan/kepedulian

dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa.

Selanjutnya rata-rata dari aspek Tangible sebesar 77,28 artinya tingkat kepuasan

mahasiswa dari aspek tangible dalam kondisi Sangat Baik sehingga upaya yang perlu

dilakukan/ditingkatkan Fakultas terhadap aspektersebut adalah memberikan motivasi dan selalu

menyampaikan parameter normative untuk menjaga dan meningkatkan kecukupan, aksesibitas,

kualitas sarana dan prasarana.

Tabel4.5Indeks Kepuasan Kinerja - Dosen

No :,,FAl;:,.

1 IKK Dosen 3.16 3,30 3,25
Nilai rata-rata Fakultas

(niloi rata-rata prodi (1) + (2) + (n)) / n
3,24

Keterangan :

1.00 - 1.75

L.76 -2.50
2.51 - 3.25
3.26 - 4.00

= Kurang

= Cukup

= Baik

= Sangat baik

Pengukuran kepuasan kerja dosen diukur berdasarkan penilaian terhadap tata kelola

layanan manajemen, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan, serta penelitian dan

PkM. Berdasarkan tabel diatas, nilai rata-rata IKK dosen seluruh prodi pada fakultas Tarbiyah dan

Keguruan adalah 3,24. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kepuasan kinerja dosen adalah Baik,

sehingga upaya yang perlu dilakukan prodi untuk meningkatkan tata Kelola layanan manajemen,

sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan, serta penelitian dan PkM adalah :

7. menjaga dan meningkatan kualitas dan intensitas komunikasi dalam hal kebijakan, teknis

dan implementasitata kelola layanan manajemen melalui media komunikasi

t4



2. membuat program-program peningkatan kemampuan tridarma perguruan tinggi pada

dosen dan mendorong tenaga kependidikan dalam partisipasi program pembinaan

sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh universitas

melakukan peninjauan secara berkala atas kebutuhan dan pemanfaatan sarana prasarana

serta pengadaannya untuk men dukung program dan produktifitas

penyusunan program kerja tahunan yang efektif efisien dan sinkron dengan anggaran

pembiayaan yang tersedia/diperlukan

memberikan prekondisi untuk meningkatkan (proposal) partisipasi dosen dalam

pengajuan hibah penelitian dan PkM, dan menyediakan cost sharing bagi proposal PPKM

yang layak namun tidak mendapatkan pembiataan hibah

Tabel 4.7 Indeks Kepuasan Kinerja - Tenaga Kependidikan

No. Aspek Nilai
t Tata Keiola Layanan

Manajemen
z165

2 Sumber Daya Manusia 2,70
? Sarana, Prasarana, dan

Keuangan

?n?

Nilai IKK Tendik 2.85

3.

4.

5.

Keterangan :

,tnn 118
L.VV-L.'J

L.76 -2.50
2.5L-3.25
3.26 * 4.00

- v,,.-^-- r\Lrr tIr r5l

= Cukup

= Baik

= Sangat baik

Pengukur"an kepuasan kerja tendik diukur berdasarkan penilalan terhadap tata kelola

layanan manajemen, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan. Berdasarkan tabel

diatas, nilai rata-rata IKK tendik pada fakultas Tarbiyah dan Keguruan adatah 2,85. Nilai tersebut

menunjukkan bahwa kepuasan kinerja tendik adalah Baik, sehingga upaya yang perlu dilakukan

prodi untuk meningkatkan tata Kelola layanan manajemen, sumber daya manusia, sarana

prasarana dan keuangan adalah:
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L. meninjau peta pekerjaan secara menyeluruh dan menata ulang pendistribusiannya kepada

tenaga kependidikan yang ada dengan mempertimbangkan asas pemerataan, keseimbangan,

proporsionalitas dan apresiasi kinerja

2. memberikan dukungan motivasional dan pengarahan, evaluasi dan monitoring berjalan

selama pelaksanaan tugas-tugas administratif

4"3. Kinerja Proses dan Kesesuaian Luaran Tri Dharma

Kinerja UppS/prodi dapat diukur dari capaian indikator kinerja yang diukur dari Standar

Mutu yang telah ditetapkan. Berdasarkan penilaian target mutu hasil Audit Mutu Internal dapat

dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel4.8Indikator Kineria UPPS-Data Sl Tahun 2022

NO
TM

REF DESKRIPTOR INFORMASI DARI FORMULIR MUTU TARGET 51

Capaian
Target

%

t uP-
s1-11

Mutu dan manfaat
kerjasama pendidikan,
penelitian dan PkM Yang
relevan dengan program

studi.

Jumlah kerjasama pendidikan PS-1 =

26,P5-2= 26. Jumlah kerjasama

penelitian PS-1 = 8, P5-2 = 8. Jumlah

kerjasama PkM PS-1 =7,P5-2=7.'

RK = 1.25 628,4%

UP-

st-12
Kerjasama bidang
pendidikan, penelitian, dan

PkM tingkat internasional

jumlah Kerjasama tingkat internasional

: PS-l = !,PS-2= 1. Jumlah Kerjasama

tingkat nasional : PS-1 = 0, PS-2 = 0'

J umlah kerjasama tingkat wilayah/lokal

: PS-1 = 40,PS'2= 4Q.-

4
I 100,o%

a I tD,

5r-17
F.ecukupan;umlah DTPS

Jumlah dosen tetaP Yang
ditugaskan sebagai

pengampu mata kuliah

dengan bidang keahlian
yang sesuai dengan

kompetensi inti Progrann
studi (DTPs)

Junnlah DTPS : PS:1 = 15, PS=2 = LC' =

L2 !o4,zyo

4 uP-
s1-18

Persentase dosen tetaP

dengan pendidikan

doktor/doktor
terapan/subspesialis Yang
biCang keahliann';a sesuai

dengan kompetensi
Proeram Studi

#VALUE!

5A% 86,7%
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119,0/o

Jumlah DTPS dengan jabatan akademik
Guru Besar : PS-1 = 0, PS-2 = 0. Jumlah
DTPS dengan jabatan akademik Lektor
Kepala : P5-1 = 5, PS-2 = 6. Jumlah

DTPS dengan jabatan akademik Lektor
; PS-1 = 5, PS-2 = 4. Persentase DTPS

dengan jabatan akademik minimal
Lektor : PS-I = 66,7%, P*2 = tjQ%. -

Persentase dosen tetap
dengan jabatan minimal
lektor yang bidang
keahliannya sesuai dengan
kompetensi Program Studi

Persentase dosen tetap
dengan jabatan minimal
lektor kepala yang bidang
keahliannya sesuai dengan

si Program Studi

Persentase DTPS dengan jabatan

akademik minimal Lektor Kepala : PS-1

=33,3Yo ,PS-2= 6V/o. -

80% | 83,3%

Jumlah DTPS bersertifikasi pendidik
profesional/senifikat profesi/sertifikat
kompetensi. : P5-1 = 8, PS-Z = .

Persentase DTPS bersertifikasi pendidik
profesional/sertif ikat profesi/sertifi kat
kompetensi. : PS-1 = 53%, PS-2= 0OT,
Pada prodi PAI terdapat 1 orang dosen
yang hanya diberikan centang untuk
sertifikat pendidik tapi tidak ada nama,

sedangkan di PG PAUD ada 2

Persentase jumlah dosen
yang memiliki sertifikat
pendidik profesional

/sertifikat profesi

Jumlah Dosen Tetap yang ditugaskan
mengajar di Program Studi (DT) : PS-1

-.q Dc 1-'lA Drcia *-heSiS.,";a

terhadap Dosen: PS-1 = 54,3, PS-2 =
22,3. -

Rasiojumlah mahasiswa
terhadap jumlah dosen
+a+rn /l'rTDC.e.svtut' r

Penugasan DTPS sebagai
pembimbing utama tugas
akhir mahasiswa.

Rata-rata jumlah mahasiswa

bimbingan tugas akhir (sebagai
pembimbing pertama) di seluruh
prcgrarn per scmester : PS-1 = 9,03,
P5-2 = 8,63. Terdapat dosen yang

membimbing tugas akhir sampai 34
orang mahasiswa karna mendapatkan
limpahan dari yang meninggal dan
pensiun di tahun yanE sama {5 orang).
Selain itu terdapat kesalahan dalam
pengisian total dan rata - rata

12 - 16 SKS I tAO,Oyo

Ekuivalensi Waktu
Mengajar Penuh

Rata-rata Ekivalen Waktu Mengajar
Penuh (EWMP) DTPS per semester ;

PS-1 = 16,3 sks, PS-2 = 12,4 sks. Data

tidak lengkap sehingga tidak dapat
dinilai

1,7



,ffi
:;;-" ,t*-*; ry

',i

7t UP.
s1-28

Pengakuan/rekogn isi atas
kepa ka ra n/prestas i/kin Erja

DTPS

Jumlah rekognisi dosen : PS-1 = 37, PS-

2 = 25. Rasio Jumlah rekognisi
terhadap jumlah DTPS :P9-L=247%,
PS-2 = 260%. Kesalahan pengisian

formulir {salah menjumlahkan dan

salah menandai tingkat wilayah,
nasional dan internasional)

0,17 !49t,2yo

t2 UP-

s1-43

Penggunaan dana untuk
operasional pendidikan per
mahasiswa per tahun
(DoP)

Jumlah biaya operasional pendidikan
(Dalam juta) : PS-1 = 11135,5 juta, , PS-

2= !O913,2 juta. Jumlah mahasiswa
aktif ; PS-1 =8L4,PS-2 = 223. Rata-rata
biaya operasional
pendidikan/mahasiswa: PS-1 = 13,7
juta. P5-2 = 48,9 juta. -

17.65 juta I77,4%

15 UP-

s1-56
Rata-rata dana penelitian
dosen,/ tahun.

Jumlah DTPS : PS-1 =15, PS-2 = 10.

Jumlah dana penelitian dosen (juta) :

PS-1 =476 juta, PS-2 = 305 juta. Rata-

rata dana penelitian/dosen : PS-1 =31,7
juta, PS-2 = 30,5 juta. -

10 juta 3tt,o%i

t4 UP-

s1-59
Rata-rata dana PkM dosen/
tahun

Jumlah DTPS : PS-1 =15 juta, PS-2 = 10
juta. Jumlah dana PkM dosen fiuta) ;

PS-1 =305juta, PS-2 = 140juta. Rata-

rata dana PkM/dosen: PS-1 =20,4juta,
PS-2; 14 iuta. -

5 Juta 344,O%

15 UP-

s1-61

Rasio jumlah pendaftar
terhadap mahasiswa baru
(yang registrasi)

Jumlah mahasiswa yang mendaftar:
PS-t =329, P5-2 = 147 . Jumlah
mahasiswa baru reguler (yang

registrasi) : PS-1 =157, PS-2 = 40. Rasio
jumlah pendaftar terhadap mahasiswa
baru {yang registrasi) : PS-1 =2,1, PS-2

= 3,7. -

5 58,ff/o

t6 UP.

s1-53
Persentase jumlah

mahasiswa asing terhadap
jumlah seluruh mahasiswa.

Jumlah mahasiswa aktif (semua prodi) :

1037, Jumlah mahasiswa asing : 0,

Persentase jumlah mahasiswa asing :

0%. Tidak ada mahasiswa asing (KTS)

0,50Yo o,oyo

t7 UP.

s1-70
Pencapaian prestasi

akademik mahasiswa
Tingkat Internasional

Persentase prestasi akademik tingkat
internasional : PS-1 = OOT,, PS-2 = Q@/o o,ot7% o,o%

18 UP-

s1-70
Pencapaian prestasi

akademik mahasiswa
Tingkat Nasional

Persentase prestasi akademik tingkat
nasionaf : PS-1 = OQ%, PS-2 = 0O% 0,33yo 0,o%

t9 UP.

s1-71
Pencapaian prestasi

nonakademik mahasiswa
!nternasional

Persentase prestasi nonakademik
tingkat internasional : P5-1 = O0%, PS-z

= QO?/"

a,a3yo o,oyo

20 UP-
s1-71

Pencapaian prestasi
nonakademik mahasiswa
Nasional

Persentase prestasi nonakademik
tingkat nasional : PS-1 = QOlo,PS-2=
Oto/o

o,35yo 163,2%
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NN

TM
REF DESKRIPTOR INFORMASI DARI FORMULIR MUTU TARGET 51

Capaian
Target

%

21 UP-
st-72

Persentase alumniyang
terlacak

Jumlah alumni lulusan TS-2 : PS-1 = 65
orang, PS-2 = 63 orang. Jumlah alumni
lulusan TS-2 terlacak: PS-1 = 30 orang,
PS-2= 44 orang. Persentase alumni
lulusan TS-2 terlacak : PS-1 = 46,2Yo,

PS-2= 69,8%. -

50,ooyo t!6,0a/o

22 UP-

s1-73
Waktu tunggu lulusan
mendapatkan pekerjaan <

6 bulan

persentase lulusan dengan waktu
tunggu < 6 bulan : PS-1 = 76,7 Yo, PS-2=
63,6%. persentase lulusan dengan
waktu tunggu 6 sd 18 bulan : PS-1 = 40
%,PS-2= 1,t,4Yo. -

60% !t6,92yo

23 UP-

st-74
Kesesuian bidang kerja
lulusan

Persentase kesesua ia n bidang kerja
lulusan : PS-1 ; t0t%, PS-2: 739%. - 80% 149,9%

24 UP-

s1-75
Lulusan yang bekerja di
badan usaha tingkat
multinasionaU
internasional

Persentase lulusan yang bekerja di
badan usaha tingkat multi
nasional/internasional : PS-t : 1.5%,
PS-2 : 0.0%. Persentase lulusan yang

bekerja di badan usaha tingkat
nasional,/wirausaha berizin : PS-L :

09%, PS-z : 05%. Persentase lulusan
yang bekerja di badan usaha tingkat
wilayah/loka I atau wirausaha tidak
berizin : PS-1 : 4O%. PS-2 92%. -

5% 15,4%

25 UP-

s7-76
Tingkat kepuasan
pengguna lulusan

Tingkat kepuasan pengguna lulusan:
PS-1 : 00, PS-2 : 00. Data diolah
terpusat oleh UCDC tingkat Universitas,
hasil pengolahan data belum selesai

dan belum didistribusikan ke masing -
masing fakultas

?? o,o%

STANDAR KHUSUS UNISBA

26 UP-

st-t4
Kegiatan Kajian Keislaman
yang diselenggarakan
seeara berkal,a dan diikuti
oleh civitas akademika

Terdapat kegiatan keislaman secara
berkala dengan melibatkan seluruh
eivitas akademika, akan tetapi ,untuk

bukti kehadiran tidak perlu dilampirkan
dalam fnrm SPMI errkrrn dicamnaikan

saat Audit Lapanea

1 kalitiap
buian (skor

4)

LOO,OT"

27 UP-

s1-34
Rata-rata Indeks Kinerja
Dosen {lKD)

Rata-rata f KD: PS-1 =3,1!,PS-2=3,24. 3,25 97,7yo

28 UP-

s1-38
Rata-rata I ndeks Kinerja
Tenaga Kependidikan
{rKTr(l

Rata-rata IKTK= 2,7L.

3,0 9Q,3y"

29 UP-

s1-40
Indek Kepuasan Kerja (lKK)

dosen
Rata-rata IKK Dosen =3,28. -

3,0 109,3%

30 UP-

s1-41
Indek Kepuasan Kerja (lKK)

Tenaga Kependidikan
Rata-rata IKK Tendik = 2.85. -

3,0 95,O%
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NN

TM
REF DESKRIPTOR INFORMAST DARI FORMUTIR MUTU TARGET 51

Capaian
Target

T"

86,4%

31 UP-

s1-77
Realisasi Rencana Tindakan
Korektif atau Tindak Lanjut
hasil evaluasi

Realisasi rencana tindakan korektif
hasif evalusi sebelumnya, PS-t :78% ;

PS-2:78%. -
9A%

RATA-RATA CAPAIAN : 16) A7V^

TINGKAT KETERCAPAIN : 54,84%

TINGI(AT PEIAMPAUAN : 47,94yo

Berdasarkan tabel di atas tingkat ketercapaian target mutu UPPS-Data 5L tahun 2021,/2022

adalah 54,84% dengan tingkat pelampauannva 4t,94yo

Tabef 4.9 f ndikator Kinerja UPPS-Data SZTahun 2O22

NO':-
TM

REF DESKRIPTOR INFORMASI DARI FORMULIR MUTU
TARGFT

s2

CSnatan

raf€t

siANpffi qEgNAr F.END|DIKAN, pErrEuTlAN DAn, PEHGABDTAN KEPADA, MAsilAfi.AKAT
UP-

s2-12
Mutu dan manftat k-eq'asama
pendidikan, penelitian dan
Pkttl yrang relevan dengan
program studi.

-lumlah keriasama nendidikan PS-L = 26.
iumlah kerjasama penelitian PS-1 = 8.
lrrmlah koria<ama Pkn/| 9q-1 - 7 -

RK = 1.25 67Z,V/o

I tD

s2-13
Kerjasama bidang pendidikan,
penelitian, dan PkM tingkat
internasional

lilal-h |/^Fi-.-F^ +i6-L-f ir+arnreianrl .JUrrrrqtt t\gtJqJqttrq rrrr6Nqr rrrLgr rtqJtgttqt t

PS-1 = 1 I too,vlo

3 UP-

s2-17
Kecukupan jumlah DTPS.

Jumlah dosen tetap yang
ditugaskan sebagai pengampu
mata kuliah dengan bidang
keahlian yang sesuai dengan
kompetensi inti program studi
{DTPS}

Jumlah DTPS : PS-1 = 17. -

3c aa2 20,

4 UP-

s2-18
Persentase dosen tetap
dengan pendidikan
A^1,+^r lA^1,+^-qvAlvt / q9N!vl

terapan/subspesialis yang
bidang keahliannya sesuai
dengan kompetensi Program
Studi

Jumlah DTPS berpendidikan 53 : PS-1 =
15. Persentase DTPS berpendidikan 53 :

PS-t= 88,2%

too% 88,2yo

q UP-
cl {o
J4- LJ

Persentase dosen tetap
dengan jabatan minimai
Lektor Kepala yang bidang
keah liannya sesuai dengan
kompetensi Program Studi

Jumlah DTPS dengan jabatan akademik
Gui'u Besai' : l'5-L = 4..!umlah DTPS

dengan jabatan akademik Lektor Kepala
:PS-1=9.-

7Qo/o t09,2%
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*l-;, dar
"q

o UP-

s2-2I
Persentase jumlah dosen yang
memiliki sertifikat pendidik
profesiona | /sertif i kat profes i

J umlah DTPS bersertifikasi pendidik
profesional/sertifikat profesi/sertifikat
kompetensi. : P5-1 = 17. Persentase
DTPS bersertifikasi pend idik
profesiona l/sertifi kat profes i/sertifikat
kompetensi. : PS-1 = rcA%. -

80% L25,O%

7 UP-

>z-23
Rasio jumlah mahasiswa
terhadap jumlah dosen tetap

Jumlah Dosen Tetap yang ditugaskan
mengajar di Program Studi (DT) : PS-1

=17. Rasio mahasiswa terhadap Dosen:
PS-1 = 3,2. -

.)n I An Aol

8 UP-

s2-26
Penugasan DTPS sebagai
pembimbing utama tugas
akhir mahasiswa.

Rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan
tugas akhir (sebagai pembimbing
pertama) di seluruh program per
semester: P5-1 = 3,5. -

f6 tQO,OYo

I UP-

s2-27
Ekuivalensi Waktu Mengajar
Penuh

Rata-rata Ekivalen Waktu Mengajar
Penuh {EWMP) DTPS per semester : PS-1

= 12 sks. -

tz- to
sK5

r00,v/,

10 UP-

s2-28
Pengakuan/rekognisi atas
ke pa kara n/prestas i/kin E rja
DTPS

Jumlah rekognisi dosen : PS-1 = 17. Rasio
Jumlah rekognisi terhadap jumlah DTPS

: PS-1 = 700%. -
o,34 294,t%

t7 UP-

s2-43
Penggunaan dana untuk
operasional pendidikan per
mahasiswa per tahun (DOP)

Jumlah biaya operasional pendidikan
(Dalam juta) : PS-1 = 541juta. Jumlah
mahasiswa aktif : PS-1 = 54. Rata-rata
biaya operasional
pendidikan/mahasiswa : PS-1 = 1 juta.
Data yang disampaikan tidak lenekap

t7.55
juta 5,7%

t2 UP.

s2-56
Rata-rata dana penelitian
dosen/ tahun.

Jumlah DTPS : PS-1 =17. Jumlah dana
penelitian dosen (juta) : PS-1 =1215,5
juta. Rata-rata dana penelitian/dosen :

P5-1 =71,6 juta. -

20 juta 358,@/o

13 UP-

s2-59
Rata-rata dana PkM dosen/
tahun

Jumlah DTPS : PS-1 =17 juta. Jumlah
dana PkM dosen {juta) ; PS-1 =437,5
juta. Rata-rata dana PkM/dosen : PS-1

=25,7 juta. -

J JUrd )11,V-/o

14 UP-

s2-70
Pencapaian prestasi
akademik ma hasiswa Tingkat
Internasional

Persentase prestasi akademik tingkat
internasional : PS-1 = 00% o,017% o,0yo

15 uP-
s2-74

Pencapaian prestasi

akademik ma hasiswa Tingkat
Nasional

Persentase prestasi akademik tingkat
nasional :PS-1 =00P/o 0,33% o,ayo

l"o UP-

s2-72
Persentase alumniyang
terlacak

Jumlah alumni lulusan TS-2 : P5-1 = 13

orang. Jumlah alumni lulusan TS-2

terlacak: PS-1 = 11 orang. Persentase
alumni lulusan TS-2 terlacak : PS-1 =
&,60/o. -

50% t69,2y"

t7 UP-

s2-74
Kesesuian bidang kerja
lulusan

Persentase kesesuaia n bidang kerja
lulusan : PS-1 : 00pl". Data Belum ada dari
UCDC

8A% o,ayo

2l



Berdasarkan tabel di atas tingkat ketercapaian target mutu UPPS-Data 52 tahun 2OZL/2922

adalah 63,L6% dengan tingkat oelampauannva AZ,LLYo

Tabel 4.10 lndikator Kineria Prodi Magister Pendidikan lslam Tahun 2022

. ffi','''l'l.#

t PS.

s2-13
Kesesuaian Proses Pembelajaran

dengan R.PS

Kesesuaian Proses
pembelajaran dengan R.PS,

Ganjil : 10ff1. GenaP:

!QV/o.'

85o/o tao,ff/o tL7,6%

2 PS-

s2-L4
Rata-rata kehadiran dosen dalam
perkuliahan (PK)

Rata-rata kehadiran dosen

dalam perkuliahan, Ganjil :

100Pr6. Genap : 140%.'
95% toO,v/o tos,3%

5 PS-

s2-23
Rata-rata lndek Prestasi Kumulatif
(lPK) Lulusan

Rata-rata IPK lulusan 3,7' -
3,50 3,7 LOs,7"/"

A PS-

s2-24

Rata=rata masa studi lulusan Rata-rata nnasa studi 2,72

tahun. -
z 2,7 89,V/"

5 PS-

s2-2s
Persentase Kelulusan TePat Waktu
{KTW)

Persentase kelulusan tePat
waktu 143 %. -

50% t4,3o/o 28,6%

5 PS-

s2-26
Persentase keberhasilan studi Persentase keberhasilan

studi 100 %. -
85% LOA,WO t17,6%

7 PS-

s2-29
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap
proses pendidikan

Tingkat kepuasan
mahasiswa terhadaP Proses
pendidikan : Ganjil :86,6Yo i
Genap:88,5%.-

75% g7,syo Lt6,7%

8 PS-

s2-3L
Rasio penelitian DTPS yang dibiayai

lembaga luar negeri terhadap jumlah

DTPS

Rasio penelitian DTPS Yang
dibiayai lembaga luar
negeri terhadaP jumlah

DTPS 0%. -

10/- n io/^ n do/-

9 PS-

s2-33
Penelitian DTPS Yang dalam

pelakanaannya melibatkan mahasiswa
program studi

Jumlah penelitian DTPS =
15 judul. Jumlah Penelitian
DTPS yang melibatkan

mahasiswa = 5 judul.

Persentase penelitian DTPS

50% 33,3o/o 66,7y"

22



PS-

s2-44

yang melibatkan
mahasiswa 33,3%. -

Penelitian DTPS yang menjadi rujukan
tesis mahasiswa

Jumlah penelitian DTPS =
15 judul. Jumlah penelitian
DTPS yang menjadi rujukan
mahasiswa = 0 judul.
Persentase penelitian DTPS

yang menjadi rujukan
mahasiswa 0/o. -

Rasio PkM DTPS yang dibiayai lembaga
luar negeri terhadap jumlah DTPS

Rasio PkM DTPS yang

dibiayai lembaga luar
negeri terhadap jumlah
DTPS 0%. -

Integrasi kegiatan penelitian dan
dalam pembelajaran oleh DTPS

Jumlah mata kuliah yang

dikembangkan dari hasil
penelitian/PkM Dosen = 8,
Persentase Integrasi
Penelitian dan PkM DTPS

Publikasi ilmiah DTPS di tingkat
Internasional fiurnal internasional
bereputasi, seminar internasional, dan
media massa internasional

Rasio publikasi ilmiah DTPS

di tingkat internasional
terhadap jumlah DTPS 80%.

i-.umlah luaran penslitian dan PkM
dosen tetap (RLP)

Jumlah luar"an

penelitian/PkM yang

mendapat pengakuan HKI

(Paten, Paten Sederhana) =
3, Jumlah luaran
penelitianlPkM yang

mendapat pengakuan HKI

(Hak Cipta, Desain Produk
Industri, Perlindungan
Varietas Tanaman, Desain

Tata Letak Sirkuit Terpadu,
dll.)= 6, Jumlah luaran
penelitian./PkM dalam
bentuk Teknologi Tepat
Guna, Produk (Produk

Terstandarisasi, Prod uk
Tersertifikasi), Karya Sen i,

Rekayasa Sosial. = 0,
Jumlah luaran
penelitian/PkM yang

diterbitkan dalam bentuk
Buku ber{SBN, Book

r. = 4, Rata-rata

2t8,9%

23



L rarrn nanali+i-h /oLl\,rusr sr I lJsr rsrrL's' r, I r\rY,

DTPS 1",47. -

15 PS-

s2-47
Jumlah publikasi ilmiah mahasiswa
tingkat !nternasional fi ur"nal

internasional bereputasi, seminar
internasional, dan media massa
internasional)

Jumlah publikasi di jurnal
internasional berenutasi =
O Jumlah publikasidi
seminar internasional - O
Jumlah tulisan di media
masa internasional = 0

O,67Y" 0,lv/o o,o%

L6 PS-

s2-48
Artikel karya ilmiah mahasiswa yang

disitasi
Jumlah artikel mahasiswa
vans disitasi fnarJa TS) = O

iudul. . -
1.O0 o.00 o,ayD

T7 PS-

s2-49
Luaran penelitian dan PkM yang

dihasilkan mahasiswa, baik secara
mandiri atau bersama Dosen sesuai
kompetensi prodi (NLP)

Jumlah luaran
penelitian/PkM yang

mendapat pengakuan HKI

(Paten, Paten Sederhana) =
O..lumlah lrraran

penelitian/PkM yang

mendapat pengakuan HKI

(Hak Cipta, Desain Produk
lndustri, Perlindungan
Varietas Tanaman, Desain

Tata tetak Sir"kuit Terpadu,
dll.) = g, Jumlah luaran
penelitian/PkM dalam
bentuk Teknologi Tepat
Guna, Produk (Produk
Terstandarisasi, Prod uk
Tersertifikasi), Karya Sen i,

Rekayasa Sosial. = 0,
Jumlah luaran
penelitian/PkM yang

diterbitkan dalam bentuk
Buku ber-lSBN, Book
Chapter. = 1.. Rata-rata
luaran penelitian/PkM
mahasiswa 1. -

t 1,00 tOQ,g/o
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18 PS-

s2-L2
Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan
Pesantren) yang mengintegrasikan nilai-
nilai lslam

Mata kuliah yang

mengintegrasikan nilai-n ilai
lslam dalam nembelaiaran
LOO%.-

30% too,@/o 333,3%

L9 PS-

s2-27
Indek Proses Pembelajaran (lPP) lndek Proses

Pembelajaran: Ganjil : 3,72

; Genap: 3,93. -
3,25 3,825 1L7,7%

20 PS-

s2-28
Indela Proses Layanan (lPL) Indeks Proses Layanan

Ganiil. ? ?Q' Genrn. ?.21? 3 ?L1 11? -t6/^

27 PS.

s2-35
Persentase penelitian dosen yang
mengintegrasikan nilai-nilai lslam

Jumlah penelitian DTPS

yang mengintegrasikan
nilai-nilai lslam = 10 judul.

Persentase integrasi nilai-
nilri lclam dalam Panclitian

DTPS65,7%. -

so% 66,7Y" L33,3%

22 PS-

s2-39
Persentase PkM dosen yang
mengintegrasikan/me nginternalisasikan
nilai-nilai lslam

Jumlah judul PkM DTPS

yang mengintegrasikan
nilai-nilai lslam = 12 judul.

Persentase integrasi nilai-
nilri lclrm r{rlrm Dlzt\rt IITDQ

TAOo/o. -

25% 700,oyo 400,v/"

23 PS-

s2-53
Realisasi Rencana Tindakan Korektif
atau Tindak Lanjut hasil evaluasi

Realisasi Rencana Tindak
Lanjut Hasil Evalusi AMI
sebefumnva tgtrlo. -

90% too,0% ttt,t%

RATA-RATA CAPAIAN : 158,42%

TINGKAT KETERCAPA|AN : 65,22y;

TINGKAT PEI.AMPAUAN : ffi,87%

Berdasarkan tabel di atas tingkat ketercapaian target mutu Prodi Magister Pendidikan

lslam (MPl)tahun 2AZL/2A22 adalah 65,22% dengan tingkat pelampauan ,yaGA,87ya
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Tabef 4.11 Indikator Kinerja Prodi Pendidikan Agama lslam Tahun2O22

NO
I tYr

REF DESKRIPTOR
INFORMASI DARI FORMUTIR

lvtu I u
TARGET

rKUUI
CAPAIAN

rKL'|JI
PERSEN

LAFAIAIT

STANDAR NASIONAT PENDIDIKAN, PENETITIAN DAN PENGABDIAN I(EPADA MASYARAKAT
1I

PS-

s1-t 2

Pembelajaran yang

dilaksanakan dalarn bentuk
praktikum, praktik studio,
praktik bengkel, atau praktik
lapangan.

Jam pembelajaran total : 575I,7.
Jam pembelajaran praktikum,
prakte( atau praktek lapangan

:782. Persentasejam
pembelajaran praktikum, prakti(
atau praktek lapangan :13,5%.
Jmlh total SKS = 145. Hanya 3 MK
yang diidentifikasi sebagai
praktikum.

20% 13,60% 67,98%

2 P:s-

s1-15
Kesesuaian Proses

Pembelajaran dengan RPS

Kesesua ia n proses pennbelajeran

dengan RPS, Ganjil :97,4%.
Genap : 98,5Yo. Beberapa MK di
genap memiliki persentase
kehadiran mahasiswa yang

rendah, konfirmasi? => kesalahan
input krn team teaching.
Ketidaksesuaian terjadi krn masih

terinputnya MK Kurikulum lama

sebanvak 3 mata kiuliah.

85o/o 97,9% L75,2%

3 PS-

s1-15
Rata-rata kehadiran dosen
dalam perkuliahan (PK)

Rata-rata kehadiran dosen dalam
perkuliahan, Ganjil : 97,5%.

Genao : 98.5%. -

95% 98,O% to3,t%

4 PS-

s1-28
Rata-rata I ndeks Prestasi

Kumulatif {lPK} Lulusan

Rata-rata IPK lulusan 3,59. Data

dr Form PS-021
3,25 3,59 tta,5%

5 PS-

s7-29
Rata-rata masa studi lulusan Rata-rata masa studi 3,98 tahun.

4 4,0 t00,v/.

PS-
ca_al

Persentase Kelulusan Tepat
rltr5L+' ' /t1T\lr\
vvq'\(q tr\ ' 

rv,

Persentase kelulusan tepat waktu
36.8%.

50% 36,8% 73,6%

PS-

s1-32
Persentase keberhasila n studi Persentase keberhasilan studi

72.4%.
85% 72,9yo 85,7Y"

8 PS-

s1-35
Tingkat kepuasan mahasiswa
terhadap proses pendidikan

Tingkat kepuasan mahasiswa

terhadap proses pendidikan :

Ganjil : 75,3% t Genap :75Y,.
75% 75,2% 100,2%

J
narJ-

s1-37

h^^i- -^- ^l:r:-- n?ha .,-iiasio peneiiiian Lj i i'i y'ang

dibiayai lembaga dalam negeri

{diluar PT sendiri) terhadap
jumlah DTPS

iiasio peneiilian u i i-') liang
dibiayai lembaga dalam negeri
(diluar PT sendiri) terhadap
iumlah DTPS 9.52%. -

t0% 9,syo 95,2%

10 PS-

s1-38
Rasio penelitian DTPS yang
dibiayai lembaga luar negeri
.- -L - l- .^ :, .'.^ l- L 

^Th.Lel ildqdp luilUcn u r rJ

Rasio penelitian DTPS yang
dibiayai lembaga luar negeri
r^-L-J--:,,-l-L hTAa 

^ 
Fa^/

5% g,syo na,5%

TL P$
s1-40

Penelitian DTPS yang dalam
pelaksanaannya melibatkan
mahasiswa program studi

Jumlah penelitian DTPS = 9 judul.

Jumlah penelitian DTPS yang
melibatkan mahasiswa = 9judul.
Persentase penelitian DTPS yang

melibatkan mahasiswa tOO%. -

25% too,oo/o 4QQ,V/O

26



t2 PS-

51-43

Rasio PkM DTPS yang dibiayai
lembaga dalam negeri (diluar PT

sendiri) terhadap jumlah DTPS

Rasio PkM DTPS yang dibiayai
lembaga dalam negeri (diluar PT

send!r!) terhadap jum!ah DTPS

4,76%.-

2% 4,8% 234,L%

13 PS-

s1-46
PkM DTPS yang dalam
pelaksanaan nya melibatkan
mahasiswa program studi

Jumlah judul PkM DTPS = 7 judul.
Jumlah judul PkM DTPS yang

melibatkan mahasiswa = 7 judul.
Persentase judul PkM DTPS yang
melibatkan mahasiswa !OO%. -

25% too,oYo 404,o%

t4 PS-

s1-48
Integrasi kegiatan penelitian
dan PkM dalam pembelajaran
oleh DTPS

Jumlah mata kuliah yang

dikembangkan dari hasil
penelitian/PkM Dosen = 15. Cek

buku ajar

z l-o 8AO,@/o

15 PS-

s1-50
Publikasi ilmiah DTPS ditingkat
Internasional (jurna!
internasional bereputasi,
seminar internasional, dan
media massa internasional)

Rasio publikasi ilmiah DTPS di
iinolzri intorna<innal tcrhadan
jumfah DTPS 66,67%.- 330% 67% 2020,2%

16 PS-

s1-52

Jumlah luaran penelitian dan
PkM dosen tetap (RLP)

Jumlah luaran penelitian/PkM
yang mendapat pengakuan HKI
lD:ion Drtan (ar{arhrnrl = lllrerbrrrrrsrrkr-v,

J umlah luaran penelitian/PkM
yang mendapat pengakuan HKI

(Hak Cipta, Desain Produk
I ndustri, Perlindungan Varietas
Tanaman, Desain Tata Letak
SirlrrrifTcrnadrr dll \=5 lrrmlah

luaran penelitian/PkM dalam
bentuk Teknologi Tepat Guna,
Produk (Produk Terstandarisasi,
Produk Tersertifikasi), Karya Seni,

Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah
Ir raran ncnelifi:n /PklVl vans

diterbitkan dalam bentuk Buku
ber-lSBN, Book Chapter. = Q
Rata-rata luaran penelitian/PkM
DTPS 0,48. -

0,33 0,48 L44,3%

t7 PS-

s1-55
Publikasi ilmiah mahasiswa,
yang dihasilkan seca!'a mandiri
atau bersama DTPS, dengan
judul yang relevan dengan
bidang program studi

Jumlah publikasi di jurnal
nasiona! tidak ter"akr-editasi = 0
judul; jurnar nasional
terakreditasi = 0 judul; iurnal
internasional = 0 judul; iurnal
internasional bereputasi = 0
judul. Jumlah publikasi di seminar
urilavah/lnkal/PT - O irrclrrl'

seminar nasional =77 judul;
seminar internasional = 0 judul.
Jumlah tulisan di media masa

wilayah = 0 judul; media masa

3,00 0,00 o,oyo
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,i;tillf ,SF
**.iri .i:

::j i.. t

,:,'::,-l,fTT "i,' ,,t..t]
, 'tt;) ,.11.:{i]j:r::11

:rySs,':i . 
,:

nasiona! = 0 juCul; media masa

internasioal = 0 judul.. -

18 PS.

s1-57
Luaran penelitian dan PkM yang

d ihasilkan mahasiswa, baik
secara mandiri atau bersama
Dosen sesuai kompetensi prodi

{NLP)

Jumlah luaran penelitian/PkM
yang mendapat pengakuan HKI

(Paten, Paten Sederhana) = 0,
J umlah luaran penelitian/PkM
yang mendapat pengakuan HKI

(Hak Cipta, Desain Produk
lndustri, Perlindungan Varietas
Tanaman, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu, dll.) = O Jumlah
luaran penelitian/PkM dalam
bentuk Teknologi Tepat Guna,
Prod uk (Produ k Terstandarisasi,
Produk Tersertifikasi), Karya Seni,

Rekayasa Sosial. = 0, Jumlah
luaran penelitian/PkM yang

diterbitkan dalam bentuk Buku
ber-lSBN, Book Chapter. = 0,

Rata-rata luaran penelitian/PkM
mahasiswa 0. -

1 0,00 o,oyo

19 P9,

s1-25
Mahasiswa yang lulus
pesantren mahasiswa dengan
nilaiA

Mahasiswa lulus pesantren

mahasiswa dengan nilai minimal
A sebanvak 55.2%.

80% 65,zyo 81,5?6

20 P9,

s1-26
Mahasiswa yang lulus
pesantren calon sarjana dengan
nilaiA

Ganjil : Data tidak tersedia ;
Genap : 85,4Yo. Pesantren sarjana
hanya terlakana di ganjil
(dipadatkan di ganjil) agar genap
(februari) bs wisuda,

8Ao/o 42,7Yo 53,496

2L P5.

s1-14
Persentase Mata Kuliah (di luar
PAI dan Pesantren) yang

mengintegrasikan nilai-n ilai
lslam

Mata kuliah yang

mengintegrasikan nilai-n ilai lslam
dalam pembelajaran 100%. Cek
jumlah total MK dalam kurikulum

= 69, sedangkan dlm form ini (PS-

011) = 54 {selisish)

30% too,o% 333,3%

22 P}
s1-33

lndek Proses Pembelajaran
(IPP)

Indek Proses Pembelajaran:
Ganiil : 3,13 ; Genap: 3,1. -

3,25 3,115 95,896

23 PS-

s1-34
Indeks Proses Layanan (lPL) Indek Proses Layanan Ganjil :

2,95; Genap : 2,97. -
3 2,965 98,&yo

nozo



NO

TM
|atr hFatritFAh

SEJANITIUN
INFORMASI OARI FORMUIIR

MUTU
TARGET

PRODI

CAPAIAN

PRODI

PERSEN

CAPAIAN

1A DC,

s1-41
Persentase pene!itian dosen
yang mengintegrasikan nilai-
^;l-; r-l-*tiltqt lJtgttt

l' 
'ml-h 

66^6li+iih I\TDe r,=^^
tJs' rE, | !,q' I

mengintegrasikan nilai-nilai lslam
- c :,,,.l,,l D^-.^h+--^ ;h+^,,^-;
- J Jqsur. r Et Jqt ttoJg I rLc6't qJl

nilai-nila i lslam dalam Penelitian
hT6C rE e6l
v I rJ JJ.g/o, -

1EO/ cq col 111 ia/ |aalr./9 

|

25 PS-

st-47
Persentase PkM dosen yang
men g integrasika n/me nginterna
lisasikan nilai-n ilai lslam

Jumlah judul PkM DTPS yang

mengintegrasikan nilai-n ilai lslam

= 7 judul. Persentase integrasi
nilai-nilai lslam dalam PkM DTPS

740%. -

25% rco,0% 400,o%

zo rJ-
st 76

Realisasi Rencana Tindakan
Korektif atau Tindak Lanjut hasil
evaluasi

Kealrsdsr hencdnd I InodK LdnJut

Hasil Evalusi AMI sebelumnya
80%. Ketersediaan kontrak
perkuliahan dan instrumen
penilaian masih perlu
d itindakla n iuti.

90% 80,lyo 88,9y"

KAIA-KAIA LATAIAIT: 2.+|J1.J t 70

TINGKAT KETERCAPAIAN : 57,69%

TINGKAT PELAMPAUAN : 53,85X

Berdasarkan tabel di atas tingkat ketercapaian target mutu prodi Pendidikan Agama lslam

(PAl)tahun 2021/2022 adalah 57,69% dengan tingkat pelampauannya 53,85%.

Tabel4.12 Indikator Kinerja Prodi PG PAUD Tahun2A22

NO
TM

DCrALT hCCYDIDTNDulJl\ntr I vn
INFORMASI DARI
FORMULIR MUTU

TARGET
PRODI

CAPAIAN
PRODI

PERSEN

CAPAIAN

5TAI.|DAR i}iASiOI'lAt PEt'iDlDiKAIi, PE!',iELiTiAi,i DAI,! PENGABE|AN KEPADA MASYARAKAT

J. PS-

st-12
Pembelajaran yang dilakanakan dalam
bentuk prakti kum, praktik stuci io,
praktik bengkel, atau praktik lapangan.

Jam pembelajaran total
:86,7. Jam
pembelajaran
praktikum, praktek,

atau praktek lapangan
:42,5. Persentasejam
pembelajaran
praktikum, praktik, atau
praktek lapanean : 49%.

20% 49,O4% 245,18%

PS-

s1-15
Keses ua ian Proses Pembelajaran
dengan RPS

Kesesuaian proses
pembelajaran dengan
RPS, Ganjil :96,2Yo.

Genap : 94%. -

85% q5 10/^ 111 qo/^

5 PS-

51-16
Rata-rata kehadiran dosen dalam
perkuliahan (PK)

Rata-rata kehadiran
dosen dalam
perkuliahan, Ganjil :

96.3%. Genao : 94.9%. -

95% 95,6% too,6%

4 PS-

sL-28
Rata-rata I ndeks Prestasi Kumulatif
(lPK) Lulusan

Rata-rata IPK lulusan
3.59. -

3,25 3,59 11o,5%

29



PS-

s1-29

Rata-rata masa studi lulusan Rata-rata masa studi 5

tahun. -
4 5,0 75,@/o

PS-

s1-31
Persentase Kelulusan Tepat Waktu
(KTW)

Persentase kelulusan
tepatwaKu 50,8%.-

50o/o 50,8% rot,6%

7 PS-

51-32

Persentase keberhasilan studi Persentase keberhasilan
studi 85,7 %. -

85% 85,7% tOA,SYo

8 PS-

s1-35

Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap
proses pendidikan

Tingkat kepuasan

mahasiswa terhadap
nracac nan;.lir{ilz:n .

Ganjif : 78,5%; Genap :

78.8%.-

-rao/^ 't9 Ao/^ 1nA aol

o PS-

s1-37

Rasio penelitian DTPS yang dibiayai
lembaga dalam negeri (diluar PT

sendiri) terhadap jumlah DTPS

Rasio penelitian DTPS

yang dibiayai lembaga
dalam negeri {diluar PT
eanaliril +arhael:nJe,,v,,., !!,.,ssqlJ

iumlah DTPS 30%. -

to% 3O,Oo/o 300,0%

10 PS-

s1-38
Rasio penelitian DTPS yang dibiayai
lembaga luar negeri terhadap jumlah
DTPS

Rasio penelitian DTPS

yang dibiayai lembaga
luar negeri terhadap
iumlah DTPS 0%

5% 0,0yo 0,oy"

41IT DC

s1-40
Penelitian DTPS .y'ang dalam
pelaksanaannya melibatkan mahasiswa
program studi

|, ,-l^L ^^-^li+i^^ hTDcJqrttrqtt PEttE[(tqtr v I r J

= 8 judul. Jumlah
penelitian DTPS yang

melibatkan mahasiswa

= 5 judul. Persentase
penelitian DTPS yang
malih:+lzrn aahreicrrrr

62,5Yo. -

25% 62,5% 250,V/o

t2 PS-

s1-43

Rasio PkM DTPS yang dibiayai lembaga
dalam negeri (diluar PT sendiri)
terhadap jumlah DTPS

Rasio PkM DTPS yang

dibiayailembaga dalam
negeri {diluar PT

sendiri) terhadap
i',*l-h nTDC no/
fvf f ffqf t vtt Jv/o.-

2% o,o% 0,o%o

13 PS-

s1-46
PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya
melibatkan mahasiswa program studi

Jumlah judul PkM DTPS

= 5 judul. Jumlah judul
PkM DTPS yang

melibatkan mahasiswa

= 5 judul. Persentase
i,,,.lr,l Dl,nl nTDC r,^--
Jquqr rNrvr ytf J yqtt6r

melibatkan mahasiswa
83,3%.-

25% 83,3Yo 333,3%

t4 PS-

s1-48
Integrasi kegiatan penelitian dan PkM
dalam pembelajaran oleh DTPS

Jumlah mata kuliah
yang dikembangkan dari
hasil penelitian/PkM
n^-^^ - duvJcrt - J. _

2 9 450,ff/o

15 PS-

s1-50
Publikasi ilmiah DTPS di tingkat
lnternasional fiurnal internasional
bereputasi, seminar internasional, dan
med ia massa internasional)

Rasio publikasi ilmiah
DTPS di tingkat
internasional terhadap
iumlah DTPS 50%. -

3,3V/o 50% 15t5,2%
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L6 PS-

s1-52
Jumlah luaran penelitian dan PkM
dosen tetap (RLP)

Jumlah luaran
penelitian/PkM yang
mendanai nenpakrran

HKI (Paten, Paten

Sederhana) = 6, Jumlah
luaran penelitian/PkM
yang mendapat
pengakuan HKI (Hak
Cinta- Desain ProrJrrk

I ndustri, Perlindungan
Varietas Tanaman,
Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu, dll.) = Q.

Jumlah luaran
penelitian/PkM dalam
bentuk Teknologi Tepat
Guna, Produk {Produk
Terstandarisasi, Produk
Tersertifikasi), Karya

Seni, Rekayasa Sosial. =
0, Jumlah luaran
penelitian/PkM yang

diterbitkan dalam
bentuk Buku ber-lSBN,
BookChapter. = 2, Rata-

rata luaran
penelitian/PkM DTPS

1.4. -

0,33 t,40 424,2Yo

t7 PS-

s1-56
Publikasi ilmiah mahasiswa, yang

dihasilkan secara mandiri atau bersama
DTP$ dengan judul yang relevan
dengan bidang program studi

Jumlah publikasidi
jurnal nasional tidak
terakreditasi = 0 judul;
jurnar nasional
terakreditasi = 5 judul;
jurnal internasional = 0
judul; jurnal
internasional bereputasi

= 0 judul. Jumlah
publikasi di seminar
wifayah/lokal/PT = tO
judul; seminar nasional

= 0 judul; seminar
internasional = 5 judul.
Jumlah tulisan di media
masawilayah=0judul;
media masa nasional =
0 judul; media masa

internasioal = 0 iudul.. -

3,00 0,00 o,oyo
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NO

TM
nEr hFalntFnht/EJr\nt r I Lrtt

INFORMASI DARI

FORMULIR MUTU
TARGET

PRODI

CAPAIAN

PRODI

PERSEN

CAPAIAN

1a DC_

s1-57
Luaren penelitian dan Pkl,4 .r,eng

dihasilkan mahasiswa, baik secara
mandii'i atau bei"sama Dosen sesuai
kompetensi prodi (NLP)

hs+r +ielalz +arcaalir

1 0,0%

S_I ANDAR KHiJSUS UffTSBA

t9 PS-

s1-25
Mahasiswa yang lulus pesantren
mahasiswa dengan nilai A

Mahasiswa lulus
pesantren mahasiswa

dengan nilai minimal A

sebanyak 65,2%. -

80% 65,2yo 8t,syo

20 PS-

s1-25
Mahasiswa yang lulus pesantren calon
sarjana dengan nilai A

Mahasiswa lulus
pesantren calon sarjana

dengan nilai minimal A,

Ganjil ; 7t,t%; Genap :

80%.-

80% 75,6% 94,40/"

27 PS-

s1-14
Persentase Mata Kuliah (di luar PAI dan
Pesantren) yang mengintegrasikan nilai-
nilai lslam

Mata kuliah yang

mengintegrasikan nilai-
nilai lslam dalam
pembelajaran 100%.
Cek kembalijumlah
mata kuliah

30% rco,o% 333,3%

PS-

s1-33
Indeks Proses Pembelajaran (lPP) lndek Proses

Pembelajaran: Ganjil :

3,45; Genap : 3,33. -
3,25 3,39 r04,3%

23 PS-

s1-34
Indek Proses Layanan (lPL) Indek Proses Layanan

Ganjil : 3,01 ; Genap :

3,47. -
3 3,04 101,3%

24 PS-

st-4t
Persentase penelitian dosen yang
mengintegrasikan nilai-n ilai lslam

Jumlah penelitian DTPS

yang mengintegrasikan
nilai-nilai lslam = 5
judul. Persentase

integrasi nilai-nilai lslam

dalam Penelitian DTPS

62,5%.-

25% 62,sYo 250,V/o

25 PS.

st-47
Persentase PkM dosen yang
mengintegrasikan/menginternalisasikan
nilai-nilai lslam

Jumlah judul PkM DTPS

yang mengintegrasikan
nilai-nilai lslam = 1

judul. Persentase

integrasi nilai-nilai lslam
dalam PkM DTPS t6,7%.

2s% 16,7% 66,7%

26 PS-

s1-76 Realisasi Rencana Tindakan Korektif
atau Tindak Lanjut hasil evaluasi

Realisasi Rencana
Tindak Lanjut Hasil

Evalusi AMI sebelumnya
LOg%.-

90% too,o% l1t,t%

RATA-RATA CAPAIAN : 205,38%

TINNTAT TFTFDTADAIAN . GOa2U

TINGKAT PELAMPAUAN : 69,23%

a^JZ



Berdasarkan tabel di atas tingkat ketercapaian target mutu prodi PG PAUD tahun

2021"12022 adalah 69,23% dengan tingkat pelampaua nnya 69,23%.

4.4 Tindakan Pencegahan dan Perbaikan

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan observasi (OBS) dan laporan ketidaksesuaian

(KTS) dari Auditor, maka akar masalah dari setiap temuan dan tindakan korektifnya dituangkan

dalam tabel berikut:

Tabel 4.13 Temuan Observasi dan Tindakan Korektif Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

NO
.T!MUAf\l

}IASITAUIIT
AKAR MASATAH

TINDAKAN KOREKTIF
(Ic,RBEC-FIVE

ACTIONI

PELAKSANAAN TI NDAKAN KOREKTI F

WAKTU PELAKSANAAN Pte

L, Belum ada

soP
mengenai
penyusunan

VMTS

Pada waktu lalu

sudah dibuat,
namun file tidak
bisa dibuka

Membuat SOP dan

merevisi SOP

Penyusunan VMTS

Semester Ganjil Tahun
akademik 2022/2023

Dekanat/wadek 1

2. Belum ada
soP
mengenai
pemeliharaa

n dan
perbaikan

sarana dan
nrasarana
serta SOP

peminjaman

sarana dan
prasarana

bagi
mahasiswa

SOP yang
dimiliki
universitas
berkaitan hal
tersebut belum
diturunkan
penggunaannya
dalam lingkuo
fakultas

Menyusun SOP

sesesera mungkin
Semester ganjil tahun
2022

Dekanatwadek 2

3. Belum ada

soP
mengenai
kegiatan
identifikasi
risiko

SOP initidak
jelas dalam
kegiatan apa
maksudnya

Tidak dapat dilakukan
tindakan korektif

12 Oktober 2022 Dekanat/wadek 3

Tabel4.14 Temuan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif
Fakultas T dan

NO
TEMUAN

HASILAUDIT
,, ,rtXAR .;

MASAIAH

TINDAKAN KOREKflF

IcoRRECTwE
ACilONI

PEI.AKSANAAN TI NDAKAN KORE K'I'I F

WTKTU PFIAKSANAAN Prc

L. UPPS belum
memilikiSK
tim oenvusun

Belum ada
regulasi
mengenai

Akan membuat 5K

tim penyusun dan

monitorine VMTS

Semester Ganjil
2022/2023

Dekanat

aa
JJ



;' rul R|{DA,KA|*KonF-iflr, PETAKSAIIAAN TI NDAKAN KORE$If

Warrfr.l PglrNqANAAt{

VMTS khusus.

Belum
ciiiakukan

evaluasi
mengenai
pemahaman

visi dan misi

keharusan
membuat SK

tim penyusun

VMTS dan
belum
tersedianya
instrumen
evaluasi
mengenai
pemahaman visi
misi

dan menyiapkan
instrumen evaluasi
pemahaman visi misi

2. UPPS sudah
memiliki
Renstra yang

mengacu
kepada

Renstra
Universitas,
akan tetapi
belum
memasukkan
IKT secara

eksplisit.
Selain itu
belum ada SK

tim penyusun

khusus

renstra.

Adanya
keterbatasan
wawasan dan
informasi ciaiam
penyusunan

Renstra
sehingga belum
memasukkan
IKT secara

ekspiisit ciaiam

Renstra dan
belum adanya
tim penyusun

Renstra

Akan membuat SK

tim penyusun

Renstra dan

menambahkan iKT

Semester Ganjil
2A22/2023

Dekanat

3. UPPS belum
memiliki
Renop untuk
masing -
masing prodi

Belum
tersosialisasi-
kannya secara

efektif
mengenai
regulasi
keharusan
membuat renop
pada masing-
masine orodi

Akan membuat
Renop untuk semua
prodi yang ada di
UPPS FTK

Semester Ganjil
2022/2023

Dekanat dan Prodi

4. Rasio jumiah

mahasiswa
terhadap
DTPS di PS PAI

masih di atas
1:50

iumiah ciosen
prodi PAI masih
kurang, baik
dari secara

akumulatif dan
juga secara
rumpun
keilmuan. Di
pihak lain
penerimaan
mahasiswa baru

iviengajukan
penambahan dosen
baru sebanyak 2-3

orang untuk prodi
PAI dengan
mempertimbangkan
iaiar keahlian yang
sesuai kebutuhan
rumpun ilmu.

I A. ZVZZ-ZVZ' waoeK I
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N$DAKAI{ KOREKTIF,iw'', PELAKSANAAil T NDAKAN KOREKITF

'
*t,

dibandingkan
dosen masih

tinggi.

Diajukan melalui
Rapim dan Rapat
Fakuitas

5. Rata - rata
jumlah
mahasiswa
bimbingan
tugas akhir
sebagai
pembimbing
pertama di PS

PAI maupun
PG PAUD

tinggi (di atas
1:b,

Jumlah dosen
yang belum
berimbang
dengan jumlah

mahasiswa yang

mengajukan
tugas akhir.
Sejumlah dosen
muda belum
memenuhi
kriteria
keboiehan
membimbing
tugas akhir
mahasiswa.

Dekan mengeluarkan
kebijakan agar dosen
muda yang sudah
memenuhi kualifikasi
pembimbing dapat
menjacii pembimbing
pertama.

{dimunculkan di
pedoman
penyusunan skripsi
setiap prodi)

Fasilitasidosen muda
untuk naikjabatan
fungsional sehingga
jumlah dosen yang

berhak membimbing
beriambah.

Prodi
mengidentifikasi
kepakaran dosen

T4.2022-2023 Wadek 1

Kecukupan
tenaga
kependidikan
berdasarkan
jenis
pekerjaannya

masih kurang

Sistem

rekrutmen
merupakan
wilayah dan

kewenangan
U niversitas

Mengusulkan
kebutuhan tenciik
sesuai standar FTK

Semester gan jil2022-
2O2r

Wadek 2

7 Sarana dan
prasarana

laboratorium
belum dapat
mendukung
proses
pembeiajaran
di UPPS

karena terlalu
tua dan perlu
peremajaan

Sarpras

laboratorium
yang ada lama

tidak digunakan
karena covid
dan belum
memiltKt sutvl
khusus yang

merawatnya

Mengajukan
penambahan dan
penyempurnaan

sarpras yan8

diperlukan melalui e-
sarpras yayasan

Mengajukan SDM
laboran

Semesier gan jii ZO22-

2023

wadeK I

8 mahasiswa
yang

mengikuti
program
pertukaran

Mahasiswa
beium berminat
ke luar kampus
dan merasa
cukup kuliah di
prodi

Melalui pertemuan
ormawa daiam
membahas proker

74 Oktober 2022 Wadek l dan
Wadek 3
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NO
PEI"AKSANqAN TI NDAKAN KOREKTI F

PIC :

mahasiswa

masih kurang Minim
kemampuan
bahasa Asing

Mendorong ormawa
membentuk "English
ciub dan Arabic ciub"

Acara raker proker
Ormawa

74 Ohober 2022

9 mahasiswa
aktif di UPPS

ticiak acia

mahasiswa
asing

Minimnya
promosi ke luar
negeri

Bidang humas FTK

membuat web multi
bahasa untuk
promosi dan ormawa

Tahun akademik2022-
2023

Wadek 3

10 Prestasi

akademik dan
non akademik
mahasiswa
masih rendah

Input
mahasiswa yang
berbakat masih
minim

Peserta lomba
belum disiapkan
sejak awal
masuk

Pengumpulan data
bakat minaf prestasi

sejak masa Taaruf
Fakuitas

Tahun akademik2A22-
2023

Wadek 3

Tabel4.15 Temuan Observasi dan Tindakan Korektif Prodi Magister Pendidikan lslam

NO
TEMUAN

HASITAUDIT
AKARMASATAH

PELAKSANAAN TI NDAKAN KOREKTIF

WAKTU PETAKSANAAN .Plf,r

t. Belum ada

50P tentang
perencanaan

mitigasi
resiko,
pengendalia

n dan

Belum tersusun
tata kelola baru
ditingkat
fakultas setelah
intergrasi

Menyusun SOP

tentang pengendalian

resiko dan
evaluasinya
berintegrasi dengan
Fakultas

Ganiil2022 Wadek l dan

Ketua Prodi

2. Pedoman
akademik
masih
mengacu
pada
pedoman

akademik
pasca

sa riana

Belum tersusun
pedoman

akademik baru
ditingkat
fakultas setelah
intergrasi
lembaga

Menyusun pedoman

akademik baru di
tingkat fakultas

Ganjil 2022 Wadek l dan

Ketua Prodi

Tabe!li.i6 Temuan Ketidaksesuaian dan Tindakan Kor€ktif
Prodi Magister Pendidikan lslam

1A



NO
TEMUAN

HASILAUDIT
AKAR

MASAIAH

TINDAKAN KOREKTIF

ico&REcrtvE
ACT'Ottl

PETAKSANAAN TI NDAKAN KOREKTI F

WAKTU PELAKSANMN Prc

1. Rata-rata

masa studi
2,72

Covid intensitas
bimbingan
berkurang.
Motivasi
penyelesaian

studi turun.

Dikumpulkan, ada
pengarahan, diberi
motivasisecara
personal. Ada surat
perjanjian tertanggal
31 Agustus 2022.

Sudah dilaksanakan sejak

tahun sebelumnya.
Perjanjian dibuat
perjanjian

Ketua Prodi

2. Angkatan
2020 hanya 2

orang yg lulus
(t4,3%t

Covid intensitas
bimbingan
berkurang.
Motivasi
penyelesaian

studi turun.
Ada kewajiban
menulis jurnal
yaitu sampai
oublish

Dikumpulkan, ada
pengarahan, diberi
motivasisecara
personal. Ada surat
perjanjian tertanggal
31 Agustus 2022.
Untuk jurnal sampai
dengan submit

Sudah dilaksanakan sejak
tahun sebelumnya.
Perjanjian dibuat
perjanjian

Ketua Prodi

3. Tidak ada
penelitian

DTPS yang

dibiayaidari
LN

Masih
rendahnya
jejaring yang

dimiliki.

Sudah ada penelitian

dosen dengan
Thailand tahun 2021
(Dr. Alhamudin)

Semester Canjil 2022 Ketua Prodi

Tidak ada
PKM DTPS

yang dibiayai
dari LN dan

lembaga
nasional

Masih
rendahnya
jejaring yang

dimiliki.

Ditiap rapat dosen
selalu diingatkan
untuk melakukan
penelitian

internasional

Semester gan jtl2022 Ketua Prodi

5. Memiliki
Kriteria
penerimaan

mahasiswa
namun
berbeda
dengan
standar yang

ditetapkan
elrlam Al\/tl

Belum ada
koordinasi dan
penyamaan
persepdi
tentang standar
penerimaan
mahasiswa

Mengusulkan
universitas membuat
standar umum yang

berlaku untuk semua
magister dan berlaku
dan sesuai tuntutan
AMI

Semester ganjil2Q22 Ketua Prodi

6 Prodi belum
memiliki
program

MBKM

Belum
d iberlakukan
MBKM diProdi
Magister

Tidak ada form untuk
s2

nihil Nihil

7 Proditidak
memiliki
program

kegiatan
perkuliahan

di luar prodi

Belum
diberlakukan
MBKM diProdi
Magister

Tidak ada form untuk
52

Nihil Nihil

?1



ilo
PEITI(SANAAN TI NDAKAN KOREKTI F

P-.€-

8 prodi belum
memiliki
kurikuium
dan metode
pembelajaran
yang dapat
dimodifikasi
untuk
mahasiswa
berkebutuhan
khusus

Tidak
dibutuhkan
kurikuium cian

metode
pembelajaran
khusus

mahasiswa
berkebutuhan
khusus karena

kurikulum yang

ada sudah
memadai untuk
semua

Dosen sudah
memberikan
periakuan khusus

kepada mahasiswa
berkebutuhan khusus

Ganjil2022 Ketua Prodi

9 Prodi belum
memiiiki
panduan

metode
evaluasi dan
penilaian
yang dapat
ciimociifikasi
untuk
mahasiswa
berkebutuhan
khusus

Belum dibuat
panciuan

evaluasi dan
penilaian yang

dapat
dimodifikasi
untuk
mahasiswa
berkebutuhan
khusus

Dibuat panduan

metocie evaiuasi
khusus untuk
mahasiswa
berkebutuhan khusus

TA2A22-2023 Ketua Prodi

Tabel4.17 Temuan Observasi dan Tindakan Korektif Prodi Pendidikan Agama lslam

NO
TEMUAN HASIT

AUDIT
AKAR MASAI.AH

PEIAKSANAAN TI NDAKAN KOREKTI F

WAKTU PELAKSAHAAN. Ptc

4 Bentuk
pembeiajaran
praktikum dan

bentuk
pembelajaran
penelitian di
Prodi PAI sudah
ciiicientifikasi cian

dikategorikan
dalam dokumen
namun belum
diidentifikasi
dalama form DF-

rlj-5rMt-
UNISBAPS-009.

Belum
ciicantumkan
dalam dokumen
SPMI

Sudah diperbaiki 07 Oktober 2022 Tim AMI
Procii

2. Karakteristik
proses
pembelajaran

Definisi
karakteristik
proses

Mengusulkan agar
BPM membuat
penielasan vane lebih

T42022-2023 BPM
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NO
TEMUAN HASIT

AUDIT
AKAR MASAIAH

TINDAKAN KOREKNF
(coBBECTTVE

ACT'ONI

PEIAKSANAAN TI NDAKAN KOREKTI F

WAKTU PELAKSANAAN Prc

telah terpenuhi
yang mencakup
seluruh sifat dan
telah
menghasilkan
profil lulusan
yang sesuai

dengan capaian
pembelajaran.

Namun, prodi

mengalami
kesulitan untuk
mengidentifikasi
karakteristik
proses
pembelajaran

melalui RPS.

pembelajaran

masih

membingungkan
dan multi tafsir

konkrit tentang
kriteria, tidak
tumpang tindih
antara karakteristik
satu dengan yang lain

3. ProdiPAltidak
melaksanakan
perkuliahan

secara offline di
kelas pada tahun
akademik 2020-
2O2I dan bentuk
audio-visual
tidak
terdokumentasi.

Pandemik 2020-
2021
perkuliahan

dilaksana kan

secara online

Tidak ada yang perlu

dikoreksi karena tidak
ada blended learning
yang ada hanya

online. dokumen ada

di dosen

4. Bimbingan
akademik
dilaksanakan

lebih daritiga
kalidalam L

semester dan
memenuhi 3
aspek
pembahasan.

Namun,
oelaksanaannva

belum
terdokumentasi-
kan denean baik.

Belum semua

dosen
melaksanakan

BA lebih dari3
kalidalam 1

semester
mengumpulkan
dokumen
tersebut

Berkomunikasi dan

meminta kepada
setiap dosen untuk
mengumpulkan
dokumen BA

2022-2023 Kaprodi dan
sekprodi

emuan

NO AKAR MASATAH

TINDAI(AN KOREKTIF

GOnnECTwE
ACTTONI

PETAKSANAAN TI NDAKAN KOREKTI F

AUDIT WAKTU PELAKSANAAN Prc

t. Sebanyak 3 MK
semester

3 matakuliah
elektif masih

Sudah dilakukan
perubahan kurikulum

Perubahan kurikulum
2A22 (Mei2022

Tabei4.L8 Temuan Ketidaksesuaian cian Tindakan Korektif Procli Pendiriikan Asama tslam
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NO
Ttmrt,trrr|'r;Cll PEIAI(SANAAN TI NDAKAN KOREKTI F

genap di Prodi
PAlmemiliki
persenlase

kehadiran
mahasiswa
yang rendah (di
bawah 50%).

tercantum
dalam kurikulum
iama

berdasarkan SK Rektor
Unisba)

2. Dokumen
Rencana

Pembelajaran
Semester di
prodiPAl
belum 100%

dilengkapi
dengan Konirak
Rencana

Penilaian,
Instrumen
Penilaian
(Rubrily'

Poriofoiio),
serta
Rancangan
Tugas

Mahasiswa,

3 dosen
pengampu

matakuliah
elektif tidak
menyampaikan
RPS dan
instrumen
peniiaian,

karena
matakuliah
tersebut tidak
ditawarkan
kepada
mahasiswa

Membuat RPS untuk
mata kuiiah ini

T42022-2023 Tim Pengembang
Kurikuium PAi

5. Prodi PAI

beium memiiiki
SKPI, namun
sudah memiliki
kebijakan
persyaratan

kepemilikan
sertifikai
sebagai syarat
sidang.

Belum memiliki
pemahaman
yang sama
terkait defenisi
SKPI

Membuat kebijakan
tentang penyiapan

lulusan dengan SKPl

2022-2022 Kaprodi dan tim

Tabel4.19 Temuan Observasi dan Tindakan Korektif Prodi PG PAUD

*o TEMUAN HASIT

AUDIT

.,j,-- - .,:.ir r - :.; r_ : : _:;._!:-, ; ; - i . -.: ! i-.r; l
r.tlAl[tAN4ASl, ,l l NUAIiSN:KU|{IK l ll

Prc

I. Dalam RPS

mata kuliah
llmu
Pendidil(an
belum ada
otorisasi dari Ka

prodi dan
Koordinator

Kekurangtelitian
dalam
mempersiapkan RPS

Ketua Program Studi
dan Koordinator
Pengembangan
membubuhkan tanda
tangan sebagai
otoritasi pada RPS

Tanggal 19 Oktober
2022

Ketua Program
Studi dan

Koordinator mata
kuiiah
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"o'
nnoAxErkomrnr'

ccanntquz .

PETAKSANAAN TI NDAKAN I(OR EKTI F

rcndm :

pengembangan

RPS

2. Dalam RPS

mata kuliah
llmu
Pendidikan
Bentuk
pembelajaran

istiiahnya
disesuaikan
dengan
formulir DF-PD-

SPMI-UNISBA-

P5-009

Ada ketidaksesuaian
dengan istilah dalam
RPS mata kuliah
llmu Pendidikan
dengan lstilah dalam
formulir DF-PD-

SPMI-UNISBA-PS-

009

Menentukan istilah
yang relevan sesuai

dengan formulir DF-

PD-SPMI-UNISBA-PS.
009

'tA2022-2023 Sekretraris Prodi

3. Bimbingan
akademik
hanya

dilakanakan 2X

dalam satu
semester
(minimai3X)
tidak ada

dokumentasi
tentang
permasalahan
yang dibahas
ciaiam

bimbingan
tersebut.

Acia missinformasi
tentang frekuensi
minimal bimbingan
akademik

Ketua prodi
mengintruksikan
dosen wali untuk
perwalian 3x dalam 1

semester

Penambahan
frequensi bimbingan
akademik minimal
satu kali

T42022-2023 Ketua Program
Studi dan Dosen
wali

4. Belum ada SOP

perencanaan

mitigasi resiko
dan evaluasi
pengendalian

resiko

Belum ada informasi
jika SOP mitigasi
resiko menjacii
kewajiban Prodi

Pembuatan SOP

perencanaan mitigasi
resiko cian evaiuasi
pengendalian resiko

T42022-2023 Ketua Program
Studi

5. hasil tracer
study belum
secara optimai
dimasukkan
dalam
peninjauan

kurikulum

Program Studi
belum secara

maksimal
melakukan tracer
studi karena sudah
terlembaga di
Universitas

Membuat survey
melalui Google Drive
untuk tracer stuciy
dan berkoordinasi
dengan CDC tentang
tracer study

142022-2023 Sekretaris Program
Studi

6 Belum ada

notulensi hasii
rapat kurikulum
tentang
peninjauan CPL

Notulensi hasil rapat
kurikuium tentang
kurikulum tentang
peninjauan CPL.

Notulensi hasil rapat
kurikulum tentang
kurikulum tentang
peninjauan CPL

T42022-2023 Sekretaris Prodi
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NO
TEMUAN HASII-

AUDIT
AKAR MASAIAH

TINDAI(AN KOREIfiIF

Ig0.RRECTNE
ACTIONI

PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKTI F

WAKTU
PEI.AKSANAAN

Ptc

7 soP
pelaksanaan
persiapan
perkuliahan

masih dalam
bentuk softfile

Prodi belum
mencetak SOP

perkuliahan

Prodi mencetak
pedoman
perkuliahan

T42022-2023 Sekretaris Prodi

8 Prodi
melakukan
kegiatan
tutorial untuk
meningkatkan
keberhasilan
studi
mahasiswa.
Namun belum
terdokumentasi

Prodi belum
mendokumentasika
n kegiatan tutorial
untuk meningkatkan
keberhasilan studi
mahasiswa

Prodi
mendokumentasikan
kegiatan tutorial
untuk meningkatkan
keberhasilan studi
mahasiswa

T42022-2423 Ketua Program
Studi

9 Diskusi dengan
prodidalam
mengajukan
RAB sudalr
dilakukan. Dan

RAB Sudah
sesuai
kebutuhan.
SOP

penyusunan

RAB belum ada

SOP penyusunan

RAB dilakukan oleh
Fakultas

Ini bukan menjadi
tanggung jawab
prodi, pengajuan RAB

untuk LAB sudah
dilakukan

T42022-2023 Kasie Laboratorium

10 Proditelah
memiliki target
mutu. Namun
pencapaian

target mutu
belum dipantau

Target mutu T42022-2A23

Tabei4.20 Temuan Keticiaksesuaian cian Tinciakan Korektif Procii PG PAUD

NO TEMUAN HASITAUDIT AKAR MASAIAH
TINDAKAN KOREKTIF

IcoRREcTwE ACTIONI

PETAKSANAAN TINDAKAN
KOREtflIF

WAKTU
PETAKSANAAN

Dta

t. Masa studi rata-rata
masih 5 tahun

Motivasi
mahasiswa

Dilakukan pendekatan

secara personal kepada

mahasiswa yang
terlambat menyelesaikan
studinya

T42022-?423 Ketua
Program
Studi
dengan
menginstr
uksikan
para

Dosen wali
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2. Belum ada penelitian

DTPS yang dibiayai LN

Kesempatan
hibah penelitian
yang dibiayaioleh
LN terkait dengan
bidang PAUD

terbatas

Mendorong dosen PG

PAUD untuk mencari
hibah penelitian dari LN

T42022-2423 Ketua

Program
Studi

3. Rendahnya program

MBKM yang sudah

terlaksana yaitu hanya
program kampus
meneaiar

Minat mahasiswa
untuk mengikuti
program di luar
kampus masih
rendah

Sosialisasi tentang
program MBKM terus
dilakukan

TA2022-2023 Ketua

Program
Studi

4. Belum mendapat buku
panduan akademik.

Belum berusaha
mendapatkan
buku panciuan

akademik ke

universitas

Mengajukan permohonan

untuk mendapatkan buku
panciuan akademik ke

universitas

T4,2022-2423 Sekretaris

Program
Studi

5. dalam kurikulum
terdapat mata kuliah
enterpreneur, namun
belum tercantum
dalam profil lulusan.

Ada

ketidakinkronan
istilah yang

digunakan dalam
Daftar Mata
Kuliah dengan
profil lulusan

Mengubah nama mata
kuliah Enterpreneur
menjadi Kewirausahaan

TA2022-2023 Sekretaris
Program
Studi

o Prodisudah memiliki
pedoman pelaksanaan
perkuliahan tapi
dalam bentuk softfile.
Untuk praktikum
belum ada pedoman
pelaksanaan

praktikum

Prodi belum
mencetak
pedoman
praktikum
Mikroteaching

Prodi mencetak pedoman
praktikum

T42022-2023 Sekretaris
Prodi

7 Belum ada 50P
tentang mekanisme
pemantauan
pelaksanaan

perkuliahan dan
praktikum

Prodi Belum
membuat SOP

tentang
mekanisme
pemantauan
pelaksanaan
perkuliahan dan
praktikum

Prodi membuat SOP

tentang mekanisme
pemantauan pelaksanaan
perkuliahan dan
praktikum

l Nopember
2422

Sekretaris
Prodi

8 Tidak ada program
khusus untuk
mahasiswa
berdasarkan
kemampuan,
keterampilan dan
minat mahasiswa.

Prodi belum
menyelenggaraka
n program khusus
untuk mahasiswa
berdasarkan
kemampuan,
keterampilan dan

Menyelenggarakan
program khusus untuk
mahasiswa berdasarkan
kemampuan,
keterampilan dan minat
mahasiswa.

7 Nopember
2022

Ketua

Program
Studi
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TINDAKAN KOREKTIF

lcoRBEcTrvE Acnoul

minat
mahasiswa.

9 Prodisudah memiliki
skema SKPI, tapi
belum mengeluarkan
SKPI

Mahasiswa
belum berminat
memiliki SKP|

Prodimemotivasi
mahasiswa memiliki SKPI

t2Otrober 2022 Ketua

Prodi

10 Baru berjalan 1
program MBKM,
konversi masih
didasarkan pada SK

dekan.
Belum ada dokumen
kerja sama dengan
mitra untuk program
MBKM

Prodi belum
mengembangkan
kerja sama

dengan mitra
untuk program

MBKM

Prodi akan

mengembangkan kerja
sama dengan mitra untuk
program MBKM

10 Nopember
222

Ketua

Prodi

tt Belum tersedia
dokumen kerja sama
dan belum
terlaksananya
kegiatan perkuliahan
di luar prodi

Belum tersedia
dokumen kerja
sama dan belum
terlaksananya
kegiatan
perkuliahan di
luar prodi

Menyediakan dokumen
kerja sama dan
melaksanakan kegiatan
perkuliahan di luar prodi

Semester Genap
20221223

Ketua

Prodi

t2 Prodibelum memiliki
mata kuliah yang
proses

pembelajarannya

adalah penelitian

Prodibelum
memiliki mata
kuliah yang
proses
pembelajarannya
adalah penelitian

Rekonstruksi kurikulum
supaya ada mata kuliah
yanS proses

pembelajarannya adalah
penelitian

Semester Genap

2022/223
Ketua

Prodi

L3 Syarat sidang sudah
ada namun di
pedoman akademik
belum ada

Pedoman
akademik belum
memuat syarat
sidans

Membuat syarat sidang Nopember 2022 Sekretaris
Prodi

t4 Prodibelum memiliki
langkah untuk
meningkatkan
aksesibilitas layanan
Pendidikan untuk
mahasiswa
berkebutuhan khusus
serta evaluasinya
secara berkala

prodi belum memiliki
kurikulum dan metode
pembelajaran yang
dapat dimodifikasi

Prodi belum
memilikilangkah
untuk
meningkatkan
aksesibilitas
layanan
Pendidikan untuk
mahasiswa
berkebutuhan
khusus serta
evaluasinya
secara berkala

Membuat langkah-
langkah untuk
meningkatkan
aksesibilitas layanan
Pendidikan untuk
mahasiswa berkebutuhan
khusus serta evaluasinya
secara berkala

Membuat kurikulum dan
metode pembelaiaran

Desember 2022 Sekretaris
Prodi
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Ptc

untuk mahasiswa
berkebutuhan khusus

Belum tersedia
panduan metode
evaluasi dan penilaian
yang dapat
dimociifikasi untuk
mahasiswa
berkebutuhan khusus

Prodi belum
memiliki
kurikulum dan
metode
pembelajaran
yang ciapat

dimodifikasi
untuk mahasiswa
berkebutuhan
khusus

Belum tersedia
panduan metode
evaluasi dan
penilaian yang

dapat
ciimociifikasi

untuk mahasiswa
berkebutuhan
khusus

yang dapat dimod ifikasi
untuk mahasiswa
berkebutuhan khusus

Menyediakan panduan

metode evaluasi dan
penilaian yang dapat
ciimociifikasi untuk
mahasiswa berkebutuhan
khusus

15 Prociibeium memiiiki
SOP untuk menangani
permintaan
wawancara dengan
kaprodi

Procii beium
memilikiSOP
untuk menangani
permintaan

wawancara
dengan kaprodi

Membuat SOP uniuk
menangani permintaan
wawancara dengan
kaprodi

uesembel 2u22 Sekretaris
Prodi

4.5 Tindak Lanjut dariTinjauan Sebelumnya

Berdasarkan hasil analisis terhadap temuan hasil audit dan permintaan tindakan koreksi

pada Audit Mutu lnternal (AMl)tahun sebelumnya (tahun 202L1dariAuditor, maka akar masalah

dari setiap temuan dan tindak lanjutnya dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.21 Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Tahun 2021

NO *tl,or, STATUS

AKHIR'T'i}

1. UPPS belum
memiliki Tenaga
Laboran vanq

Tenaga

laboran
vane

Mengajukan kembali
tenaga laboran yang
memenuhi kualifikasi

TA202t-
2022

UPPS sudah
mengajukan
laboran

Perlu tindak
lanjut
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-;.
REI'ICAT{A TINDAI(

I.AN}UT
flNoexat\f *onsxsri

TAfiGFT .

wntau
sertsAr 

'

w1u*sr 
,

srorus
nxrnn *t}r ,

dibutuhkan
dalam
pengembangan

system informasi
di Laboratorium

diajukan
belum
memenuhi
standar
kualifikasi
Universitas

untuk pengembangan

laboratorium di kedua
Prociisehingga
praKikum tidak hanya

dilakanakan pada

satu semester saja

kontrak yang

ada di
fakuiias ke

Universitas,
akan tetapi
dalam proses

ujian masuk,
laboran
tersebut
belum lulus
ujian masuk
sehingga
sampai saat
ini belum ada

iaboran ietap
di
UPPS

2. Masih
rendahnya
jumlah dana
PKivi ciosen

Masih
kurangnya
kerja sama
T'KIVI

Meningkatkan kerja
sama PKM baik di
dalam negeri maupun
cii iuar negeri

rA,202l-
2022

closed

3 Mahasiswa yang

mendaftar
semuanya
diterima
sehingga
menginciikasikan
tidak adanya
proses seleksi

Mahasiswa
yang
dinyatakan
diterima
hanya30%-
an saja yang

melakukan
registrasi
dan hal tsb
akan

mempengar
uhi
pemenuhan

kuota kursi

UPPS perlu
merencanakan
mekanisme dan

formula seleksi
penerimaan

mahasiswa baru
sehingga ada
proporsionalitas
antara mahasiswa
yang mendaftar,
diterima dan yang

meiakukan regisirasi

T42027-
2022

Jumlah
Peserta yang

mendaftar
tidak
melebihi
kuota toiai
mahasiswa,
sehingga
tidak dapat
dilakukan
proses
penyaringan

mahasiswa
yang diterima
sesuai
dengan yang

telah
ciirencanakan

closed

4 lndikator
kegiatan masih

belum
memenuhi
stanciar, hanya
ada dua kegiatan
yaitu LDKM dan
softskill

Kondisi
pandemi

UPPS perlu melakukan
inovasi kegiatan
pembinaan mental
kebangsaan sehingga
memenuhi iima enam
indicator kegiatan

rA202L-
2422

Terdapat
peningkatan

kegiatan
pembinaan

mentai
kebangsaan

closed
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5 Masih
rendahnya
jumiah

mahasiswa yang

berwirausaha

Kurangnya
minat
mahasiswa
di bidang
kewirausaha
an

Sebaiknya

kewirausahaan
menjacii maia kuiiah
wajib Prodi

TA2O2L.
2022

Terdapat
peningkatan
jumiah

mahasiswa
yang

berwirausaha

closed

6 Masih sangat
rendahnya
prestasi

mahasiswa di
bidang akademik
dan non

akademik

Prestasi
akademik
cian non
akademik
mahasiswa
belum
terdokumen
tasi dengan
baik

Sebaiknya pimpinan

UPPS di bidang
kemahasiswaan
membuat system
informasi pelaporan

bukti prestasi bidang
akademik dan non
akademik mahasiswa
cian memberikan
insentif yang layak
bagi mahasiswa
berprestasi

TA 2021-
2022

Sudah ada

ruang khusus

ciiweb
fakultas
mengenai
dokumentasi
kegiatan
kemahasiswa
an, termasuk
dokumentasi
prestasi

mahasiswa

closed

UPPS belum
melakukan
survey iingkat
kepuasan
pengguna

lulusan

Sistem
pelacakan

kepuasan
pengguna

masih
belum
tersedia di
tingkat
universitas

UPPS sebaiknya
berinisiatif membuat
senciiri instrumeni
survey kepuasan
pengguna dan atau
mendorong pimpinan
ditingkat universitas
untuk segera

mereaiisasikan sysiem
tersebut

TA,202t-
2022

UPPS sudah
membuat tim
senciiri yang

langsung
berkordinasi
dengan
UCDC.

Instrumen
suciah

disediakan
oleh tim
UCDC,

kepuasan
pengguna

suciah

berjalan
namun data
belum diolah

closed

8 Terdapat
beberapa
formuiir yang

masih keliru
dalam
pengisiannya
(seperti:

menghitung
raia-raia EWfuiP,

kerjasama yang

belum
terdokumentasi

Ketidakteliti
an PIC UPPS

ciaiam
pengisian

formulir
SPMI

Memperbaiki
pengisian formulir
sebagaimana
seharusnya

TA202l-
2022

Pengisian

formulir
masih beium
sesuai

Perlu tindak
lanjut
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NO,
AKAR

MASATAH

RENCANATNDAK

{nNDAHIitlREKsrt

TAN6FT
wexru
sr[rsnt

STATUS
AKHIR {'*}

untuk masing-
masine Prodi

9 Penyusunan
formulir Borang
AMI yang tidak
berurutan dan
banyak file yang

tidak sesuai
ciengan print out
Borang

Belum
optimalnya
pemeriksaa
n

penyusunan

setiap
tbrmuiir ke

dalam
Borang AMI

Melakukan
pemeriksaan secara

rutin terhadap
pengisian dan
penyusunan formulir
Borang AMI sebelum
ciibukukan cian

diserahkan ke BPMU
(hardcopy maupun
softcoov)

TA202t-
2022

Penyusunan

formulir
masih ada
yang belum
berurutan

Perlu tindak
lanjut

Keterangan :

*) diisi dengan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang sudah ditetapkan
**) diisi dengan status penyelesaian pelaksanaan tindak lanjut, "closed" jika sudah dilaksanakan

100% dan "perlu tindak lanjut berikutnya" jika belum dilaksanakan LOA% dan tuliskan
rencana tindak lanjut berikutnya.

Tabef 4,22 Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Prodi Magister Pendidikan lslam Tahun 2021

NO
,TEMUAN.'

un$llnuoll
Af(AR..:

MCser*r

RENCANATINDAK
LANJUT 

:

(TINDAKAN KOREKSI}

TARGET

WAKTU
tsffsar

*o:i'* .,$raYils::
Atnla *nJ

t. Dalam

dokumen
kurikuium
belum
tergambar
penentuan

bahan kajian,
pembentukan
mara kuiiah
oan
pembobotan
sks

Belum
melengkap
i

Dalam dokumen
kurikulum ditambahkan
komponen penentuan
bahan kajian,
pembentukan mata
kuliah dan pembobotan
sks

TA202t-2022 Closed

2. Kegiatan
bimbingan
akaciemi(
kenyataannya
lebih dari satu
kali dalam satu
semester

Belum
terdokume
ntasi

Dokumentasi kegiatan
akademik secara

tersiruktur (cl iseci ia kan

form oleh prodi)yg
mencakup kegiatan:
t. Evaluasi hasil studi
2. Konsultasi

pengambilan mata
kuiiah

Konsultasi rencana riset

TA202t-2022 Closed

3 Belum ada
modul yang

memuat tuiuan

Modul
tersedia
namun

Melengkapi modul yang

ada beserta seluruh
komponennya

TA2CI2t-2022 Closed
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NO
TEMUAN

HASITAUDIT
AKAR

MASALAH

RENCANATINDAK
IANJUT

fiINDAKAN KOREKSI}

TAR.G.ET

WAKTU
SELESAI

EvAlltTr . STATUS

aKHlfi *,xl

pembelajaran

CPL dan CPMK
materi
pembelajaran,

evaluasi,
sumber
pustaka

belum
lengkap
komponen
nya

4 Belum tersedia
ciokumen
rencana
kontrak
penilaian,

instrument
penilaian

irubrik, cian
portopolio)

Sosialisasi

beium
sampai
tingkat
prodi

Melengkapi dokumen
rencana kontrak
penilaian, instrument
penilaian {rubrik, dan
portopolio)

TA2A2t-2A22 Closed

Keterangan :

*) diisi dengan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang sudah ditetapkan
**) diisi dengan status penyelesaian pelaksanaan tindak lanjut, "closed" jika sudah dilaksanakan

tAA% d'an "perlu tindak lanjut berikutnira" .!ika belum dilaksanakan 1009/o dan tuliskan
rencana tindak lanjut berikutnya.

Tabef 4.23 Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Prodi Pendidikan Agama tslam Tahun202L

rIt, TEMUAN I{ASIT

AUDIT
AKAR

MASALAH

RENCANATINDAK
Lttl\lru I

{TIT\IDAIGN KOREKSI}

TARGET
yurt[t v
SEIESAI

EVALUASI
,,.1

STATUS

AKHIR ",*l
t. Peta kurikulum

hanya
menggambarkan
keterkaitan
qengdn LrL

Belum
dilakukan
keterkaitan
anta r
lvlataNuilan

Peta kurikulum juga

menggambarkan
hubungan antar MK

Waktu
Pelaksanaan :

Akhir semester
Ganjil
zvzu zvzz
PIC: Kaprodi

Sudah
direvisi

Closed

2. 3 MK merupakan
mata kuliah
pilihan, MK

tersebut akan
orn ilangKatn

dalam kurikulum
berbasis MBKM

Belum ada RPS Waktu
Pelaksanaan :

Akhir semester
Ganjil
zv/-Ll zvzz
PIC: Kaprodi

Tiga mata
kuliah
pilihan pada

kurikulum
tama Suoan

dihapus

Closed

3 Ada MK di
semester ganjil
yang TS dan MK
ciisemesier
genap yang TS

dalam proses
pembelajaran

r Dosen pindah

waktu kuliah
r Dosen lupa

mengisi bap
Operator tidak
paham kriteria
55, S$ SW dan
TS

Prodi menghimbau dosen
melakukan perkuliahan

sesuaijadwal
Procii menghimbau ciosen
segera melakukan
pengisian BAP dan

memberitahukan dosen
yang lalai mengisi BAP

Waktu
Pelaksanaan :

Akhir semester
Ganjii
2O2t/2022

PIC: Kaprodi

RPS dan BAP

sudah
tersedia
M-/o
dengan
status SS

Closed
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NO

Prodi mensosialisasikan

kriteria pelaksanaan
proses pembeiaiaran

4 Rekapan

mencantumkan
MK yang tidak
mempunyai
kontrak
peniiaian cian

instrument
penilaian

Dosen tidak
membuat
instrument
penilaian dan
kontrak
peniiaian

Prod i harus memberitahu
dosen untuk membuat
kontrak penilaian dan

instrument penilaian

Waktu
Pelaksanaan :

Akhir semester
Ganjil
2O2tl2022
PiC : Kaprocii

Kontrak
peniliain
dan

instrumen
penelitian

masih periu

dilengkapi

Perlu tindak
lanjut

Ganjil9 %

Ganjil 19 %

Mahasiswa
yang sudah
keluar (tidak
aktif) cian cuti
masih terdata
dalam sistem,
sehingga
mempengaruhi
pada

presentase niiai
mahasiswa
dengan lP < 2

Usulan ke pihak

universitas bagi

mahasiswa yang lebih dari
i4 semester agar
automatis D.O

Waktu
Pelaksanaan :

Akhir semester
canjii
2O2t/2022
PIC: Kaprodi

Persentasi

mahasiswa
dengan IPK

cii atas 3

sudah baik

Closed

Keterangan :

*) diisi dengan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang sudah ditetapkan
**) diisi dengan status penyelesaian Belaksanaan tindak lanjut, "elosed" jika sudah dilaksanakan

100% dan "perlu tindak lanjut berikutnya" jika belum dilaksanakan tO\% dan tuliskan
rencana tindak lanjut berikutnya.

Tabel 4.24 Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Prodi PG PAUD Tahun 2021

NO; TEMUAII
HASIT AUDIT

STATUS

AKHTR **l

!. Kurikulum
tahun 2017
sudah direvisi
dan dilengkapi
dengan CPL

yang sudah
sesuai dengan
SN Dilcti, Level

Belum
terdokumentasi
dengan baik

Membuat BAP untuk
revisi kurikulum
tahun 2017

T42020-202t Efektif Closed
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-;
]

aiti t*eo .

wruau ,

sflEsAt 
l

*+;
KKNI dan
kekhasan

unisba. Akan
tetapi revisi
kurikulum
tidak dibuat
BAP ataupun
SK

2. 1. RPS ditinjau
setiap tahun
akan tetapi
hasil
peninjauan

RPS iiciak
terdokument
asikan dalam
bentuk
notulensi
atau BAP

2. RPSyang

sudah
direvisi ada
dimasing-
masing
dosen dan
iidak
diserahkan
ke prodi

lsidari RPS

kurang
menggambark
dn Ketuasan

dan kedalaman
materi,
karakteristik
pembelajaran,
metode

_ _t__t_r_.-_ -Pefnl,etdjdtdtl
serta penilaian
yang ada di
laoansan

RPS

dikerjakan
oleh
masing-
masing

ciosen cian

belum
terdokume
ntasi
dengan
baik

2. Ticiak acia

regulasi
dari prodi
untuk
mendoku
mentasika
n cian

mengarsip
kan RPS

yang sudah

direvisi
Dosen tidak
mengetahui
cara
menuangkan
perencanaan

kegiatan
pembelajran
_t_ t_ -_- |qdtaln uenLuK

metode dan
penilaian yang

ada dilapangan

Prodi mengarsipkan
revisi RPS dari dosen
baik dalam bentuk
hard copy maupun
soft copy

RPS direvisi saat
penyusunan RPS

untuk kurikulum
tahun 2021

T42020-2021 Efektif Closed

5 1. Tidak ada
jumlah SKS

yang

tercantum
dalam
formulir

t. Dokumenta
si kurang
l_ _:t -UAIK

Dosen tidak
menuangkan
bentuk dan

metode

Melengkapi formulir
untuk pembelajaran
-f --- t-,r Frt- l^?(]an L,eudil Jr\J lur-
PD-S

T42020-2021 Formulir
terlengkapi

Closed
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2. Tidak ada
jumiah SKS

kegiatan
praktikum
yang

tercantum
dalam
formuiir

Bentuk
pembelajaran
yang berada di
formulir tidak
sesuai dengan
bentuk
pembelajaran
yang sedang

berlangsung di

pembelajaran
yang teiah
terlaksana
dilapangan
dalam
dokumen
kurikulum,
sehingga pacia

saat pendataan

diformulir
tidak terekap
dengan baik

1. Setiap
dosen
sudah
membuat
kontrak
rencana
penilaian
yang

disosialisas
ikan
kepada
mahasiswa
diawal
KUltan,

akan tetapi
tidak
dibuat
dalam
bentuk
t- -_.__, -t:_
| (,r Inuttr
kontrak
rencana
penilaian

Kesesuain

Teknik
- --:t-!--Psilildrdrl
dengan CPL

tidak diisi

L, Dosen tidak
mengeiahui
untuk
membuat
kontrak
rencana
penilaian

ciaiam

bentuk
formulir

2. Tidak ada

regulasi
dari prodi
UNIUK

membuat
formulir
kontrak
rencana
penilaian

A-l-.------r--!u(,KUrneIttdsl

dan pengisian

formulir yang

kurang baik

Kontrak penilaian

ciibuat saai
perbaikan RPS

T42020-2021 Ada kontrak
peniiaian

s2



Belum ada SKPI

untuk iuiusan
PS PG PAUD

Regulasi

suciah acia

tapi
mahasiswa
belum
tertarik

Belum ada
reguiasi
mengenai
penyelengaraa

n pelatihan
yang dapat
menjadi
kompetensi
tambahan bagi

mahasiswa

Akan Menyiapkan
untuk SKPi

T42020-2023. Perlu tindak
ianjui

Telah
dilakanaka
n

Kelulusan

tepat
waktu
ticiak
mencapai
target
Keberhasil
an studi
tidak
mencapai
target

t. Banyak
mahasiswa
yang tidak
menyeiesai
kan kuliah
karna
masalah
personal

dan
ekonomi
(angka yang
pindah dan
tidak
melanjutka
n tinggi)

2. Tidak acia

mitigasi
risiko dari
prodi untuk
mahasiswa
yang

r,erpolenSl
mengalami
masalah
internal

Peran dosen
wali belum
riioptimalkan
untuk
mendukung
mahasiswa
dalam
menyelesaikan

Dilakanakan saat
perwalian

TA2020-2021

lndek proses

layanan belum
mencapai

t. Mahasiswa
di semester
awal
melaksanak
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''li
,r't.-,lr

t.ii

ffi i-+rtJ ffi il, 
.ft# iiI

i:F,
r.i{

an kegiatan
perkuiiahan

secara

online dan
jarang
dating ke

fakultas
sehingga
tidak
mengetahui
mengenai
pelayanan

administras
iyang acia

difakultas
2. Mahasiswa

di semester
akhir
memandan
g iayanan
baik

Mahasiswa
tidak
memahami
mengenai cara
oeneisian iPL

dapat lebih sigap
memberikan
pelayanan kepada

mahasiswa

Memberikan
sosialisasi kepada

mahasiswa

mengenai layanan

administrasi di
fakultas

8 Bimbingan
akademik
dilaksanakan
kurang dari 3
kali dalam satu
SemeSter

Dosen

memberika
n

bimbingan
akademik
Kepaqd

mahasiswa
lebih dari3
kalidalam
satu
semester
namurl
seringkali
tidak
didokumen
tasikan
dalam
L--r.,l-
IJer I tuK

berita acara

maupun
daftar hadir

Memberikan
sosialisasi kepada

dosen untuk
melaksanakan
bimbingan akademik
mtntmat 5 Kalt oatam
satu semester serta
mengisi berita acara
maupun daftar hadir

142020-202I Dokumen
belum ada

Perlu tindak
lanjut
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Dosen tidak
mengetahui
harus mengisi
berita acara

dan daftar
hadir di luar
jadwal

bimbingan
akademik yang

telah
disediakan oleh
prodi

Rekap disertai
dengan bukti
penugasan dan
bukti kinerja
dari penelitian
dosen belum
terdokumentas
i ciengan baik

Masalah
aciminitrasi cian

manajemen
waktu
penyusunan

borang

Rekap bukti kegiatan
peneiitian ciosen

setiap tahun
akademik {bukti
penugasan dan bukti
kinerja)

TA2020-2021

Sumber
dana PKM

baru
berasal
ciari

internal PT

Bukti
penugasan

dan bukti
kinerja dari
PKlvi ciosen

belum
terdokume
ntasi
dengan
baik di
procii

Belum ada

hibah PKM

eksternal yang

didanai
Masaiah
administrasi

Merancang
upaya untuk
meningkatan
kualitas dan
kuantiias
proposal PKM
pada seleksi
hibah baik
nasional
ataupun
internasionai
Melakukan
rekap bukti
kegiatan PKM

dosen setiap
tahun
akaciemik
(bukti
penugasan dan
bukti kinerja)

rA2A20-202L Sudah

mendapatka
n hibah PKM

Rekap data
pubiikasi (<ii

jurnal,
seminar, dan
media masa)

belum

Masalah
aciiministrasi

Membuat
mekanisme
pendataan publikasi
dosen dijurnal,
seminar, dan media

T42020-2027

))



tersusun
ciengan baik
dan efektif

masa menjadi lebih
efektif

t2 PKM
mahasiswa
sudah
dilakanakan
tapi beium
terekap dan

terdokumentas
i dengan baik

Perbaikan sistem
rekap dan

dokumentasi
kegiatan PKM

mahasiswa

TA2A20-202t Dokumen
tersedia

Closed

13 Pada data
borang belum
acla pubiikasi
jurnal dengan
mahasiswa
sebagai nama
pertama

Belum ada
program untuk
menstimuiasi
hal tersebut

t. Membuat
program untuk
menstimuiasi
mahasiswa
mampu
menghasilkan
artikel di jurnal

sebagai penulis
pertama

2. Memanfaatkan
jurnal internal
prodi/Fakultas
untuk
emfasilitasi
pubiikasi jurnai

mahasiswa

T42020-2021 Efektif Closed

Keterangan :

*) diisi dengan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang sudah ditetapkan
**) diisi dengan status pen'i e!esaian pelaksanaan tindak lanjut, "closed" jika sudah di!aksanakan

tOA% dan "perlu tindak lanjut berikutnya" jika belum dilaksanakan 100% dan tuliskan
rencana tindak lanjut berikutnya,

4.6 Perubahan yang Dapat Mempengaruhi Slstem Manalemen Mutu

Beberapa kebijakan yang mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu mengacu pada

beberapa peraturan sebagai berikut :

t. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar

Nasional Pendidikan Tinggi

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

JO



Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021tentang Indikator

Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 202L tentang

Pengakuan Kredit Satuan Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nornor 186 Tahun 2021tentang Program

Studi ,vang Diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri

Peraturan Rektor Nomor tsL/A.LSlSKlReklVlll/ZO20 tentang Panduan Merdeka Belajar

Kampus Merdeka Universitas lslam Bandung

Surat edaran BAN-PT Nomor 1807/BAN-PT/LL/2A21 tanggal 29 Juli 2A2L

Tentang Mekanisme Perpanjangan Keputusan dan Pemantauan Peringkat Akreditasi

Mengacu pada peraturan di atas maka rencana pengembangan Sistem Manajemen Mutu di

Fakultas sebagai berikut :

3.

4.

5.

6.

7.

Tabel4.25 Rencana Pengembangan Slstem Manajemen Mutu

Peraturan Menteri Pend idikan
cian Kebudayaan irlomor 5 Tahun
2020 tentang Akreditasi Program
Studi dan Perguruan Tinggi

1. Mutu kepemimpinan dan
kinerja iata kelola

2. Mutu dan produktivitas
luaran (outpufs) dan capaian
(autcomesl

3. Mutu proses
4. Mutu input

1. Penyesuaian visi dan misi
serta sisiem penjaminan

mutu internal
2. Meningkatkan kualitas

lulusan serta luaran yang

dihasilkan mahasiswa
3. Meningkatkan kualitas proses

pem0eraJaran, pengaooran

pada masyarakat dan suasana

akademik
4. Meningkatkan kompetensi

dosen dan tendik, input
mahasiswa serta penyesuaian
t-- --:t-- .t, ---KUl lKUlUrll

Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 74
Tahun 2021 tentang Pengakuan
Kredit Satuan Semester
Pembelajaran Program Kampus
tvtetueKd

1. Kesempatan bagi
mahasiswa FTK untuk
mengambil mata kuliah di
kampus lain

2. Kesempatan bagi
niaiiasiswa luar FTK urriuk
mengambil mata kuliah di
Unisba

Memberikan kesempatan bagi

mahasiswa untuk mengikuti
pembelajaran di luar perguruan

tinggi asal sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
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4.7 Rekomendasi Untuk Peningkatan

Secara umum, dengan adanya Audit Mutu lnternal (AMl), Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

telah mampu mendorong peningkatan budaya mutu di lingkungan Fakultas, walaupun belum

sempurna. Hal ini terlihat dari lingkup audit yang diawali dari pembenahan organisasi, tupoksi

dan dokumen hingga dapat ditingkatkan menjadi lingkup kinerja sesuai Standar Dikti. Secara

umum pelaksanaan program sudah sesuai dengan jadwal yang direncanakan, dengan kemajuan

yang bervariasi sesuai kendala dan keaktifan tim. Beberapa kendala ,vang ditemui dalam

implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) antara lain:

L. Konsistensi dalam pengumpulan data dan pendokumentasian sesuai dengan kegiatan

yang diselenggarakan

2. Komitmen untuk mengikuti SOP yang sudah dibuat

3. Mahasiswa masih kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan jika mengikuti kegiatan

MBKM di luar kampus

Untuk meningkatkan pelaksanan SPMI demi terbangunnya budaya mutu disemua sivitas

akademika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, perlu adanya perbaikan antara lain:

1. Pengkajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran {VMTS) melalui prosedur pengkajian dan

melengkapi dokumennya

2. Mengkaji dan menyempurnakan Renstra Fakultas dan meminta prodi-prodi untuk

menyusun Renop tahun akademik 2022-2A23

3. Menyusun SOP yang belum tersedia difakultas dan prodi sesuai kebutuhan.

4. Menyr-rsun panduan akademik fakr-rltas clan prodi-pr.odi

5. Mengusulkan penerimaan dosen baru sesuai dengan kompetensiyang dibutuhkan (untuk

Prodi PAI)

6. Mengusulkan untuk tambahan tendik dan laboran

7. Prodi membuat pemetaan kompetensi keahlian yang dibutuhkan.

8. Untuk pelaksanaan MBKM bagi prodi-prodi di S1 perlu sosialisasi kepada mahasiswa dan

memberikan dukungan dengan membuka peluang-peluang kerjasama dan implementasi

kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

9. Mengupayakan ada kerjasama penelitian dan pengabdian yang dibiayai pihak luar negeri.
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UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

ADINI (PGPAUD)

KAMPUS:
Jl. Trmrmsri No. 24. Lt 2

Tlp. 022 - 4203368 ert, ?305

trrx - 420189
Bandung 40116

emrll : frkultrsbrblyolunisba@gmeilcom

DAFTAR IIADIR
KEGIATAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

FAKULTAS TARBTYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITA S ISLAM BANDTING

Tanggal: Jum'at, 2S,Oktober 2022

No Nama Jabatan rTTD
1. Dr. H. Aep Saepudin, Drs., M Ag. Dekan FTK ( ,F

2. Dr. AsepDudi Suhardini, S.Ag., M.Pd Wakil Dekan I ln 2. N/h/,+tL^
n
J. H. Eko Surbiantoro, Drs., M.Pd.I Wakil Dekan II I -4
4. Dr. Hj. Erhamwild4 Dra.,M.Pd. Wakil Dekan III I 4ty'
5. Dr. Fitroh Hayati, S.Ag., M.Pd.I Kaprodi PAI s( 4)4
6. Sekprodi PAI lafrr":.'
7. Dr. H. Ayi Sobarn4 Drs., M.Pd Kaprodi PG PALID ,//
8. Arifl{akim, S.P., M.Pd Sekprodi PG PAUD 8 /r/
9. Dr. H. Dedih Surana AS., Drs.,M.Ag. Kaprodi MPI T

t0. Dr. Ikin Asikin, Drs., M. Ag. Ketua BPMF lLl#i
I l. Dr. Huriah Rachmah, S.Pd., M.Pd. Sekretaris BPMF tt ql,tr;A' /

tl
t2. I)ewi Mulyani, S,Pd.I.., M.Pd.l Kasie Laboratorium

n
12.#?h

13. Tatang Supriatna Kasie Akadeftik 13..(

14. Rini, A.Md. Akun Kasie Adm& Keuangan 14.,/Cr.)

15. Ratna Wulandari, S.,Psi Kasie Kemahasiswaan 15 qfl
16. 16.

17. t7.

18. 18.

19. 19.

zCI. 20



No. Dokumen
Unisba - BPM 07. 01.04

KEGIATAN BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

DAFTAR HADIR

(

Jenis Kegiatan Rapat Tinjauan
Kequruan

Manajemen Fakultas Tarbiyah dan

Tempat Kegiatan Ruang Rapat Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Jl. Tamansari No.24-26, Bandung

Tanggal Kegiatan Jum'at, 28 Oktober 2022

Waktu 08.00 - {1.00 wrB

(

No. Nama Jabatan Tanda Tangan
r--)

1 Dr. Aep Saepudin, Drs., M.Ag. Dekan Fakultas Tarbivah dan
Keguruan (

r+/
JG

2
Dr. Asep Dudi Suhardini, S.Ag.,
M.Pd.

Wakil Dekan lFakultas
Tarbiyah dan Keguruan /u//-Vt a'-

3 Eko Surbiantoro, Drs.. M.Pd.l. Wakil Dekan ll Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan w.

4 Dr. Erhamwilda. Dra.. M.Pd. Wakil Dekan lll Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan

t4
5 Ketua Program Studi

Pendidikan Agama lslam Qwg'
6 Dr. Alhamuddin, M.M.Pd. Sekretaris Program Studi

Pendidikan Agama lslam @tm"'*u
7

Ketua Program Studi
Pendidikan Guru -
Pendidikan Anak Usia Dini

8 Arif Hakim, S.P., M.Pd.
Sekretaris Program Studi
Pendidikan Guru -
Pendidikan Anak Usia Dini

9 Dr. Dedih Surana, M.Ag. Ketua Program Studi
Magister Cendidikan lslam ;

10 Dr. lkin Asikin, Drs., M.Ag. Ketua BPM Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan

11 Dr. Huriah Rachmah. M.Pd. Sekretaris BPM Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan dr"r)

12 Tatang Supriatna Kepala Seksi I Bidang
Akademik (1

13 Rini. A.Md. Akun. Kepala Seksi ll Bidang
Administrasi dan Keuangan



(

C

i

riij

14 Ratna Wulandari. S.Psi. Kepala Seksi lll Bidang
Kemahasiswaan Fn1,

15 Dewi Mulyani, S.Pd.l., M.Pd.l. Kepala Seksi Laboratorium .-fu- ).

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


