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I. PENDAHULUAN

Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal  pada  Fakultas  Bahasa  dan  Seni  dijalankan  dengan

mengikuti  kalender  SPMI  yang  telah  ditetapkan  oleh  Lembaga  Penjaminan  Mutu

Universitas.  Tujuan  dari  diadakannya  SPMI  pada  aras  fakultas  adalah  untuk  dapat

mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaran pendidikan tinggi di aras fakultas

dan  prodi-prodi  secara  terencana  dan  berkelanjutan.  Unit  yang  menjadi  pelaksana

penjaminan mutu internal di aras fakultas dan prodi-prodi adalah Satgas Penjaminan Mutu

Fakultas  yang  pelaksanaan  kerjanya  sesuai  dengan  Surat  Keputusan  Rektor  No.

369/Kep./Rek./9/2020  tentang  Pengangkatan  Satuan  Tugas  Penjaminan  Mutu  Fakultas

Bahasa dan Seni  Universitas  Kristen Satya Wacana dengan periode kerja  dari  tanggal  1

Agustus 2020 sampai dengan 31 Juli 2022. Adapun ruang lingkup pekerjaan Satgas PMF di

Fakultas  Bahasa  dan  Seni  adalah  sebagai  berikut:  merencanakan  dan  melaksanakan

penjaminan  mutu  pada aras  fakultas  dan prodi-prodi  di  Fakultas  Bahasa dan Seni  guna

peningkatan mutu di setiap prodi, memberikan pendampingan dalam menyusun dokumen

kebijakan,  peraturan,  standar,  dan  manual  prosedur  mutu  di  tingkat  fakultas  dan  prodi,

memberikan pendampingan bagi prodi dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan

mengevaluasi  pengimplementasian  SPMI  yang  telah  ditetapkan  oleh  LPM,  bekerjasama

dengan prodi dalam mempersiapkan dokumen bukti fisik borang akreditasi dan dokumen

terkait lainnya untuk melaksanakan audit mutu interna, membantu LPM dalam menyusun

laporan  evaluasi  diri  EPSBED  di  setiap  semester,  dan  membentuk  satuan  tugas  dalam

mengimplementasikan SPMI di lingkungan fakultas.

Unit Penjaminan Mutu di FBS pada periode yang tersebut di atas terdiri dari koordinator

dan  satgas  penjaminan  mutu.  Koordinator  Penjaminan  Mutu  Fakultas  adalah  Antonina

Anggraini  Setiamunadi,  M.Pd..  Sedangkan  Satgas  Mutu  di  FBS  terdiri  dari  ketua  dan

anggota dimana koordinator Penjaminan Mutu Fakultas merangkap sebagai Ketua Satgas

Penjaminan Mutu dan anggota satgas yang adalah perwakilan dari masing-masing prodi di

bawah FBS yaitu Gita Hastuti,  M.A. (anggota satgas PMF dari  Prodi Pendidikan Bahas

Inggris), Ervin Suryaningsih, M.Hum. (anggota satgas PMF dari Prodi Sastra Inggris), dan

Yohanes Ruswanto, M.Sn. (anggota satgas PMF dari Prodi Seni Musik).



II. KONDISI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI

1. Kegiatan Peningkatan Akreditasi

a. Workshop Penguatan Inovasi Menuju Sukses Akreditasi APT 3.0 / APS 4.0 yang

diselenggarakan  oleh  Pengurus  Wilayah  Paguyuban  Pimpinan  Bidang  Akademik

Perguruan Tinggi Swasta (PPBA-PTS) LLDIKTI VI – Jawa Tengah pada tanggal

30-31 Agustus 2019.

b. Workshop  Akreditasi  Program  Studi  4.0  yang  diselenggarakan  oleh  Asosiasi

Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (APSPBI) pada tanggal 30 Januari 2020.

c. Webinar Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu untuk Peningkatan Kompetensi Auditor

Mutu Menuju UKSW Unggul yang diselenggarakan oleh LPM UKSW pada tanggal

17, 20, dan 21 Juli 2020.

d. Sosialisasi Penggunaan SI-IMUT yang diselenggarakan oleh LPM UKSW pada 11

September 2020.

e. Bimtek IAPS 4.0 yang diselenggarakan oleh LPM UKSW pada tanggal 9 November

2020.

2. Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi di Fakultas

No. Nama Program Studi Jenjang
Akreditasi

Nilai Predikat Kadaluwarsa

1
Program studi Pendidikan Bahasa 

Inggris
S1 366 A 17/06/2021

2 Program studi Sastra Inggris S1 344 B 30/05/2022

3 Program studi Seni Musik S1 338 B 29/03/2022

III. PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS

1. Program Kerja UPMF

Rencana  kerja  Satgas  Penjaminan  Mutu  Fakultas  pada  tahun  akademik  2019-2020

adalah sebagai berikut:

a. melakukan  rapat  rutin  internal  satgas  PMF  satu  kali  dalam  setiap  bulan  untuk

melakukan koordinasi kegiatan dan program kerja PMF.

b. melakukan  rapat  koordinasi  dengan  pimpinan  fakultas  dan  program  studi  untuk

berkoordinasi dan membicarakan progres pelaksanaan program PMF di fakultas dan

prodi-prodi.



c. melakukan rapat rutin dengan LPMAI untuk koordinasi program kerja universitas

dan fakultas.

d. menghadiri  rapat  pembahasan  review  draft  dokumen  SPMI  universitas  dengan

LPMAI dan koordinator-koordinator PMF dari fakultas lain.

e. mereview, mendiskusikan, serta merevisi draft dokumen SPMI fakultas untuk dapat

disesuaikan dengan SPMI dari universitas.

f. memantau  pelaksanaan  tindak  lanjut  hasil  audit  internal  di  tingkat  fakultas  dan

prodi-prodi.

g. menyusun buku manual mutu, standar mutu, dan instruksi kerja fakultas dan prodi-

prodi.

h. menata database data diri dan data tri darma dosen fakultas.

i. menata berkas-berkas terkait penjaminan mutu fakultas dan prodi untuk keperluan

audit internal maupun eksternal.

j. melakukan  survei  kepuasan  pelanggan  terhadap  pelayanan  prodi-prodi  di  bawah

naungan Fakultas Bahasa dan Seni yang dilakukan pada setiap acara pra-toga FBS.

Kemudian  menganalisa  hasil  survei  tersebut  untuk  dilaporkan  pada  pimpinan

fakultas dan prodi.

k. melakukan  survei  kepuasan pelanggan  terhadap  pelayanan SatKam dan Cleaning

Service yang dilakukan pada setiap acara pra-toga FBS. Kemudian menganalisa hasil

survei tersebut untuk dilaporkan pada pimpinan fakultas dan prodi.

l. melakukan Tracer Study Alumni FBS yang dilakukan 1x dalam setiap tahun.

m. melakukan survei pengguna alumni FBS yang dilakukan 1x dalam setiap tahun.

n. melakukan monitoring dan evaluasi proses PBM di prodi-prodi dengan membagikan

kuesioner evaluasi PBM pada dosen dan mahasiswa.

o. melaksanakan sosialisasi pengisian SI-IMUT pada tingkat fakultas.

p. membantu persiapan prodi-prodi dalam menghadapi Audit Mutu Internal.

q. membantu persiapan re-akreditasi prodi-prodi.

r. membantu  persiapan  penyusunan  Instrumen  Suplemen  Konversi  prodi-prodi  di

bawah FBS.

2. Siklus Penetapan

Dimulai dari bulan Maret 2020 fakultas mengadakan pembelajaran secara daring, maka

diterbitkanlah standar pelaksanaan pembelajaran daring dan standar pelaksanaan ujian

skripsi daring.

3. Siklus Pelaksanaan



Standar pelaksanaan pembelajaran daring dan standar pelaksanaan ujian skripsi daring

digunakan sebagai acuan untuk penyelenggaran proses belajar mengajar dan ujian skipsi

secara daring.

4. Siklus Evaluasi

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan adalah dengan membagikan survei monitoring

dan evaluasi kepada dosen dan mahasiswa FBS mengenai proses pembelajaran secara

daring dan kesesuaian pembelajaran dengan RPS. Hasil evaluasi terhadap proses PBM

daring  dilakukan  dengan  menganalisa  hasil  survei  untuk  kemudian  disusun  menjadi

laporan dan menyerahkan laporan tersebut kepada Kaprodi-Kaprodi dan Dekan untuk

kemudian dapat ditindaklanjuti dengan membahas hasil survei tersebut dalam rapat staf

di aras fakultas dan prodi.

5. Siklus Pengendalian

Pengendalian standar mutu yang dilakukan oleh PMF FBS adalah dengan melakukan

pemusatan semua dokumen yang terkait dengan penjaminan mutu fakultas dan prodi-

prodi, seperti misalnya melakukan penataan database data diri dan data tri darma dosen,

penataan berkas-berkas yang berkaitan dengan standar mutu dan monitoring evaluasi

pelaksanaan standar.

6. Siklus Peningkatan

Untuk siklus peningkatan, PMF FBS mengawal proses tindak lanjut atas masukan yang

didapat  oleh  prodi-prodi  dari  asesor  dalam  Audit  Mutu  Internal.  Seperti  misalnya,

mengingatkan pimpinan fakultas untuk melakukan review dan revisi untuk tata pamong

di fakultas dan prodi-prodi serta juga melakukan review terhadap standar-standar mutu

yang ada dan juga review terhadap visi misi fakultas dan prodi-prodi. Sedangkan untuk

aras prodi, PMF FBS mengawal proses pendokumentasian revisi RPS.

7. Hasil Audit Mutu Internal Program Studi

a. Hasil AMI Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris

 Perlu  memiliki  dokumen  formal  kebijakan  penyusunan,  sosialisasi,

implementasi dan evaluasi VMTS serta bukti-bukti fisik pelaksanaan tersebut

yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

 Perlu peninjauan ulang VMTS prodi yang bersinergi dengan VMTS fakultas

dan PT.

 Perlu  menyusun  Renstra  dan  Renop  berdasarkan  analisis  yang  sistematis

yang pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala

dan ditindaklanjuti.



 Perlu  adanya  dokumen  formal  struktur  organisasi  dan  tata  kerja  yang

dilengkapi dengan tupoksi dan bukti pelaksanaan tupoksi masing-masing.

 Perlu  melengkapi  bukti  pelaksanaan  prinsip  good  governance  dan

pemenuhan lima pilar sistem tata pamong.

 Perlu  melengkapi  dokumen  bukti  pengakuan  kepemimpinan  operasional,

organisasional, dan publik.

 Perlu  merancang  instrumen  evaluasi  terhadap  kinerja  fakultas/prodi  dan

melakukan evaluasi tersebut.

 Perlu pengumpulan laporan kegiatan kerjasama,  dokumen kepuasan mitra,

dan laporan monev kegiatan kerjasama.

 Dalam pelaksanaan SPMI fakultas, perlu menambah aspek ketersediaan bukti

sahih  efektivitas  pelaksanaan  penjaminan  mutu  dan  adanya  eksternal

benchmarking dalam peningkatan mutu.

 Perlu  penataan  dokumen-dokumen  kebijakan,  manual,  standar,  prosedur

mutu dan formulir serta instruksi kerja.

 Perlu mendata dan menyimpan semua bukti tindak lanjut atas laporan AMI

(dalam bentuk formulir perbaikan dan bukti tindak lanjut).

 Perlu adanya dokumen bukti atas perubahan prosedur mutu.

 Survei-survei yang dilakukan (PBM, Kepuasan terhadap Layanan Prodi, dan

Kepuasan  terhadap  Fasilitas/SatKam/CS)  perlu  untuk  direkap  dan  analisa

hasilnya  untuk  dibuat  laporannya  serhingga  dapat  ditindaklanjuti  oleh

pimpinan fakultas/prodi.

 Perlu  adanya  pengimplementasian  manajemen  resiko  disertai  dengan

pembuatan dokumen manajemen resiko, bukti pencegahan resiko, dan bukti

penanganan resiko yang terjadi.

 Prodi perlu meningkatkan jumlah calon mahasiswa hingga 5x dari kapasitas

daya tampung.

 Perlu  memperbaiki  sistem  penyimpanan  data  yang  berkaitan  dengan

kemahasiswaan sehingga bukti-bukti fisik berkaitan dengan kemahasiswaan

dapat terdokumentasikan dengan baik.

 Perlu  memperbaiki  sistem  penyimpanan  data  yang  berkaitan  dengan

penjaminan  mutu  fakultas  sehingga  bukti-bukti  fisik  berkaitan  dengan

penjaminan mutu fakultas dapat terdokumentasikan dengan baik.



 Peningkatan  jumlah  dosen  yang  ber-JAFA  GB/LK/L  dan  bersertifikat

profesional.

 Peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan.

 Perlu melakukan rekap ketersediaan  sarana prasarana untuk pembelajaran,

penelitian, dan PkM.

 Perlu  menambah  jumlah  penelitian  dan  PkM  dosen  yang  melibatkan

mahasiswa dan pendokumentasian hal tersebut.

 Perlu adanya road map penelitian dan PkM yang jelas dan dilengkapi dengan

mekanisme monev yang jelas dan terlaksana secara konsisten.

 Perlu  adanya  pendokumentasian  evaluasi  atas  ketercapaian  CP  secara

terstruktur dan konsisten.

 Perlu melakukan koordinasi dengan SWCA dalam pelaksanaan Tracer Study

Alumni serta melengkapi dan memperbaiki metode tracer study.

 Perlu pendokumentasian publikasi mahasiswa dan adanya kebijakan tentang

tugas akhir mahasiswa untuk publikasi pada jurnal terkemuka.

b. Hasil AMI Prodi S1 Sastra Inggris

 Perlu  memiliki  dokumen  formal  kebijakan  penyusunan,  sosialisasi,

implementasi dan evaluasi VMTS serta bukti-bukti fisik pelaksanaan tersebut

yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

 Perlu peninjauan ulang VMTS prodi yang bersinergi dengan VMTS fakultas

dan PT.

 Perlu  menyusun  Renstra  dan  Renop  berdasarkan  analisis  yang  sistematis

yang pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala

dan ditindaklanjuti.

 Perlu  adanya  dokumen  formal  struktur  organisasi  dan  tata  kerja  yang

dilengkapi dengan tupoksi dan bukti pelaksanaan tupoksi masing-masing.

 Perlu  melengkapi  bukti  pelaksanaan  prinsip  good  governance  dan

pemenuhan lima pilar sistem tata pamong.

 Perlu  melengkapi  dokumen  bukti  pengakuan  kepemimpinan  operasional,

organisasional, dan publik.

 Perlu  merancang  instrumen  evaluasi  terhadap  kinerja  fakultas/prodi  dan

melakukan evaluasi tersebut.

 Perlu pengumpulan laporan kegiatan kerjasama,  dokumen kepuasan mitra,

dan laporan monev kegiatan kerjasama.



 Dalam pelaksanaan SPMI fakultas, perlu menambah aspek ketersediaan bukti

sahih  efektivitas  pelaksanaan  penjaminan  mutu  dan  adanya  eksternal

benchmarking dalam peningkatan mutu.

 Perlu  penataan  dokumen-dokumen  kebijakan,  manual,  standar,  prosedur

mutu dan formulir serta instruksi kerja.

 Perlu mendata dan menyimpan semua bukti tindak lanjut atas laporan AMI

(dalam bentuk formulir perbaikan dan bukti tindak lanjut).

 Perlu adanya dokumen bukti atas perubahan prosedur mutu.

 Survei-survei yang dilakukan (PBM, Kepuasan terhadap Layanan Prodi, dan

Kepuasan  terhadap  Fasilitas/SatKam/CS)  perlu  untuk  direkap  dan  analisa

hasilnya  untuk  dibuat  laporannya  serhingga  dapat  ditindaklanjuti  oleh

pimpinan fakultas/prodi.

 Perlu  adanya  pengimplementasian  manajemen  resiko  disertai  dengan

pembuatan dokumen manajemen resiko, bukti pencegahan resiko, dan bukti

penanganan resiko yang terjadi.

 Prodi perlu meningkatkan jumlah calon mahasiswa hingga 5x dari kapasitas

daya tampung.

 Perlu  memperbaiki  sistem  penyimpanan  data  yang  berkaitan  dengan

kemahasiswaan sehingga bukti-bukti fisik berkaitan dengan kemahasiswaan

dapat terdokumentasikan dengan baik.

 Perlu  memperbaiki  sistem  penyimpanan  data  yang  berkaitan  dengan

penjaminan  mutu  fakultas  sehingga  bukti-bukti  fisik  berkaitan  dengan

penjaminan mutu fakultas dapat terdokumentasikan dengan baik.

 Peningkatan  jumlah  dosen  yang  ber-JAFA  GB/LK/L  dan  bersertifikat

profesional.

 Peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan.

 Perlu melakukan rekap ketersediaan  sarana prasarana untuk pembelajaran,

penelitian, dan PkM.

 Perlu  menambah  jumlah  penelitian  dan  PkM  dosen  yang  melibatkan

mahasiswa dan pendokumentasian hal tersebut.

 Perlu adanya road map penelitian dan PkM yang jelas dan dilengkapi dengan

mekanisme monev yang jelas dan terlaksana secara konsisten.

 Perlu  adanya  pendokumentasian  evaluasi  atas  ketercapaian  CP  secara

terstruktur dan konsisten.



 Perlu melakukan koordinasi dengan SWCA dalam pelaksanaan Tracer Study

Alumni serta melengkapi dan memperbaiki metode tracer study.

 Perlu pendokumentasian publikasi mahasiswa dan adanya kebijakan tentang

tugas akhir mahasiswa untuk publikasi pada jurnal terkemuka.

c. Hasil AMI Prodi S1 Seni Musik

 Perlu  memiliki  dokumen  formal  kebijakan  penyusunan,  sosialisasi,

implementasi dan evaluasi VMTS serta bukti-bukti fisik pelaksanaan tersebut

yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

 Perlu peninjauan ulang VMTS prodi yang bersinergi dengan VMTS fakultas

dan PT.

 Perlu  menyusun  Renstra  dan  Renop  berdasarkan  analisis  yang  sistematis

yang pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala

dan ditindaklanjuti.

 Perlu  adanya  dokumen  formal  struktur  organisasi  dan  tata  kerja  yang

dilengkapi dengan tupoksi dan bukti pelaksanaan tupoksi masing-masing.

 Perlu  melengkapi  bukti  pelaksanaan  prinsip  good  governance  dan

pemenuhan lima pilar sistem tata pamong.

 Perlu  melengkapi  dokumen  bukti  pengakuan  kepemimpinan  operasional,

organisasional, dan publik.

 Perlu  merancang  instrumen  evaluasi  terhadap  kinerja  fakultas/prodi  dan

melakukan evaluasi tersebut.

 Perlu pengumpulan laporan kegiatan kerjasama,  dokumen kepuasan mitra,

dan laporan monev kegiatan kerjasama.

 Dalam pelaksanaan SPMI fakultas, perlu menambah aspek ketersediaan bukti

sahih  efektivitas  pelaksanaan  penjaminan  mutu  dan  adanya  eksternal

benchmarking dalam peningkatan mutu.

 Perlu  penataan  dokumen-dokumen  kebijakan,  manual,  standar,  prosedur

mutu dan formulir serta instruksi kerja.

 Perlu mendata dan menyimpan semua bukti tindak lanjut atas laporan AMI

(dalam bentuk formulir perbaikan dan bukti tindak lanjut).

 Perlu adanya dokumen bukti atas perubahan prosedur mutu.

 Survei-survei yang dilakukan (PBM, Kepuasan terhadap Layanan Prodi, dan

Kepuasan  terhadap  Fasilitas/SatKam/CS)  perlu  untuk  direkap  dan  analisa



hasilnya  untuk  dibuat  laporannya  serhingga  dapat  ditindaklanjuti  oleh

pimpinan fakultas/prodi.

 Perlu  adanya  pengimplementasian  manajemen  resiko  disertai  dengan

pembuatan dokumen manajemen resiko, bukti pencegahan resiko, dan bukti

penanganan resiko yang terjadi.

 Prodi perlu meningkatkan jumlah calon mahasiswa hingga 5x dari kapasitas

daya tampung.

 Perlu  memperbaiki  sistem  penyimpanan  data  yang  berkaitan  dengan

kemahasiswaan sehingga bukti-bukti fisik berkaitan dengan kemahasiswaan

dapat terdokumentasikan dengan baik.

 Perlu  memperbaiki  sistem  penyimpanan  data  yang  berkaitan  dengan

penjaminan  mutu  fakultas  sehingga  bukti-bukti  fisik  berkaitan  dengan

penjaminan mutu fakultas dapat terdokumentasikan dengan baik.

 Peningkatan  jumlah  dosen  yang  ber-JAFA  GB/LK/L  dan  bersertifikat

profesional.

 Peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan.

 Perlu melakukan rekap ketersediaan  sarana prasarana untuk pembelajaran,

penelitian, dan PkM.

 Perlu  menambah  jumlah  penelitian  dan  PkM  dosen  yang  melibatkan

mahasiswa dan pendokumentasian hal tersebut.

 Perlu adanya road map penelitian dan PkM yang jelas dan dilengkapi dengan

mekanisme monev yang jelas dan terlaksana secara konsisten.

 Perlu  adanya  pendokumentasian  evaluasi  atas  ketercapaian  CP  secara

terstruktur dan konsisten.

 Perlu melakukan koordinasi dengan SWCA dalam pelaksanaan Tracer Study

Alumni serta melengkapi dan memperbaiki metode tracer study.

 Perlu pendokumentasian publikasi mahasiswa dan adanya kebijakan tentang

tugas akhir mahasiswa untuk publikasi pada jurnal terkemuka.

8. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penggerak Mutu

a. Workshop Penguatan Inovasi Menuju Sukses Akreditasi APT 3.0 / APS 4.0 yang

diselenggarakan  oleh  Pengurus  Wilayah  Paguyuban  Pimpinan  Bidang  Akademik

Perguruan Tinggi Swasta (PPBA-PTS) LLDIKTI VI – Jawa Tengah pada tanggal

30-31 Agustus 2019.



b. Workshop  Akreditasi  Program  Studi  4.0  yang  diselenggarakan  oleh  Asosiasi

Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (APSPBI) pada tanggal 30 Januari 2020.

c. Webinar Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu untuk Peningkatan Kompetensi Auditor

Mutu Menuju UKSW Unggul yang diselenggarakan oleh LPM UKSW pada tanggal

17, 20, dan 21 Juli 2020.

d. Sosialisasi Penggunaan SI-IMUT yang diselenggarakan oleh LPM UKSW pada 11

September 2020.

e. Bimtek IAPS 4.0 yang diselenggarakan oleh LPM UKSW pada tanggal 9 November

2020.

f. Menjadi anggota satgas Tracer Study universitas.

g. Menjadi anggota gugus tugas review kurikulum.

IV. PENUTUP

1. Simpulan

Untuk  Tahun  Akademik  2019-2020,  satgas  PMF  FBS  telah  melakukan  fungsi

penjaminan mutu internal di fakultas dan prodi-prodi dengan melakukan monitoring dan

evaluasi terhadap PBM, monitoring kesesuaian RPS pada Semester Genap (2019-2020),

Semester  Antara  (2019-2020),  serta  Semester  Gasal  (2020-2021),  serta  melakukan

evaluasi terhadap pelayanan prodi-prodi dan sarana prasarana serta SatKam dan CS yang

ada di FBS. PMF FBS juga melakukan penyusunan SPMI FBS dengan memperhatikan

dan menjadikan SPMI universitas sebagai acuan. Selain daripada itu, PMF FBS juga

memberikan pendampingan pada fakultas dan prodi-prodi dalam persiapan AMI meski

hasil AMI untuk fakultas dan ketiga prodi di bawah naungan FBS menemukan bahwa

masih ada kelemahan dalam hal pendokumentasian kegiatan dan pengarsipan bukti-bukti

fisik yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal fakultas dan prodi-prodi.

2. Rekomendasi

Berikut adalah rekomendasi yang dapat kami berikan berdasarkan hasil monitoring dan

evaluasi yang dilakukan dan juga dari temuan AMI 2020:

a. Perlu adanya koordinasi yang terstruktur dan konsisten antara pimpinan universitas

dan  pimpinan  fakultas/prodi  dalam  hal  penyusunan  renstra  dan  renop.  Sehingga

terdapat fakultas dan prodi memiliki renstra dan renop yang mengacu pada renstra

universitas.

b. Perlu adanya sistem pendokumentasian dan pengarsipan bukti-bukti fisik kegiatan

dan  pelaksanaan  penjaminan  mutu  secara  terstruktur  dan  rutin  oleh  fakultas  dan

prodi-prodi  (dan  dalam  hal  ini  perlu  adanya  SDM  dan  sistem  informasi  yang



memadai yang dapat membantu pimpinan fakultas/prodi/PMF untuk melakukan hal

ini).

c. Survei-survei yang dibutuhkan dalam rangka penjaminan mutu sudah dilakukan dan

sudah ada hasilnya,  namun hasil yang didapat  belum dianalisa dan diubah dalam

bentuk  laporan.  Untuk  itu,  perlu  adanya  SDM  yang  dapat  melakukan  hal  ini

sehingga fakultas dan prodi-prodi bisa mendapatkan laporan hasil survei-survei yang

dilakukan secara berkala untuk dapat ditindaklanjuti.



LAMPIRAN

1. Dokumentasi kegiatan

































































































2. Dokumen lainnya




