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II. TUJUAN AUDIT 

1 Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya 

telah ditindaklanjuti 

2 Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap 

Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas 

3 Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan UPPS 

4 Memetakan peluang peningkatan mutu UPPS 

 

III. LINGKUP AUDIT 

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi 

2. Tata pamong, tata kelola dan kerjasama 

3. Mahasiswa 

4. Sumber daya manusia 

5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana 

6. Pendidikan 

7. Penelitian 

8. Pengabdian kepada masyarakat 

9. Luaran dan capaian Tri Dharma 
 

IV.JADWAL AUDIT 

http://www.um.ac.id/


Tanggal Audit: 08-11-2021 

# Waktu Kegiatan Audit 

1 09:00-10:00 Pembukaan dan Pertemuan dengan UPPS FS 

2 10:00-12:00 Penyampaian dan Pembahasan Temuan Audit 

3 12:00-12:30 Penutupan 
 

V. TEMUAN AUDIT 

1. Ketidaksesuaian 
 

# KTS/OB Standar/Kriteria Temuan Audit 

1 OB Mahasiswa Pada prodi D3 Perpustakaan: 

Animo calon mahasiswa masih kurang pada tahun 2020 peminat 

119 mahasiswa sedangkan terjadi penurunan ditahun 2021 

peminat hanya 76 mahasiswa, hal ini dikarenakan peminat lebih 

cenderung memilih jenjang S1 Ilmu Perpustakaan di Jurusan 

yang sama. 

2 OB Mahasiswa Pada prodi D3 Perpustakaan, S1 Ilmu Perpustakaan, S1 

Pendidikan Bahasa Inggris , S1 Pendidikan Bahasa Arab, S1 

Pendidikan Bahasa Mandarin, D3 Game Animasi, S2 Keguruan 

Seni Rupa, dan S2 Keguruan Bahasa: 

Belum memiliki mahasiswa asing, walaupun dalam 3 tahun 

terakhir UM telah memiliki kebijakan untuk merekrut 

mahasiswa asing melalui program UM ISS (international 

Student Scholarships), tetapi animo calon mahasiswa dari luar 

negeri ke prodi tersebut masih kurang. Untuk itu prodi perlu 

melakukan promosi yang lebih intensif lagi misalnya dengan 

menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah di luar negeri. 

3 KTS Sumber Daya 

Manusia 

Pada prodi S3 Pendidikan Bahasa Indonesia: 

Belum ada sumber pembiayaan luar negeri untuk kegiatan 

penelitian dan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program 

studi, tetapi saat ini prodi sudah memiliki banyak jalinan 

kerjasama internasional sehingga ada peluang untuk memperluas 

ruang lingkup kerjasama pada pembiayaan penelitian dan PkM. 

4 OB Sumber Daya 

Manusia 

Pada prodi S1 Pendidikan Bahasa Mandarin dan D3 Game 

Animasi: 

Kualifikasi akademik dosen tetap belum mencukupi untuk 

jabatan guru besar maupun lektor kepala, tetapi saat ini 5 dosen 

di kedua prodi tersebut sedang menempuh pendidikan S3 di luar 

negeri. 

5 OB Sumber Daya 

Manusia 

Pada prodi S1 Pendidikan Bahasa Mandarin dan D3 Game 

Animasi: 

Belum memiliki dosen dengan jabatan akademik Doktor, tetapi 

saat ini 5 dosen di kedua prodi tersebut sedang menempuh 

pendidikan S3 di luar negeri. 



# KTS/OB Standar/Kriteria Temuan Audit 

6 KTS Luaran dan 

Capaian 

Tridharma 

Pada prodi D3 Perpustakaan dan S1 Ilmu Perpustakaan: 

Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik 

masih kurang, karena minimnya penyelenggaraan kompetisi di 

bidang perpustakaan baik di tingkat lokal, nasional maupun 

internasional dalam 3 tahun terakhir. 

 
Sedangkan pada prodi S2 Keguruan Bahasa Arab, S2 Keguruan 

Seni Rupa, S2 dan S3 Pendidikan Bahasa Indonesia: 

Prestasi mahasiswa di bidang akademik masih kurang, karena 

sebagian besar mahasiswa kurang memiliki minat untuk 

mengikuti kompetisi dan lebih fokus pada penyelesaian studi. 

7 OB Luaran dan 

Capaian 

Tridharma 

Pada prodi S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah: 

Prestasi mahasiswa di bidang akademik khususnya di tingkat 

internasional masih perlu ditingkatkan. 

Pada prodi S1 Bahasa dan Sastra Indonesia dan S1 Pendidikan 

Bahasa Mandarin: Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan 

non-akademik khususnya di tingkat internasional masih perlu 

ditingkatkan. 

 
Hal ini dikarenakan di masa pandemi selama hampir 2 tahun 

terakhir pagelaran lomba tingkat internasional, nasional, maupun 

lokal banyak yang ditunda maupun dibatalkan. Sedangkan untuk 

lomba yang diadakan secara virtual hanya sesuai untuk bidang 

tertentu saja, dan memiliki peserta yang jauh lebih banyak 

sehingga persaingan lebih ketat dan kesempatan mendapatkan 

prestasi menjadi berkurang. 

 

2. Saran Perbaikan 
 

 
# 

Standar 

Kriteria 

 
Kelebihan 

 
Peluang Peningkatan 



 
# 

Standar 

Kriteria 

 
Kelebihan 

 
Peluang Peningkatan 

1 Visi, Misi, 

Tujuan dan 

Strategi 

1) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra memiliki visi, misi, tujuan, 

dan strategi yang memanifestasikan 

visi, misi, tujuan, dan strategi 

perguruan tinggi serta 

mengunggulkan peningkatan dan 

pengembangan program studi 

dengan konsistensi 

pengimplementasian yang terdata. 

2) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra memiliki mekanisme 

penyusunan dan pemutusan visi, 

misi, tujuan dan strategi yang 

terdokumentasi dengan melibatkan 

pemangku kepentingan internal dan 

eksternal. 

3) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra memiliki strategi efektif untuk 

mencapai tujuan yang disusun 

berdasarkan analisis yang sistematis 

dengan menggunakan metoda yang 

relevan dan pada pelaksanaannya 

dilakukan pemantauan dan evaluasi 

yang ditindaklanjuti melalui 

koordinasi yang berkelanjutan. 

1) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra membuat rencana kerja yang 

lebih terarah sesuai target visi, misi, 

tujuan dan strategi unit pengelola 

dan perguruan tinggi, serta 

memetakan program kerja 

berdasarkan 9 kriteria mutu 

pendidikan 

2) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra dapat merevisi rencana 

strategis sesuai target visi, misi, 

tujuan dan strategi unit pengelola 

dan Perguruan Tinggi, dan 

menyesuaikan dengan berbagai 

perubahan baik di skala nasional 

maupun internasional yang mungkin 

terjadi seperti perubahan kurikulum 

dan kebijakan pendidikan. 

3) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra memiliki potensi untuk 

meningkatkan strategi efektif dalam 

pencapaian tujuan dan peningkatan 

status pada level regional ASEAN 

dan internasional. 

4) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

sastra memperkuat pelaksanaan tri 

dharma perguruan tinggi berdasarkan 

visi, misi, tujuan dan strategi unit 

pengelola dan perguruan tinggi, dan 

program studi. 

5) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra perlu mempertahankan 

metoda penyusunan visi dan misi 

yang melibatkan pemangku 

kepentingan internal. 

2 Tata 

Pamong, 

Tata Kelola 

dan 

Kerjasama 

1) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra telah memiliki dokumen 

formal struktur organisasi dan tata 

kerja yang dilengkapi tugas dan 

fungsinya, serta telah berjalan 

dengan konsisten dan menjamin tata 

pamong yang baik serta berjalan 

efektif dan efisien. 

2) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra telah memiliki praktek baik 

(best practices) dalam menerapkan 

tata pamong yang memenuhi 5 

kaidah good governance untuk 

menjamin penyelenggaraan program 

1) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra dapat memelihara kerjasama- 

kerjasama yang relevan dengan 

program studi yang telah terjalin 

baik di tingkat internasional, 

nasional, maupun wilayah/lokal. 

Serta mengembangkan rencana 

untuk meningkatkan kerjasama bagi 

program studi yang masih memiliki 

jumlah kerjasama yang kurang. 

2) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra perlu mempublikasikan hasil 

pengukuran tingkat kepuasan 

layanan manajemen terhadap 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

telah berjalan dengan baik. 

 
# 

Standar 

Kriteria 

studi yang bermutu. 

3) Semua ProKdie/Jleubruihsan di Fakultas 

pemangku kepentingan. 

3) FakulPtaesluSaansgtrPaPepneirnlugkkaotanansisten 

  
Sastra telah memiliki dokumen 
fungsional struktur organisasi dan 

tata kerja yang mencakup tugas dan 

fungsi serta pengimplementasian tata 

pamong yang telah berjalan dengan 

efektif dan efisien. 

4) Fakultas Sastra memiliki 

bukti/pengakuan yang sahih bahwa 

pimpinan UPPS memiliki karakter 

kelembagaan operasional, organisasi, 

dan publik yang baik, serta mampu 

merealisasikan 6 fungsi manajemen 

secara efektif dan efisien. 

5) Pimpinan Prodi/Jurusan di 

Fakultas Sastra mampu : 1) 

melaksanakan 6 fungsi manajemen 

secara efektif dan efisien, 2) 

mengantisipasi dan menyelesaikan 

masalah pada situasi yang tidak 

terduga, 3) melakukan inovasi untuk 

menghasilkan nilai tambah. 

6) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra telah melakukan kerjasama 

pendidikan, penelitian, dan PkM, 

kerjasama tingkat internasional, 

nasional, wilayah/lokal yang relevan 

dengan program studi. 

7) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra telah melaksanakan Sistem 

Penjaminan Mutu Internal secara 

konsisten dan berkelanjutan. 

8) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra telah melakukan pengukuran 

kepuasan layanan manajemen 

terhadap seluruh pemangku 

kepentingan, serta menggunakan 

hasil pengukuran tingkat kepuasan 

layanan manajemen terhadap para 

pemangku kepentingan dalam 

mengambil kebijakan baik dalam 

bidang pembelajaran maupun non 

pembelajaran. 

9) Unit pengelola di Fakultas Sastra 

telah memiliki struktur organisasi 

dengan masing-masing fungsi yang 

mengadakan sistem manajemen yang 
baik untuk pengolahan data hasil 

pengukuran tingkat kepuasan 

layanan manajemen terhadap para 

pemangku kepentingan 

4) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra aktif mengadakan berbagai 

kegiatan di level internasional baik 

untuk dosen maupun mahasiswa 

5) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

perlu mengarsipkan dengan baik 

dokumen kerja sama, baik Surat 

Perjanjian Kerjasama (PKS) maupun 

Implementation of Arrangement (IA) 

 



 
# 

Standar 

Kriteria 

 
Kelebihan 

 
Peluang Peningkatan 

3 Mahasiswa Jurusan Sastra Indonesia, Sastra 

Inggris, Sastra Jerman, Sastra Arab, 

Seni dan Desain sudah: 

1) Memiliki metode rekrutmen dan 

keketatan seleksi yang baik. 

2) Memiliki layanan kemahasiswaan 

yang mencakup bidang akademik, 

penalaran, minat bakat, dan semua 

jenis layanan kesejahteraan. 

3) Memberikan kemudahan akses 

dan mutu layanan yang baik untuk 

semua bidang layanan 

kemahasiswaan di tingkat jurusan 

4) Jurusan Seni dan Desain telah 

memiliki mahasiswa asing 

Jurusan Sastra Indonesia, Sastra 

Inggris, Sastra Jerman, Sastra Arab, 

Seni dan Desain melakukan: 

1) Mengadakan promosi dan kerja 

sama dengan sekolah-sekolah di luar 

negeri untuk mengatasi minimnya 

jumlah mahasiswa asing 

2) Meningkatkan ketersediaan 

layanan kemahasiswaan. 

3) Meningkatkan akses dan mutu 

layanan kemahasiswaan 

4 Sumber 

Daya 

Manusia 

Jurusan Sastra Indonesia, Sastra 

Inggris, Sastra Jerman, Sastra Arab, 

Seni dan Desain sudah: 

1) Memiliki jumlah dosen tetap, 

kualifikasi akademik dosen tetap, 

rasio jumlah mahasiswa prodi 

terhadap jumlah DTPS, dan 

pengakuan atas prestasi/kinerja 

DTPS sudah baik 

2) Kegiatan penelitian dan PkM TPS 

yang relevan dengan bidang program 

studi baik. 

3) Jumlah publikasi ilmiah, luaran 

Penelitian dan PkM dengan judul 

yang relevan dengan bidang program 

studi yang dihasilkan DTPS, serta 

artikel karya ilmiah dosen tetap yang 

disitasi perlu ditingkatkan. 

4) Memiliki laboratorium dan bahasa 

yang memadai 

5) Jurusan Seni dan Desain memiliki 

jumlah laboran yang cukup dan 

kualifikasinya sesuai dengan 

laboratorium 

Jurusan Sastra Indonesia, Sastra 

Inggris, Sastra Jerman, Sastra Arab, 

Seni dan Desain melakukan: 

1) Mengadakan rekrutmen DTPS 

agar dapat meningkatkan rasio 

jumlah mahasiswa. 

2) Mengadakan pelatihan dan lomba- 

lomba untuk meningkatkan kualitas 

dosen dan mahasiswa. 

3) Mengadakan pendampingan HKI 

sebagai luaran penelitian 

4) Mengupayakan DTPS menempuh 

pendidikan tinggi berkualifikasi 

Doktor 

5) Menyelenggarakan percepatan 

kenaikan jabatan fungsional dosen 



 
# 

Standar 

Kriteria 

 
Kelebihan 

 
Peluang Peningkatan 

5 Keuangan, 

Sarana dan 

Prasarana 

Di semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra, Dana Operasional 

Pendidikan, Dana Penelitian dan 

PKM DTPS, realisasi investasi, serta 

kecukupan dana fasilitas sarana 

prasarana untuk menjamin 

pencapaian pembelajaran dan 

meningkatkan suasana akademik 

sudah baik dan tercukupi. 

1) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra perlu meningkatkan 

pemanfaatan dan pemeliharaan 

sarana prasarana pendukung 

pembelajaran 

2) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra perlu meningkatkan kualitas 

dan kuantitas penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat 

3) Jurusan Sastra Indonesia: 

Mengadakan audit secara berkala 

untuk mengukur penggunaan atau 

keterserapan anggaran 

4) Jurusan Sastra Inggris: 

Perlu mengelola dana Pendidikan 

khususnya yang berorientasi 

internasional karena potensi 

nasionalnya sudah tinggi. 

5) Jurusan Sastra Arab: 

Memaksimalkan upaya peningkatan 

kualitas pembelajaran, kualitas 

pelaksanaan PkM 

6) Jurusan Seni Desain: 

Mengupgrade kebutuhan sarana dan 

prasarana secara rutin 

6 Pendidikan 1) Di semua Prodi/Jurusan di 

Fakultas Sastra, keterlibatan 

pemangku kepentingan dalam proses 

evaluasi dan pemutakhiran 

kurikulum sudah baik. 

2) Di semua Prodi/Jurusan di 

Fakultas Sastra, kurikulum 

dievaluasi dan direvisi secara berkala 

3) Di semua Prodi/Jurusan di 

Fakultas Sastra, pengelolaan 

pendidikan, ketepatan struktur 

kurikulum, kedalaman RPS sesuai 

dengan capaian pembelajaran dengan 

profil lulusan dan jenjang 

KKNI/SKKNI 

4) Di semua Prodi/Jurusan di 

Fakultas Sastra, proses pembelajaran 

yang terkait dengan penelitian dan 

PkM yang mengacu SN Dikti sudah 

baik 

5) Di semua Prodi/Jurusan di 

Fakultas Sastra, pelaksanaan proses 

pembelajaran berjalan dengan baik 

yang ditandai dengan bentuk 

1) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra perlu mempertahankan dan 

meningkatkan proses pembelajaran 

yang sudah memenuhi capaian 

pembelajaran. 

2) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra perlu mengintegrasikan 

kegiatan penelitian dalam 

pembelajaran 

3) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra perlu mengintegrasikan 

kegiatan PkM dalam pembelajaran 

4) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra perlu meningkatkan dan 

memelihara hubungan dengan 

pemangku kepentingan dalam 

pengembangan kurikulum 

berdasarkan kebutuhan di lapangan. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

praktik lapangan yang tinggi 

 
# 

Standar 

Kriteria 

interaksi antara dosen, mahasiswa, 

dan sumber bKeKleaeljleaebrbibhaaink secara on- 
 

Peluang Peningkatan 

  
line maupun off-line. 
6) Di semua Prodi/Jurusan di 

Fakultas Sastra, terdapat monitoring 

proses pembelajaran awal semester, 

tengah semester, akhir semester 

untuk menjaga dan meningkatkan 

mutu proses pembelajaran serta 

untuk menjamin kesesuaian dengan 

RPS. 

7) Di semua Prodi/Jurusan di 

Fakultas Sastra, program dan 

kegiatan di luar kampus merupakan 

pembelajaran terstruktur untuk 

meningkatkan pengalaman belajar 

mahasiswa dan tingkat kepuasaan 

mahasiswa terhadap proses 

pendidikan dengan baik 

8) Di Prodi S2 Keguruan Bahasa: 

a) Telah memiliki karakteristik 

proses pembelajaran yang terdiri atas 

sifat (1) integraktif, (2) holistic, (3) 

integratif, (4) saintifik, (5) 

kontekstual, (6) tematik, (7)efektif, 

(8) kolaboratif, (9) berpusat pada 

mahasiswa, (10) dilaksanakan dalam 

berbagai lingkungan belajar (online 

dan offline). 

b) Dosen telah melaksanakan 

pembelajaran dengan berbagai 

variasi: teori, praktikum, praktik 

studio, dan praktik lapangan. 

9) Di Jurusan Seni dan Desain: 

Adanya kesesuaian metode 

pembelajaran dengan capaian 

pembelajaran, dan jam pembelajaran 

total, jam pembelajaran praktikum, 

praktik sudio, praktik bengkel, atau 

 

 



 
# 

Standar 

Kriteria 

 
Kelebihan 

 
Peluang Peningkatan 

7 Penelitian 1) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra penelitiannya telah memenuhi 

4 unsur relevansi penelitian dosen 

dan mahasiswa. 

2) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra telah melibatkan mahasiswa 

dalam kegiatan penelitian. 

3) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra telah memiliki peta jalan 

penelitian. 

4) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra telah melaksanakan penelitian 

sesuai dengan peta jalan penelitian 

dan kelompok bidang keahlian 

dosen. 

5) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra memiliki banyak dosen yang 

mendapatkan hibah pendanaan 

penelitian. 

1) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra mewajibkan setiap DTPS 

mengajukan proposal penelitian yang 

melibatkan mahasiswa. 

2) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra mengusahakan untuk 

mendapatkan dana penelitian lebih 

luas, baik dari pemerintah maupun 

dari instansi luar negeri 

3) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra mengarahkan mahasiswa 

menggunakan penelitian DTPS 

menjadi rujukan agar sitasi hasil 

penelitian dosen meningkat. 

4) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra menggunakan kesempatan 

terkait kebijakan MBKM untuk 

semakin menggiatkan kegiatan 

penelitian DTPS dengan mahasiswa 

serta mitra kerjasama. 



 
# 

Standar 

Kriteria 

 
Kelebihan 

 
Peluang Peningkatan 

8 Pengabdian 

kepada 

Masyarakat 

1) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra kegiatan PkM nya telah 

memenuhi 4 unsur relevansi PkM 

dosen dan mahasiswa. 

2) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra telah melibatkan mahasiswa 

dalam pelaksanaan PkM. 

3) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra memiliki banyak dosen yang 

mendapatkan hibah pendanaan PkM. 

4) Pembagian kegiatan PkM pada 

Prodi S1 Pendidikan Bahasa Arab 

telah dilaksanakan sesuai kelompok 

bidang keahlian 

5) Dosen pada Prodi S1 Pendidikan 

Bahasa Arab sudah memiliki peta 

jalan PkM sesuai kelompok bidang 

keahlian pada litabmas UM 

1) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra mewajibkan setiap DTPS 

mengajukan proposal PkM yang 

melibatkan mahasiswa. 

2) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra mengusahakan untuk 

mendapatkan dana penelitian lebih 

luas, baik dari pemerintah maupun 

dari instansi luar negeri 

3) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra mendaftarkan HaKI karya 

dosen dan mahasiswa yang 

dimanfaatkan oleh masyarakat 

4) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra berupaya meningkatkan 

jumlah mahasiswa yang dikirim ke 

sekolah-sekolah luar negeri untuk 

praktik mengajar, magang, maupun 

pengabdian. 

5) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra berupaya meningkatkan 

publikasi ilmiah hasil kegiatan PkM, 

baik yang dilakukan mahasiswa 

maupun dosen. 

6) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra berupaya memaksimalkan 

proses pelaksanaan PkM yang 

berbasis kualitas luaran 

7) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra berusaha memaksimalkan 

fungsi pembagian kelompok bidang 

keahlian dosen dalam perencanaan 

PkM 

8) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra berupaya memaksimalkan 

pemanfaatan peta jalan masing- 

masing dosen dalam perencanaan 

PkM 

9) Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra berupaya menjadikan hasil 

pengabdian sebagai rujukan dalam 

pembelajaran 



 
# 

Standar 

Kriteria 

 
Kelebihan 

 
Peluang Peningkatan 

9 Luaran dan 

Capaian 

Tridharma 

Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra: 

1) Analisis capaian pembelajaran 

lulusan telah memenuhi 3 aspek. 

2) Rata-rata IPK lulusan dan prestasi 

di bidang akademik tinggi. 

3) Presentase kelulusan tepat waktu 

mahasiswa tinggi. 

4) Waktu tunggu lulusan untuk 

mendapatkan pekerjaan pertama 

tergolong singkat. 

5) Kesesuaian bidang kerja lulusan 

tinggi. 

6) Publikasi ilmiah dan luaran 

penelitian dan PkM mahasiswa yang 

dihasilkan secara mandiri atau 

bersama DPTS dengan judul yang 

relevan dengan bidang program studi 

tinggi. 

7) Tracer study yang dilakukan 

UPPS telah mencakup 5 aspek. 

8) Tingkat dan ukuran tempat kerja 

lulusan baik dan cukup tinggi. 

 
 

Di Prodi S1 Bahasa dan Sastra 

Inggris: 

Jumlah prestasi mahasiswa di bidang 

non-akademik tinggi. 

Semua Prodi/Jurusan di Fakultas 

Sastra: 

1) Perlu meningkatkan prestasi 

mahasiswa di bidang akademik dan 

non akademik dengan cara 

memberikan kesempatan kepada 

para mahasiswa untuk mengikuti 

kegiatan ilmiah berskala nasional 

dan internasional 

2) Publikasi ilmiah mahasiswa, yang 

dihasilkan secara mandiri atau 

bersama DTPS, dengan judul yang 

relevan dengan bidang program studi 

perlu ditingkatkan dengan cara 

memotivasi mahasiswa untuk 

mengikuti lomba baik ditingkat 

lokal, nasional maupun 

internasional. 

3) Perlu melakukan upaya untuk 

meningkatkan kepuasan lulusan 

pengguna. 

4) Mengadakan event-event 

akademik khusus mahasiswa tingkat 

internasional 

5) Merencanakan program 

pendelegasian mahasiswa ke event- 

event non akademik tingkat 

internasional 

6) Merencanakan penambahan 

jumlah mahasiswa yang 

didelegasikan ke event-event non 

akademik tingkat nasional setiap 

tahun 

7) Memberikan pembinaan khusus 

dan bantuan moril dan materiil 

kepada mahasiswa yang akan dikirim 

ke event-event non akademik baik 

tingkat lokal, nasional, maupun 

internasional 

8) Mendeteksi data tempat kerja 

lulusan 

9) Mempertahankan dan 

meningkatkan kelulusan tepat waktu, 

perlu diupayakan dengan berbagai 

upaya yang efektif 

 

VI. KESIMPULAN AUDIT 

Tim audit menyimpulkan: 

1. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif 

2. Sistem dokumentasi sudah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem 



Penjaminan Mutu Internal 

3. UPPS telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan 

berkelanjutan 

4. Temuan pada periode audit ini adalah : 2 KTS dan 5 OB 



BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL 

 
Pada hari Senin tanggal 08-11-2021 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh Tim Auditor 

Unit Penjaminan Mutu di Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. 

 

Berita acara AMI ini ditandatangani oleh Ketua Auditor dan UPPS Fakultas Sastra Universitas Negeri 

Malang setelah diperiksa dan disetujui. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

https://bit.um.ac.id/Lamp_AMI_2021_FS  

 
1. Data  Audit Mutu Internal  (AMI)  Fakultas Sastra (FS) pada setiap Prodi 

2. Daftar Hadir Kegiatan Auditor & Auditee 

3. Foto Kegiatan 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://bit.um.ac.id/Lamp_AMI_2021_FS

