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I. PENDAHULUAN   

 Fakultas  Fakultas Ilmu Keolahragaan 
     

 Alamat  Jl. Semarang 5, Malang 
     

 Nama Dekan/Direktur  Dr. Sapto Adi, M.Kes. 
     

 Tanggal Audit  Senin, 08-11-2021 
     

 Ketua Auditor  Nama: Drs. H. Mohammad Arief, M.Si 

    Fakultas: FE 
     

 Anggota Auditor  1. Nama: Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd, M.M. 

    Fakultas: FE 

    2. Nama: Prof. Dr. Sugeng Utaya, M.Si. 

    Fakultas: FIS 
     

 Bukti Pengesahan   

     

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 Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi 
   

 4 Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi 
   

 5 Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi 
   

 6 Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada siklus audit tahun sebelumnya 

  telah ditindaklanjuti   
      
 

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   

Tanggal Audit: 08-11-2021 
 

# Waktu Kegiatan Audit 
   

1 13:00-15:00 Audit Mutu Internal FIK 
   

 

V. TEMUAN AUDIT 

1. Ketidaksesuaian 
 

# KTS/OB Standar/Kriteria Temuan Audit 
    

1 OB Mahasiswa Berdasarkan wawancara dengan ketua prodi, telah dikonfirmasi 

   bahwa belum ada mahasiswa asing pada program studi ilmu 

   kesehatan masyarakat 
    

2 OB Mahasiswa Mahasiswa asing 
    

3 OB Mahasiswa pada nomor 2. jumlah mahasiswa masih sedikit. sehingga harus 

   ada Peningkatan jumlah mahasiswa pada tahun ajaran 

   berikutnya. 

   Pada nomor 3. minimnya jumlah mahasiswa asing 
    

4 OB Mahasiswa Tidak ada mahasiswa asing di prodi. 

   Apakah tidak ada program penjaringan untuk mendapatkan 

   mahasiswa asing? 
    

5 OB Sumber Daya publikasi dari hasil skripsi mahasiswa perlu ditambahkan. 

  Manusia  
    

6 OB Sumber Daya Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTP 

  Manusia  
    

7 OB Sumber Daya Rasio dosen dan mahasiswa sudah cukup baik namun di 

  Manusia PDDIKTI pelaporan nya tidak disiplin. 
    

8 KTS Sumber Daya Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program 

  Manusia studi dalam 3 tahun terakhir harusnya ada dan tidak diisi 0 
    

9 OB Sumber Daya Rasio Dosen Mahasiswa tidak memenuhi standar 

  Manusia  
    

10 OB Sumber Daya produk skripsi bisa di ajukan HKI, 

  Manusia buku ajar dosen bisa diajukan HKI, 
    

11 OB Sumber Daya Berdasarkan telaah dokumen dan hasil wawancara dengan 

  Manusia ketua prodi, ditemukan bahwa program studi ilmu kesehatan 

   masyarakat belum memenuhi persentase kualifikasi akademik 

   dosen tetap dengan gelar doktor (PDS3 < 30%) 
    

12 OB Sumber Daya mohon ditinjau kembali dengan karakteristik laboratorium 

  Manusia kepelatihan olahraga 
    

13 KTS Sumber Daya perlu memasukkan dana penelitian yang bersumber dari IsDB 

  Manusia sebagai skema pembiayaan dari luar negeri. Contoh skema 

   INOBEL. 
    

14 OB Sumber Daya perlu melaksanaan kegiatan pengabdian dengan mitra asing 

  Manusia seperti contoh NGO. 
    



# KTS/OB Standar/Kriteria Temuan Audit 
    

15 KTS Sumber Daya Jumlah publikasi masih dapat bertambah. dapat berkoordinasi 

  Manusia dengan para pengelola jurnal tentang karya publikasi. (jumlah 

   dalam 3 tahun terakhir). Identifikasi melalui profil google 

   scholar masing-masing dosen prodi. 
    

16 OB Sumber Daya Jumlah HKI masih bisa ditambahkan dengan cara mengajukan 

  Manusia produk skripsi atau hasil riset skema yang setiap tahun 

   diberikan sebagai HKI. Selain itu karya tulis bisa diajukan 

   HKI. 
    

17 KTS Sumber Daya Isian mengenai laboran Sebaiknya diisi sesuai keadaan 

  Manusia sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengajuan laboran ke 

   depannya jika tidak memiliki laboran yang berkualifikasi. 
    

18 OB Sumber Daya Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program 

  Manusia studi dalam 3 tahun terakhir. 
    

19 OB Sumber Daya Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program 

  Manusia studi dalam 3 tahun terakhir. 
    

20 OB Sumber Daya Berdasarkan telaah dokumen dan wawancara KPS, kualifikasi 

  Manusia dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran 

   sesuai dengan kebutuhan program studi. 
    

21 KTS Sumber Daya Berdasarkan telaah dokumen dan wawancara dengan KPS, 

  Manusia ditemukan bahwa kegiatan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 

   3 tahun terakhir belum memenuhi jumlah yang diharapkan. 
    

22 OB Sumber Daya Berdasarkan telaah dokumen dan wawancara dengan ketua 

  Manusia prodi, ditemukan bahwa persentase Dosen Tetap di prodi ilmu 

   kesehatan masyarakat yang memiliki jabatan akademik Guru 

   Besar dan Lektor Kepala < 30%. 
    

23 OB Sumber Daya Berdasarkan telaah dokumen dan wawancara dengan ketua 

  Manusia prodi, ditemukan bahwa pengakuan atas prestasi/kinerja dosen 

   tetap program studi ilmu kesehatan masyarakat di tingkat 

   nasional/internasional belum tercapai. 
    

24 OB Sumber Daya Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua prodi, ditemukan 

  Manusia bahwa unit pengelola belum memiliki tenaga kependidikan 

   yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan 

   kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan 

   akademik. 
    

25 KTS Sumber Daya Berdasarkan wawancara dengan ketua prodi, ditemukan bahwa 

  Manusia unit pengelola belum memiliki jumlah laboran yang cukup 

   terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi. 
    

26 KTS Sumber Daya Berdasarkan telaah dokumen dan wawancara dengan KPS, 

  Manusia ditemukan bahwa rasio jumlah mahasiswa PS terhadap DTPS 

   >35 
    

27 KTS Sumber Daya Berdasarkan telaah dokumen dan wawancara dengan KPS, 

  Manusia ditemukan bahwa kegiatan penelitian DTPS yang relevan 

   dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhirbelum 

   memenuhi jumlah yang diharapkan. 
    



# KTS/OB Standar/Kriteria Temuan Audit 
    

28 KTS Pendidikan perlu diarahkan kembali terkait dengan penelitian dosen yang 

   sesuai dengan KBK serta mata kuliah yang diampu sesuai 

   dengan KBK. 
    

29 OB Penelitian mohon dicek apakah terdapat peta jalan penelitian yang 

   disediakan oleh Program Studi, serta masing-masing dosen 

   memiliki peta jalan dan menggunakan peta jalan sesuai dengan 

   prodi? 
    

30 OB Luaran dan Perlu ada tambahan data mengenai keterlibatan mahasiswa- 

  Capaian mahasiswa prodi yang mengikuti kegiatan lomba karya tulis 

  Tridharma ilmiah yang diselenggarakan oleh ORMAWA Universitas di 

   seluruh indonesia serta mahasiswa yang menjadi pemakalah 

   terbaik di seminar nasional prodi. 
    

31 OB Luaran dan Berdasarkan telaah dokumen dan hasil wawancara dengan 

  Capaian ketua prodi, ditemukan bahwa prestasi mahasiswa prodi ilmu 

  Tridharma kesehatan masyarakat di bidang non-akademik dalam 3 tahun 

   terakhir belum optimal. 
    

32 OB Luaran dan Rata-rata masa studi lulusan 2,4th agar ditingkatkan menjadi 

  Capaian lebih baik 

  Tridharma  
    

33 OB Luaran dan Artikel karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara 

  Capaian mandiri atau bersama DTPS, yang disitasi dalam 3 tahun 

  Tridharma terakhir. 
    

34 OB Luaran dan Produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri 

  Capaian atau bersama DTPS, yang diadopsi oleh industri/masyarakat 

  Tridharma dalam 3 tahun terakhir. 
    

35 KTS Luaran dan Berdasarkan wawancara dengan KPS dan telaah dokumen, 

  Capaian prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir 

  Tridharma masih sangat kurang. 
    

36 KTS Luaran dan Prestasi mahasiswa di bidang non-akademik dalam 3 tahun 

  Capaian terakhir seharusnya ada. contoh Lulut yang mendapatkan 

  Tridharma medali Pada PON cabor Gulat 
    

37 OB Luaran dan Berdasarkan wawancara denga KPS dan telaah dokumen, 

  Capaian prestasi mahasiswa di bidang non-akademik dalam 3 tahun 

  Tridharma terakhir belum optimal. 
    

38 OB Luaran dan Berdasarkan telaah dokumen dan wawancara dengan KPS, 

  Capaian diketahui bahwa tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan belum 

  Tridharma optimal. 
    

39 OB Luaran dan Berdasarkan telaah dokumen dan wawancara dengan KPS 

  Capaian diketahui bahwa luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan 

  Tridharma mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 

   tahun terakhir kurang optimal. 
    

40 OB Luaran dan Prestasi mahasiswa belum maksimal 

  Capaian  

  Tridharma  
    



# KTS/OB Standar/Kriteria Temuan Audit 
    

41 OB Luaran dan Kelulusan tepat waktu 

  Capaian  

  Tridharma  
    

42 OB Luaran dan Kesesuain bidang kerjas masih 0 

  Capaian  

  Tridharma  
    

43 OB Luaran dan Tingkat dan ukuran tempat kerja 

  Capaian  

  Tridharma  
    

44 OB Luaran dan Penelitian DTPS yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi 

  Capaian mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhi 

  Tridharma  
    

45 OB Luaran dan Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik 

  Capaian secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir 

  Tridharma  
    

46 OB Luaran dan Prestasi Non akademik Kurun waktu 3 tahun terakhir, bukan 

  Capaian satu tahun. Identifikasi even PON, Sea Games, Asian Games 

  Tridharma  
    

 

2. Saran Perbaikan 
 

 Standar   

# Kriteria Kelebihan Peluang Peningkatan 
    

1 Mahasiswa Akses dan mutu layanan Mahasiswa asing yang kurang 

  kemahasiswaan sudah sangat baik menjadi kelemahan kita, maka dari 

   itu harus ada peningkatan dengan 

   cara peningkatan kerjasama dengan 

   Universitas yang ada di luar negeri 
    

2 Mahasiswa Program studi Ilmu Kesehatan Penyusunan program beasiswa 

  Masyarakat telah melaksanakan pertukaran mahasiswa (student 

  metode rekrutmen dengan baik dan exchange) dan pembuatan program 

  memiliki keketatan seleksi yang pelatihan dalam jangka pendek 

  sangat tinggi. Animo calon (shortcourse, workshop) untuk 

  mahasiswa juga terus mengalami mendatangkan mahasiswa asing 

  peningkatan yang signifikan (> 10%) sehingga jumlah mahasiswa asing 

  dalam 3 tahun terakhir. Prodi telah dapat terpenuhi. Selain itu, prodi 

  menyediakan akses kemudahan dan dapat meningkatkan promosi dengan 

  mutu layanan yang baik untuk melakukan branding keunggulan 

  bidang penalaran, minat bakat yang dimiliki yang dapat menarik 

  mahasiswa dan semua jenis layanan minat calon mahasiswa asing. 

  kesehatan. Peningkatkan kerjasama dengan PT 

   di luar negeri juga perlu 

   dioptimalkan untuk mengelola 

   program pertukaran mahasiswa. 
    



 Standar   

# Kriteria Kelebihan Peluang Peningkatan 
    

3 Sumber Program studi Ilmu Kesehatan Program pendampingan dan 

 Daya Masyarakat telah memenuhi standar percepatan peningkatan gelar 

 Manusia kecukupan jumlah dosen tetap akademik maupun jabatan akademik 

  dengan rasio yang ideal dengan pada dosen di prodi ilmu kesehatan 

  jumlah mahasiswa. Kegiatan masyarakat dapat dioptimalkan 

  tridharma dosen tetap di prodi ilmu untuk memenuhi kualifikasi dan 

  kesehatan masyarakat telah jabatan akademik. Pengajuan 

  terlaksana dengan baik dan penambahan tenaga kependidikan 

  memenuhi capaian standar di bidang dan tenaga laboran yang memiliki 

  pengajaran, penelitian, maupun kualifikasi yang sesuai untuk 

  pengabdian. mengoptimalkan program 

   pembelajaran mahasiswa. 
    

4 Sumber 1. PS memiliki jumlah DTPS yang 1. Penambahan jumlah DTPS agar 

 Daya cukup dan kualifikasi akademik yang memenuhi RDM yang ideal 

 Manusia memadai, selain itu sebagian besar 2. Mendorong keterlibatan DTPS 

  DTPS telah memiliki sertifikasi dalam menyelenggarakan penelitian 

  akademik. dan PkM, serta menghasilkan luaran 

  2. EWMP dosen tetap dan bebean yang relevan sesuai dengan bidang 

  dosen sebagi pembimbing utama keilmuannya. 

  tugas akhir mahasiswa juga telah 3. meningkatkan kualifikasi laboran 

  mememnuhi standar yang yang dimiliki terutama dengan 

  ditetapkan. mengikutsertakan dalam pelatihan 

  3. DTPS juga memiliki publikasi dan kursus yang relevan dan sesuai 

  ilmiah yang relevan dengan bidang kebutuhan. 

  program studi selama 3 tahun  

  terakhir, serta artikel yang dihasilkan  

  oleh DTPS juga telah disitasi.  

  4. PS telah memiliki dan melakukan  

  upaya pengembangan dosen unit  

  pengelola dan program studi.  
    

5 Sumber 1. Kelebihan SDM 85% Lektor 1. Satu orang dosen harus 

 Daya Kepala. ditingkatkan jafungnya dari lektor 

 Manusia  menjadi lektor kepala 
    

6 Luaran dan Input mahasiswa yang diterima oleh Pembinaan di bidang minat dan 

 Capaian prodi ilmu kesehatan masyarakat bakat dapat ditingkatkan dengan 

 Tridharma cukup baik, mengingat keketatan menyediakan berbagai layanan yang 

  seleksi di prodi ini cukup tinggi. terintegrasi dengan kegiatan 

   himpunan mahasiswa. Pemetaan 

   potensi tiap mahasiswa, tidak hanya 

   di bidang akademik, namun juga di 

   bidang non akademik. Pemberian 

   pendampingan intensif 

   kepada mahasiswa yang mengikuti 

   kompetisi dapat diagendakan untuk 

   meningkatkan capaian prestasi 

   mahasiswa. 
    



 Standar   

# Kriteria Kelebihan Peluang Peningkatan 
    

7 Luaran dan 1. PS telah melakukan analisis 1. Kerjasama denganOrmawa untuk 

 Capaian pemenuhan capaian pembelajaran meningkatkan partisipasi mahasiswa 

 Tridharma lulusan (CPL) yang diukur dengan dalam keikutsertaan di event 

  metoda yang sahih dan relevan. akademik & non akademik. 

  2. Masa studi mahasiswa dan 2. Menyusun skema reward yang 

  kelulusan tepat waktu serta sesuai untuk mahasiswa yang 

  keberhasilan studi mahasiswa PS berprestasi akademik & non 

  telah optimal dan sesuai ketentuan. akademik. 

  3. Tingkat kepuasan pengguna 3. Mengadakan pelatihan dan 

  layanan juga cukup tinggi. kursus-kursus untuk meningkatkan 

  4. Telah terdapat publikasi ilmiah kompetensi lulusan. 

  mahasiswa, yang dihasilkan secara  

  mandiri atau bersama DTPS, dengan  

  judul yang relevan dengan bidang  

  program  

  studi dalam 3 tahun terakhir.  
    

 

VI. KESIMPULAN AUDIT  

Tim audit menyimpulkan:  
1. Secara keseluruhan kriteria telah terpenuhi dengan baik, namun masih ada beberapa 

catatan perbaikan untuk peningkatan ke depan nya. 

2. Sistem dokumentasi yang dimiliki di setiap program studi cukup lengkap 

untuk mendukung pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal. 

3. Hasil temuan audit di masing-masing program studi telah disusun saran perbaikan 

untuk ditindaklanjuti 



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 Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. 
 

 

Berita acara AMI ini ditandatangani oleh Ketua Auditor dan UPPS Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Malang setelah diperiksa dan disetujui.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN  

 

 https://bit.um.ac.id/LAMP_AMI_2021_FIK   
 

1. Data  Audit Mutu Internal  (AMI)  FIK  pada setiap Prodi 

2. Daftar Hadir Kegiatan Auditor & Auditee 

3. Foto Kegiatan 

 

 

  

https://bit.um.ac.id/LAMP_AMI_2021_FIK

