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AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) 

 
 

1. Pengertian 

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi, mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara 

penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri 

atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar yang ditetapkan oleh Perguruan 

Tinggi. Bila Standar Pendidikan Tinggi disepadankan dengan kata “janji”, maka mutu 

adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan dengan “janji”. Atau dengan kata 

lain satunya kata dengan perbuatan. Tatkala “janji” belum terpenuhi, dapat dianggap 

sebagai belum bermutu. Sebaliknya, kapan tingkat penyelenggaraan sama dengan 

janji, maka saat itu disebut mutu telah tercapai. 

Tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar 

Pendidikan Tinggi, diukur melalui Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi. 

Evaluasi adalah bagian dari siklus implementasi Penentapan, Pelaksanaan, Evaluasi, 

Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP). Oleh karena itu, evaluasi dilakukan  

terhadap pelaksanaan semua Standar Pendidikan Tinggi. Dari segi fihak yang 

melaksanakan, evaluasi dapat dilakukan oleh pelaksana standar, pejabat di atasnya, 

atau oleh Auditor Mutu Internal. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Pasal 5, telah mengamanatkan bahwa evaluasi 

pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI). 

AMI merupakan kegiatan sistemik, independen dan terdokumentasi yang 

dilakukan secara internal dalam organisasi untuk memastikan bahwa sistem 

penjaminan mutu yang diterapkan oleh organisasi memenuhi dan atau melampaui 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan berjalan dengan efektif . 

 
2. Tujuan 

Tujuan dari pelaksanaan AMI di Biro Umum Universitas Muhammadiyah Kendari 

(UM Kendari) dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Memastikan implementasi sistem manajemen Biro Umum sesuai dengan 

tujuan/sasaran. 

2) Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu di Biro Umum. 

3) Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu di Biro Umum. 
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4) Memastikan sistem manajemen di Biro Umum memenuhi standar/regulasi. 

Melalui penelusuran bukti-bukti yang ada, AMI dilakukan untuk memastikan 

bahwa sistem manajemen yang diterapkan oleh auditee (Biro Umum) telah 

sesuai atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan 

dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

 
 

3. Manfaat 

Manfaat Audit Mutu secara langsung adalah diperolehnya rekomendasi 

peningkatan mutu pada bagian-bagian di Biro Umum. Rekomendasi tersebut akan 

bermanfaat bagi pimpinan perguruan tinggi dalam mengembangkan berbagai program 

untuk mencapai tujuan perguruan tinggi. 

 
4. Lingkup dan Area AMI 

Lingkup AMI meliputi semua persyaratan sistem yang berpengaruh terhadap 

mutu layanan. Persyaratan sistem meliputi: dokumen sistem penjaminan mutu, 

organisasi, komitmen (tanggung jawab) manajemen, dan sumber daya (sumber daya 

manusia, infrastruktur, keuangan), dan program kegiatan. Area AMI meliputi unit, 

bagian, seksi dan/atau satuan yang menjadi obyek audit di Biro Umum UM Kendari. 

 
 

 
5. Unsur AMI 

1) Auditor AMI : Auditor Lembaga Penjaminan Mutu UM 

Kendari 

2) Auditee : Biro Umum bagian Prasarana dan Sarana 

Universitas Muhammadiyah Kendari dan 

bagian-bagiannya. 

3) Manajemen Pengelola AMI : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  UM  

Kendari 
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6. Siklus Pelaksanaan AMI 

Siklus dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal : 

1) Perencanaan Audit 

(1) Dilakukan oleh Kantor Lembaga Penjaminan Mutu UM Kendari 

(2) Jadwal AMI pada Hari........, Tanggal... Bulan….. Tahun ……. 

(3) Tempat AMI di Kantor Biro Umum UM Kendari 

(4) Tema AMI yaitu Audit Manajemen Pengelolaan Biro Umum bagian 

Prasarana dan Sarana UM Kendari 

(5) Daftar pertanyaan auditor terlampir 

 
 

2) Pelaksanaan Audit 

(1) Pemain utama : Auditor dan Auditee 

(2) Penyampain surat pemberitahuan waktu dan tempat pelaksannan AMI 

kepada Auditee 

(3) Kegiatan pada saat audit di Biro Umum bagian Prasarana dan Sarana: 

[1] Pembukaan oleh lead auditor 

[2] Audit / pemeriksaan 

[3] Susun dokumen temuan 

[4] Persetujuan auditee 

[5] Rencana perbaikan oleh auditee (jika ada temuan ) 

 
 

3) Penutup 

(1) Tugas seorang auditor dalam audit ini adalah mengumpulkan 

informasi/bukti audit, seberapa banyak yang harus dikumpulkan, 

memang sifatnya acak (sampling), dan tidak ada standarnya, sebagai 

acuan pada umumnya tergantung dari status dan tingkat kepentingan 

dari area/proses yang diaudit, namun yang pasti bukan mengambil 

hanya satu sample saja. 

(2) Metode yang dipakai untuk mengumpulkan bukti audit pada umumnya 

mencakup wawancara, pengamatan kegiatan di lapangan dan meninjau 

dokumen. 

(3) Penilaian dokumen pada skala 1 – 4. Nilai diambil dari rekapitulasi 

mengikuti form penilaian excel BAN PT. Catatatan: 
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[1] Skor 4 menunjukkan kategori Conformity (Kesesuaian) 

[2] Skor 3 menunjukkan kategori Observasi (Saran/ peluang 

perbaikan), selanjutnya hasil temuan visitasi dikonversikan ke 

dalam form OBSERVASI 

[3] Skor 2 & 1 menunjukkan kategori NonConformity 

(Ketidaksesesuaian), selanjutnya hasil temuan visitasi 

dikonversikan ke dalam form NCR (NonConformity/ 

Ketidaksesuaian) 

4) Pelaporan Hasil AMI 

(1) Lead auditor beserta auditor mencatat semua hasil audit dalam formulir 

Laporan Temuan Audit Mutu. 

(2) Auditee mengajukan cara perbaikan dan cara pencegahan terulangnya 

ketidaksesuaian yang ditemukan serta batas waktu perbaikan yang 

dijanjikan dengan persetujuan pimpinan terkait. 

(3) Bila temuan AMI tidak dapat segera diperbaiki karena berkaitan dengan 

kebijaksanaan Universitas, maka Auditee dengan sepengetahuan 

Pimpinan Unit terkait harus menginformasikan temuan audit tersebut 

kepada LPM untuk diputuskan dalam RTM terdekat 

5) Kegiatan Pasca Audit 

(1) Auditee 

[1] Melakukan perbaikan sesuai rencana yang telah dituliskan dalam 

dokumen temuan AMI 

[2] Dapat berkonsultasi kepada LPM dalam kegiatan perbaikan 

[3] Memberikan informasi kesiapan auditee untuk di-verifikasi oleh 

auditor 

(2) Auditor 

[1] Memastikan semua dokumen temuan dan laporan audit sudah 

lengkap dan benar. 

[2] Sesuai dengan target waktu perbaikan, auditor melakukan 

verifikasi perbaikan yang dilakukan oleh Auditee 

[3] Verifikasi dapat dilakukan oleh lead auditor (tanpa harus tim 

lengkap) 

[4] Menyusun kembali laporan hasil verifikasi 
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(3) Kantor LPM 

[1] Menerima dan merangkum laporan temuan audit bersama lead 

auditor 

[2] Melakukan analisis atas rangkuman temuan audit 

[3] Menyampaikan rangkuman audit dan hasil analisis dalam RTM 

(Rapat Tinjauan Manajemen) 

[4] Memberikan dukungan administrasi dalam kegiatan verifikasi 

temuan AMI. 

 
7. Klasifikasi Temuan Audit 

Di dalam kegiatan pemeriksaan, dapat ditemukan adanya kesesuaian dan 

penyimpangan / ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan sistem mutu dengan 

klasifikasi temuan sebagai berikut : 

1) Sesuai 

Bila penerapan sistem penjaminan mutu oleh auditee sudah sesuai 

sebagaimana yang ditentukan dalam dokumen sistem mutu (prosedur kerja, 

instruksi kerja, catatan mutu) 

2) Observasi 

Bila diperlukan peningkatan atas penerapan sistem penjaminan mutu yang 

sudah dilaksanakan oleh auditee, atau hasil pengamatan umum Auditor 

terhadap cara kerja Auditee 

3) Minor 

Bila penerapan sistem penjaminan mutu oleh auditee belum sesuai 

(menyimpang) dengan ketentuan yang ada dalam dokumen sistem mutu, 

ketidaksesuaian yang ditemukan dapat segera diperbaiki, dan/tidak 

merugikan pelanggan, 

4) Major 

Bila auditee tidak melaksanakan/menerapkan sistem penjaminan mutu 

sebagaimana ditentukan dalam dokumen sistem penjaminan mutu. 

 
8. Rapat Tinjauan Manajemen 

RTM adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara periodik untuk 

meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk 
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memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen 

mutu dan sistem pelayanan. Salah satu tujuan khusus dari rapat yang dipimpin 

langsung oleh pimpinan dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen ini adalah untuk 

membahas tindak lanjut temuan audit. RTM dilakukan untuk memastikan apakah 

temuan AMI dapat ditindaklanjuti dengan baik dan memastikan apakah sistem mutu 

berjalan efektif dan efisien. Rapat tinjauan ini mencakup penilaian untuk peningkatan 

dan perubahan sistem penjaminan mutu, termasuk kebijakan mutu dan sasaran mutu. 

Setiap kegiatan RTM direkam dan hasil rekamannya dipelihara dengan baik sehingga 

sewaktu-waktu bisa dibuka untuk dipelajari. 

Tujuan RTM dapat dicapai secara efektif, RTM biasanya dilakukan secara 

berjenjang. RTM dimulai dari jenjang yang paling rendah, kemudian meningkat hingga 

ke jenjang teratas. RTM dilakukan pada jenjang pimpinan biro sampai ke Rapat 

Pimpinan UM Kendari untuk perbaikan. 

 
9. Kesimpulan 

Konsep PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan 

Peningkatan) harus diterapkan dalam pengelolaan AMI. Di samping itu, AMI harus 

dipandang sebagai alat manajemen yang dapat dipakai untuk memastikan 

pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan untuk mencari peluang peningkatan di 

segala aspek baik proses maupun sistem. Jadi tujuan AMI bukan hanya sekedar 

memenuhi persyaratan ’minimum’ standar, tetapi lebih dari itu adalah mengukur 

tingkat keefektivitasan sistem manajemen mutu yang telah diterapkan oleh organisasi 

atau sejauhmana prinsip-prinsip atau prosedur-prosedur dilaksanakan, dikerjakan dan 

dipatuhi secara konsisten. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan auditor- 

auditor yang berkemampuan telusur tinggi dan berkompetensi di lingkup unit yang 

diaudit. 

 
Daftar Pustaka 

1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 
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3) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian 

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 

4) Pedoman Audit Mutu Internal tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 

Direktorat Penjaminan Mutu. 



 

 

 

FORM DAFTAR PERIKSA / PERTANYAAN AMI 
 

 

FORMULIR 
No 
Dokumen 

: 
 

DAFTAR PERIKSA AUDIT INTERNAL 
BIRO UMUM 

Tanggal 
Terbit 

: 
 

No. Revisi : 00 

 

Tanggal Audit :  26 April 2021 

Lokasi Audit/Unit Kerja : Kantor Biro Umum  

Auditor : 1.  Asriani, SP., M.Sc 

2. Faisal Abdaud, SH., MH 

. 
Auditee : Bagian Prasarana dan Sarana 

 

IDENTITAS DIRI Bukti Dokumen 
(Lengkap/Tidak Lengkap) 

Keterangan 

SK Kepala Biro Umum  Belum Ada Harus Segera Dibuat 

SK Bagian Sumberdaya Manusia  Ada  

SK Bagian Prasarana dan Sarana  Belum ada Harus Segera Dibuat 

SK Bagian Staf Biro Umum  Belum Ada Harus Segera Dibuat 
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No 
. 

Tujuan Indikator Lingkup 
Pertanyaan 

Skor Panduan Pengisian 
4 3 2 1 

1 Mengukur 
pencapaian 
Sasaran Mutu 
Unit (SMU) 

Ketersediaan dokumen 
SMU 
1) Renstra Biro Biro Umum 

bagian SDM 
2) Dokumen Indikator Kerja 

Utama (IKU) 
3) Indikator Kinerja 

Tambahan (IKT) 

Apakah dokumen 
SMU sudah 
tersedia? 
 

   1 Capaian/Keterangan: 
1. Dokuman SMU tidak ada 
2. Dokumen SMU ada blm 

diotorisasi 
3. Rumusan SMU ada belum 

sesuai SMART` 
4. Dokumen SMU sudah 

diotorisasi 

Sosialisasi internal 
 
 
 

Bagaimanakah 
model sosialisasi 
Sasaran Mutu Unit 
dilakukan? 

   1 Capaian/Keterangan: 

1. Sosialisasi tidak pernah 
dilakukan 

2. Sosialisasi dilakukan tetapi 
tidak dapat ditunjukkan bukti 

3. Sosialisasi dilakukan tidak 
sesuai SOP 

4. Sosialisasi   dilakukan 
dengan prosedur yang jelas & 
dapat 
dibuktikan 

Pengukuran SMU 
1) Penetapan SMU 
2) Pelaksanaan SMU 
3) Evaluasi SMU 
4) Pengendalian SMU 
5) Pengembangan SMU 

Bagaimanakah 
proses pengukuran 
Sasaran Mutu Unit 
dilaksanakan? 

   1 Capaian/Keterangan: 

1. Pengukuran SMU tidak 
dilakukan 

2. Pengukuran SMU dilakukan 
dengan tidak menetapkan 
rencana pemantauan, hasil 
pemantauan dan analisa 
ketercapaian 

3. Pengukuran SMU dilakukan 
dengan menetapkan tahap 
monitoring dan evaluasi, tetapi 
belum dilakukan analisis 
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        ketercapaian 

4. Pengukuran SMU dilakukan 
dengan menetapkan 
rencana pemantauan, 
pelaksanaan pemantauan, 
evaluasi hasil pemantauan, 
analisis 
ketercapaian, pengembangan 
pemantauan dan ditunjukkan 
bukti 

Evaluasi SMU Apakah dilakukan 
tindak lanjut dari 
kegiatan evaluasi 
SMU? 

   1 Capaian/Keterangan: 
1. Evaluasi SMU tidak dilakukan 
2. Evaluasi ketercapaian SMU 

tidak dilakukan dengan 
analisis 
tindak lanjutnya 

3. Evaluasi ketercapaian SMU 
dilakukan hanya dengan 
menetapkan program periode 
selanjutnya. 

4. Evaluasi ketercapaian SMU 
dilakukan dengan analisis 
tindak 
lanjut dan ditunjukkan bukti 

2 Mengukur 
kepastian tugas 
dan tanggung 
jawab 

Ketersediaan Struktur 
Organisasi 

Apakah tersedia 
struktur organisasi 
unit? 

   1 Capaian/Keterangan: 

1. Dokuman struktur organisasi 
tidak ada 

2. Dokumen struktur organisasi 
ada blm diotorisasi 

3. Dokumen struktur organisasi 
ada, sudah diotorisasi, namun 
belum menunjukkan garis 
komando dan koordinasi 
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        4. Dokumen struktur organisasi 

ada, sudah diotorisasi dan 
ditunjukkan buktinya 

Komunikasi internal Bagaimanakah 
model komunikasi 
job discription 
dilakukan? 

  2  Capaian/Keterangan: 
1. Dokuman komunikasi internal 

tidak ada 
2. Dokumen komunikasi internal 

ada blm diotorisasi 
3. Dokumen komunikasi internal 

ada, sudah diotorisasi, namun 
belum ditunjukkan bukti cara 
komunikasi yang dilakukan 

4. Dokumen struktur organisasi 
ada, sudah diotorisasi dan 
ditunjukkan bukti cara 
komunikasi dilakukan 

Pengukuran kompetensi 
auditee 

Apakah 
kompetensi auditee 
sudah sesuai 
dengan tugas dan 
tanggung 
jawabnya? 

4    Capaian/Keterangan: 

1. Pengukuran kompetensi 
auditee tidak dilakukan 

2. Pengukuran kompetensi 
auditee dilakukan tidak 
berdasarkan tugas dan 
tanggung jawabnya 

3. Pengukuran kompetensi 
auditee dilakukan berdasarkan 
tugas 
dan tanggung jawabnya, 
namun belum dilakukan 
analisa 
kesesuaian 

4. Pengukuran kompetensi 
auditee dilakukan berdasarkan 
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        kesesuaian tugas dan 
tanggung jawabnya, dilakukan 
analisa 
kesesuaian serta dapat 
ditunjukkan bukti 

Tindak lanjut evaluasi 
kompetensi auditee 

Apakah dilakukan 
tindak lanjut dari 
kegiatan evaluasi 
kompetensi 
auditee? 

   1 Capaian/Keterangan: 

1. Dokumen tindak lanjut 
evaluasi kompetensi auditee 
tidak 
dilakukan 

2. Hasil evaluasi kompetensi 
auditee tidak dilakukan tindak 
lanjutnya dan tidak diotorisasi 

3 .Evaluasi kompetensi auditee 
dilakukan tindak lanjut, namun 
belum diverifikasi 

4. Dokumen kompetensi auditee 
dilakukan dengan analisis 
tindak 
lanjut dan ditunjukkan bukti 

serta telah diverifikasi dan 
diotorisasi 

3 Mengukur 
pencapaian 
program/ rencana 
kerja dan 
program 
pengembangan 
unit 

Ketersediaan program/ 
rencana kerja rutin dan 
program pengembangan 

Apakah tersedian 
program/ rencana 
kerja rutin dan 
program 
pengembangan? 

   1 Capaian/Keterangan: 

1. Dokuman program kerja tidak 
ada 

2. Dokumen program kerja ada blm 
diotorisasi 

3. Dokumen program kerja ada 
belum sesuai pengembangan 
unit kerja 

4. Dokumen program kerja ada 
sesuai pengembangan unit 
kerja 
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        dan sudah diotorisasi 

Sosialisasi internal Apakah dilakukan 
sosialisasi internal? 

  2  Capaian/Keterangan: 
1. Sosialisasi internal tidak pernah 

dilakukan 
2. Sosialisasi internal dilakukan 

tetapi tidak dapat ditunjukkan 
bukti 

3. Sosialisasi internal dilakukan 
tidak sesuai SOP 

4. Sosialisasi internal dilakukan 
dengan prosedur yang jelas & 
dapat dibuktikan 

Implementasi/ pelaksanaan Bagaimanakah 
implementasi/ 
pelaksanaan dari 
program/ rencana 
kerja rutin dan 
program 
pengembangan ? 

 3   Capaian/Keterangan: 

1. Capaian program kerja dan 
pengembangannya 25% 

2. Capaian program kerja dan 
pengembangannya 50% 

3. Capaian program kerja dan 
pengembangannya 75% 

4. Capaian program kerja dan 
pengembangannya 100 % dan 
ditunjukkan buktinya 

Evaluasi program/ rencana 
kerja unit 

Apakah evaluasi 
program/ rencana 
kerja unit ada, dan 
bagaimana 
hasilnya? 

   1 Capaian/Keterangan: 
1. Dokumen hasil evaluasi program 

kerja unit tidak ada 
2. Hasil evaluasi program kerja unit 

tidak dilakukan tindak lanjutnya 
dan tidak diotorisasi 

3 Evaluasi program kerja unit 
dilakukan tindak lanjut, tetapi 
belum diverifikasi 

4. Dokumen evaluasi program 
kerja unit dilakukan dengan 
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        analisis tindak lanjut dan 

ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 

4 Mengukur proses 
pengadaan dan 
pelayanan 

Program pengadaan 
sumber daya 

Apakah dilakukan 
pengadaan sumber 
daya/ seperti apa 
program 
pengadaannya/ 
dan tunjukkan 
standar acuannya. 

   1 Realisasi: Ada/tidak ada 
Capaian/Keterangan: 

1. Dokumen program pengadaan 
sumber daya di unit kerja tidak 
dilakukan 

2. Dokumen program pengadaan 
sumber daya di unit kerja 
belum dilakukan dengan 
standar acuan yang jelas 

3 Dokumen program pengadaan 
sumber daya di unit kerja 
dilakukan dengan standar 
acuan, tetapi belum diverifikasi 

4. Dokumen program pengadaan 
sumber daya di unit kerja 
dilakukan dengan standar 
acuan jelas, sudah diverifikasi 
dan 
diotorisasi serta ditunjukkan 
buktinya 

Ada standart pelayanan unit Apakah unit kerja 
memiliki dokumen 
standar 
pelayanan? 

4    Capaian/Keterangan: 
1. Dokuman standar pelayanan 

tidak ada 
2. Dokumen standar pelayanan 

ada blm diotorisasi 
3. Rumusan standar pelayanan 

ada belum sesuai acuan SOP 
4. Dokumen standar pelayanan 

sudah sesuai acuan SOP, 
diotorisasi dan 
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        ditunjukkan bukti 

5 Mengukur 
program 
pengembangan 
sistem layanan 
berbasis sistem 
informasi 

Ada program 
pengembangan sistem 
layanan berbasis sistem 
informasi 

Apakah unit kerja 
melakukan 
pengembangan 
sistem layanan 
berbasis sistem 
informasi? 

   1 Capaian/Keterangan: 
1. Dokumen pengembangan 

sistem layanan unit kerja tidak 
ada 

2. Unit kerja tidak melakukan 
pengembangan sistem layanan 
berbasis informasi 

3. Unit kerja melakukan 
pengembangan sistem layanan 
berbasis informasi, namun 
belum dapat operasional 

4. Unit kerja melakukan 
pengembangan sistem layanan 
berbasis informasi dan 
ditunjukkan bukti 
operasionalisasinya 

6 Mengukur proses 
perencanaan dan 
pengadaan 
sarana 

Rekapitulasi kebutuhan 
sarana unit kerja 

Apakah unit kerja 
menyusun 
rekapitulasi 
kebutuhan sarana 
unit kerja? 

4    Capaian/Keterangan: 

1. Dokumen rekapitulasi rencana k 
tidak ada 

2. Dokumen rekapitulasi rencana 
kebutuhan sarana unit kerja ada 
belum diotoritasi 

3. Dokumen rekapitulasi rencana 
kebutuhan sarana unit kerja 
belum sesuai standar layanan 

4. Dokumen rekapitulasi rencana 
kebutuhan sarana unit kerja 
ada, telah diotorisasi, sesuai 
standar layanan dan 
ditunjukkan 
buktinya 

Implementasi pengadaan Bagaimanakah     Capaian/Keterangan: 
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  sarana di unit kerja implementasi 
pengadaan sarana 
di unit kerja? 

4    1. Pengadaan sarana di unit kerja 
sama sekali tidak 
terimplementasi 

2. Implementasi pengadaan sarana 
di unit kerja  tidak sesuai 
rencana 

3. Implementasi pengadaan sarana 
di unit kerja belum disertai 
pembuatan catatan mutu 

4. Implementasi pengadaan sarana 
di unit kerja sesuai rencana 

dan ada catatan mutunya serta 
ditunjukkan buktinya 

7 Prosesing dan 
Perawatan 
sarana prasarana 

Ada prosedur prosesing 
sarana prasarana 

Apakah ada 
prosedur prosesing 
sarana prasarana? 

4    Capaian/Keterangan: 
1. Prosedur prosesing dan 

perawatan sarana dan 
prasarana 

tidak ada 

2. Prosedur prosesing dan 
perawatan sarana dan 
prasarana ada 

belum diotorisasi 
3. Prosedur prosesing dan 

perawatan sarana dan 
prasarana 
kurang sesuai acuan SOP 

4. Prosedur prosesing dan 
perawatan sarana prasarana 
sudah 
diotorisasi dan ditunjukkan bukti  

8 Kegaiatan bagian 
SDM 

Jenis kegiatan Berapa banyak 
jenis kegiatan yang 
ada di bagian SDM 

1 Capaian/Keterangan: 
1. Pembagian kegiatan sesuai 

dengan kebutuhan UM Kendari 
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   UM Kendari  dan tidak terdokumentasi 

2. Pembagian kegiatan sesuai 
dengan kebutuhan UM Kendari 
dan terdokumentasi 

9 Mengukur 
ketersediaan 
Standart 
Operasional 
Prosedur (SOP) 

Ketersediaan SOP Apakah setiap 
kegiatan/proses 
dari lingkup kerja 
tersedia SOP? 

 3   Realisasi: Ya/Tidak 
Capaian/Keterangan: 

1. Jumlah SOP 25 % dari total 
kegiatan lingkup kerja 

2. Jumlah SOP 50 % dari total 
kegiatan lingkup kerja 

3. Jumlah SOP 75 % dari total 
kegiatan lingkup kerja 

4. Jumlah SOP 100 % dari total 
kegiatan lingkup kerja dan 
ditunjukkan buktinya 

10 Mengukur 
ketersediaan 
Instruksi Kerja 
(IK) 

Ketersediaan IK Apakah setiap 
kegiatan/proses 
dari lingkup kerja 
tersedia IK? 

  3  Realisasi: Ya/Tidak 
Capaian/Keterangan: 

1. Jumlah IK 25 % dari total 
kegiatan lingkup kerja 

2. Jumlah IK 50 % dari total 
kegiatan lingkup kerja 

3. Jumlah IK 75 % dari total 
kegiatan lingkup kerja 

4. Jumlah IK 100 % dari total 
kegiatan lingkup kerja 

dan ditunjukkan buktinya 

11 Mengukur dan 
evaluasi 
Kedisiplinan Kerja 

Ketersediaan Rekapitulasi 
Presensi 

Apakah terdapat 
ketersediaan 
rekapitulasi 
presensi di unit 
kerja anda? 

4    Capaian/Keterangan: 
1. Dokuman rekapitulasi presensi 

unit kerja tidak ada 
2. Dokumen rekapitulasi presensi 

unit kerja ada, tdk diotorisasi 
3. Dokumen rekapitulasi presensi 
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        unit kerja ada, belum 
diverifikasi 

4. Dokumen rekapitulasi presensi 
unit kerja ada, sudah 
diverifikasi dan diotorisasi 

Implementasi/ Pelaksanaan 
Team Work (kerja sama) 

Bagaimanakah 
implementasi/ 
pelaksanaan Team 
Work (kerja sama) 
di unit kerja anda? 

4    Capaian/Keterangan: 

1. Pelaksanaan team work (kerja 
sama) di unit kerja sama sekali 
tidak berjalan 

2. Implementasi team work (kerja 
sama) di unit kerja tidak sesuai 
dengan prosedur mutu yang 
ditetapkan 

3. Implementasi team work (kerja 
sama) di unit kerja belum  
disertai b 

4. Implementasi team work (kerja 
sama) di unit kerja sesuai 
prosedur mutu yang ditetapkan 
dan ditunjukkan bukti catatan 

mutunya 

Evaluasi Kedisiplinan Kerja Apakah evaluasi 
kedisiplinan  kerja 
dilakukan  di  unit 
kerja anda,  dan 
bagaimana 
hasilnya? 

4    Realisasi: Ada/Tidak ada 
Capaian/Keterangan: 

1. Evaluasi kedisiplinan kerja dan 
hasilnya tidak pernah 
dilakukan 

2. Hasil evaluasi kedisiplinan kerja 
dan hasilnya tidak 

diotorisasi 
3 .Evaluasi kedisiplinan kerja dan 

hasilnya belum dilakukan 
diverifikasi 

4. Dokumen evaluasi kedisiplinan 
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        kerja dan hasilnya dilakukan 
diverifikasi dan diotorisasi 

Tindak lanjut hasil evaluasi 
(reward, punishment) 

Apakah dilakukan 
tindak lanjut dari 
kegiatan evaluasi 
kedisiplinan kerja? 

 3   Capaian/Keterangan: 

1. Dokumen tindak lanjut evaluasi 
kedisiplinan kerja 
tidakdilakukan 

2. Hasil evaluasi kedisiplinan kerja 
tidak dilakukan tindak lanjutnya 
dan tidak diotorisasi 

3 Evaluasi kedisiplinan kerja 
dilakukan tindak lanjut, tetapi 
belum diverifikasi 

4. Dokumen hasil evaluasi 
kedisiplinan kerja dilakukan 
dengan analisis tindak lanjut 
dan ditunjukkan bukti serta 
telah diverifikasi dan 
diotorisasi 

12 Mengukur 
pengendalian dan 
evaluasi Keluhan 
Stakeholders/ 
Pelanggan 

Pengendalian keluhan Apakah 
pengendalian 
keluhan 
stakeholders 
dilakukan di unit 
kerja anda? 

  2  Capaian/Keterangan: 
1. Pengendalian keluhan 

stakeholders di unit kerja tidak 
pernah dilakukan 

2. Dokumen pengendalian keluhan 
stakholders di unit kerja ada, 
tidak diotorisasi 

3. Dokumen pengendalian keluhan 
stakholders di unit kerja ada, 
belum diverifikasi 

4. Dokumen pengendalian 
keluhan stakholders di unit kerja 
ada, sudah diverifikasi dan 
diotorisasi 

Evaluasi terhadap keluhan Apakah evaluasi     Realisasi: Ada/Tidak ada 
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  yang diterima terhadap keluhan 
yang diterima 
stakeholders 
dilakukan  di unit 
kerja anda? 

  2  Capaian/Keterangan: 

1. Evaluasi terhadap keluhan 
stakeholders tidak pernah 
dilakukan 

2. Hasil evaluasi terhadap keluhan 
stakeholders tidak diotorisasi 

3.  Evaluasi terhadap keluhan 
stakeholders belum dilakukan 
verifikasi 

4. Dokumen evaluasi terhadap 
keluhan stakeholders dilakukan 

verifikasi dan diotorisasi 

Tindak lanjut hasil evaluasi 
terhadap keluhan 

Apakah dilakukan 
tindak lanjut dari 
hasil evaluasi 
terhadap keluhan 
yang diterima 
stakeholders? 

  2  Capaian/Keterangan: 

1. Dokumen tindak lanjut hasil 
evaluasi terhadap keluhan yang 
diterima stakeholders tidak 
dilakukan 

2. Hasil evaluasi terhadap keluhan 
yang diterima stakeholders 
tidak dilakukan tindak lanjutnya 
dan tidak diotorisasi 

3 . Evaluasi terhadap keluhan yang 
diterima stakeholders 
dilakukan tindak lanjut, tetapi 
belum diverifikasi 

4. Dokumen hasil evaluasi 
terhadap keluhan yang diterima 
stakeholders dilakukan dengan 
analisis tindak lanjut dan 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 

13 Prasarana Umum Lahan Status lahan milik 
sendiri dan 

    Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 



21  

 

 

   bersertifikat    1 Tidak tercapai (1)  
(1 lahan tersrtifitasi) 

 
Dokumen status lahan ditunjukkan 
bukti serta telah diverifikasi dan 
diotorisasi 

   Lokasi lahan 
mudah dijangkau 

    Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
Dokumen status lahan ditunjukkan 
bukti serta telah diverifikasi dan 
diotorisasi 

  Bangunan gedung Kekuatan fisik: 

1) Struktur 
bangunan kuat 
dan kokoh 

2) Stabil dalam 

memikul 

beban/kombina 

si beban 

3) Memenuhi 
persyaratan 
kelayanan 
(serviceability) 
dengan 
mempertimbang 
kan fungsi 
gedung, lokasi 
& keawetan. 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen kekuatan fisik 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 

   Kecukupan : 
sesuai dengan 
standar ratio luas 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 
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   terhadap pemakai: 

1) Ruang kelas: 

1.5 - 2 m2 / 

mahasiswa 

2) Ruang kantor: 2 

m2/dosen atau 

karyawan 

3) Auditorium : 

sesuai dengan 

jumlah 

maksimal 

wisudawan 

(kegiatan 

wisuda 

merupakan 

kegiatan 

dengan jumlah 

pemakaian 

terbesar di UM 

Kendari 

4) Klinik 

Kesehatan: 

sesuai standar 

untuk klinik 

danmengakomo 

dasi kegiatan 

pendidikan 

5) Ruang 

perpustakaan: 

     
 

Dokumen kecukupan bangunan 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 
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   1.6 m2/orang 

6) Ruang 

komputer: 2 

m2/orang 

7) Laboratorium: 

sesuai dengan 

kurikulum dan 

jumlah 

pemakaian 

yang 

direncanakan 

serta standar 

kebutuhan dan 

pemanfaatan 

ruang khusus 

laboratorium/ha 

ri. 

8) Ruang kegiatan 

mahasiswa: 

memenuhi 

rencana dan 

jenis kegiatan 

mahasiswa 

(teater, seni tari, 

ruang senat 

mahasiswa) 

9) Gedung 

olahraga: 

memenuhi 
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   kriteria gedung 

(indoor) untuk 

pemakaian jenis 

cabang 

olahraga 

tertentu dan 

lapangan untuk 

cabang 

sepakbola. 

10) Gudang: sesuai 

dengan 

rencana daya 

tampung per 

periode (umur 

penyimpanan) 

11) Parkiran: sesuai 

jenis dan jumlah 

kendaraan 

universitas 

     

   Keseuaian: Disain 
dan penataan 
sesuai dengan 
fungsi bangunan 
gedung/ruang dan 
persyaratan 
lingkungan. 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 ( gedung baru) 
 

Dokumen kesesuian bangunan 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 

   Keselamatan: 
Memenuhi 
persyaratan 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 
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   kemampuan 
bangunan gedung 
untuk: 
1) mendukung 

beban muatan 

2) mencegah dan 

menanggulangi 

bahaya 

kebakaran dan 

petir (memiliki 

dokumen 

pedoman dan 

standar teknis 

yang berlaku) 

mengenai 

pembebanan, 

ketahanan 

terhadap 

gempa 

dan/atau angin, 

sistem 

pengamanan 

kebakaran 

sistem 

penangkal petir 

     

Dokumen keselamatan bangunan 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 

   Kemudahan: 
Hubungan ke, dari, 
dan di dalam 
bangunan gedung: 
tersedia fasilitas 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 
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   dan aksebilitas 
yang mudah, 
aman, dan nyaman 
termasuk untuk 
penyandang cacat 
dan lanjut usia 

    Dokumen kemudahan bangunan 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 

  Kesehatan Lingkungan dan 
Keamanan 
Lingkungan 

Kesehatan: 
Memenuhi 
persyaratan: 
1) sistem 

penghawaan 

2) sistem 

pencahayaan 

3) sistem sanitasi 

4) penggunaan 
bahan 
bangunan 
gedung 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen syarat kesehatan 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 

   Kenyamanan: 
Memenuhi 
persyaratan: 
1) Kenyamanan 

ruang gerak: 

mempertimbang 

kan fungsi 

ruang, jumlah 

pengguna, 

perabot/peralat 

an, aksebilitas 

ruang 

2) Hubungan antar 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen syarat kenyamanan 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 
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   ruang 

3) Tempat duduk, 

meja memenuhi 

persyaratan 

ergonomi 

4) Kondisi udara 

dalam ruang 

(pertimbangan 

temperatur dan 

kelembaban) 

nyaman, berAC 

5) Pandangan: 

kenyamanan 

pandangan dari 

dalam gedung 

ke luar 

6) Tingkat getaran 

7) Tingkat 
kebisingan 
(Memiliki 
dokumen 
pedoman dan 
standar teknis 
yang berlaku 
untuk hubungan 
antar ruang, 
temperatur dan 
kelembaban, 
pandangan, 
tingkat getaran, 
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   tingkat 
kebisingan) 

     

   Keamanan 
Lingkungan: 
1) Tersedianya 

unit 
penanggung 
jawab 
keamanan 
lingkungan 

2) Adanya 

Program 

keamanan 

lingkungan 

kampus yang 

dilaksanakan 

dan dievaluasi 

secara rutin 

3) Tidak ada 
tindak 
kriminalitas dan 
asusila di 
lingkungan 
kampus 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen syarat keamanan 
lingkungan ditunjukkan bukti serta 
telah diverifikasi dan diotorisasi 

  Efektifitas Pemakaian 
bangunan/ gedung 

Mempunyai 
pedoman 
pemakaian sarana 
1) Memiliki target 

pemakaian 

2) Memiliki data 

pemakaian dan 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen pedoman pemakaian 
sarana ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 
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   dinilai efisien 

dalam 

pemakaiannya 

3) Dibuat 
rekomendasi 
perbaikan 

     

  Pemeliharaan dan 
perawatan bangunan 
gedung 

Pelaksana 
Pemeliharaan: 
Tersedia unit dan 
SDM pemelihara 
dan perawatan 
bangunan gedung 
atau menggunakan 
jasa pemeliharaan 
dan perawatan 
gedung yang 
bersertifikat 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen pelaksana pemelihara 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 

   Pemeliharaan: 
Terselenggara 
kegiatan 
pemeliharaan 
bangunan gedung, 
meliputi: 
pembersihan, 
perapian, 
pemeriksaan, 
pengujian, 
perbaikan dan/atau 
penggantian bahan 
atau perlengkapan 
gedung, dan 
kegiatan sejenis 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen pemeliharaan gedung 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 
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   lainnya 
berdasarkan 
pedoman 
pengoperasian dan 
pemeliharaan 
bangunan gedung 

     

   Perawatan: 
Perawatan meliputi 
perbaikan dan/atau 
penggantian 
bagian bangunan, 
bahan bangunan, 
dan/atau prasarana 
dan sarana 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen perawatan gedung 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 

   Sertifikat laik 
Fungsi: Terdapat 
laporan hasil 
kegiatan 
pemeliharaan dan 
perawatan yang 
digunakan untuk 
pertimbangan 
penetapan 
perpanjangan 
sertifikat laik fungsi 
yang ditetapkan 
pemda (setiap 5 
tahun). 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen sertifikat laik fungsi 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 

   K3: Kegiatan 
pelaksanaan 
pemeliharaan dan 
perawatan 
bangunan gedung 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 
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   harus menerapkan 
prinsip-prinsip 
keselamatan dan 
kesehatan kerja 
(K3) 

    Dokumen K3 ditunjukkan bukti 
serta telah diverifikasi dan 
diotorisasi 

  Air Sistem penyediaan 
air bersih, 
reservoir, 
perpipaan, dan 
perlengkapannya, 
memenuhi 
persyaratan teknis: 
1) Jumlah air yang 

tersedia 

memenuhi 

kebutuhan 

pemakai 

2) Kualitas air 

memenuhi 

persyaratan air 

bersih 

3) Aliran air 

mengalir secara 

menerus 

4) Tidak ada 
keluhan dari 
pemakai 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen penyediaan air yang 
memenuhi persyaratan teknis 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 

  Sanitasi WC/ toilet 
memenuhi 
persyaratan teknis: 
1) Tersedia air 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 
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   bersih dalam 

jumlah cukup 

2) WC/toilet dalam 

keadaan bersih 

dan berfungsi 

3) Tidak ada 
keluhan dari 
pemakai 

     

Dokumen sanitasi yang memenuhi 
persyaratan teknis ditunjukkan 
bukti serta telah diverifikasi dan 
diotorisasi 
 
Terlaksana tp tidak terdokumntasi 

  Drainase Saluran drainase 
dan bangunan air 
lainnya memenuhi 
persyaratan teknis: 
1) Saluran 

drainase 

mampu 

mengatasi 

aliran air (tidak 

terjadi 

genangan air, 

banjir) 

2) Saluran 
drainase yang 
bersih/terpelihar 
a 

3) Memiliki 
peralatan/perle 
ngkapan 
pengelolaan 
sampah mulai 
dari pewadahan 
(sekaligus 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen drainase yang 
memenuhi persyaratan teknis 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 
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   pemilahan), 

pengumpulan, 
TPS dan TPA 

     

  Listrik 1) Perlengkapan 

listrik memenuhi 

persyaratan 

teknis 

2) Tersedia gardu 

listrik dan 

peralatan listrik 

dengan kondisi 

baik (laporan 

pemeriksaan 

secara berkala) 

3) Proses 

pembelajaran 

tidak terganggu 

oleh kurangnya 

daya listrik 

4) Pemakaian 

sesuai 

kebutuhan 

(dokumen 

laporan 

penggunaan 

listrik 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen listrik yang memenuhi 
persyaratan teknis ditunjukkan 
bukti serta telah diverifikasi dan 
diotorisasi 
 
Dokumen ada pada keuangan 

  Jaringan Telekomunikasi 1) Tersedia 

sambungan dan 

instalasi telepon 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 
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   dengan kondisi 

baik (laporan 

pemeriksaan 

secara berkala) 

2) Tersedia Pusat 

Komunikasi 

(PUSKOM) 

3) Tidak terganggu 

proses 

komunikasi dan 

informasi 

karena 

minimnya 

jumlah saluran 

telepon dan 

lainnya 

4) Pemakaian 

sesuai 

kebutuhan 

(dokumen 

laporan 

penggunaan 

telepon, dan 

lainnya) 

     
 

Dokumen jaringan telekomunikasi 
yang memenuhi persyaratan teknis 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 

  Transportasi 1) Jumlah Bis 

memenuhi daya 

angkut 

mahasiswa, 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 
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   karyawan, dan 

lain-lain 

(dilakukan 

pendataan) 

yang 

diselaraskan 

dengan jadual 

angkutan yang 

efisien dan 

efektif 

2) Kualitas baik 

(fisik baik, 

terawat dan ada 

dokumen 

pemakaian dan 

perawatan) 

    Dokumen transportasi yang 
memenuhi persyaratan teknis 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 
 
( Bus 1 ada)  

  Parkir 1) Memenuhi daya 

tampung 

kendaraan 

sivitas 

akademika 

(berdasarkan 

pendataan), 

namun tidak 

mengurangi 

lahan hijau 

2) Tata letak dan 

pengaturan 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen parkiran yang memenuhi 
persyaratan teknis ditunjukkan 
bukti serta telah diverifikasi dan 
diotorisasi 
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   yang tepat 

3) Keamanan 

kendaraan di 

tempat parkir 

     

  Taman 1) Penataan 

taman yang 

menunjang 

suasana belajar 

yang nyaman 

2) Pemilihan 

tanamanan 

yang tepat 

untuk 

lingkungan, 

keindahan dan 

kemudahan 

perawatan/ 

pemeliharaan 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen taman yang memenuhi 
persyaratan teknis ditunjukkan 
bukti serta telah diverifikasi dan 
diotorisasi 

14 Fasilitas 
Pembelajaran 

Peralatan Ruang Kuliah 1) Tersedianya 

peralatan kuliah 

lengkap (seperti 

LCD, OHP, 

whiteboard, 

soundsytem, 

dan lain-lain) 

2) Tersedia 

peralatan kuliah 

cadangan 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen peralatan ruang kuliah 
memenuhi persyaratan teknis 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 
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   3) Tersedia ruang 

kuliah 

cadangan 

     

  Peralatan Ruang 
Perkantoran 

1) Tersedianya 

perlatan kantor 

cukup modern 

dan lengkap 

2) Usia peralatan 

kantor 

maksimal 5 

tahun 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen peralatan ruang 
perkantoran memenuhi 
persyaratan teknis ditunjukkan 
bukti serta telah diverifikasi dan 
diotorisasi 

  Bahan dan Perlengkapan 
Perpustakaan 

1) Jumlah judul 

bahan pustaka 

lengkap, 

relevan dan 

mutakhir 

dengan 

cakupan yang 

luas 

2) Bahan pustaka 

sesuai dengan 

kebutuhan 

program studi 

dan bervariasi: 

Buku, CD-ROM, 

microvice, jurnal 

ilmiah. 

3) Tersedia buku 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen bahan dan perlengkapan 
perpustakaan memenuhi 
persyaratan teknis ditunjukkan 
bukti serta telah diverifikasi dan 
diotorisasi 
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   referensi 

internasional 

4) Tersedia 

dokumen 

disertasi, thesis, 

skripsi dan 

tugas akhir 

mahasiswa 

5) Tersedia buku 

teks, jurnal, 

majalah ilmiah 

terbitan 3 tahun 

terakhir 

6) Rasio jumlah 

buku terhadap 

mahasiswa 

dalam semua 

bidang kajian 

memenuhi 

Pedoman 

Perpustakaan 

Perguruan 

Tinggi 

7) Memiliki akses 

dari/ke 

perpustakaan 

daerah, 

nasional. 

8) Tersedia mesin 
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   fotocopy, micro 

reader, internet 

dan intranet 

9) Dana untuk 

pengadaan dan 

pemeliharaan 

bahan pustaka 

tersedia 

memadai 

10) Tersedia data 

layanan bahan 

pustaka/hari 

Aksebilitas 

layanan 24 jam 

(webpack) 

11) Layanan 

rujukan tidak 

lebih dari 24 

jam 

     

  Peralatan laboratorium, 
bengkel, studio, 
lahan percobaan, dan klinik 

1) Peralatan 

laboratorium 

lengkap, 

modern dan 

cukup mutakhir 

serta sesuai 

dengan 

kebutuhan 

2) Ada 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen peralatan laboratorium, 
bengkel studio, lahan percobaab 
dn klinik memenuhi persyaratan 
teknis ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 
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   perencanaan 

dengan dana 

yang memadai 

untuk 

pengadaan, 

pemeliharaan 

dan 

peningkatan 

mutu peralatan 

3) Ruangan 

memenuhi 

standar 

keamanan, 

keselamatan 

dan 

kenyamanan 

kerja 

     

  Fasilitas Komputer 1) Tersedia 

komputer dan 

perangkat lunak 

yang lengkap 

dan canggih 

2) Sistem 

teknologi 

informasi harus 

selalu ditata 

dan di upgrade 

minimal 1 tahun 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen fasilitas komputer 
memenuhi persyaratan teknis 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 
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   1 kali 

3) Akses untuk 

dosen, 

mahasiswa dan 

pegawai lainnya 

minimal 1 jam 

4) Pemakaian 

komputer tinggi 

5) Ada kebijakan 

pemeliharaan 

dan 

modernisasi 

komputer serta 

didukung dana 

yang memadai 

6) Dihubungkan 

dengan jaringan 

lokal dan 

internet 

7) Rasio jumlah 

komputer/mhs 

maksimal 1 : 10 

     

15 Sumber Belajar Kelayakan dan 
keberagaman 

1) Tersedia 

sumber-sumber 

pemelajaran/intr 

uksional yang 

layak/ sesuai 

dengan 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen keleyakan dan 
kebergaman sumber belajar 
ditunjukkan bukti serta telah 
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   kebutuhan 

dalam SAP 

2) Ada dokumen 

sumber-sumber 

belajar yang 

dimiliki 

3) Sumber belajar 

yang tersedia 

dan 

dimanfaatkan 

beragam 

    diverifikasi dan diotorisasi 

  SOP penggunaan sumber 
belajar 

1) Ada SOP 

penggunaan 

perpustakaan 

2) Setiap kegiatan 

dalam 

pemanfaatan 

sumber belajar 

yang ada 

memilki SOP 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen SOP penggunaan 
sumber belajar ditunjukkan bukti 
serta telah diverifikasi dan 
diotorisasi 

  Dokumentasi 1) Tersedia 

dokumentasi 

tentang akses 

dan variasi 

penggunaan 

sumber-sumber 

pembelajaran 

oleh mahasiswa 

   1 Capaian/Keterangan 

Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumenasi ditunjukkan bukti 
serta telah diverifikasi dan 
diotorisasi 



43  

 

 

   dan staf 

akademik 

2) Tersedia 

dokumentasi 

sumber-sumber 

belajar yang 

ditawarkan 

3) pada dosen dan 

mahasiswa 

     

  Perpustakaan digital 1) Tersedia 

perpustakaan 

yang dapat 

diakses oleh 

mhs dengan 

mudah 

2) Tersedia atau 

minimal ada 

rencana untuk 

mengembangka 

n perpustakaan 

digital yang 

mudah diakses 

oleh dosen dan 

mahasiswa 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen rencanaa 
pengembangan perpustkn digital 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 

  Media 
pembelajaracn 

Isi media 

pembelajaran 

sejalan dengan 

kurikulum dan 

   1 Capaian/Keterangan 

Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 
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   mampu 

membangkitkan 

motivasi 

    Dokumen media pembelajaran 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 

16 Perencanaan 
Sarana dan 
Prasarana 

Kebutuhan, kesinambungan 
dan kelengkapan 

1) Tersedia 

rencana 

strategik SP 

yang dirancang 

sesuai misi, 

kebutuhan dan 

perkembangan 

IPTEK, 

Olahraga & seni 

2) Tersedia 

rencana 

tahunan dan 

rencana 

operasional 

yang tetap 

berada dalam 

koridor renstra 

SP/RIP/Masterp 

lan 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen perencanan sarana dan 
prasarana ditunjukkan bukti serta 
telah diverifikasi dan diotorisasi 

17 Pengadaan 
Barang dan Jasa 

Proses pengadaan barang 
dan jasa 

1) Pengadaan 

barang/jasa 

harus mengacu 

pada Perpres 

RI Nomor 70 

tahun 2012 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen proses pengadaan 
barang dan jasa ditunjukkan bukti 
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   2) Rangkuman 

kegiatan  atau 

proses 

dilakukan 

berdasarkan 

SOP yang 

berlaku di UM 

Kendari. 

3) Waktu/atau 

lama proses 

pengadaan juga 

mengacu pada 

Perpres RI 

Nomor 70 tahun 

2012. 

    serta telah diverifikasi dan 
diotorisasi 

  Penerimaan barang 1) Penerimaan 

barang dari 

penyedia sesuai 

jumlah, 

spesifikasi, dan 

waktu dalam 

kontrak atau 

deskripsi/dokum 

en pengadaan 

barang 

2) Penerimaan 

barang harus 

dilengkapi 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen penerimaan barang 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 
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   dengan Berita 

Acara (BA) 

Penerimaan 

barang dan 

ditandatangani 

oleh pihak 

Penyedia 

Barang dan 

Penerima. 

3) BA harus 

menjelaskan 

waktu serah 

terima, kualitas, 

jumlah dan 

spesifikasi 

barang yang 

diserahterimaka 

n 

     

  Pendistribusian barang 1) Pendistribusian 

barang dari Unit 

Kerja 

Pengadaan 

atau Panitia 

Pengadaan 

keunit kerja 

pengusul 

dilaksanakan 

tanpa adanya 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen pendistribusian barang 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 
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   kesalahan dan 

penyimpangan 

dari yang 

diusulkan unit 

pengaju 

kebutuhan 

2) Setiap 

penyerahan 

barang dari Unit 

Kerja 

Pengadaan 

atau Panitia 

Pengadaan 

keunit kerja 

pengusul harus 

dilengkapi BA 

penyerahan 

yang 

ditandatangi 

keduabelah 

pihak yang 

bersangkutan. 

3) BA harus 

menjelaskan 

waktu serah 

terima, kualitas, 

jumlah dan 

spesifikasi 

barang yang 
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   diserahterimaka 

n 

     

  Pemenuhan 
pengadministrasian 

1) Tertuangkannya 

seluruh proses 

kegiatan dalam 

Berita Acara 

(BA) oleh Unit 

Kerja 

Pengadaan 

atau Panitia 

Pengadaan 

2) Terdokumentasi 

kannya seluruh 

BA proses 

pengadaan 

barang/jasa 

yang 

bersangkutan 

3) Terciptanya 

pendokumentas 

ian yang rapi, 

mudah 

ditemukan 

ketika 

diperlukan dan 

tersimpan aman 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen pengaadministrasian 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 

  Pelaporan Kegiatan 1) Selama proses 

kegiatan 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 
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   pengadaan, 

Unit Kerja 

Pengadaan 

atau Panitia 

Pengadaan 

melaporkan 

dengan lengkap 

pada pimpinan 

dan Pejabat 

Pembuat 

Komitmen 

(PPK) secara 

berkala hingga 

proses 

pengadaan 

selesai. 

2) Unit Kerja 

Pengadaan 

atau Panitia 

Pengadaan 

membuat 

laporan singkat 

secara tertulis 

tentang proses 

pengadaan 

kepada 

pimpinan dan 

PPK di akhir 

kegiatan 

     
 

Dokumen pelaporan kegitan 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 
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   pengadaan 

sebuah atau 

satu paket 

barang/jasa. 

3) Terlaporkannya 

proses 

pengadaan 

bersangkutan 

oleh PPK 

kepada Rekto 

rmelalui Wakil 

Rekor II UM 

Kendari. 

     

18 Inventarisasi 
Sarana dan 
Prasarana 

Status Barang 1) Bebas 

permasalahan 

atas status 

barang karena 

barang telah 

melalui proses 

serah terima 

dari penyedia 

kepada PPK 

melalui unit 

kerja 

pengadaan 

2) Terjadinya 

kesepakatan 

antar penerima 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 
 
 (Spesifikasi Barang belum ada) 
( berita acara belum ada) 
( Belum ada lapaoran ke WR 2 ) 

 
 

Dokumen status barang 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 
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   dengan 

penyedia 

barang bahwa 

barang sesuai 

dengan kontrak 

3) Dibuatnya 

Berita Acara 

(BA)     yang 

lengkap 

terutama 

memuat   waktu 

serah  terima, 

jumlah, kualitas, 

dan spesifikasi 

barang  sesuai 

kontrak 

pengadaan 

4) BA 

tertembuskan 

dari penerimaan 

barang 

inventaris di 

bawah 

pengetahuan 

Kepala Biro 

Umum pada 

Rektor melalui 

Wakil Rektor II 

UM Kendari 
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  Pengidentifikasian Barang 
inventaris 

1) Teridentifikasiny 

a karakteristik 

barang dengan 

jelas terutama 

mengenai 

jumlah, bentuk, 

ukuran, luas, 

warna, volume, 

jenis, macam, 

lokasi, alamat, 

posisi, dan letak 

(site) dari objek 

yang 

diinventarisasik 

an sebagai 

sarana dan 

prasarana di 

UM Kendari 

2) Tercatatnya 

seluruh 

karakteristik 

barang yang 

diinventarisasi 

termasuk 

kekhasan 

barang tertentu 

dibanding 

barang yang 

sama atau 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen identifikasi barang 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 
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   serupa      

  Pengkategorian barang 1) Terklasifikasiny 

a seluruh 

barang 

berdasarkan 

kategorisasi 

yang dibakukan 

di lingkungan 

UM Kendari 

oleh Rektor 

melalui Wakil 

Rektor II 

2) Mencatat setiap 

kategori barang 

yang 

Diinventarisasi  

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 
 

Belum diketahui oleh WR 
 

Dokumen kategori barang 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 

  Penyiapan kode barang 
(Kodefikasi 
Atau labeling) 

1) Kode barang 

inventaris telah 

memenuhi 

urutan huruf 

dan/atau angka 

yang ditetapkan 

di UM Kendari 

oleh Rektor 

melalui Wakil 

Rektor II 

kepada Kabag 

Sarana dan 

   1 Capaian/Keterangan 

Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen kategori barang 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 
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   Praasarana 

2) Tidak terjadi 

pemberian kode 

sama untuk 

setiap 

item/satuan 

barang 

3) Tercatatnya 

setiap kode 

barang dalam 

buku induk 

inventaris 

4) Melekatkan 

kode pada 

setiap barang 

dengan cara 

mencetak atau 

menempelkan 

kode 

5) Amannya kode 

yang tertempel 

tidak dapat 

diubah, dicabut, 

dipindahkan, 

atau 

dihilangkan 

6) Kode barang 

harus ditempel 

pada bagian 
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   yang mudah 

dibaca dan 

tersembunyi 

     

  Pembukuan dan 
Pengadministrasian 

1) Memastikan 

kembali bahwa 

seluruh barang 

yang telah 

dikodefikasi 

dicatat dalam 

buku induk 

inventarisasi 

barang 

2) Tertempelkanny 

a lembar daftar 

inventaris 

barang pada 

setiap ruangan 

atau tempat di 

mana barang 

tersebut berada 

3) Tersimpannya 

dengan aman 

dan rapi seluruh 

catatan 

inventaris 

barang 

4) Membuat BA 

serah terima 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen pembukuan dan 
pengadministrsian barang 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 
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   5) Membuat surat 

penyerahan hak 

dan tanggung 

jawab 

mengenai 

penggunaan 

barang dari Biro 

Umum dan 

Bagian 

Perlengkapan 

ke unit 

pengguna 

barang 

6) Membuat surat 

serah terima 

barang dari Biro 

Umum dan 

Bagian 

Perlengkapan 

kepada unit 

kerja pengguna 

(user) barang 

7) Terciptanya 

pendokumentas 

ian yang rapi, 

mudah 

ditemukan 

ketika 

diperlukan dan 
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   tersimpan 

aman. 

     

  Pelaporan hasil 
inventarisasi 

1) Terlaporkannya 

secara tertulis 

seluruh proses 

dan hasil 

inventarisasi 

barang kepada 

Rektor melalui 

PR II 

UNDIKSHA 

2) Menembuskan 

laporan tersebut 

pada pengguna 

barang 

inventaris 

bersangkutan 

3) Menembuskan 

kepada Rektor 

melalui PR II 

mengenai BA 

serah terima 

barang dari 

Bagian 

Perlengkapan 

ke unit kerja 

pengguna 

barang 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen pelaporan hasil 
inventrisasi barang ditunjukkan 
bukti serta telah diverifikasi dan 
diotorisasi 
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   4) Menembuskan 

surat 

penyerahan hak 

dan tanggung 

jawab 

mengenai 

penggunaan 

barang dari 

Bagian 

Perlengkapan 

ke unit 

pengguna 

barang 

     

  Serah terima fisik barang 
inventaris 

1) Terselenggaran 

ya serah terima 

secara fisik 

barang  dari 

Bagian 

Perlengkapan 

kepada  unit 

kerja sebagai 

pengguna 

barang 

inventaris 

2) Termuatnya 

seluruh barang 

yang 

diserahterimaka 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen serah terima barang 
inventrisasi ditunjukkan bukti serta 
telah diverifikasi dan diotorisasi 
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   n dalam sebuah 

Berita Acara 

serah terima 

     

19 Prosedur 
Penggunaan 
Sarana dan 
Prasarana 
19.1 Penggunaan 
Permanen ruang, 
alat dan 
perlengkapan 

Pengajuan kebutuhan 

ruang, alat dan 

perlengkapan 

1) Diajukannya 

dengan jelas 

secara tertulis 

kebutuhan 

ruang, atau alat 

dan 

perlengkapan 

dari Fak/ / 

Prodi/ Unit 

Kerja 

2) Diterimanya 

pengajuan 

tersebut oleh 

Wakil Rektor II 

ditembuskan ke 

Biro umum dan 

Bagian Saran 

Prasarana. 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen pengajun kebutuhan 
ruang, alat dan perlengkapan 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 

  Ketersediaan ruang, atau 

alat dan perlengkapan 

1) Teridentifikasiny 

a dengan 

saksama/ jelas 

mengenai 

ketersediaan 

objek yang 

diajukan 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen ketersediaan ruang, atau 
alat dan perlengkapan ditunjukkan 
bukti serta telah diverifikasi dan 
diotorisasi 
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   2) Pemberitahuan 

segera kepada 

pengaju jika 

permintaan 

tidak tersedia 

3) Pemberitahuan 

segera kepada 

pengaju jika 

ada kekurangan 

persyaratan/ 

ketidak jelasan 

dalam 

pengajuan dan 

pengaju 

merevisi 

permohonannya 

4) Penerbitan 

surat 

persetujuan 

oleh Biro Umum 

jika 

permohonan 

disetujui 

5) Tertembuskann 

ya kepada 

Wakil Rektor II 

mengenai 

proses dan 

akhir dari 
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   pengajuan 

penggunaan 

ruang, alat dan 

perlengkapan 

tersebut 

     

  Penggunaan ruang, alat 

dan 

Perlengkapan 

1) Sesuainya 

waktu, tempat, 

dan 

kekhususan 

lainnya atas 

penggunaan 

ruang, atau alat 

dan 

perlengkapan 

oleh yang 

berhak 

2) Terjaganya 

semua kualitas 

ruang, atau alat 

dan 

perlengkapan 

yang digunakan 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen penggunaan ruang, atau 
alat dan perlengkapan ditunjukkan 
bukti serta telah diverifikasi dan 
diotorisasi 

  Administrasi Dan pelaporan 1) Terdokumentasi 

kannya seluruh 

dokumen 

proses 

pengajuan 

penggunaan 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen administrasi daan 
pelporan penggunaan ruang atau 



62  

 

 

   ruang atau alat 

dan 

perlengkapan 

2) Terdokumentasi 

nya semua 

dokumen hasil 

dari proses 

pengajuan 

pengguanaan 

ruang atau alat 

dan 

perlengkapan 

3) Terciptanya 

pendokumentas 

ian yang, rapi, 

mudah 

ditemukan 

ketika 

diperlukan dan 

tersimpan aman 

4) Terlaporkannya 

oleh Biro 

Umum/Bagian 

Sarana tentang 

penggunaan 

permanen 

ruang, atau alat 

dan 

perlengkapan 

    alat daan perlengkapaannya 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 
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   bersangkutan      

 19.2 Peminjaman 
ruang, alat dan 
perlengkapan 

Pengajuan Kebutuhan 
ruang, alat dan 
perlengkapan 

1) Diajukannya 

dengan jelas 

secara tertulis 

peminjaman/ke 

butuhan ruang, 

atau alat dan 

perlengkapan 

dari Fak/ Prodi/ 

Unit Kerja 

2) Diterimanya 

pengajuan 

tersebut oleh 

Wakil Rektor II 

kemudian di 

disposisi ke Biro 

Umum dan 

Bagian 

Perlengkapan. 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen pengjun keb 
penggunutuhna ruang atau alat 
dan perlengkapaannya ditunjukkan 
bukti serta telah diverifikasi dan 
diotorisasi 

  Ketersediaan ruang, atau 

alat dan perlengkapan 

1) Teridentifikasiny 

a dengan 

saksama/ jelas 

mengenai 

ketersediaan 

objek yang 

diajukan 

2) Pemberitahuan 

segera kepada 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen ketersediaan ruang, atau 
alat dan perlengkapan ditunjukkan 
bukti serta telah diverifikasi dan 
diotorisasi 
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   pengaju jika 

permintaan 

tidak tersedia 

3) Pemberitahuan 

segera kepada 

pengaju jika 

ada kekurangan 

persyaratan/ 

ketidak jelasan 

dalam 

pengajuan dan 

pengaju 

merevisi 

permohonannya 

4) Penerbitan 

surat 

persetujuan 

oleh Biro Umum 

jika 

permohonan 

disetujui 

5) Tertembuskann 

ya kepada 

Wakil Rektor II 

mengenai 

proses dan 

akhir dari 

pengajuan 

penggunaan 
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   ruang, alat dan 

perlengkapan 

tersebut 

     

  Penggunaan ruang, alat 

dan perlengkapan yang 

dipinjam 

1) Sesuainya 

waktu, tempat, 

dan 

kekhususan 

lainnya atas 

penggunaan 

ruang, atau alat 

dan 

perlengkapan 

oleh yang 

berhak 

2) Terjaganya 

semua kualitas 

ruang, atau alat 

dan 

perlengkapan 

yang digunakan 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen penggunaan ruang, atau 
alat dan perlengkapan ditunjukkan 
bukti serta telah diverifikasi dan 
diotorisasi 

  Administrasi dan pelaporan 

peminjaman 

1) Terdokumentasi 

kannya seluruh 

dokumen 

proses 

pengajuan 

peminjaman 

ruang atau alat 

dan 

   1 Capaian/Keterangan 

Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen administrasi dan 
pelaporan ruang, atau alat dan 
perlengkapan ditunjukkan bukti 
serta telah diverifikasi dan 
diotorisasi 
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   perlengkapan 

2) Terdokumentasi 

nya semua 

dokumen hasil 

dari proses 

pengajuan 

peminjaman 

ruang atau alat 

dan 

perlengkapan 

3) Terciptanya 

pendokumentas 

ian yang rapi, 

mudah 

ditemukan 

ketika 

diperlukan dan 

tersimpan aman 

4) Terlaporkannya 

oleh Biro Umum 

kepada Wakil 

Rektor II 

tentang 

peminjaman 

ruang, atau alat 

dan 

perlengkapan 

bersangkutan 
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20 Pemakaian 
kendaraan 

Pengajuan kebutuhan 

kendaraan 

1) Terajukannya 

dengan jelas 

secara tertulis 

kebutuhan 

kendaraan dari 

Fak/ Prodi/ Unit 

Kerja 

2) Diterimanya 

pengajuan 

tersebut oleh 

Bagian 

Perlengkapan. 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 
 
( Pick up saja ) 

 ( 2 mobil : inova, frued, pick up) 
 

Dokumen pengajuan kebutuhan 
kendaaraan ditunjukkan bukti serta 
telah diverifikasi dan diotorisasi 

  Ketersediaan Kendaraan 1) Teridentifikasiny 

a dengan 

saksama/ jelas 

mengenai 

ketersediaan 

kendaraan yang 

diajukan 

2) Pemberitahuan 

segera kepada 

pengaju jika 

permintaan 

tidak tersedia 

3) Pemberitahuan 

segera kepada 

pengaju jika 

ada kekurangan 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen ketersediaan kendaraan 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 
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   persyaratan/ 

ketidak jelasan 

dalam 

pengajuan dan 

pengaju 

merevisi 

permohonannya 

4) Penerbitan 

surat 

persetujuan 

oleh Bagian 

Perlengkapan 

jika 

permohonan 

disetujui 

     

  Penggunaan Kendaraan 1) Sesuainya 

waktu, tempat, 

dan 

kekhususan 

lainnya atas 

penggunaan 

kendaraan oleh 

peminjam 

2) Terjaganya 

semua kualitas 

kendaraan yang 

digunakan 

peminjam 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen penggunaan kendaraan 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 
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   3) Pengemudi 

kendaraan 

adalah orang 

yang bertugas 

sebagai 

pengemudi 

ditugasi Biro 

Umum melalui 

Bagian 

Perlengkapan. 

     

  Administrasi dan pelaporan 1) Terdokumentasi 

kannya seluruh 

catatan proses 

pengajuan 

penggunaan 

kendaraan 

2) Terdokumentasi 

nya semua 

catatan hasil 

dari proses 

pengajuan 

pengguanaan 

kendaraan 

3) Terciptanya 

pendokumentas 

ian yang rapi, 

mudah 

ditemukan 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen administrasi dan 
pelaporan penggunaan kendaraan 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 
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   ketika 

diperlukan dan 

tersimpan aman 

4) Terlaporkannya 

oleh Bagian 

Perlengkapan 

tentang 

penggunaan 

kendaraan 

bersangkutan 

     

21 Pemeliharaan 
dan Perbaikan 
Sarana dan 
Prasarana 
21.1 Perawatan 
sarana 
dan prasarana 

Pembuatan rencana kerja 

(rutin, general, insidensial) 

1) Tersusunnya 

dengan lengkap 

rencana 

perawatan 

2) Terencananya 

dengan jelas 

kategori 

perawatan 

3) Rutin/preventif 

4) umum (General 

Cleaning) 

5) tugas–tugas 

insidental 

6) Tersusunnya 

semua objek 

(SP) fisik dalam 

perencanaan 

perawatan 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen pembuatan dan rencana 
kerja pemeliharaan dan perbaaikan 
sarana daan prasaraana 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 
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  Pembuatan peta kerja 1) Tersusunnya 

peta kerja 

perawatan yang 

memuat waktu, 

alat, petugas, 

biaya, tempat 

dan 

karakteristik 

lainnya yang 

berkaitan 

dengan 

perawatan 

2) Tersajikannya 

secara tertulis 

peta kerja 

perawatan 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen pembuatan peta kerja 
pemeliharaan dan perbaaikan 
sarana daan prasaraana 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 

  Pelaksanaan Perawatan Terlaksananya 

perawatan yang 

sesuai dengan 

rencana waktu, 

alat, petugas, dan 

tempat serta 

karakteristik/ 

kekhususan 

lainnya 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen pelaksanan perawatan 
sarana daan prasaraana 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 

  Pengawasan Perawatan Terawasinya 
dengan baik 
semua rencana 
dan pelaksanaan 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 
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   perawatan      

Dokumen pengawasn perawatan 
sarana daan prasaraana 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 

  Administrasi dan Pelaporan 1) Terdokumentasi 
kannya seluruh 
catatan 
rencana, dan 
proses 
perawatan 

2) Terdokumentasi 
nya semua 
catatan hasil 
dari proses 
perawatan 

3) Terciptanya 
pendokumentas 
ian yang rapi, 
mudah 
ditemukan 
ketika 
diperlukan dan 
tersimpan aman 

4) Terlaporkannya 
oleh Biro Umum 
tentang 
perawatan 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen administrasi dn 
pelaporan perawatan sarana daan 
prasaraana ditunjukkan bukti serta 
telah diverifikasi dan diotorisasi 

 21.2 Pengajuan 

permohonan 

perbaikan 

Persiapan permohonan 1) Surat 
permohonan 
ditandatangani 
pimpinan unit 
kerja pengaju 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 
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   2) Karakteristik 
objek (SP) 
terdeskripsi 
dengan jelas 

3) Karakteristik 
kerusakan atau 
penurunan 
kualitas objek 
terdeskripsikan 
dengan rinci 
dan jelas 
disertai foto. 

4) Surat 
permohonan 
ditandatangani 
oleh Unit 
pengusul 
ditujukan 
kepada Rektor 
Cq Wakil Rektor 
ii ditembuskan 
ke Biro Umum 
dan Kabag 
Sarana 
Prasarana. 

    Dokumen persipan permohonan 
perawatan sarana daan 
prasaraana ditunjukkan bukti serta 
telah diverifikasi dan diotorisasi 

  Identifikasi rencana 

perbaikan & alokasi dana 

1) Teridentifikasiny 

a dengan jelas 

oleh bagian 

sarana 

prasarana 

apakah 

perbaikan SP 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen rencana perbikaan dan 
lokasssi dana perawatan sarana 
daan prasaraana ditunjukkan bukti 
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   tersebut 

terjadwalkan 

ataukah tidak 

2) Teridentifikasiny 

a dengan jelas 

apakah 

perbaikan SP 

tersebut telah 

dianggarkan 

atau tidak: 

(1). Jika telah 
dianggarka 
n, Unit 
Pengusul 
mengklarifi 
kasi ke 
bagian 
keuangan 
dan 
melaporkan 
ke Biro 
Umum 

(2). Jika belum 
dianggarka 
n maka 
harus 
menyusun 
RAB dan 
mengajuka 
n 
permohona 

    serta telah diverifikasi dan 
diotorisasi 
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   n agar 
dapat 
dibiayai 
dari 
lembaga. 

     

  Pemeriksaan Lapangan 1) Teridentifikasiny 

a dengan jelas 

karakteristik 

objek (SP) yang 

akan diperbaiki 

2) Teridentifikasiny 

a dengan rinci 

dan jelas 

karakteristik 

kerusakan atau 

penurunan 

kualitas objek 

yang 

bersangkutan 

3) Tersajikannya 

secara tertulis 

denganjelas 

dan rinci 

tentang 

kerusakan 

dengan mengisi 

formulir 

kerusakan cek 

lapangan. 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen pemeriksaan lapangan 
perawatan sarana daan prasarana 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 
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   4) Terdokumentasi 

kannya dengan 

baik catatan 

kerusakan 

tersebut. 

     

  Penyusunan & verifikasi 
RAB 

1) Unit kerja 

mengajukan 

kebutuhan 

anggaran 

perbaikan 

2) Bagian Sapras 

menyusun RAB/ 

berdasarkan 

hasil 

pemeriksaan. 

3) RAB disusun 

berdasarkan 

analisis PU dan 

SBU serta 

aturan yang 

semestinya 

digunakan. 

4) RAB 

ditandatangani 

oleh Unit 

Pengusul. 

5) RAB/HPS 

diajukan dan di 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 ( dukumentasi tidak ada ) 
 

Dokumen penyusunan dan 
verivvikasi RAB perawatan sarana 
daan prasarana ditunjukkan bukti 
serta telah diverifikasi dan 
diotorisasi 



77  

 

 

   acc oleh Rektor 

melalui Wakil 

Rektor II 

     

  Pemberian Persetujuan BAUK dan PPK 

memberikan 

persetujuan 

pelaksanaan 

pemeliharaan atas 

HPS dan RAB 

yang diajukan oleh 

PPK dan rekanan 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen pembeian persetujuan 
penyusunan dan verivikasi RAB 
perawatan sarana daan prasarana 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 

  Administrasi dan Pelaporan 1) Terdokumenta 
sikanya 
seluruh 
catatan 
perbaikan 

2) Terdokumenta 
sinya semua 
catatan hasil 
dari proses 
perbaikan 

3) Terciptanya 
pendokument 
asian yang 
rapi, mudah 
ditemukan 
ketika 
diperlukan dan 
tersimpan 
aman 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen administrasi dan 
pelaporan perawatan sarana daan 
prasarana ditunjukkan bukti serta 
telah diverifikasi dan diotorisasi 
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   4) Terlaporkanny 
a oleh PPK 
dan pejabat 
pengadaan. 

     

22 Pengawasan dan 
Pengendalian SP 
22.1 Instrumen 
dan Anggaran 

Penentuan instrument 

pengawasan 

dan pengendalian 

1) Terpilihnya 

metode dan 

instrumen 

lainnya yang 

tepat untuk 

pengawasan 

dan 

pengendalian 

2) Tersusunnya 

struktur tugas, 

kewajiban dan 

tanggung 

jawab staf 

untuk 

pengawasan 

dan 

pengendalian 

3) Tersusunnya 
RAB yang 
telah disetujui 
Rektor melalui 
Wakil Rektor II 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen intrumen pengawasan 
dan pengendalian sarana daan 
prasarana ditunjukkan bukti serta 
telah diverifikasi dan diotorisasi 

  Perencanaan Pengawasan 

dan 

Pengendalian 

Tersusunnya 
rencana 
pengawasan yang 
mencakup: 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 
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   1) Tersusunnya 
jadwal 
pengawasan 
dan 
pengendalian 

2) Pemanfaatan 
instrumen 

3) Alokasi 
sumberdaya 

     

Dokumen perencanaan 
pengawasan dan pengendalian 
sarana daan prasarana ditunjukkan 
bukti serta telah diverifikasi dan 
diotorisasi 

  Pembuatan peta kerja 

pengawasan dan 

pengendalian 

Tersusunnya peta 

kerja  untuk 

pengawasan dan 

pengendalian yang 

di dalamnya 

mencakup: 

1) Tahap demi 
tahap proses 
pengawasan 
dan 
pengendalian 

2) Jadwal 
pengawasan 
dan 
pengendalian 
untuk setiap 
komponen/ 
unsur/ item SP 

3) Penggunaan 
instrumen 
pengawasan 
dan 
pengendalian 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen peta kerja untuk 
pengawasan dan pengendalian 
sarana daan prasarana ditunjukkan 
bukti serta telah diverifikasi dan 
diotorisasi 
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   4) Alokasi 
sumberdaya 

     

 22.2 Realisasi 
pengawasan 

dan pengendalian 

Realisasi pengawasan dan 
pengendalian 

1) Terlaksananya 

seluruh aktivitas 

pengawasan 

dan 

pengendalian 

untuk seluruh 

komponen/ 

unsur/ item SP 

2) Terlaksananya 

pengawasan 

dan 

pengendalian 

sesuai jadwal, 

instrumen, dan 

alokasi jumlah 

dana. 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen realisasi pengawasan 
dan pengendalian sarana daan 
prasarana ditunjukkan bukti serta 
telah diverifikasi dan diotorisasi 

  Pemeriksaan Pemastian bahwa 

semua 

pengawasan dan 

pengendalian telah 

dilaksanakan 

sesuai dengan 

rencana 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen pemeriksaan 
pengawasan dan pengendalian 
sarana daan prasarana ditunjukkan 
bukti serta telah diverifikasi dan 
diotorisasi 

  Administrasi dan Pelaporan 1) Terdokumentasi 

kannya seluruh 

    Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
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   catatan 

pengawasan 

dan 

pengendalian 

2) Terdokumentasi 

nya semua 

catatan hasil 

dari proses 

pengawasan 

dan 

pengendalian 

3) Terciptanya 

pendokumentas 

ian yang rapi, 

mudah 

ditemukan 

ketika 

diperlukan dan 

tersimpan aman 

4) Terlaporkannya 

oleh unit kerja 

pengawasan 

dan 

pengendalian 

kepada PPK 

tentang semua 

perencanaan 

dan proses 

pelaksanaan, 

   1 Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen administrasi dan 
pelaporan pengawasan dan 
pengendalian sarana daan 
prasarana ditunjukkan bukti serta 
telah diverifikasi dan diotorisasi 



82  

 

 

   serta usulan 

tindak lanjut 

yang perlu 

dilakukan. 

     

23 Pengalihan 
Sarana dan 
Prasarana 
23.1 Klarifikasi 
Data 

Klarifikasi pada Fak/ 

jurusan/ prodi/ unit kerja 

1) Teridentifikasiny 

a dengan jelas 

tentang 

inventaris, dan 

hasil legal audit 

SP oleh Biro 

Umum 

2) Terverifikasinya 

seluruh data 

oleh Biro Umum 

melalui Bagian 

Sarana dan 

Prasarana 

terutama hasil 

dari proses 

pengawasan 

dan 

pengendalian 

atas 

pemanfaatan 

SP yang akan 

dialihkan 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen klarifikasi pengalihan 
sarana dan prasarana ditunjukkan 
bukti serta telah diverifikasi dan 
diotorisasi 

  Peninjauan Lapangan atas 

objek yang akan dialihkan 

Terverifikasinya 

seluruh data dari 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 
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   lapangan (kondisi 

terakhir) oleh 

bagian sarana 

prasarana 

terutama hasil dari 

proses 

pengawasan dan 

pengendalian atas 

pemanfaatan SP 

yang akan 

dialihkan 

     
 

Dokumen peninjauan lapangan 
atas pengalihan sarana dan 
prasarana ditunjukkan bukti serta 
telah diverifikasi dan diotorisasi 

 23.2 Pengajuan 
permohonan 

Permohonan persetujuan 

pengalihan SP Kepada 

Rektor 

1) Terajukannya 
dengan jelas 
permohonan 
pengalihan dari 
Biro Umum 
kepada Rektor 
melalui Wakil 
Rektor II. 

2) Jika tidak 
disetujui maka 
proses 
dihentikan, 

3) Jika disetujui 
proses berlanjut 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen permohonan persetujuan 
atas pengalihan sarana dan 
prasarana ditunjukkan bukti serta 
telah diverifikasi dan diotorisasi 

  Kejelasan persetujuan 

pengalihan 

1) Jelasnya alasan 

penolakan 

Rektor melalui 

Wakil Rektor II 

atau diterima 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 
Dokumen kejelasan persetujuan 
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   usulan 

pengalihan SP 

yang diajukan. 

2) Diterimanya 
perintah dari 
Rektor melalui 
Wakil Rektor II 
mengenai 
pengalihan SP 

    atas pengalihan sarana dan 
prasarana ditunjukkan bukti serta 
telah diverifikasi dan diotorisasi 

  Serah terima objek yang 

Dialihkan 

Terselenggaranya 

serah terima 

pengalihan yang 

dilakukan oleh 

BAUK dari fakultas 

/prodi/unitkerja asal 

(pihak lama) ke 

pihak yang Baru 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen serah terima atas 
pengalihan sarana dan prasarana 
ditunjukkan bukti serta telah 
diverifikasi dan diotorisasi 

  Administrasi dan Pelaporan 
internal 

1) Terdokumentasi 
kannya seluruh 
catatan 
pengalihan SP 

2) Terdokumentasi 
nya semua 
catatan hasil 
dari proses 
pengalihan SP 

3) Terciptanya 
pendokumentas 
ian yang rapi, 
mudah 
ditemukan 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen administrasi dan 
pelaporan atas pengalihan sarana 
dan prasarana ditunjukkan bukti 
serta telah diverifikasi dan 
diotorisasi 
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   ketika 

diperlukan dan 
tersimpan aman 

4) Terlaporkannya 
oleh unit 
kerjapengalihan 
SP kepada Biro 
Umum tentang 
semua 
perencanaan 
dan proses 
pengalihan SP 
bersangkutan 

5) Terlaporkannya 

oleh Biro Umum 

kepada Wakil 

Rektor II 

tentang 

pengalihan SP 

6) Tertembuskann 
ya laporan 
tersebutkepada 
fakultas/jurusan 
/prodi/unit kerja 
asal (pihak 
lama) dan pihak 
pengguna yang 
baru 

     

24 Penghapusan 
Sarana dan 
Prasarana 

Identifikasi alasan penghapusan 1) Teridentifikasinya 
dengan jelas dan rinci 
alasan kemungkinan 
dilakukan penghapusan 
SP tertentu 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 
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   2) Terselenggaranya 

inventarisasi, audit, 
penilaian, penggunaan, 
pemeliharaan dan 
pengawasan SP, 
sehingga Biro Umum 
Bagian Perlengkapan 
mengajukan usulan 
kepada Rektor melalui 
Wakil Rektor II tentang 
kemungkinan 
menghapus SP 
bersangkutan 

3) Terciptanya identifikasi 
SP oleh pihak Biro 
Umum dengan indikasi 
hasil penilaian Lembga 
Penjaminan Mutu (LPM) 
yangberkriteria tingkat: 
(1). efisiensi dan 

efektivitas, 
(2). transparan dan 

terbuka, 
(3). adil/tidak 

diskriminatif dan, 
(4). akuntabel 

     

Dokumen alasan penghapusan 
sarana dan prasarana ditunjukkan 
bukti serta telah diverifikasi dan 
diotorisasi 

  Pengajuan kemungkinan penghapusan 
SP pada Rektor 

1) Terajukannya usulan 
kepada Rektormelalui 
Wakil Rektor II tentang 
kemungkinan 
menghapus SP tertentu 

2) Terdeskrispinya alasan 
penghapusandari hasil 
kajian yang 
menunjukkan 
inefisiensi, inefektifitas, 
dan alasan lain yang 
membuat SP tersebut 
lebihbaik dihapuskan 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen alasan penghapusan 
sarana dan prasarana ditunjukkan 
bukti serta telah diverifikasi dan 
diotorisasi 

  Persetujuan Rektor tentang 1) Selesainya proses jika     Capaian/Keterangan 
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  Penghapusan Rektor tidakmenyetujui 

usulan tersebut. 
2) Jika disetujui maka Biro 

Umum dan bagian 
perlengkapan 
melakukan“audit” dan 
“penilaian” kembali 
bersama dengan pihak 
LPM terhadap SP 
bersangkutan 
(setelahRektor 
menyetujuinya). 

   1 Tercapai (4) 

Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen persetujuan rektor terkait 
penghapusan sarana dan 
prasarana ditunjukkan bukti serta 
telah diverifikasi dan diotorisasi 

  Persetujuan Senat UM Kendari tentang 
penghapusan 

1) Terkoordinasinya 
dengan baik (oleh Biro 
Umum, bagian 
perlengkapan dan pihak 
LPM) pertemuan antara 
Rekto rbeserta staf Biro 
Umum untuk 
mengusulkan 
penghapusan objek 
tersebut. 

2) Selesainya proses jika 
tidak disetujui, 

   1 Capaian/Keterangan 
Tercapai (4) 
Tidak tercapai (1) 

 
 

Dokumen persetujuan senat UM 
kendari terkait penghapusan 
sarana dan prasarana ditunjukkan 
bukti serta telah diverifikasi dan 
diotorisasi 
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