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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 Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah 

Kendari (UM Kendari) dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Memastikan implementasi sistem manajemen di Biro Kemahasiswaan Universitas 

Muhammadiyah Kendari (UM Kendari) sesuai dengan tujuan/sasaran. 

2) Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu pelayanan kemahasiswaan 

di Biro Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Kendari (UM Kendari). 

3) Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu pelayanan kemahasiswaan 

di Biro Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Kendari (UM Kendari). 

4) Memastikan sistem manajemen di Biro Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah 

Kendari (UM Kendari) memenuhi standar/regulasi. Melalui penelusuran bukti-bukti yang 

ada, AMI dilakukan untuk memastikan bahwa sistem manajemen yang diterapkan oleh 

auditee telah sesuai atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dan tidak 

bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. 
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3. Manfaat 

Manfaat Audit Mutu secara langsung adalah diperolehnya rekomendasi  peningkatan 

mutu pada Biro Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Kendari (UM Kendari). 

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 Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Kendari (UM Kendari). 

 
5. Unsur AMI 

1) Auditor AMI : Auditor Lembaga Penjaminan Mutu UM Kendari 

2) Auditee : Biro Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah 

Kendari 

3) Manajemen Pengelola AMI  : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UM Kendari 

 
 

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 Akademik Universitas Muhammadiyah Kendari (UM 

Kendari). 

(4) Tema AMI yaitu Audit Manajemen Pengelolaan Biro Akademik Universitas 

Muhammadiyah Kendari (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 UPPS dan program studi: 

[1] Pembukaan oleh lead auditor 

[2] Audit / pemeriksaan 

[3] Susun dokumen temuan 

[4] Persetujuan auditee 
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[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: 

[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 

[1] Memberikan informasi kesiapan auditee untuk di-verifikasi oleh auditor 

(2) Auditor 

[1] Memastikan semua dokumen temuan dan laporan audit sudah lengkap 

dan benar. 
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[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 

(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 pelayanan teknis akademik 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 pelayanan 

teknis akademik yang sudah dilaksanakan oleh auditee, atau hasil pengamatan 

umum Auditor terhadap cara kerja Auditee 

3) Minor 

Bila penerapan sistem penjaminan mutu pelayanan teknis akademik 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 pelayanan 

teknis akademik 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 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 
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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 UPPS dan program studi 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. 

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. 

5) Peraturan Badan Akreditasi Nasonal Perguruan Tinggi Nomor 5 Thun 2019 Tentang 

Instrumen Akreditasi Program Studi Lampiran 6a Tentang Matriks Penilaian Laporan 

Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Program Sarjana 

6) Standar SPMI Bidang Kemahasiswaan Tahun 2020 Universitas Muhammadiyah Kendari 

7) Pedoman Akademik Tahun 2020 Universitas Muhammadiyah Kendari 
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FORM DAFTAR PERIKSA / PERTANYAAN AMI 
 

 

FORMULIR 
No 
Dokumen 

: 
 

DAFTAR PERIKSA AUDIT INTERNAL 
BIRO KEMAHASISWAAN 

Tanggal 
Terbit 

: 
 

No. Revisi : 00 

 
Tanggal Audit : 12 Agustus 2021 
Lokasi Audit/Unit Kerja : Ruang Biro Kemahasiswaan 

 

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

2.  Sri Fatma Sari, S.Pi.,M.Si  
 

Auditee : 
Kepala Biro Kemahasiswaan : 

 
IDENTITAS DIRI Bukti Dokumen (Lengkap/Tidak Lengkap) Keterangan 

SK Kepala Biro Kemahasiswaan  Ada   
KTM Kepala Biro Kemahasiswaan  Ada  
Keterlibatan dalam Perserikatan  Ada (dirumah)  
Pendidikan Terakhir Kepala Biro Akademik  Sarjana   Pendidkan Agama Islam 

   

 

No . Tujuan Indikator 
Lingkup 

Pertanyaan 
Penilaian Indikator 

Nama Dokumen 
yang Tersedia 

1 Mengukur 
pencapaian 
Sasaran Mutu 
Unit (SMU) 

Ketersediaan dokumen 
SMU 
1) Renstra 

2) Dokumen Indikator Kerja 
Utama (IKU) 

3) Indikator Kinerja 
Tambahan (IKT) 

Apakah dokumen 
SMU sudah 
tersedia? 

Capaian/Keterangan: 
1. Dokuman SMU tidak ada 

2. Dokumen SMU ada 
blmdiotorisasi 

3. Rumusan SMU ada 
belumsesuai SMART` 

4. Dokumen SMU 
sudahdiotorisasi 

 Hanya ada Renstra 
Universitas  belum 
diotorisasi 



10 
 

  Sosialisasi internal Bagaimanakah 
model sosialisasi 
Sasaran Mutu Unit 
dilakukan? 

Capaian/Keterangan: 

1. Sosialisasi tidak 
pernahdilakukan 

2. Sosialisasi dilakukan tetapi 
tidak dapat ditunjukkan 
bukti 

3. Sosialisasi dilakukan 
tidak sesuai SOP 

4. Sosialisasi dilakukan 
dengan prosedur yang jelas 
&dapat 
dibuktikan 

 Bukti yang dibutuhkan 
dalam rapat internal 
Seperti absensi, 
notulen dan foto 
dokumentasi  belum 
tersedia. 

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

Bagaimanakah 
proses pengukuran 
Sasaran Mutu Unit 
dilaksanakan? 

Capaian/Keterangan: 
1. Pengukuran SMU 

tidak dilakukan 
2. Pengukuran SMU 

dilakukandengan tidak 
menetapkan rencana 
pemantauan, hasil 
pemantauan dan analisa 
ketercapaian  

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

Belum ada dokumen 
bukti pengukuran 
sasaran mutu unit 
berupa laporan 
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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? 

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 

 Belum ada bukti 
dokumen tindak 
lanjut hasil evaluasi 

2 Mengukur 
kepastian tugas 
dan tanggung 
jawab 

Ketersediaan Struktur 
Organisasi 

Apakah tersedia 
struktur organisasi 
unit? 

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 

 Belum ada 
dokumen tentang 
struktur organisasi  
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    4. Dokumen struktur organisasi 
ada, sudah diotorisasi dan 
ditunjukkan buktinya 

 

Komunikasi internal Bagaimanakah 
model komunikasi 
job discription 
dilakukan? 

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 

Dokumen 
personalia yang dari 
unit kerja yang 
disertai dengan 
pembagian tupoksi 
masing-masing 
belum ada 

Pengukuran kompetensi 
auditee 

Apakah 
kompetensi auditee 
sudah sesuai 
dengan tugas dan 
tanggung 
jawabnya? 

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 

Bukti dokumen job 
deskripsion berupa 
draf  ada tapi belum 
diotorisasi 
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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? 

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 

Dilakukan evaluasi  
melalui 
pengembangan  
dan  pengadaan 
panduan standar 
namun belum 
diverfikasi 

3 Mengukur 
pencapaian 
program/ rencana 
kerja dan 
program 
pengembangan 
unit 

Ketersediaan program/ 
rencana kerja rutin dan 
program pengembangan 

Apakah tersedia 
program/ rencana 
kerja rutin dan 
program 
pengembangan? 

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 

 Program  
pengembangan 
kegiatan 
kemahasiswaan ada 
target tapi belum 
diotorisasi 
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    dan sudah diotorisasi  

Sosialisasi internal Apakah dilakukan 
sosialisasi internal? 

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 

 Belum ada 
dokumen sosialisasi 
internal 

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

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 

 Belum 
terdokumentasi dari 
program kerja 
sebelumnya 

Evaluasi program/ rencana 
kerja unit 

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

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 

 Tidak 
terdokumentasi 
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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. 

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 

 Belum ada 
dokumen program 
pengadaan 
sumberdaya 

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

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 

Belum ada 
dokumentasi  
 (Baru 
diprogramkan) 
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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? 

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 

 Belum ada 
dokumentasi  (Baru 
akan ditargetkan) 

6 Kegaiatan Biro 
Kemahasiswaan 

Jenis kegiatan Berapa banyak 
jenis kegiatan yang 
ada di bagian Biro 
kemahasiswaan 
UM Kendari 

Capaian/Keterangan: 
1. Pembagian kegiatan sesuai 

dengan kebutuhan UM Kendari 
dan tidak terdokumentasi 

2. Pembagian kegiatan sesuai 
dengan kebutuhan UM Kendari 
dan terdokumentasi 

 Belum ada 

dokumentasi 

7 Mengukur 
ketersediaan 
Standart 
Operasional 
Prosedur (SOP) 

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

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 

Tidak ada dokumen 
SOP  
(baru diprogramkan) 
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    4. Jumlah SOP 100 % dari total 
kegiatan lingkup kerja dan 
ditunjukkan buktinya 

 

8 Mengukur 
ketersediaan 
Instruksi Kerja 
(IK) 

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

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 

Tidak ada dokumen 
IK  
(baru diprogramkan) 

9 Mengukur dan 
evaluasi 
Kedisiplinan Kerja 

Ketersediaan Rekapitulasi 
Presensi 

Apakah terdapat 
ketersediaan 
rekapitulasi 
presensi di unit 
kerja anda? 

Capaian/Keterangan: 
1. Dokuman rekapitulasi presensi 

unit kerja tidak ada 
2. Dokumen rekapitulasi presensi 

unit kerja ada, tdk diotorisasi 
3. Dokumen rekapitulasi presensi 

unit kerja ada, belum 
diverifikasi 

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

 Dokumen  presensi 
unit belum ada  

Implementasi/ Pelaksanaan 
Team Work (kerja sama) 

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

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 

Dokumen bukti 
belum ada 
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    3. Implementasi team work (kerja 
sama) di unit kerja belum  
disertai bukti  

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? 

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 
kerja dan hasilnya dilakukan 

diverifikasi dan diotorisasi 

 Belum ada 
dokumen tentang 
evaluasi 
kedisiplinan kerja 

Tindak lanjut hasil evaluasi 
(reward, punishment) 

Apakah dilakukan 
tindak lanjut dari 
kegiatan evaluasi 
kedisiplinan kerja? 

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 

 Belum ada dokumen 
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    kedisiplinan kerja dilakukan 
dengan analisis tindak lanjut 
dan ditunjukkan bukti serta 
telah diverifikasi dan 
diotorisasi 

 

10 Mengukur 
pengendalian dan 
evaluasi Keluhan 
Stakeholders/ 
Pelanggan 

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

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 

 Keluhan pelayanan 
beasiswa dari prodi: 

1. Beasiswa 
2. Simak 
3. Pelayanan 

 
Pengendalian 
keluhan belum 
dilakukan sehingga 
tidak ada dokumen 

Evaluasi terhadap keluhan 
yang diterima 

Apakah evaluasi 
terhadap  keluhan 
yang diterima 
stakeholders 
dilakukan  di unit 
kerja anda? 

Realisasi: Ada/Tidak ada 
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 

 Tidak ada dokumen 

Tindak lanjut hasil evaluasi Apakah dilakukan Capaian/Keterangan:  
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  terhadap keluhan tindak lanjut dari 

hasil evaluasi 
terhadap keluhan 
yang diterima 
stakeholders? 

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 

 Belum ada bukti 
dokumen 

11 Pembinaan Al 
Islam dan 
Kemuhammadiy 
aan (AIK) bagi 
Mahasiswa 

1. Program dan fasilitas 
yang menunjang kampus 
islami 

2. SOP Pembinaan AIK 
3. Adanya survey kepuasan 

mahasiswa layanan AIK 
4. Tindak lanjut hasil survey 

pelayanan AIK bagi 
mahasiswa 

Apakah ada 
program dan 
fasilitas yang 
menunjang 
kampus islami 

Capaian/Keterangan: 
Tersedia (4) 

Tidak tersedia (1) 
 
Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 
 
(Tidak Ada panduan) 

 Belum ada bukti 
dokumen 
 
 

   Apakah ada SOP 
terkait pembinaan 
AIK 

Capaian/Keterangan: 
Tersedia (4) 

Tidak tersedia (1) 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

 Belum ada bukti 
dokumen 
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   Apakah ada survey 
terkait layanan 
mahasiswa dalam 
pelaksanaan AIK 

Capaian/Keterangan: 
Terlaksana (4) 

Tidak Terlaksana (1) 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

 Belum ada bukti 
dokumen 

   Apakah ada 
laporan hasil 
survey terkait 
layanan 
mahasiswa dalam 
pelaksanaan AIK 

Capaian/Keterangan: 
Tersedia (4) 

Tidak tersedia (1) 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

 Belum ada bukti 
dokumen 

   Apakah ada tindak 
lanjut terkait hasil 
survey layanan 
mahasiswa dalam 
pelaksanaan AIK 

Capaian/Keterangan: 
Terlaksana (4) 

Tidak Terlaksana (1) 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

 Belum ada bukti 
dokumen 

12 Mahasiswa Hak, kewajiban dan etika 
mahasiswa 

Apakah tersedia 
pedoman hak 
kewajiban dan 
etika mahasiswa 

Capaian/Keterangan: 
Tersedia (4) 
Tidak Tersedia(1) 

 

Bukti dokumen sudah di verifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

 Ada dokumen  

13 Organisasi 
Kemahsiswaan 

Kebijakan organisasi 
kemahasiswaan di UM 
kendari 

Apakah tersedia 
kebijakan tentang 
organisasi 
kemahasiswaan di 
UM Kendari 

Capaian/Keterangan: 
Tersedia (4) 

Tidak tersedia (1) 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

 Dalam buku peraturan 
disiplin kode akademik 
mahasiswa 

   Jumlah organisasi 
mahasiswa di UM 
Kendari 

Capaian/Keterangan: 
(1) Tidak ada 

(2) 2 organisasi 
(3) 3 organisasi 
(4) Lebih dari 3 organisasi 

 BEM, IMM dan UKM 
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    Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

 

   Apakah organisasi 
kemahasiswaan 
memiliki legalitas 
berupa SK dari 
pimpinan UM 
Kendari 

Capaian/Keterangan: 
Tersedia (4) 

Tidak tersedia (1) 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

 Tersedia diprodi 

   Apakah tersedia 
sumber dana untuk 
kegiatan 
kemahasiswaan 

Capaian/Keterangan: 
Tersedia (4) 

Tidak tersedia (1) 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

 Suber dana  ( 30 :70 ) 
dari SPP melalui prodi 

   Apakah UM 
Kendari 
menyediakan 
ruangan untuk 
organisasi 
mahasiswa 

Capaian/Keterangan: 
Tersedia (4) 

Tidak tersedia (1) 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

 Tidak ada buktui 
dokumen 

   Apakah ada SOP 
tentang 
pelaksaksanaan 
aktivitas 
kemahasiswaan di 
UM kendari 

Capaian/Keterangan: 
Tersedia (4) 

Tidak tersedia (1) 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

 Beluam ada 

   Apakah ada 
evaluasi tentang 
pelaksanaan 
aktivitas 
kemahasiswaan di 
UM kendari 

Capaian/Keterangan: 
Terlaksana (4) 

Tidak Terlaksana (1) 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

 Tidak ada laporan 
kegiatan 
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   Apakah ada 
laporan kegiatan 
yang disusun 
tentang 
pelaksanaan 
aktivitas 
kemahasiswaan 

Tersedia (4) 

Tidak tersedia (1) 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

 Tidak ada dokumen 
 

14 Layanan 
kemahasiswaan 

Layanan konseling 
pembinaan minat, bakat 
dan pengembangan 
penalaran 

Apakah ada 
layanan konseling 
pembinaan minat 
bakat dan 
pengembangan 
penalaran 
mahasiswa 

Capaian/Keterangan: 
Tersedia (4) 

Tidak tersedia (1) 

 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

CDC  tapi masih berdiri 
sendiri dan tidak 
terkoordinasi dengan 
unit kemahasiswaan 

   Apakah ada SOP 
tentang layanan 
konseling 
pembinaan minat 
bakat dan 
pengembangan 
penalaran 
mahasiswa 

Capaian/Keterangan: 
Tersedia (4) 

Tidak tersedia (1) 

 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

 

   Apakah ada 
survey kepuasan 
tentang layanan 
konseling 
pembinaan minat 
bakat dan 
pengembangan 
penalaran 
mahasiswa 

Capaian/Keterangan: 
Tersedia (4) 

Tidak tersedia (1) 

 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

Belum ada dokumen 
survey. 

   Apakah ada 
evaluasi tentang 
layanan konseling 
pembinaan minat 
bakat dan 
pengembangan 
penalaran 

Capaian/Keterangan: 
Tersedia (4) 

Tidak tersedia (1) 

 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

 Belum ada dokumen 
survey 
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   mahasiswa   

   Apakah ada 
laporan hasil 
kegiatan tentang 
layanan konseling 
pembinaan minat 
bakat dan 
pengembangan 
penalaran 
mahasiswa 
(jumlah layanan, 
metode layanan, 
hasil survey 
kepuasan dan 
hasil evaluasi) 

Capaian/Keterangan: 
Tersedia (4) 

Tidak tersedia (1) 

 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

 Belum ada dokumen 
survey 

  Layanan beasiswa Apakah ada 
layanan beasiswa 

Capaian/Keterangan: 
Tersedia (4) 

Tidak tersedia (1) 

 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

Terdapat dokumen 
layanan beasiswa 

   Apakah ada SOP 
tentang layanan 
beasiswa 

Capaian/Keterangan: 
Tersedia (4) 

Tidak tersedia (1) 

 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

 Belum ada dokumen 
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   Apakah ada 
survey kepuasan 
tentang layanan 
beasiswa 

Capaian/Keterangan: 
Tersedia (4) 

Tidak tersedia (1) 

 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

 Belum ada dokumen 

   Apakah ada 
evaluasi tentang 
layanan beasiswa 

Capaian/Keterangan: 
Tersedia (4) 

Tidak tersedia (1) 

 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

Belum ada dokumen 

   Apakah ada 
laporan hasil 
kegiatan tentang 
layanan beasiswa 
(jumlah layanan, 
sumber beasiswa 
metode layanan, 
hasil survey 
kepuasan dan 
hasil evaluasi) 

Capaian/Keterangan: 
Tersedia (4) 

Tidak tersedia (1) 

 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

Belum ada dokumen 

  Layanan kesehatan Apakah ada 
layanan kesehatan 

Capaian/Keterangan: 
Tersedia (4) 

Tidak tersedia (1) 

 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

 Asuransi dari 
universitas tapi tidak 
terdokumentasi. 

   Apakah ada SOP 
tentang layanan 
kesehatan 

Capaian/Keterangan: 
Tersedia (4) 

Tidak tersedia (1) 

 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

 Mengikuti  SOP 

BUMIDA sampai 2021 
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   Apakah ada 
survey kepuasan 
tentang layanan 
kesehatan 

Capaian/Keterangan: 
Tersedia (4) 

Tidak tersedia (1) 

 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

Belum  ada dokumen 
survey 

   Apakah ada 
evaluasi tentang 
layanan kesehatan 

Capaian/Keterangan: 
Tersedia (4) 

Tidak tersedia (1) 

 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

 Belum  ada dokumen 

   Apakah ada 
laporan hasil 
kegiatan tentang 
layanan kesehatan 
(jumlah layanan, 
metode layanan, 
hasil survey 
kepuasan dan 
hasil evaluasi) 

Capaian/Keterangan: 
Tersedia (4) 

Tidak tersedia (1) 

 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

 Belum ada hasil suvey 

  Layanan bimbingan karir 
dan kewirausahaan 

Apakah ada 
layanan bimbingan 
karir dan 
kewirausahaan 

Capaian/Keterangan: 
Tersedia (4) 

Tidak tersedia (1) 

 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

 CDC 

   Apakah ada SOP 
tentang layanan 
bimbingan karir 
dan 
kewirausahaan 

Capaian/Keterangan: 
Tersedia (4) 

Tidak tersedia (1) 

 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

CDC 
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   Apakah ada galeri 
produk mahasiswa 
dan sistem 
informasi produk 
yang mudah 
diakses 

Capaian/Keterangan: 
Tersedia (4) 

Tidak tersedia (1) 

 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

 Belum ada dokumen 

   Apakah ada 
survey kepuasan 
tentang bimbingan 
karir dan 
kewirausahaan 

Capaian/Keterangan: 
Tersedia (4) 

Tidak tersedia (1) 

 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

Belum ada dokumen 

   Apakah ada 
evaluasi tentang 
layanan bimbingan 
karir dan 
kewirausahaan 

Capaian/Keterangan: 
Tersedia (4) 

Tidak tersedia (1) 

 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

 Belum ada dokumen 

   Apakah ada 
laporan hasil 
kegiatan tentang 
layanan bimbingan 
karir dan 
kewirausahaan 
(jumlah layanan, 
metode layanan, 
hasil survey 
kepuasan dan 
hasil evaluasi) 

Capaian/Keterangan: 
Tersedia (4) 

Tidak tersedia (1) 

 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

Belum ada dokumen 

  Akses informasi layanan Apakah tersedia 
akses layanan 
kemahasiswaan 
yang mudah 
diperoleh 

Capaian/Keterangan: 
Tersedia (4) 

Tidak tersedia (1) 

 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
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     divalidasi dan diotorisasi  

15 Prestasi 
Mahasiswa 
bidang akademik 

Internasional 
 

RI=Jumlah mahasiswa 
prestasi 
internasional/Jumlah 
mahasiswa pada TS 

Prestasi 
mahasiswa bidang 
akademik level 
internasional ≥ 
0,1% 

Capaian/Keterangan: 
Tercapai (4) 

Tidak terTercapai (1) 

 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

  

  Nasional 
 

RN=Jumlah mahasiswa 
prestasi nasional/Jumlah 
mahasiswa pada TS 

Prestasi 
mahasiswa bidang 
akademik level 
nasional ≥ 1% 

Capaian/Keterangan: 
Tercapai (4) 

Tidak terTercapai (1) 

 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

 Jumlah Mahasiswa PD 

dikti : 7000 

 

Jumlah Mahasiswa : 

9  kegiatan 

Pidato 1, pelatihan 

kepemimpinan 2,  lombat 

debat 4, orasi 1, lomba 

karikatur 1 org,  PKM 5,  

Pelatihan kewiraan 8 

orang. 

 

 

 

  Lokal 
 

RL=Jumlah mahasiswa 
prestasi lokal/Jumlah 
mahasiswa pada TS 

Prestasi 
mahasiswa bidang 
akademik level 
Lokal ≥ 2% 

Capaian/Keterangan: 
Tercapai (4) 

Tidak terTercapai (1) 

 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

1 Kegiatan  ( orang) 

Lomba poster 

 1/7000 
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16 Prestasi 
mahasiswa 
bidang non 
akademik 

Internasional 
 

RI=Jumlah mahasiswa 
prestasi 
internasional/Jumlah 
mahasiswa pada TS 

Prestasi 
mahasiswa bidang 
akademik level 
internasional ≥ 
0,2% 

Capaian/Keterangan: 
Tercapai (4) 

Tidak terTercapai (1) 

 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 
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  Nasional 
 

RN=Jumlah mahasiswa 
prestasi nasional/Jumlah 
mahasiswa pada TS 

Prestasi 
mahasiswa bidang 
akademik level 
nasional ≥ 2% 

Capaian/Keterangan: 
Tercapai (4) 

Tidak terTercapai (1) 

 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

 

  Lokal 
 

RL=Jumlah mahasiswa 
prestasi lokal/Jumlah 
mahasiswa pada TS 

Prestasi 
mahasiswa bidang 
akademik level 
nasional ≥ 4% 

Capaian/Keterangan: 
Tercapai (4) 

Tidak Tercapai (1) 

 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

   

17 Kreatifitas 
Mahasiswa 

Program Kreatifitas 
Mahasiswa (PKM) 

Apakah ada unit 
mengelolah 
pembinaan PKM 

Capaian/Keterangan: 
Tersedia (4) 

Tidak tersedia (1) 
 

Bukti dokumen SK Unit dan SK 
Pengelola yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

 CDC 

   Apakah ada 
publikasi dari hasil 
PKM dalam 3 
tahun terakhir 

Capaian/Keterangan: 
Tersedia (4) 

Tidak tersedia (1) 
 

Bukti dokumen publikasi yang 
diverifikasi, divalidasi dan 
diotorisasi 

Belum ada bukti 
dokumen 

  Program Hibah Bina Desa 
(PHBD) 

Apakah ada unit 
mengelolah 
pembinaan PHBD 

Capaian/Keterangan: 
Tersedia (4) 

Tidak tersedia (1) 
 

Bukti dokumen SK Unit dan SK 
Pengelola yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

 CDC 
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   Apakah ada 
publikasi dari hasil 
PHBD 

Capaian/Keterangan: 
Tersedia (4) 

Tidak tersedia (1) 
 

Bukti dokumen publikasi yang 
diverifikasi, divalidasi dan 
diotorisasi 

Belum ada bukti 
dokumen 

18 Luaran dharma 
mahasiswa 
bidang penelitian 
dan pengabdian 
kepada 
masyarakat 

Publikasi ilmiah 
internasional, nasional, 
lokal dalam 3 tahun 
terakhir 

 
NA1 = Jumlah publikasi 
mahasiswa di jurnal 
nasional tidak terakreditasi. 

 
NA2 = Jumlah publikasi 
mahasiswa di jurnal 
nasional terakreditasi. 

 
NA3 = Jumlah publikasi 
mahasiswa di jurnal 
internasional. 
NA4 = Jumlah publikasi 
mahasiswa di jurnal 
internasional bereputasi. 

 
NB1 = Jumlah publikasi 
mahasiswa di seminar 
wilayah/lokal/PT. 

 

NB2 = Jumlah publikasi 
mahasiswa di seminar 
nasional. 

 
NB3 = Jumlah publikasi 
mahasiswa di seminar 

Publikasi 
mahasiswa level 
internasional ≥1% 

 
RI = 
((NA4 + NB3 + 
NC3) / NM) x 
100% 

Capaian/Keterangan: 
Tercapai (4) 

Tidak Tercapai (1) 

 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

Belum ada bukti 
dokumen 

  Publikasi 
mahasiswa level 
nasional ≥10% 

 
RN = 
((NA2 + NA3 + 
NB2 + NC2) / NM) 
x 100% 

Capaian/Keterangan: 
Tercapai (4) 

Tidak Tercapai (1) 

 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

 Belum ada bukti 
dokumen 

  Publikasi 
mahasiswa level 
nasional ≥50% 

 
RL = 
((NA1 + NB1 + 
NC1) / NM) x 
100% 

Capaian/Keterangan: 
Tercapai (4) 

Tidak Tercapai (1) 

 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

 Belum ada bukti 
dokumen 
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  internasional. 
 

NC1 = Jumlah tulisan 
mahasiswa di media 
massa wilayah. 

 

NC2 = Jumlah tulisan 
mahasiswa di media 
massa nasional. 

 
NC3 = Jumlah tulisan 
mahasiswa di media 
massa internasional. 

 
NM = Jumlah mahasiswa 
pada saat TS. 

   

  Hak Kekayaan Intelektual 
(Paten, Paten Sederhana, 
Hak Cipta, Desain Produk 
Industri, Perlindungan 
Varietas Tanaman, Desain 
Tata Letak Sirkuit Terpadu, 
Produk Terstandarisasi, 
Produk Tersertifikasi, Karya 
Seni, Rekayasa Sosial, 
Buku ber-ISBN dan Book 
Chapter) 

 

NA = Jumlah luaran 
penelitian/PkM mahasiswa 
yang mendapat pengakuan 
HKI (Paten, Paten 
Sederhana) 

 

NB = Jumlah luaran 
penelitian/PkM mahasiswa 
yang mendapat pengakuan 
HKI (Hak Cipta, Desain 

Apakah ada HKI 
yang dihasilkan 
mahasiswa dalam 
3 tahun terakhir ≥1 

 

NLP = 2 x (NA + 
NB + NC) + ND 

Capaian/Keterangan: 
Tercapai (4) 

Tidak Tercapai (1) 

 
 

Bukti dokumen yang diverifikasi, 
divalidasi dan diotorisasi 

 Rekomendasi 
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  Produk Industri, 
Perlindungan Varietas 
Tanaman, Desain Tata 
Letak Sirkuit Terpadu, dll.) 

 
NC = Jumlah luaran 
penelitian/PkM mahasiswa 
dalam bentuk Teknologi 
Tepat Guna, Produk 
(Produk Terstandarisasi, 
Produk Tersertifikasi), 
Karya Seni, Rekayasa 
Sosial. 

 
ND = Jumlah luaran 
penelitian/PkM mahasiswa 
yang diterbitkan dalam 
bentuk Buku ber-ISBN, 
Book Chapter. 

   

 

CATATAN AUDIT 



34  

 

 

 

 

 



35  

 

 

 

 

 



36  

 

 

 

 

 



37  

 

 

 

 

 



38  

 

 

 

 

 



39  

 

 

 

 

 



40  

 

 

 

 

 



41  

 

 

 

 

 



42  

 

 

 

 

 



43  

 

 

 

 

 



44  

 

 

 

 

 



45  

 

 

 

 

 



46  

 

 

 

 

 



47  

 

 

 

 

 



48  

 

 

 

 

 



49  

OBSERVASI 

 

 

FORMULIR No Dokumen :  

 
OBSERVASI 

Tanggal 
Terbit 

: 
 

No. Revisi : 00 

 

No. Discussed with Recommendations and improvement suggestions 

1  Kepala Biro 
Akademik dan 
Kemahasiswaan 

 Setiap kegiatan mahasiswa dari  setiap Prodi/ Fakultas 
sebaiknya diketahui oleh biro kemahasiswaan sehingga perlu 
adanya kerjasama antara biro kemahasiswaan dengan prodi 
terutama pengadaan dokumen kegiatan 
 

2 Kepala Biro 
Akademik dan 
Kemahasiswaan 

 Koordinasi antara Biro Kemahasiswaan dengan CDC perlu 
intens terutama dalam hal kegiatan pembinaan minat bakat dan 
pengembangan mahasiswa  
 

3 Kepala Biro 
Akademik dan 
Kemahasiswaan 

 Setiap ada kegiatan rapat/pertemuan internal pada Unit 
sebaiknya disertakan dengan bukti dokumentasi yang lengkap 
(daftar hadir, notulensi dan foto) 
 

4 Kepala Biro 
Akademik dan 
Kemahasiswaan 

SOP dan IK setiap kegiatan pada Unit perlu dibuat  dalam 
memudahkan dari  setiap kegiatan 
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Dokumentasi  Kegiatan  Audit  Mutu  Internal  Biro Kemahasiswaan 
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