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UNIT PENJAMINAN MUTU 

PASCASRAJANA UNIVERSITAS 

NEGERI MALANG 



I. PENDAHULUAN 
Fakultas Pascasarjana 

Alamat Jl. Semarang 5 Malang 

Direktur Prof. Dr. Ery Tri Djatmika Rudijanto Wahju Wardhana M.A.,M.Si. 

Tanggal RTM 23 Desember 2019 

Tanda Tangan 

 
 
 

II. TUJUAN RTM: 
a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya 

telah ditindaklanjuti. 
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap 

Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Pascasarjana. 
c. Memetakan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi 
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan UPPS. 
e. Memetakan peluang peningkatan mutu Pascasarjana. 

 
 

III. JADWAL RTM: 
Hari/Tanggal RTM : Senin, 23 Desember 2019 

No Jam Kegiatan Audit 

1 08.00-09.00 Pembukaan & Pertemuan dengan UPPS di Pascasarjana 

2 09.00-15.00 Penyampaian Temuan & Penutupan 

 
 

IV. TEMUAN AUDIT: 
No. Ketidaksesuaian Standar / Kriteria Temuan Audit 

1. Pelaksanaan 
pembelajaran 
berlangsung dalam 
bentuk interaksi 
antara dosen, 
mahasiswa, dan 
sumber belajar 
dalam lingkungan 
belajar tertentu 
secara online dan 
offline tapi belum 
dalam bentuk audio 
visual 
terdokumentasi. 

Matriks Penilaian Laporan 
Evaluasi Diri dan Laporan 
Kinerja Program Studi – 
Program Pascasarjana, 
elemen 
C.6.4.b.3) Pelaksanaan 
Proses Pembelajaran 
dengan indikator bentuk 
interaksi antara dosen, 
mahasiswa dan sumber 
belajar. 

Telah mendapatkan konfirmasi saat 
audit kepatuhan dari ketua prodi yang 
menyatakan bahwa prodi di 
Pascasarjana sudah melaksanakan 
pembelajaran dalam bentuk interaksi 
antara dosen, mahasiswa, dan 
sumber belajar dalam lingkungan 
belajar tertentu secara online dan 
offline, tapi belum dalam bentuk 
audio visual terdokumentasi, 
meskipun dalam Matriks Penilaian 
Laporan Evaluasi Diri dan Laporan 
Kinerja Program Studi – Program 
Sarjana, elemen C.6.4.b.3) 
Pelaksanaan Proses Pembelajaran 
dengan indikator bentuk interaksi 
antara dosen, mahasiswa dan sumber 
belajar, untuk mendapatkan skor 
maksimal 4 Pelaksanaan 
pembelajaran berlangsung dalam 
bentuk interaksi antara dosen, 
mahasiswa, dan sumber belajar dalam 
lingkungan belajar tertentu secara 
online dan offline dalam bentuk audio 
visual terdokumentasi. 



2. Belum ada hasil 
penelitian yang 
ditindaklanjuti 
menjadi buku atau 
bahan ajar (35) 

Pasal 44 
(1) Standar hasil 

penelitian merupakan 
kriteria minimal 
tentang mutu hasil 
penelitian. 

(2) Hasil penelitian di 
perguruan tinggi 
diarahkan dalam 
rangka 
mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi, serta 
meningkatkan 
kesejahteraan 
masyarakat dan daya 
saing bangsa. 

 

Standar Penelitian 4.a.4. 
halaman 128 

Belum ada hasil penelitian yang 
ditindaklanjuti menjadi buku atau 
bahan ajar di prodi Pascasarjana, 
telah mendapatkan konfirmasi saat 
audit kepatuhan dari ketua prodi 
yang menyatakan bahwa prodi di 
Pascasarjana belum ada hasil 
penelitian yang ditindaklanjuti 
menjadi buku atau bahan ajar, 
meskipun telah tertulis dalam 
Standar Mutu 2013-2018 bagian 
SPMI Standar Penelitian 4.a.4 
halaman 128. 

3. Hanya 1 dari 15 
dosen yang 
melaksanakan PKM 
yang merujuk pada 
hasil penelitian 

Pasal 56 
(3) Kedalaman dan 

keluasan materi 
pengabdian kepada 
masyarakat 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) bersumber dari 
hasil penelitian atau 
pengembangan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi yang sesuai 
dengan kebutuhan 
masyarakat. 

 

Standar PKM 4.a.1 
halaman 144 

Hanya ada satu dosen dari lima belas 
dosen yang melaksanakan PKM yang 
merujuk pada hasil penelitian, pada 
prodi di Pascasarjana, telah 
mendapatkan konfirmasi saat audit 
kepatuhan dari ketua prodi yang 
menyatakan bahwa prodi di 
Pascasarjana hanya mempunyai satu 
dosen yang melaksanakan PKM yang 
merujuk pada hasil penelitian, 
meskipun telah tertulis dalam Standar 
Mutu 2013-2018 bagian SPMI Standar  
PKM 4.a.1 halaman 144. 

 
 

V. PELUANG PENINGKATAN 

No Kekuatan Kelemahan Peluang Peningkatan 
1. − Jumlah dosen 

tetap, kualifikasi 
akademik dosen 
tetap, rasio jumlah 
mahasiswa prodi 
terhadap jumlah 
DTPS, dan 
pengakuan atas 
prestasi/kinerja 
DTPS baik 

− Kegiatan penelitian 
dan PkM DTPS 
yang relevan 
dengan bidang 
program studi baik. 

− Jumlah publikasi 
ilmiah, luaran 
Penelitian dan PkM 
dengan judul yang 

− Sertifikasi profesi atau 
kompetensi industri 
DTPS belum ada 

− Rasio jumlah 
mahasiswa program 
studi terhadap jumlah 
DTPS. 

− Belum ada keterlibatan 
dosen industri/praktisi. 

− Kualifikasi dan 
kecukupan laboran 
untuk mendukung 
proses pembelajaran 
sesuai dengan 
kebutuhan program 
studi. 

− Belum ada produk/jasa 
yang diadopsi oleh 
industri/masyarakat 

− Menghubungkan antara prodi 
dengan dunia industri dan 
mengirim DTPS untuk 
mengikuti sertifikasi profesi 
atau kompetensi industri. 

− Merekrut dosen 
industri/praktisi 

− Merekrut laboran. 

− Mengupayakan ekuivalensi 
waktu mengajar penuh DTPS. 

− Mengupayakan 
kebermanfaatan produk/jasa 
DTPS oleh 
industri/masyarakat. 



 relevan dengan 
bidang program 
studi yang 
dihasilkan DTPS, 
serta artikel karya 
ilmiah dosen tetap 
yang disitasi baik. 

terhadap jumlah dosen 
tetap dalam 3 tahun 
terakhir. 

 

2. − Keterlibatan 
pemangku 
kepentingan dalam 
proses evaluasi dan 
pemutakhiran 
kurikulum baik. 

− Kelengkapan 
dokumen RPS baik 
serta kedalaman 
dan keluasan RPS 
sesuai dengan 
capaian 
pembelajaran 
lulusan baik. 

− Proses 
pembelajaran yang 
terkait dengan 
penelitian dan PkM 
yang mengacu SN 
Dikti baik. 

− Mutu pelaksanaan 
penilaian 
pembelajaran baik. 

− Integrasi kegiatan 
penelitian dan PkM 
dalam 
pembelajaran oleh 
DTPS baik. 

− Minimnya proses 
pembelajaran yang 
terkait dengan 
penelitian yang 
mengacu SN Dikti 
Penelitian 

− Minimnya proses 
pembelajaran yang 
terkait dengan PkM 
yang mengacu SN Dikti 
PkM 

− Mengadakan pelatihan bagi 
DTPS untuk meningkatkan 
bentuk interaksi anatra dosen, 
mahasiswa dan sumber 
belajar. 

− Mengadakan program/kegiatan 
akademik di luar kegiatan 
pembelajaran terstruktur. 

3. − Relevansi 
penelitian pada unit 
pengelola dan 
penelitian DTPS 
yang melibatkan 
mahasiswa 
program studi, baik. 

− Minimnya relevansi 
penelitian pada unit 
pengelola 

− Minimnya penelitian 
DTPS yang menjadi 
rujukan tema tesis 
/disertasi mahasiswa 
program studi dalam 3 
tahun terakhir. 

− Melaksanaan penelitian 
berdasarkan topik KBK 

4. − Relevansi PkM 
pada unit pengelola 
dan PkM DTPS 
yang melibatkan 
mahasiswa 
program studi, baik. 

− Minimnya Relevansi 
PkM pada unit 
pengelola. 

− Melaksanakan pengabdian 
berdasarkan topik KBK 

5. − Analisis 
pemenuhan CPL, 
IPK lulusan, 
prestasi mahasiswa 
bidang akademik 
dan non akademik, 
masa studi dan 
keberhasilan studi, 
serta waktu tunggu 
dan kesesuaian 

− Tidak ada data prestasi 
mahasiswa di bidang 
akademik dan non- 
akademik dalam 3 
tahun terakhir. 

− Minimnya data artikel 
karya ilmiah 
mahasiswa, yang 
dihasilkan secara 
mandiri atau bersama 

− Meningkatkan sitasi artikel 
karya ilmiah mahasiswa. 

− Memasarkan produk/jasa 
karya mahasiswa agar 
diadopsi oleh 
industri/masyarakat. 

− Mengembangkan sistem 
pendataan publikasi dan sitasi 
artikel yang ditulis oleh 
mahasiswa dan/atau dosen. 



 bidang kerja 
lulusan, baik. 

− Publikasi ilmiah, 
luaran penelitian 
dan PkM yang 
dihasilkan 
mahasiswa secara 
mandiri maupun 
dengan DTPS, 
baik. 

DTPS, yang disitasi 
dalam 3 tahun terakhir. 

− Belum ada data 
produk/jasa karya 
mahasiswa, yang 
dihasilkan secara 
mandiri atau bersama 
DTPS, yang diadopsi 
oleh industri 
/masyarakat dalam 3 
tahun terakhir. 

− Minimnya data luaran 
penelitian dan PkM 
yang dihasilkan 
mahasiswa, baik 
secara mandiri atau 
bersama DTPS dalam 
3 tahun terakhir. 

 

 
 

VI. KESIMPULAN RTM 
a. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem 

Penjaminan Mutu Internal. 
b. UPPS telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. 
c. Penelitian dan PTK pada temua audit sebelumnya masih belum ditindaklanjuti secara efektif. 

Hasil penelitian 50% masih belum didiseminasikan pada matakuliah yang diampu oleh dosen. 
Dekan memberi instruksi kepada koorprodi dalam forum rapim agar para dosen 
menindaklanjuti dalam proses belajar mengajar. 

d. Temuan pada periode audit ini terdapat 4 item observasi. 


