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I. PENDAHULUAN 

Fakultas Pascasarjana 

Alamat Jl. Semarang 5 Malang 

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

 30 November 2020 

Bukti Pengesahan 

 
 

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 dan Dokumen Mutu Pascasarjana. 

c. Memetakan kesiapan Fakultas Pascasarjana dalam melaksanakan program Akreditasi 

d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan UPPS. 

e. Memetakan peluang peningkatan mutu Pascasarjana. 

 
III. JADWAL RTM 

Hari/Tanggal : Senin, 30 Nopember 2020 

No Jam Kegiatan 

1 08.00-08.15 Pembukaan 

2 08.15-09.00 Arahan dari Pimpinan 

3 09.00-10.00 Tinjauan terhadap hasil RTM yang lalu 

4 10.00-11.00 Pembahasan hasil Audit Mutu Internal (AMI) 

6 11.00-12.00 Pembahasan rencana perbaikan/perubahan yang perlu dilakukan oleh 

manajemen 

7 12.00-13.00 Ishoma 

8 13.00-14.00 Rekomendasi untuk peningkatan 

9 14.00-14.30 Kesimpulan RTM 

8 14.30-14.45 Penutup 

 
  



IV. TINJAUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL RTM TAHUN YANG LALU 

PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN DASAR 

PTK No: 1 

Kategori: KTS 

Standar/Kriteria: C6. Pendidikan 

 
Temuan Audit: 

Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan 

sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online masih sebesar 60 dan offline, tapi 

belum dalam bentuk audio-visual terdokumentasi 

 
Akar Penyebab: 

Belum ada pendampingan detail tentang pengisian modul di SIPEJAR 

 
Rencana Tindakan Koreksi: 

Membuat kebijakan tentang pendampingan penyusunan modul di SIPEJAR 

 
Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang telah dilakukan oleh manajemen: 

1. Melakukan asistensi penelusuran sumber bahan ajar secara daring (online) 

2. Melakukan penyusunan dan pembuatan bahan ajar dalam bentuk audio-visual 

PTK No: 2 

Kategori: KTS 

Standar/Kriteria: C7. Penelitian 

 
Temuan Audit: 

Belum ada hasil penelitian yang ditindaklanjuti menjadi buku atau bahan ajar 

 
Akar Penyebab: 

Belum ada kesadaran dosen untuk membuat penelitian yang digunakan untuk proses pembelajaran 

Belum terdapat reward terkait hasil baik dan punishment terhadap penyimpangan 

 
Rencana Tindakan Koreksi: 

Membuat kebijakan tentang roadmap penelitian berbasis pada pembelajaran 

 
Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang telah dilakukan oleh manajemen: 

1. Sejumlah penelitian sudah dikaitkan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pembelajaran 

2. Mewajibkan atau menyarankan kepada semua dosen pengusul untuk melakukan penelitian 

terkait pembelajaran sesuai dengan bidang atau prodi 

3. Memfasilitasi penerbitan buku dan bahan ajar dari hasil penelitian dosen 



PTK No: 3 

Kategori: KTS 

Standar/Kriteria: C8. Pengabdian Kepada Masyarakat 

 
Temuan Audit: 

Hanya ada 1 dari 15 dosen yang melaksanakan PkM yang merujuk pada hasil penelitian 

 
Akar Penyebab: 

Belum ada tradisi pengabdian yang berbasis pada hasil penelitian 

Belum terdapat reward terkait hasil baik dan punishment terhadap penyimpangan 

 
Rencana Tindakan Koreksi: 

Membuat kebijakan tentang PkM 

 
Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang telah dilakukan oleh manajemen: 

1. Mewajibkan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan rekomendasi 

hasil penelitian. 

2. Mewajibkan dosen menyusun proposal pengabdian pendamping proposal yang relevan 

dengan proposal penelitian. 
 



PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN DASAR 

PTK No: 1 

Kategori: KTS 

Standar/Kriteria: C6. Pendidikan 

 
Temuan Audit: 

Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan 

sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online masih sebesar 60 dan offline, tapi 

belum dalam bentuk audio-visual terdokumentasi 

 
Akar Penyebab: 

Belum ada pendampingan detail tentang pengisian modul di SIPEJAR 

 
Rencana Tindakan Koreksi: 

Membuat kebijakan tentang pendampingan penyusunan model di SIPEJAR 

 
Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang telah dilakukan oleh manajemen: 

Program studi telah membentuk Tim Pendampingan SIPEJAR yang dilatih ditingkat universitas. Dan 

selanjutnya Tim telah melakukan pendampingan SIPEJAR kepada dosen-dosen di masing-masing 

prodi. Masing-masing dosen sudah melakukan pengisian SIPEJAR dengan materi yang diperlukan 

dan juga sudah menggunakannya di dalam kegiatan mengajar di dalam kelas. 

PTK No: 2 

Kategori: KTS 

Standar/Kriteria: C7. Penelitian 

 
Temuan Audit: 

Belum ada hasil penelitian yang ditindaklanjuti menjadi buku atau bahan ajar 

 
Akar Penyebab: 

Belum ada kesadaran dosen untuk membuat penelitian yang digunakan untuk proses pembelajaran 

Belum terdapat reward terkait hasil baik dan punishment terhadap penyimpangan 

 
Rencana Tindakan Koreksi: 

Membuat kebijakan tentang roadmap penelitian berbasis pada pembelajaran 

 
Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang telah dilakukan oleh manajemen: 

Penelitian dengan dana DRPM dan PNBP tidak serta merta ditujukan untuk pembuatan buku atau 

bahan ajar tetapi tidak berarti bahwa dosen tidak menulis buku atau bab buku yang berbasis 

penelitian. Para dosen juga sudah menuliskan buku atau bab buku dalam bentuk Festschrift dan 

juga materi-materi buku ajar, antara lain “Antropologi Pendidikan Anak Usia Dini” (Prof. Dr. Sa’dun 

Akbar, M.Pd, 2020) dan “Strategi Penerapan Model-Model Integrasi Budaya Baru Organisasi” (Prof. 

Dr. H. Imron Arifin, M.Pd 2020). Civitas akademika Fakultas telah banyak melakukan penelitian. 

Namun demikian tidak semua penelitian didanai dan berproses melalui LP2M (mandiri). Dan tidak 

semua penelitian berbasis data empiris. 



PTK No: 3 

Kategori: KTS 

Standar/Kriteria: C8. Pengabdian Kepada Masyarakat 

 
Temuan Audit: 

Hanya ada 1 dari 15 dosen yang melaksanakan PkM yang merujuk pada hasil penelitian 

 
Akar Penyebab: 

Belum ada tradisi pengabdian yang berbasis pada hasil penelitian 

Belum terdapat reward terkait hasil baik dan punishment terhadap penyimpangan 

 
Rencana Tindakan Koreksi: 

Membuat kebijakan tentang PkM 

 
Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang telah dilakukan oleh manajemen: 

Sudah ada kebijakan tentang kewajiban agar penelitian ditindaklanjuti dengan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat, tetapi tidak semua bisa dengan mudah memenuhi kebijakan 

tersebut. Civitas akademika Fakultas telah banyak melakukan pengabdian kepada masyarakat. 

Namun demikian tidak semua pengabdian kepada masyarakat didanai dan berproses melalui 

LP2M (mandiri). Dan tidak semua pengabdian kepada masyarakat 

berbasis data empiris. 

 
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU 

PTK No: 1 

Kategori: KTS 
Standar/Kriteria: C6. Pendidikan 

Temuan Audit: 

Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan 

sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online masih sebesar 60 dan offline, tapi 

belum dalam bentuk audio-visual terdokumentasi 

 
Akar Penyebab: 

Belum ada pendampingan detail tentang pengisian modul di SIPEJAR 

 
Rencana Tindakan Koreksi: 

Membuat kebijakan tentang pendampingan penyusunan model di SIPEJAR 

 
Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang telah dilakukan oleh manajemen: 

1. Melakukan asistensi penelusuran sumber bahan ajar secara daring (online) 

2. Melakukan penyusunan dan pembuatan bahan ajar dalam bentuk audio-visual 



PTK No: 2 

Kategori: KTS 

Standar/Kriteria: C7. Penelitian 

 
Temuan Audit: 

Belum ada hasil penelitian yang ditindaklanjuti menjadi buku atau bahan ajar 

 
Akar Penyebab: 

Belum ada kesadaran dosen untuk membuat penelitian yang digunakan untuk proses pembelajaran 

Belum terdapat reward terkait hasil baik dan punishment terhadap penyimpangan 

 
Rencana Tindakan Koreksi: 

Membuat kebijakan tentang roadmap penelitian berbasis pada pembelajaran 

 
Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang telah dilakukan oleh manajemen: 

1. Penelitian dikaitkandengan kebutuhan peningkatan kualitas pembelajaran. 

2. Mewajibkan atau penyarankan kepada semua dosen pengusul untuk melakukan penelitian 

terkait pembelajaran sesuai dengan bidang atau prodi. 

3. Memfasilitasi penerbitan buku dan bahan ajar dari hasil penelitian dosen. 

PTK No: 3 

Kategori: KTS 

Standar/Kriteria: C8. Pengabdian Kepada Masyarakat 

 
Temuan Audit: 

Hanya ada 1 dari 15 dosen yang melaksanakan PkM yang merujuk pada hasil penelitian 

 
Akar Penyebab: 

Belum ada tradisi pengabdian yang berbasis pada hasil penelitian 

Belum terdapat reward terkait hasil baik dan punishment terhadap penyimpangan 



Rencana Tindakan Koreksi: 

Membuat kebijakan tentang PkM 

 
Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang telah dilakukan oleh manajemen: 

1. Mewajibkan dosen melakukan PkM berdasarkan rekomendasi hasil penelitian. 

2. Mewajibkan dosen menyusun proposal pengabdian pendamping proposal yang relevan 

dengan proposal penelitian. 

 

V. EVALUASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT 

PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN DASAR 

No Kriteria Evaluasi Rencana Tindak Lanjut 

1 Visi, Misi, Tujuan 
dan Strategi 

• Visi telah mencerminkan 
visi perguruan tinggi. 

• Misi, Tujuan dan Strategi 
telah bersinergi dalam 
mendukung 
pengembangan Bidang 
Studi. 

• Dalam merumuskan visi 
dan misi sudah ada 
keterlibatan antara 
pemangku 
kepentingan internal 
dan eksternal 

 

2 Tata Pamong, Tata 
Kelola, dan 
Kerjasama 

• Pada umumnya 
perwujudan good 
governance dan 
pemenuhan lima pilar 
sistem tata pamong yang 
telah berjalan dengan 
cukup  baik. 

Menjalin kerja sama tingkat 
internasional, nasional, 
wilayah/ lokal untuk 
menguatkan kualitas 
kelembagaan 

3 Mahasiswa • Metode rekrutmen, 
ketetatan seleksi, 
layanan kemahasiswaan 
dalam berbagai bidang, 
serta akses dan mutu 
layanan 
kemahasiswaan sudah 
baik. 

• Melakukan sosialisasi 
ke sekolah-sekolah, 
promosi prodi melalui 
kegiatan lomba, dan 
kunjungan ke 
universitas-universitas 
yang memiliki prodi 
pendidikan dasar. 

4 Sumber Daya 
Manusia 

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

• Melakukan kerja sama 
dengan 
industri/masyarakat 
untuk mencapai luaran 
penelitian atau PkM 
dosen berupa produk/jasa 
yang dapat diadopsi oleh 
industri/masyarakat 

 



   • Melakukan penelitian 
yang relevan dengan 
bidang program 
studi. 

• Melakukan kegiatan PkM 
yang relevan dengan 
bidang prodi 

• Melakukan rekrutmen 
dosen dengan kualifikasi 
S3 yang dapat 
meningkatkan 
skor kinerja prodi. 

5 Keuangan, Sarana, 
dan Prasarana 

• Biaya operasional 
pendidikan, dana 
penelitian dan PkM DTPS, 
realisasi investasi, serta 
kecukupan dana serta 
akses fasilitas untuk 
menjamin pencapaian 
pembelajaran sudah cukup 
baik. 

 

6 Pendidikan • 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 
perlu ditingkatkan. 

 



7 Penelitian • Secara umum relevansi 
penelitian pada unit 
pengelola dan penelitian 
DTPS yang melibatkan 
mahasiswa program 
studi sudah cukup baik 

• Mewajibkan dosen 
untuk melaksanakan 
penelitian yang 
relevan dengan 
bidang, keahlian, 
dan mata kuliah yang 
diampu dengan 
melibatkan 
mahasiswa program 

8 Pengabdian kepada 
Masyarakat 

• Relevansi PkM pada unit 
pengelola dan PkM DTPS 
yang melibatkan 
mahasiswa program studi 
sudah baik. 

• Mewajibkan dosen 
untuk melaksanakan 
PkM berdasarkan 
topik KBK 

9 Luaran dan Capaian 
Tridharma 

• Analisis pemenuhan CPL, 
IPK lulusan, prestasi 
mahasiswa bidang 
akademik dan non 
akademik, masa studi dan 
keberhasilan studi, serta 
waktu tunggu dan 
kesesuaian bidang kerja 
lulusan sudah cukup baik. 
Publikasi ilmiah, luaran 
penelitian dan PkM yang 
dihasilkan mahasiswa 
secara mandiri maupun 
dengan DTPS sudah 
cukup baik 

• Mendampingi 
mahasiswa secara 
berkala dan 
terprogram dalam 
kegiatan akademik 
dan non-akademik 
dengan melibatkan 
dosen, alumni, dan 
praktisi (ahli). 



PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN DASAR 

No Kriteria Evaluasi Rencana Tindak Lanjut 

1 Visi, Misi, Tujuan dan 
Strategi 

1. Prodi Doktor Pendidikan 
Dasar memiliki visi, misi, 
tujuan, dan strategi yang 
mencerminkan visi, misi, 
tujuan, dan strategi 
perguruan tinggi serta 
mendukung pengembangan 
program studi dengan data 
konsistensi implementasinya. 
2. Prodi Doktor Pendidikan 
Dasar memiliki mekanisme 
penyusunan dan penetapan 
visi, misi, tujuan dan strategi 
yang terdokumentasi yang 
melibatkan pemangku 
kepentingan internal dan 
eskternal. 
3. Prodi Doktor Pendidikan 
Dasar memiliki strategi 
efektif untuk mencapai 
tujuan yang disusun 
berdasarkan analisis yang 
sistematis dengan 
menggunakan metode yang 
relevan dan pada 
pelaksanaannya dilakukan 
pemantauan dan evaluasi 
yang ditindaklanjuti. 

Prodi Doktor Pendidikan 
Dasar 
1. Perlu meningkatkan 
strategi efektif dalam 
pencapaian tujuan. 
2. Memiliki potensi utk 

meningkatkan strategi efektif 
dalam pencapaian tujuan dan 
peningkatan status pada level 
regional ASEAN dan 
internasional. 

2 Tata Pamong, Tata 
Kelola, dan 
Kerjasama 

Prodi Doktor Pendidikan Dasar 
1. Memiliki dokumen formal 
struktur organisasi dan tata 
kerja yang dilengkapi tugas 
dan fungsinya serta 
penerapan tata pamong yang 
telah berjalan dengan efektif 
dan efisien berdasarkan 5 
kaidah good governance. 
2. Pimipinan UPPS memiliki 
karakter kepemimpinan 
operasional, organisasi, dan 
publik yang baik serta 
mampu melaksanakan 6 
fungsi manajemen secara 
efektif dan efisien. 
3. Telah melakukan 
kerjasama pendidikan, 
penelitian, dan PkM, 
kerjasama tingkat 
wilayah/lokal, nasional dan 

Prodi Doktor Pendidikan Dasar 
: 
1. Memelihara kerjasama- 
kerjasama yang relevan dengan 
program studi yang telah 
terjalin, baik di tingkat 
wilayah/lokal, nasional dan 
internasional. 
Mempublikasikan hasil 
pengukuran tingkat kepuasan 
layanan manajemen 
terhadap pemangku 
kepentingan. 



internasional yang relevan 
dengan program studi. 
4. Telah melaksanakan 
Sistem Penjaminan Mutu 
Internal. 
5. Telah melakukan 
pengukuran kepuasan 
layanan manajemen 
terhadap seluruh pemangku 
kepentingan. 

3 Mahasiswa Prodi Doktor Pendidikan Dasar 
1. Memiliki metode 
rekrutmen dan keketatan 
seleksi yang baik. 
2. Prodi Doktor 
Pendidikan Dasar 
memiliki peningkatan 
tren jumlah pendaftar 
yang signifikan yaitu 
>10% dalam 2 tahun 
terakhir. Bahkan pada 
tahun 2020, Prodi Doktor 
Pendidikan Dasar 
mengikuti rekrutmen 
gelombang I dan II dan 
tidak mengikuti 
gelombang III sd V  karena 
kuota telah terpenuhi. 
3. Memiliki layanan 
kemahasiswaan yang 
mencakup bidang akademik, 
penalaran, minat bakat, dan 
semua jenis layanan 
kesejahteraan. 
4. Adanya kemudahan akses 
dan mutu layanan yang baik 
untuk semua bidang layanan 
kemahasiswaan di Prodi 
Doktor Pendidikan Dasar 

Prodi Doktor Pendidikan 
Dasar perlu memanfaatkan 
potensinya untuk 
melakukan promosi guna 
meningkatkan animo calon 
mahasiswa internasional, 
dengan memanfaatkan 
media sosial dan melibatkan 
alumni serta 
mahasiswa untuk promosi ke 
sekolah dan institusi dalam 
negeri dan luar negeri. 

4 Sumber Daya 
Manusia 

1. Prodi Doktor Pendidikan 
Dasar 
- Jumlah dosen tetap dan 
dosen tidak tetap mencukupi 
kebutuhan. 
- Ekuivalensi waktu mengajar 
penuh DTPS baik. 
- Jumlah beban kerja dosen 
sebagai pembimbing utama 
tugas akhir mahasiswa baik. 
- Prestasi dan kinerja DTPS 
baik. 

1. Prodi Doktor Pendidikan 
Dasar perlu meningkatkan 
rasio jumlah mahasiswa 
program studi terhadap 
jumlah DTPS. 
2. Prodi Doktor Pendidikan 
Dasar perlu meningkatkan 
kegiatan PkM DTPS yang 
relevan dengan bidang 
program studi. 
2. Prodi Doktor Pendidikan 
Dasar  memasukkan HKI 



- Kegiatan penelitian dan 
publikasi ilmiah DPTS yang 
relevan dengan bidang 
program studi cukup tinggi. 
- Jumlah artikel karya ilmiah 
dosen tetap yang disitasi 
cukup tinggi. 
- Telah merencanakan dan 
mengembangkan DPTS 
mengikuti rencana 
pengembangan di Renstra PT 
secara konsisten. 
2. Rasio jumlah mahasiswa 
program studi terhadap 
jumlah DPTS baik. 
3. Jumlah kegiatan PkM 
DTPS yang relevan dengan 
program studi cukup tinggi. 
4. Jumlah luaran 
penelitian/PkM yang 
mendapat pengakuan HKI, 
yang berbentuk teknologi 
tepat guna/produk, dan yang 
diterbitkan dalam bentuk 
buku ber-ISBN cukup tinggi. 

sebagai salah satu luaran 
penelitian dan pengabdian 
dan perlu mengadakan 
penelitian pengembangan 
dan penelitian dana dari 
berbagai sumber yang 
menghasilkan HKI. 

5 Keuangan, Sarana, 
dan Prasarana 

1. Realisasi investasi 
memenuhi seluruh 
kebutuhan akan 
penyelenggaraan program 
pendidikan, penelitian dan 
PkM serta memenuhi standar 
perguruan tinggi terkait 
pendidikan, penelitian dan 
PkM 
2. Kecukupan dana untuk 
menjamin pencapaian 
capaian pembelajaran baik. 
3. Adanya sarana dan 
prasarana yang mutakhir 
serta aksesibilitas yang cukup 
untuk menjamin pencapaian 
capaian pembelajaran dan 
meningkatkan suasana 
akademik. 

Prodi Doktor Pendidikan 
Dasar perlu meningkatkan 
pengelolaan dana 
pendidikan dengan baik 
dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana pendukung 
pembelajaran yang ada 
dengan baik pula, 
khususnya yang 
berorientasi internasional 
karena potensi 
nasionalnya sudah tinggi. 

6 Pendidikan 1. Sudah memiliki kurikulum 
yang baik dengan adanya 
proses evaluasi yang 
melibatkan pemangku 
kepentingan internal dan 
ekseternal, memiliki 
capaian pembelajaran yang 

Prodi Pendidikan Dasar  
1. perlu meningkatkan dan 
memelihara hubungan yang 
sudah baik dengan pemangku 
kepentingan 
dalam pengembangan 
kurikulum berdasarkan 



telah sesuai dengan profil 
lulusan dan memenuhi level 
KKNI, dan juga struktur 
kurikulum yang telah sesuai 
dengan urutan capaian 
pembelajaran. 
2. Telah memenuhi 
karakteristik proses 
pembelajaran yang 
mencakup seluruh sifat dan 
telah menghasilkan lulusan 
yang sesuai dengan capaian 
pembelajaran. 
3. Rencana proses 
pembelajaran sudah baik 
dengan adanya dokumen RPS 
yang kedalaman dan 
keluasannya relevan untuk 
mencapai capaian 
pembelajaran lulusan. 
4. Pelaksanaan proses 
pembelajaran telah berjalan 
dengan baik yang ditandai 
dengan: 
- Adanya bentuk interaksi 
antara dosen, mahasiswa, 
dan sumber belajar, baik 
secara daring maupun luring. 
- Adanya monev proses 
pembelajaran yang 
dilaksanakan untuk menjaga 
dan meningkatkan mutu 
proses pembelajaran serta 
untuk menjamin kesesuaian 
dengan RPS. 
- Terpenuhinya SN Dikti 
Penelitian pada proses 
pembelajaran terkait 
penelitian dan juga SN DIkti 
PkM pada proses 
pembelajaran terkait PkM. 
- Adanya kesesuaian metode 
pembelajaran dengan 
capaian pembelajaran, dan 
- Jam pembelajaran total, 
jam pembelajaran praktikum, 
praktik sudio, praktik 
bengkel, atau praktik 
lapangan yang cukup tinggi. 
5. Terdapat monitoring dan 
evaluasi proses pembelajaran 

kebutuhan di lapangan. 
2. Perlu mempertahankan 
dan meningkatkan proses 
pembelajaran yang sudah 
memenuhi capaian 
pembelajaran 
Integrasi kegiatan 
penelitian dan PKM dalam 
pembelajaran oleh DTPS 
perlu ditingkatkan. 



yang mencakup karakteristik, 
perencanaan, dan 
pelaksanaan proses 
pembelajaran yang 
dilaksankan secara konsisten 
dan ditindaklanjuti. 
6. Penilaian pembelajaran 
telah terlaksana dengan baik 
karena: 
- Telah memenuhi 5 prinsip 
penilaian yang dilakukan 
secara terintegrasi. 
- Teknik dan instrumen 
penilaian menunjukkan 
kesesuian terhadap capaian 
pembelajaran. 
- Pelaksanaan penilaian telah 
mencakup 7 unsur. 
7. Suasana akademik di 
Jurusan Sastra Inggris sudah 
baik dengan adanya kegiatan 
ilmiah yang terjadwal setiap 
bulan. 
8. Tingkat kepuasan 
mahasiswa terhadap 
pengalaman belajar sudah 
baik, hasil pengukuran 
dianalisis dan ditindaklanjuti 
minimal 2 kali setiap 
semester. 

7 Penelitian 1. Telah memenuhi 4 unsur 
relevansi penelitian dosen 
dan mahasiswa. 
Jumlah penelitian DTPS yang 
dalam pelaksanaannya 
melibatkan mahasiswa 
program studi cukup tinggi. 

Prodi Doktor Pendidikan Dasar 

1. Perlu meningkatkan 
kegiatan penelitian DTPS 
yang dalam 
pelaksanaannya melibatkan 
mahasiswa program studi 
dengan cara memberikan 
kesempatan kepada 
mahasiswa untuk 
mengajukan proposal 
penelitian atau dilibatkan 
dalam penelitian dosen. 
Meningkatkan perolehan 
pendanaan penelitian dan 
PkM tingkat Internasional 

3. Meningkatkan jumlah 
rujukan dari hasil 
penelitian. 

4. Menggunakan kesempatan 
terkait kebijakan MBKM 
untuk semakin mengiatkan 



kegiatan penelitian DTPS 
dengan mahasiswa serta 

mitral kerjasama. 

8 Pengabdian kepada 
Masyarakat 

1. Prodi Doktor Pendidikan 
Dasar telah memenuhi 4 
unsur relevansi PkM dosen 
dan mahasiswa. 
Jumlah PkM DTPS yang dalam 
pelaksanaannya melibatkan 
mahasiswa program studi 
cukup banyak. 

Prodi Doktor Pendidikan Dasar 

1. Meningkatkan jumlah 
mahasiswa yang dikirim ke 
sekolah-sekolah luar negeri 
untuk praktik mengajar, 
magang, maupun 
pengabdian. 

2. Perlu meningkatkan 
publikasi ilmiah mahasiswa 
yang dihasilkan secara 
mandiri atau bersama 
DTPS, dengan judul yang 
relevan dengan bidang 
program studi dengan cara 
memfasilitasi mahasiswa 
untuk mengikuti seminar 
nasional dan/atau 
internasional. 

3. Perlu meningkatkan upaya 
untuk memenuhi 4 unsur 
relevansi PkM dosen dan 

mahasiswa. 
9 Luaran dan Capaian 

Tridharma 
Prodi Doktor Pendidikan Dasar 
1. Analisis capaian 
pembelajaran lulusan telah 
memenuhi 3 aspek. 
2. Rata-rata IPK lulusan dan 
prestasi di bidang akademik 
mahasiswa cukup tinggi. 
3. Publikasi ilmiah dan luaran 
penelitian dan PkM 
mahasiswa yang dihasilkan 
secara mandiri atau bersama 
DPTS dengan judul yang 
relevan dengan bidang 
program studi cukup tinggi. 
4. Jumlah prestasi 
mahasiswa di bidang non- 
akademik cukup tinggi. 

Prodi Doktor Pendidikan Dasar 
1. Perlu melakukan upaya untuk 

meningkatkan persentase 
keberhasilan studi. 

2. Perlu melakukan upaya untuk 

meningkatkan prestasi 
mahasiswa di bidang non- 
akademik dengan cara 
memberikan kesempatan bagi 
mahasiswa untuk mengikuti 
kegiatan-kegiatan dan lomba- 
lomba yang bersifat non- 
akademik. 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU 

No Kriteria Evaluasi Rencana Tindak Lanjut 

1 Visi, Misi, Tujuan dan 
Strategi 

Visi misi tujuan dan strategi 
Jurusan telah sesuai dengan Visi 

Mempertahankan dan 
meningkatkan keterlaksanaan 



  misi tujuan dan strategi 
Pascasarjana dan universitas 

Visi misi tujuan dan strategi 
prodi melalui 
penyelenggaraan kegiatan 
pendidikan dan pembelajaran, 
kegiatan penelitian, dan 
kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat yang sejalan 
dengan Visi misi tujuan dan 
strategi tersebut. 

2 Tata Pamong, Tata 
Kelola, dan 
Kerjasama 

Prodi PPG telah memiliki 
sistem tata pamong, Tata 

Kelola, dan Kerjasama yang 
baik diwujudkan dengan 
adanya struktur organisasi 
yang lengkap dan efektif 
untuk penyelenggaraan 
kegiatan di prodi 

Prodi menjamin 
keterlaksanaan fungsi struktur 
organisasi berdasarkan job 
deskripsi masing-masing. Prodi 
perlu meningkatkan aspek 
manajemen layanan tenaga 
kependidikan terhadap 
mahasiswa. Prodi memberikan 
akses terkait kepuasan layanan 
manajemen. Prodi 
mempublikasikan hasil 
pengukuran tingkat kepuasan 
melalui web Pascasarjana. 

3 Mahasiswa Prodi PPG telah memiliki input 
dan minat yang baik. Prodi 
PPG juga sudah memberikan 
layanan kemahasiswaan yang 
baik. 

1. Prodi PPG perlu membuat 
brosur  dalam bahasa Inggris 
dan meningkatkan 
kerjasama dengan sekolah 
luar negeri dalam rangka 
promosi  
2. Prodi perlu melakukan 
pertukaran pelajar 

4 Sumber Daya Manusia Prodi sudah memiliki HKI yang 
berlimpah, namun berupa HKI 
karya cipta dan bukan HKI 
paten, teknologi tepat guna, 
produk terstandarisasi. HKI 
Prodi terkait dengan penelitian 
dan pengabdian masih sangat 
terbatas. 

Prodi perlu menjadikan 
HKI sebagai salah satu 
luaran wajib penelitian 
dan pengabdian. 
 

5 Keuangan, Sarana, dan 
Prasarana 

Prodi telah memiliki dana 
operasional yang cukup serta 
memiliki Sarana, dan Prasarana 
yang memadai 

Perlu dipertahankan 
keberlangsungannya dan 
perlu ditingkatkan 
pemanfataannya 

6 Pendidikan Prodi telah memiliki kurikulum 
yang 
up to date dan layanan 
Pembelajaran yang baik 

Prodi perlu mengintegrasikan 
penelitian dan pengabdian ke 
dalam matakuliah yang sesuai 



7 Penelitian Prodi telah memiliki roadmap 
Penelitian yang sesuai dengan 
roadmap universitas 

Prodi perlu meningkatkan 
keterlibatan mahasiswa dan 
tendik dalam pelaksanaan 
penelitian, dan meningkatkan 
mutu publikasi hasil penelitian 

8 Pengabdian kepada 
Masyarakat 

Prodi telah memiliki roadmap 
Pengabdian yang sesuai dengan 
roadmap universitas 

Prodi perlu meningkatkan 
keterlibatan mahasiswa dan 
tendik dalam pelaksanaan 
pengabdian. Prodi perlu 
meningkatkan jumlah luaran 
berupa HKI dan artikel. 

9 Luaran dan Capaian 
Tridharma 

Semua aspek terkait dengan 
Luaran dharma pendidikan sudah 
baik, namun prestasi mahasiswa 
tingkat internasional belum 
terpenuhi 

Prodi perlu mengirim 
mahasiswa dalam perlombaan 
tingkat internasional dan 
memberikan pendampingan 
dan pembinaan. 

 

 

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. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) pada temuan audit sebelumnya sudah ditindaklanjuti secara 

efektif. 
d. Temuan pada periode audit ini terdapat 3 KTS dan 4 OB 


