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KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA 
Nomor: 10/Kep/Rek-UWP /II/ 2016 

 
TENTANG 

PANDUAN AUDIT INTERNAL 
BIDANG AKADEMIK 

 
 

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA 
 

Menimbang             : a. bahwa dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan 

pendidikan di Universitas Wijaya Putra, diperlukan sistem 

monitoring dan evaluasi kinerja di bidang akademik, 

b. bahwa untuk melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi 

kinerja di bidang akademik, diperlukan panduan audit 

internal bidang akademik, 

 

Mengingat              :           1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional,  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, 

4. Permenristekdikti, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi 

5. Permendikbud, Nomor 50 Tahun 2014, tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi   

6. Renstra Universitas Wijaya Putra 

7. Statuta Universitas Wijaya Putra 

 

Memperhatikan        : Hasil Rapat Senat Universitas Wijaya Putra pada tanggal 30 

Januari 2016, Senat Universitas Wijaya Putra menerima 

panduan audit internal bidang akademik sebagai landasan 

implemetasi sistem penjaminan mutu internal. 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan :             

Pertama                  : Panduan panduan audit internal bidang akademik tahun 2016. 

Kedua                     :                 Audit internal bidang akademik, meliputi standar mutu : (a) isi 

kurikulum, (b) kompetensi lulusan, (c) proses pembelajaran, (d) 

penilaian pendidikan, (e) kemahasiswaan, dan (f) pendidik dan 

tenaga kependidikan (diktendik), 

Ketiga                     :                    Sasaran audit internal bidang akademik adalah unit kerja 

pelaksana pendidikan yaitu Program Studi. 

Keempat                 : Badan Penjaminan Mutu ditugaskan untuk mengendalikan 

penyelenggaraan audit internal bidang akademik, 
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Kelima                    : Panduan audit internal bidang akademik tahun 2016 akan 

ditinjau kembali secara berkala setelah diberlakukan, 

Keenam                  : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam 

Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

Ketujuh                   : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan 

 

Ditetapkan : di Surabaya 
Pada tanggal : 12 Februari 2016 
 
Rektor Universitas Wijaya Putra, 
 
 
 
 
Budi Endarto, SH., M.Hum. 

 
Tembusan disampaikan kepada Yth : 
1. Ketua Yayasan sebagai laporan; 
2. Para Wakil Rektor; 
3. Para Dekan; 
4. Direktur Program Pascasarjana; 
5. Para Ketua Program Studi; 
6. Kepala LPPM; 
7. Para Kepala Biro; 
8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis; 
9. Ketua Badan Penjaminan Mutu; 
10. Para Ketua Unit Penjaminan Mutu; 
11. Pertinggal. 
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KATA PENGANTAR 

 

Peningkatan mutu pendidikan secara berkesinambungan di Universitas 

Wijaya Putra (UWP) telah menjadi komitmen bersama bagi segenap unsur yang 

terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan UWP. Oleh karena itu, salah satu 

upaya mewujudkan penjaminan mutu di UWP adalah menyelenggarakan panduan 

audit internal bidang akademik (bidang pendidikan dan pengajaran). 

Tujuan kegiatan audit internal bidang akademik (bidang pendidikan dan 

pengajaran) adalah : 

a. Mengidentifikasikan adanya perencanaan yang jelas dan terukur di bidang 

pendidikan dan pengajaran, 

b. Mengidentifikasikan apakah perencanaan dilaksanakan sesuai prosedur, 

c. Mengidentifikasikan apakah ada laporan pelaksanaan kegiatan di bidang 

pendidikan dan pengajaran, 

d. Mengevaluasi komponen-komponen bidang pendidikan dan pengajaran 

yang sudah terpenuhi atau belum terpenuhi, 

e. Mengevaluasi komponen-komponen bidang pendidikan dan pengajaran 

yang bisa ditingkatkan 

Audit internal bidang akademik (bidang pendidikan dan pengajaran) ini 

hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur 

pengelola baik bidang akademik dengan mengacu pada Standar SPMI yang telah 

ditetapkan. 

 

 
                                                    Surabaya,   Februari 2016 

                                                                   Rektor, 

 

 
                                                          Budi Endarto, SH., M.Hum. 
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I. Pendahuluan 

 

Kebijakan mutu UWP bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada 

seluruh stakeholder, dimana kepuasan stakeholder terhadap UWP merupakan 

salah satu ukuran mutu yang harus dipenuhi oleh UWP. Ketercapaian mutu UWP 

harus dapat diukur berdasarkan mutu perencanaan, mutu proses dan mutu 

capaian. Dalam rangka menjamin ketercapaian mutu UWP tersebut, langkah yang 

ditempuh adalah dengan melakukan kegiatan audit internal bidang akademik 

akademik, sebagaimana implementasi satu siklus penjaminan mutu dengan model 

PDCA. Siklus penjaminan mutu UWP merupakan sinergi antara semua unit kerja, 

oleh karena itu diperlukan komitmen dari seluruh elemen unit kerja di UWP. 

Dalam rangka pelaksanaan audit, perlu disusun buku Panduan audit 

internal bidang akademik, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari buku 

Kebijakan SPMI UWP. Buku Panduan audit internal bidang akademik ini berlaku 

bagi segenap unsur pengelola penjaminan mutu pada tingkat Universitas, 

Fakultas, Program Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, 

dan Biro yang ada di lingkungan UWP. Dengan buku panduan ini diharapkan 

dapat lebih meningkatkan kesepahaman bersama dalam peningkatan mutu secara 

konsisten dan berkelanjutan, untuk mendorong terwujudnya UWP menjadi 

perguruan tinggi yang unggul berbasis kewirausahaan di Indonesia.  

Strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan audit internal di UWP adalah 

sebagai berikut : (1) Melibatkan secara aktif seluruh unit kerja di tingkat 

Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, dan 

Biro dengan menggunakan pola bertahap, yaitu  mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, sampai dengan pengembangan/ 

peningkatan standar; (2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan 

pemerintah sebagai pengguna lulusan; (3) Melakukan studi banding ke berbagai 

Perguruan Tinggi yang telah mengimplementasikan SPMI dan menjalankan audit 

internal dan eksternal di lembaganya dengan baik; (4) Melakukan pelatihan bagi 

tim audit internal secara terstruktur, dan terencana baik di bidang akademik 

maupun non-akademik; (5) Melakukan sosialisasi pelaksanaan audit internal, 

Standar-standar yang akan dipenuhi, Manual Prosedur atau SOP pelaksanaan 

audit internal bidang akademik, dan Instrumen/Formulir/Borang audit internal 

bidang akademik kepada para pemangku kepentingan, staf administrasi, dosen 

dan mahasiswa secara periodik. 

Audit internal bidang akademik yang akan dilaksanakan dengan 

menggunakan panduan ini adalah audit internal di bidang pendidikan dan 

pengajaran. Komponen-komponen bidang pendidikan dan pengajaran yang 

dimaksud memuat standar mutu : 1) isi kurikulum, 2) kompetensi lulusan, 3) 

proses pembelajaran, 4) penilaian pendidikan, 5) Diktendik (PTK), dan 6) 

Kemahasiswaan. 
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II. Manual Prosedur audit internal bidang akademik. 

 

1) Tujuan 

Manual prosedur ini merupakan mekanisme kegiatan audit internal bidang 

pendidikan dan pengajaran dengan tujuan : 

a. mengidentifikasikan adanya perencanaan yang jelas dan terukur di bidang 

pendidikan dan pengajaran 

b. mengidentifikasikan apakah perencanaan dilaksanakan sesuai prosedur  

c. mengidentifikasikan apakah ada laporan pelaksanaan kegiatan di bidang 

pendidikan dan pengajaran 

d. mengevaluasi komponen-komponen bidang pendidikan dan pengajaran 

yang sudah terpenuhi atau belum terpenuhi 

e. mengevaluasi komponen-komponen bidang pendidikan dan pengajaran 

yang bisa ditingkatkan 

 

2) Definisi 

a. Audit internal yang dimaksud adalah proses pengawasan yang dilengkapi 

instrumen borang, kuesioner, atau daftar pertanyaan yang berisi : kejelasan 

perencanaan, ketepatan pelaksanaan dan adanya laporan pelaksanaan 

kegiatan bidang pendidikan dan pengajaran, 

b. Komponen-komponen bidang pendidikan dan pengajaran yang dimaksud 

adalah standar mutu pendidikan yang terdiri atas: 1) isi kurikulum, 2) 

kompetensi lulusan, 3) proses pembelajaran, dan 4) penilaian pendidikan, 

5) Diktendik, dan 6) Kemahasiswaan. 

 

3) Ruang Lingkup 

Kegiatan audit internal di bidang pendidikan dan pengajaran terdiri atas 

komponen-komponen standar mutu pendidikan : 1) isi kurikulum, 2) 

kompetensi lulusan, 3) proses pembelajaran, 4) penilaian pendidikan, 5) 

Diktendik, dan 6) Kemahasiswaan, yang dilaksanakan oleh Fakultas dan atau 

Program Pascasarjana (PPs) serta Program Studi. 

 

4) Dasar Hukum 

a. Undang–Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi 

b. Permendikbud No. 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi 

c. Permendikbud No. 50 Tahun 2014, tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi 

d. Keputusan Rektor No. 42/Kep/Rek-UWP/XI/2013, tentang Standar Mutu 

Pendidikan Universitas Wijaya Putra. 
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5) Pihak yang terlibat 

a. Rektor 

b. Senat  

c. Fakultas/PPs. 

d. Program Studi 

e. Tim Audit internal 

f. Badan Penjaminan Mutu (BPM) 

g. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) 

 

6) Prosedur 

a. Ketua BPM menyampaikan agenda audit internal kepada Dekan, Dir.PPs 

dan Ketua Program Studi, 

b. Dekan, Dir.PPs dan ketua Program Studi memberikan konfirmasi tentang 

kesiapan audit internal kepada ketua BPM, 

c. Ketua BPM mengajukan usulan tim audit internal kepada Rektor melalui 

Warek Bidang Akademik, 

d. Rektor menyampaikan pertimbangan tim audit internal kepada Ketua Senat, 

e. Ketua Senat menyetujui tim audit internal dan menyerahkan kembali 

kepada Rektor, 

f. Rektor melalui Warek Bidang Akademik memberikan surat tugas tim audit 

internal dan disampaikan kepada Ketua BPM, 

g. Ketua BPM mengadakan rapat koordinasi pelaksanaan audit internal yang 

dipimpin oleh Rektor atau Warek Bidang akademik. Rapat koordinasi harus 

dihadiri oleh Direktur PPs., para Dekan, para Ka.Prodi., Tim Audit internal, 

para Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM), 

h. Tim Audit internal didampingi ketua GPM melaksanakan tugas Audit internal 

ke Fakultas, PPs, dan Program Studi, 

i. Tim Audit internal menyusun laporan hasil audit internal, dan diketahui oleh 

ketua BPM dan ketua GPM 

j. Ketua BPM menyampaikan laporan hasil Audit internal kepada Rektor, 

Direktur PPs., masing-masing Dekan dan masing-masing Ka. Prodi., 
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DIAGRAM ALIR MANUAL PROSEDUR  

AUDIT INTERNAL BIDANG AKADEMIK 
 

No Kegiatan 

Pihak-Pihak yang Terlibat 

Waktu Dokumen 
BPM GPM 

FAK/PPs/ 
Prodi 

Rektor Senat 
Tim 

Audit 
internal 

1 Ketua BPM 

menyampaikan 

agenda audit 

internal kepada 

Fakultas/PPs dan 

Program Studi 

      

 

Surat 
pemberitahuan 
tentang agenda 
audit internal 

2 Fakultas/PPs dan 

Program Studi 

memberikan 

konfirmasi kesiapan 

audit internal 

kepada BPM 

      

 
Surat konfirmasi 
kesiapan audit 
internal 

3 BPM mengajukan 

usulan tim audit 

internal ke Rektor  

      

 
Surat usulan tim 
audit internal 

4 Rektor 

pertimbangan tim 

audit internal ke 

Ketua Senat 

      

 

Surat 
pertimbangan 
tim audit 
internal 

5 Ketua Senat 

menyetujui usulan 

tim audit internal 

dan menyerahkan 

kembali ke Rektor 

      

 

Surat 
persetujuan 

Senat tentang 
Tim Audit 
internal 

6 Rektor memberikan 

surat tugas tim 

audit internal dan 

disampaikan kepada 

ketua BPM 

      

 
Surat Tugas 
Tim Audit 
internal 

7 Ketua BPM 

mengadakan rapat 

koordinasi 

pelaksanaan audit 

internal yang harus 

dihadiri oleh Rektor, 

Dir.PPs., Dekan, 

Ka.Prodi., Tim Audit 

internal, ketua 

Gugus Penjaminan 

Mutu (GPM) 

      

 

Surat undangan 
rapat koordinasi 
pelaksanaan 
audit internal 

 

 

 

 

 

 

 

Penyampaian 
agenda audit 

internal 

Agenda 
Audit 

internal 

konfirmasi 
kesiapan 

audit 
internal 

konfirmasi 
kesiapan 

audit 
internal 

usulan tim 

audit 

internal ke 

Rektor 

usulan tim 
audit 

internal 

pertimbangan 

tim audit 

internal 

pertimbangan 

tim audit 

internal 

persetujuan tim 

audit internal 
persetujuan 

tim audit 

internal 

Surat tugas 

tim audit 

internal 

Surat 

tugas tim 

audit 

Rapat 

Koordinasi 

laksana 

audit 

internal 

Surat 

undangan 

rapat 
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No Kegiatan 

Pihak-Pihak yang Terlibat 

Waktu Dokumen 
BPM GPM 

FAK/PPs/ 
Prodi 

Rektor Senat 
Tim 

Audit 
internal 

        
  

8 Tim Audit internal 

didampingi ketua 

GPM melaksanakan 

tugas Audit internal 

      

 

Berkas 

borang/ 

kuesioner 

9 Tim Audit internal 

menyusun laporan 

hasil audit internal, 

dan diketahui oleh 

ketua BPM dan 

ketua GPM 

      

 
Draft laporan 
Audit internal 

10 Ketua BPM 

menyampaikan 

laporan Audit 

internal kepada 

Rektor, Dir.PPs., 

Dekan, Ka.Prodi. 

      

 
Laporan Audit 
internal 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelaksanaan 

Audit 

internal 

Berkas 

borang/ 

kuesioner 

 

Susun 

laporan 

Audit 

internal 

laporan 

Audit 

internal 

Persetujuan 

laporan 

Audit 

internal 

Laporan 

Audit 
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III. Profil Instrumen Audit Internal Bidang Akademik 
 

Identitas Unit Kerja : 

Fakultas   : ………………………………………………….. 

Program Studi (PS) : ………………………………………………….. 

Waktu Pelaksanaan Audit internal :  

Hari, tanggal  : ………………………………………………….. 

Pukul   : ………….…………s/d……………………….. 

Petugas Audit internal :  

1. ………………………………………………….. 

2. ………………………………………………….. 

3. ………………………………………………….. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
A. STANDAR MUTU ISI KURIKULUM 

 
1. Apakah Program studi sudah memiliki kebijakan tentang perencanaan dan  

pengembangan kurikulum berbasis KKNI ? 
a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Undangan rapat penyusunan kebijakan perencanaan dan pengembangan 

kurikulum berbasis KKNI 
- kebijakan perencanaan dan pengembangan kurikulum berbasis KKNI, 

diantaranya memuat : (1) Kompetensi Lulusan, (2) Profil Lulusan (PL), (3) 
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP-MK), dan (4) bahan kajian setiap mata 
kuliah yang meliputi tk. keluasan, tk. kedalaman dan tk. kemampuan yang ingin 
dicapai. 

- kebijakan perencanaan dan pengembangan kurikulum berbasis KKNI seyogyanya 
termuat dalam Pedoman Akademik 

- Manual prosedur penyusunan kebijakan perencanaan dan pengembangan 
kurikulum berbasis KKNI 

 
2. Apakah Program Studi sudah memiliki dokumen perencanaan dan pengembangan 

kurikulum berbasis KKNI yang memuat : (1) Kompetensi Lulusan, (2) Profil Lulusan 
(PL), (3) Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP-MK), dan (4) bahan kajian setiap 

Petunjuk Pengisian : 
(1) Mohon dicermati dan dipahami 100(seeratus) butir pertanyaan di bawah ini. 
(2) Lingkari huruf (a) atau (b) sesuai kondisi yang ada pada masing-masing 

Program Studi (PS). 
(3) Keberadaan bukti fisik bisa ditambahkan, apabila PS memiliki dokumen 

lain yang mendukung. 
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mata kuliah yang meliputi tk. keluasan, tk. kedalaman dan tk. kemampuan yang 
ingin dicapai.? 
a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- SK pembentukkan tim pengembangan kurikulum 
- Undangan rapat pengembangan kurikulum melibatkan stakeholder dan asosiasi 

yang relevan dengan program studi, daftar hadir, notulen, kurikulum lama, 
kurikulum baru 

- Spesifikasi program studi 
- Manual prosedur perencanaan dan pengembangan kurikulum berbasis KKNI yang 

memuat : (1) Kompetensi Lulusan, (2) Profil Lulusan (PL), (3) Capaian 
Pembelajaran Mata Kuliah (CP-MK), dan (4) bahan kajian setiap mata kuliah yang 
meliputi tk. keluasan, tk. kedalaman dan tk. kemampuan yang ingin dicapai. 
 

3. Apakah Program studi sudah memiliki dokumen perencanaan dan pengembangan 
kurikulum berbasis KKNI yang mengintegrasikan bahan kajian setiap mata kuliah 
yang meliputi tk. keluasan, tk. kedalaman dan tk. kemampuan yang ingin dicapai ? 
a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Silabus 
- Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dahulu SAP  
- Manual prosedur perencanaan dan pengembangan kurikulum berbasis KKNI yang 

mengintegrasikan bahan kajian setiap mata kuliah yang meliputi tk. keluasan, tk. 
kedalaman dan tk. kemampuan yang ingin dicapai 
 

4. Apakah Program studi sudah memiliki dokumen pemutakhiran kurikulum berbasis 
KKNI ? 
a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- SK pembentukkan tim pemutakhiran kurikulum 
- Undangan rapat pemutakhiran kurikulum yang melibatkan stakeholder dan 

asosiasi yang relevan dengan program studi, daftar hadir, notulen, kurikulum 
lama, kurikulum baru 

- SK penetapan kurikulum baru 
- Manual prosedur pemutakhiran kurikulum berbasis KKNI 

 
5. Apakah KPS sudah menyesuaikan pemutakhiran kurikulum berbasis KKNI dengan 

visi, misi Program Studi ? 
a. Sudah 
b. Belum 

 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
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- Matakuliah dalam kurikulum berbasis KKNI yang mendukung tercapainya visi, 
misi program studi. 

 
6. Apakah KPS sudah menyesuaikan pemutakhiran kurikulum berbasis KKNI dengan 

perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat ? 
a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Matakuliah dalam kurikulum berbasis KKNI yang mengintegrasikan 

perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat. 
 

7. Dalam Struktur Kurikulum, apakah PS sudah menyesuaikan mata kuliah dengan 
standar kompetensi ? 
a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Matakuliah dalam struktur kurikulum berbasis KKNI yang mengintegrasikan 

standar kompetensi. 
 

8. Apakah PS sudah memberikan fleksibilitas matakuliah pilihan ? 
a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Daftar matakuliah pilihan dalam struktur kurikulum berbasis KKNI yang 

terdistribusi pada beberapa semester, sesuai urutan prasyarat matakuliah. 
 
 
B. STANDAR MUTU KOMPETENSI LULUSAN 
 

9. Apakah Program studi sudah memiliki kebijakan penetapan Kompetensi Lulusan 
sesuai level KKNI ? 
c. Sudah 
d. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Undangan rapat akademik tentang perumusan kebijakan penetapan Kompetensi 

Lulusan sesuai level KKNI 
- Rumusan kebijakan penetapan Kompetensi Lulusan sesuai level KKNI harus 

memuat aspek : (1) pengetahuan/keilmuan, (2) keterampilan kerja umum dan 
khusus, serta (3) sikap dan tata nilai. 

- Rumusan kebijakan penetapan Kompetensi Lulusan sesuai level KKNI di atas 
harus termuat dalam Pedoman akademik.  

- Manual prosedur kebijakan kompetensi Lulusan sesuai level KKNI 
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10. Apakah Program studi sudah memiliki kebijakan sistem evaluasi kelulusan yang 
mengacu pada kompetensi lulusan sesuai level KKNI ? 
a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Undangan rapat akademik untuk merumuskan kebijakan sistem evaluasi 

kelulusan sesuai dengan kompetensi lulusan 
- Kebijakan sistem evaluasi kelulusan yang dimaksud memuat : (a) kelulusan 

setiap mata kuliah (praktikum, non praktikum, kuliah lapang, atau bentuk-bentuk 
perkuliahan yang lain), dan (b) persyaratan yudisium.  

- Kebijakan sistem evaluasi kelulusan harus menginterasikan aspek : (1) 
pengetahuan/keilmuan, (2) keterampilan kerja umum dan khusus, serta (3) sikap 
dan tata nilai. 

- Kebijakan tersebut harus tersurat dalam Pedoman Akademik. 
- Manual prosedur kebijakan sistem evaluasi kelulusan sesuai dengan kompetensi 

lulusan sesuai level KKNI. 
 

11. Apakah Program studi sudah memiliki dokumen tentang spesifikasi program studi 
(SPS) ? 
a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- PS membentuk tim penyusun SPS 
- Agenda kerja tim penyusun SPS dan notulen rapat koordinasi 
- Dokumen SPS 
- SK Penetapan SPS 
- Manual prosedur penyusunan SPS. 
 

12. Apakah Program studi sudah memiliki kebijakan tentang sistem pengendalian mutu 
pembelajaran ? 
a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Rapat akademik merumuskan kebijakan tentang sistem pengendalian mutu 

pembelajaran  
- Ada instrumen pengendalian mutu pembelajaran 
- Ada dokumen hasil audit internal pengendalian mutu pembelajaran 
- Manual prosedur kebijakan sistem pengendalian mutu pembelajaran 
 

13. Apakah Program studi sudah memiliki dokumen lengkap tentang Silabus dan 
Rencana Program Semester (RPS), yang memuat Capaian Pembelajaran(CP), Bahan 
Kajian, Strategi/metode pembelajaran, Indikator Penilaian, Cara Assesmen, dan 
Bobot Penilaian, sesuai level KKNI ? 
a. Sudah 
b. Belum 
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Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Ada dokumen lengkap tentang Silabus dan Rencana Program Semester (RPS), 

yang memuat Capaian Pembelajaran(CP), Bahan Kajian, Strategi/metode 
pembelajaran, Indikator Penilaian, Cara Assesmen, dan Bobot Penilaian, sesuai 
level KKNI 

- Manual prosedur penyusunan Silabus dan Rencana Program Semester (RPS)  
 

14. Apakah Program studi sudah memiliki perencanaan program sertifikasi untuk 
menunjang spesifikasi kompetensi kelulusan sesuai level KKNI ? 
a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Ada dokumen lengkap tentang perencanaan program sertifikasi untuk menunjang 

spesifikasi kompetensi kelulusan sesuai level KKNI, yang terdiri dari : undangan 
rapat, daftar hadir, notulen rapat, kebijakan perencanaan program sertifikasi. 

 
 

C. STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN 
 

15. Apakah program studi sudah menyampaikan surat kesediaan dosen untuk membina 
mata kuliah sesuai bidang ilmunya pada setiap semester, yang disertai form 
kesediaan mengajar dan kontrak perkuliahan (silabus, RPS/SAP dan Handout). 
a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- form kesediaan mengajar yang telah diisi oleh dosen pengampu mata kuliah  
- kontrak perkuliahan (silabus, RPS/SAP dan Handout) yang telah disiapkan oleh 

dosen 
- ijazah dosen yang relevan dengan mata kuliah yang diampu dan atau sertifikat 

keahlian yang menyertainya yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang 
untuk menerbitkannya. 

 
16. Apakah program studi sudah mendokumentasikan kontrak perkuliahan : (1) silabus, 

(2) RPS/SAP dan (3) handout. 
a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- kontrak perkuliahan yang memuat : (1)  silabus, (2) RPS/SAP dan (3) handout. 
 

17. Apakah Ketua Program Studi (KPS) sudah memfasilitasi pengadaan SK dan atau 
surat tugas membina mata kuliah untuk masing-masing dosen.? 
a. Sudah 
b. Belum,  
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Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
Ada dokumen tentang SK dan atau surat tugas membina mata kuliah untuk masing-
masing dosen. 
 

18. Apakah program studi sudah membuat jadwal perkuliahaan dan menyampaikannya 
ke dosen sesuai waktu kesediaan mengajarnya. Dosen diijinkan mengusulkan 
perubahan jadwal perkuliahaan sepanjang bisa diterima oleh KPS, dengan mengisi 
form perubahan jadwal yang sudah disiapkan.? 
a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Jadwal perkuliahan 
- Form permohonan perubahan waktu mengajar  
- Manual prosedur perubahan waktu mengajar  

 
19. Apakah Program studi sudah menyusun Kalender Akademik 2(dua) semester 

berturut-turut diawali dari semester gasal tahun akademik berjalan.? 
a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Kalender Akademik PS dan atau Fakultas 
- Manual Prosedur penyusunan Kalender Akademik 

 
20. Apakah program studi sudah mengumumkan jadwal perkuliahan ke mahasiswa, 

paling lambat 1(satu) minggu sebelum pengisian KRS.? 
a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Jadwal perkuliahan 
- Kalender Akademik PS dan atau Fakultas 
 

21. Apakah KPS sudah memonitor kesesuaian antara daftar hadir dan berita acara 
perkuliahan dengan SAP/RPS yang telah disiapkan oleh dosen untuk setiap mata 
kuliah.? 
a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Daftar hadir dan berita acara perkuliahan untuk setiap mata kuliah, (sudah ada di 

SIAKAD) 
- RPS/SAP untuk setiap mata kuliah 
- Laporan hasil monitoring setiap mata kuliah, setiap semester. 
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22. Apakah Program studi sudah memanfaatkan Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) 
dalam proses perkuliahan pada setiap semester.? 
a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
Laporan pemanfaatan SIAKAD yang memuat kelemahan dan kelebihan dari sistem 
tersebut. 
 

23. Apakah Program studi sudah menyusun rekap dosen mengajar sesuai jadwal 
perkuliahan yang telah ditentukan.? 
a. Sudah 
b. Belum 

 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Laporan rekap dosen mengajar sesuai jadwal perkuliahan yang telah ditentukan 

 
24. Apakah PS sudah merekap rata-rata jumlah tatap muka (TM) tiap mata kuliah setiap 

dosen dalam satu semester.? 
a. sudah 
b. belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Berita acara perkuliahan 
- Laporan rekap rata-rata jumlah tatap muka (TM) tiap mata kuliah setiap dosen 

dalam satu semester. 
 

25. Apakah PS sudah merekap rata-rata jumlah kehadiran mahasiswa tiap mata kuliah 
dalam satu semester.? 
a. Sudah 
b. belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Berita acara perkuliahan 
- Laporan PJMK tentang rekap rata-rata jumlah jumlah kehadiran mahasiswa tiap 

mata kuliah dalam satu semester. 
 

26. Apakah Program Studi sudah memfasilitasi kebutuhan dosen tentang pengadaan 
(text book, jurnal) sebagai materi ajar pada setiap mata kuliah? 
a. Sudah 
b. Belum 

 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Surat permintaan pengadaan (text book, jurnal) kepada dosen 
- Rekap usulan pengadaan (text book, jurnal) sebagai materi ajar pada setiap 

mata kuliah. 
- Bukti pembelian (text book, jurnal) 
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- Bukti sumbagan (text book, jurnal) dari mahasiswa dan atau alumni 
- Manual prosedur pengadaan text book sebagai materi ajar pada setiap mata 

kuliah. 
 

27. Apakah PS sudah bekerjasama dengan Perpustakaan tentang menyediakan referensi 
(text book, jurnal) sesuai ajuan dari dosen pengampu mata kuliah? 
a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Surat penyerahan (text book, jurnal) sesuai ajuan dari dosen pengampu mata 

kuliah dari PS kepada pihak perpustakaan 
- Manual prosedur pengadaan text book sebagai materi ajar pada setiap mata 

kuliah. 
 

28. Apakah Program Studi sudah memberikan instruksi kerja kepada Penanggung Jawab 
Mata Kuliah (PJMK) untuk merekap dosen yang menggunakan referensi (text book, 
buku ajar, jurnal) maksimal tahun terbit lima tahun terakhir.? 
a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- SK/Surat Tugas PJMK untuk merekap dosen yang menggunakan referensi (text 

book, buku ajar, jurnal) maksimal tahun terbit lima tahun terakhir. 
- Laporan PJMK tentang rekap dosen yang menggunakan referensi (text book, 

buku ajar, jurnal) maksimal tahun terbit lima tahun terakhir. 
 

29. Apakah PS sudah melaksanakan evaluasi kinerja dosen dalam memberikan 
perkuliahan yang dievaluasi oleh mahasiswa melalui kuesioner.? 
a. sudah 
b. belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Instrumen/kuesioner evaluasi kinerja dosen dalam memberikan perkuliahan yang 

dievaluasi oleh mahasiswa. 
- Laporan evaluasi kinerja dosen memberikan perkuliahan yang dievaluasi oleh 

mahasiswa. 
 

30. Apakah PS sudah memiliki laboratorium yang dibutuhkan dalam proses pendidikan 
dan pengajaran ? 
a. Sudah 
b. Belum 

 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, sebutkan nama laboratorium tersebut : 
1) ……………………………………………………………….. 
2) ……………………………………………………………….. 
3) ……………………………………………………………….. 
4) ……………………………………………………………….. 
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Jika belum, sebutkan nama laboratorium yang dibutuhkan : 
1) ……………………………………………………………….. 
2) ……………………………………………………………….. 
3) ……………………………………………………………….. 
4) ……………………………………………………………….. 

 
Bagi Program Studi yang memiliki laboratorium  (no. 30 - 32): 
 

31. Apakah PS sudah memanfaatkan laboratorium untuk menunjang proses 
pembelajaran? 
a. Sudah 
b. belum 
 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Agenda/jadwal penggunaan laboratorium, 
- Modul praktikum, lembar kerja, dsb., 
- Tatatertib penggunaan laboratorium, 
- Laporan pemanfaatan laboratorium 
 

32. Sebutkan sarana laboratorium yang dimiliki PS untuk kegiatan praktikum mahasiswa. 
 

Nama 
Laboratorium 

Nama Sarana Jumlah Kondisi 

     

     

     

     

     

 
33. Apakah laboratorium yang ada, sudah menghasilkan produk-produk sesuai tujuan 

yang telah ditetapkan? 
a. Sudah 
b. belum 
Jika sudah, sebutkan produk-produk tersebut dan berikan dokumen yang 
menyertainya : 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

 
34. Apakah Program studi sudah (menunjuk tim yang terdiri dari dosen dan unsur 

penjaminan mutu) melaksanakan evaluasi perkuliahan setiap semester berjalan, 
serta rencana tindaklanjutnya, yang disosialisasikan pada rapat persiapan 
perkuliahan untuk semester yang akan dijalankan.? 
c. Sudah 
d. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang :  
- Pembentukkan tim evaluasi perkuliahan (Surat Tugas atau SK Dekan) 
- Hasil evaluasi perkuliahan semester berjalan dan rencana tindaklanjutnya. 
- Manual prosedur tentang evaluasi perkuliahan  
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35. Apakah Program studi sudah mensosialisasikan hasil evaluasi perkuliahan setiap 

semester sebelumnya serta rencana tindaklanjutnya ? 
a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Undangan rapat, daftar hadir  
- Notulen rapat persiapan perkuliahan juga memuat hasil sosialisasi evaluasi 

perkuliahan setiap semester serta rencana tindaklanjutnya. 
 

36. Apakah Program studi sudah memiliki dokumen tentang pembelajaran berbasis: (1) 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, (2) Student Centered Learning (SCL), 
yang dilaksanakan secara konsisten dan ditingkatkan terus-menerus? 
a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Ada dokumen jurnal/artikel penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari 

dosen pengampu mata kuliah 
- Ada dokumen jurnal/artikel penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari 

mahasiswa (yang dipresentasikan dalam perkuliahan) 
- Ada dokumen (makalah, power point, dll.) yang dipresentasikan dalam 

perkuliahan oleh mahasiswa. 
- Manual prosedur proses pembelajaran berbasis :  penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat 
- Manual prosedur proses pembelajaran berbasis : Student Centered Learning 

(SCL) 
 

37. Apakah Program studi sudah melibatkan tenaga ahli/pakar dalam pembelajaran 
(proses perkuliahan) ? 
a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Ada dokumen : surat permohonan kepada tenaga ahli/pakar, materi yang 

disampaikan oleh tenaga ahli/pakar tsb., daftar hadir dan berita acara kegiatan 
pelibatan tenaga ahli/pakar tsb.  

- Manual prosedur pelibatan tenaga ahli/pakar dalam pembelajaran (proses 
perkuliahan). 

 
38. Apakah Program studi sudah memiliki kebijakan formal yang mendukung kebebasan 

akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta konsistensi 
pelaksanaannya ? 
a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik :  
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
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- Rapat akademik merumuskan kebijakan formal yang mendukung kebebasan 
akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan 

- Rumusan kebijakan formal yang mendukung kebebasan akademik, kebebasan 
mimbar akademik, dan otonomi keilmuan termuat dalam pedoman akademik. 

- Ada dokumen tentang laporan aktivitas kebebasan akademik, kebebasan mimbar 
akademik, dan otonomi keilmuan 

- Manual prosedur tentang penetapan kebijakan formal yang mendukung 
kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan 

 
39. Apakah Program studi sudah memiliki kebijakan dan program sistem pengembangan 

suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk meraih prestasi akademik 
yang maksimal ? 
a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Rapat akademik merumuskan kebijakan dan program sistem pengembangan 

suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk meraih prestasi 
akademik yang maksimal. 

- Ada dokumen program pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi 
mahasiswa (misalnya : kebijakan pengembangan suasana akademik difokuskan 
pada Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), dengan demikian program 
pengembangan suasana akademik dikreasikan pada aktivitas penyusunan 
proposal PKM yang diseminarkan sebelum dikirim). 

- Manual prosedur sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi 
mahasiswa 

- Manual prosedur penyusunan program sistem pengembangan suasana akademik 
yang kondusif bagi mahasiswa 

 
40. Apakah Program studi sudah memiliki program kegiatan akademik yang terintegrasi 

dengan pelaksanaan Tri Dharma, dengan melibatkan perguruan tinggi dan instansi 
lain baik dalam dan luar negeri ? 

a. Sudah 
b. Belum 

 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- MoU dengan PT lain 
- Kuliah Tamu/Kuliah Pakar 
- Kuliah Lapangan 
- Studi banding 
- Kunjungan instansi/perusahaan 

 
41. Apakah Program studi sudah memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan di bidang olah 

raga, seni dan budaya ? 
a. Sudah 
b. Belum 

 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Aktifitas di bidang oleh raga, seni dan budaya 
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- Laporan aktifitas 
- Penghargaan yang diperoleh mahasiswa di bidang olahraga, seni dan budaya. 

  

D. STANDAR MUTU PENILAIAN PENDIDIKAN 
 

42. Apakah Program studi sudah memiliki kebijakan dan program sistem evaluasi hasil 
belajar yang memuat aspek kompetensi lulusan (Capaian Pembelajaran), sesuai level 
KKNI ? 
a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Undangan rapat akademik untuk merumuskan kebijakan dan sistem evaluasi 

hasil belajar yang memuat aspek kompetensi lulusan, sesuai level KKNI  
- Kebijakan sistem evaluasi hasil belajar yang memuat aspek kompetensi lulusan 

dimaksud memuat : capaian pembelajaran dalam aspek keterampilan kerja, 
penguasaan pengetahuan, serta sikap dan tata nilai, sesuai level KKNI. 

- Kebijakan tersebut harus tersurat dalam Pedoman Akademik. 
- Manual prosedur sistem evaluasi hasil belajar yang memuat aspek kompetensi 

lulusan, sesuai level KKNI 
 

43. Apakah Program studi sudah memiliki dokumen program evaluasi hasil belajar yang 
memuat aspek kompetensi lulusan sesuai level KKNI, dengan model pengukuran 
yang tepat, dan diverifikasi bersama stakeholder secara berkala? 
a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Instrumen evaluasi hasil belajar yang memuat aspek kompetensi lulusan sesuai 

level KKNI (pedoman observasi aktivitas dosen memberi perkuliahan,  pedoman 
observasi aktivitas mahasiswa mengikuti perkuliahan, formula nilai akhir hasil 
belajar mahasiswa) 

- Laporan hasil evaluasi hasil belajar yang memuat aspek kompetensi lulusan 
sesuai level KKNI dengan menggunakan instrumen tersebut di atas. 

- Tindak lanjut dari program studi terhadap laporan hasil evaluasi hasil belajar 
yang melibatkan stakeholder secara berkala. 

- Manual prosedur penyusunan evaluasi hasil belajar dengan menggunakan model 
pengukuran yang tepat 

- Manual prosedur evaluasi hasil belajar yang diverifikasi oleh komisi ujian bersama 
stakeholder. 
 

44. Apakah Program studi sudah memiliki butir-butir soal (bank-soal) yang 
dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi sesuai Capaian Pembelajaran 
(learning outcomes) dan silabus, dan ditinjau secara periodik setiap tahun ? 
a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik :  
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
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- Pengkajian bank soal masing-masing mata kuliah yang disusun berdasarkan kisi-
kisi sesuai Capaian Pembelajaran (learning outcomes) dan silabus 

- Laporan peninjauan secara periodik setiap tahun terhadap bank soal masing-
masing mata kuliah yang disusun berdasarkan kisi-kisi sesuai Capaian 
Pembelajaran (learning outcomes) dan silabus. 

- Manual prosedur penyusunan butir-butir soal yang dikembangkan melalui 
pengembangan kisi-kisi sesuai Capaian Pembelajaran (learning outcomes) dan 
silabus,  

- Manual prosedur peninjauan butir-butir soal yang dilakukan secara periodik 
setiap tahun 

 
45. Apakah Program studi sudah memiliki dokumen tentang Intensitas review soal ujian 

baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) dilakukan 
oleh komisi ujian dengan validasi dari peer reviewer secara berkala setiap tahun ? 
a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik :  
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Intensitas review soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS 

(Ujian Akhir Semester) dilakukan oleh komisi ujian (yang dibentuk oleh program 
studi) dengan validasi dari peer reviewer (yang dibentuk oleh program studi yang 
terdiri dari dosen-dosen yang memiliki bidang ilmu yang relevan dengan masing-
masing mata kuliah tersebut )secara berkala setiap tahun  

- Laporan validasi yang dilakukan oleh komisi ujian dengan melibatkan peer 
reviewer secara berkala setiap tahun. 

- Manual prosedur review soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun 
UAS (Ujian Akhir Semester)  

 
46. Apakah Program Studi (PS) sudah memiliki panduan yang jelas tentang mekanisme 

pembimbingan TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis) yang direview oleh tim secara berkala 
setiap tahun ? 
a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik :  
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Panduan penulisan TA (Tugas Akhir/Skripsi/ Tesis) yang memuat mekanisme 

pembimbingan TA. 
- Laporan hasil review yang dilakukan oleh tim (yang dibentuk oleh program studi 

yang terdiri dari dosen-dosen yang memiliki bidang ilmu yang relevan) terhadap 
mekanisme pembimbingan TA secara berkala setiap tahun. 

- Manual prosedur pembimbingan TA (Tugas Akhir/Skripsi/ Tesis) yang direview 
oleh tim secara berkala setiap tahun 

- Manual prosedur peninjauan pembimbingan TA (Tugas Akhir/Skripsi/ Tesis) yang 
dilakukan setiap tahun. 

 
 

47. Apakah Program studi sudah memiliki Panduan yang jelas tentang mekanisme ujian 
TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis) yang direview oleh tim secara berkala setiap tahun? 
c. Sudah 
d. Belum 
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Bukti Fisik :  
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Panduan penulisan TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis) yang memuat mekanisme ujian 

TA. 
- Laporan hasil review yang dilakukan oleh tim (yang dibentuk oleh program studi 

yang terdiri dari dosen-dosen yang memiliki bidang ilmu yang relevan) terhadap 
mekanisme ujian TA secara berkala setiap tahun. 

- Manual prosedur ujian TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis) yang direview oleh tim 
secara berkala setiap tahun 

- Manual prosedur peninjauan ujian TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis) yang dilakukan 
setiap tahun. 
 

48. Apakah Program studi sudah memiliki kebijakan dan panduan yang jelas tentang 
mekanisme perbaikan nilai ? 
a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Undangan rapat akademik untuk merumuskan kebijakan perbaikan nilai 
- Kebijakan perbaikan nilai memuat : persyaratan mahasiswa diijinkan mengikuti 

perbaikan nilai dan mekanisme perbaikan nilai yang telah disepakati.  
- Kebijakan perbaikan nilai tersebut harus tersurat dalam Pedoman Akademik. 
- Manual prosedur perbaikan nilai 

 
49. Apakah Program Studi sudah memonitor kesesuaian soal-soal UTS dan UAS dengan 

materi kuliah yang telah diajarkan sebagaimana tersurat dalam Silabus dan 
SAP/RPS? 
a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Laporan monitoring kesesuaian soal-soal UTS dan UAS dengan materi kuliah 

yang telah diajarkan sebagaimana tersurat dalam Silabus dan SAP/RPS 
  

50. Apakah PS sudah memberikan instruksi kerja kepada dosen untuk memberikan tugas 
terstruktur/kuis/latihan dan soal ujian (UTS dan UAS) dan menyerahkan dokumen 
tersebut ke Prodi, setiap semester? 
a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Instruksi kerja dari PS ke dosen memberikan tugas terstruktur/kuis/latihan bagi 

mahasiswa pada setiap semester. 
- Tugas terstruktur/kuis/latihan bagi mahasiswa setiap matakuliah, setiap semester 
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51. Apakah PS sudah memberikan instruksi kerja kepada PJMK untuk merekap dokumen 
tugas terstruktur/kuis/latihan dan soal ujian (UTS dan UAS) ke Prodi, setiap 
semester? 
a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Instruksi kerja PJMK untuk merekap dokumen tugas terstruktur/kuis/latihan dan 

soal ujian (UTS dan UAS) 
- SK/Surat Tugas PJMK untuk merekap dosen yang memberikan tugas 

terstruktur/kuis/latihan dan soal ujian (UTS dan UAS) 
- Laporan PJMK tentang rekap dosen yang memberikan tugas 

terstruktur/kuis/latihan dan soal ujian (UTS dan UAS) 
 

52. Apakah PS sudah memberikan instruksi kerja kepada dosen memberikan nilai akhir 
(NA) dengan unsur-unsur penilaian: kehadiran mahasiswa (KM), kuis (KS), tugas 
terstruktur (TT), UTS, dan UAS. Dengan formula NA = (1KM + 2KS + 3TT + 4UTS + 
5UAS)/15, persyaratan KM ≥ 75% ? 
a. Sudah 
b. belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Instruksi kerja dosen memberikan nilai akhir (NA) dengan unsur-unsur penilaian: 

kehadiran mahasiswa, kuis, tugas terstruktur, UTS, dan UAS. 
- Dokumen nilai mata kuliah dari dosen dengan menerapkan formula ; 

NA = (1KM + 2KS + 3TT + 4UTS + 5UAS)/15. 
 

53. Apakah PS sudah memberikan instruksi kerja kepada dosen untuk mengawasi UTS & 
UAS sesuai matakuliah yang diampu ? 
a. Sudah 
b. Belum 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Instruksi kerja dari PS ke dosen tentang kewajiban sebagai pengawas  

pelaksanaan UTS dan UAS sesuai matakuliah yang diampu. 
 

54. Apakah PS sudah memberikan instruksi kerja kepada dosen untuk 
menyerahkan/meng-upload nilai UTS dalam waktu 1(satu) minggu setelah 
pelaksanaan UTS ? 
a. Sudah 
b. Belum 

Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Instruksi kerja dosen menyerahkan nilai UTS dalam waktu 1(satu) minggu 

setelah pelaksanaan UTS. 
- Dokumen nilai UTS mata kuliah dari dosen  

 
55. Apakah PS sudah memberikan instruksi kerja kepada dosen untuk 

menyerahkan/meng-upload nilai kehadiran mahasiswa (KM), kuis (KS), tugas 
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terstruktur (TT), UTS, dan UAS untuk mendapatkan Nilai Akhir (NA) dalam waktu 
1(satu) minggu setelah pelaksanaan UAS ? 
a. sudah 
b. belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Instruksi kerja dosen menyerahkan nilai akhir (NA) dalam waktu 1(satu) minggu 

setelah pelaksanaan UAS. 
- Dokumen nilai mata kuliah dari dosen dengan menerapkan formula ; 

NA = (1KM + 2KS + 3TT + 4UTS + 5UAS)/15. 
 

 
E. STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN 
 

56. Apakah PS sudah memiliki sistem rekrutmen calon mahasiswa baru ? 
a. Sudah 
b. belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Kebijakan tentang Penerimaan Mahasiswa Baru 
- Kriteria tentang Penerimaan Mahasiswa Baru 
- Syarat Penerimaan Mahasiswa Baru 
- Manual Prosedur tentang Penerimaan Mahasiswa Baru 
- Instrumen tentang Penerimaan Mahasiswa Baru 
- Sistem pengambilan keputusan tentang Penerimaan Mahasiswa Baru 
- Laporan kegiatan tentang Penerimaan Mahasiswa Baru 

 
57. Apakah PS dalam Penerimaan Mahasiswa Baru sudah mempertimbangkan Rasio 

calon mahasiswa yang ikut seleksi dengan daya tampung ? 
a. Sudah 
b. belum 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Dokumen daftar  calon mahasiswa yang  ikut  seleksi 
- Dokumen daya tampung mahasiswa baru 
- Hasil perhitungan Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi dengan daya tampung 

 
58. Apakah PS dalam Penerimaan Mahasiswa Baru sudah mempertimbangkan Rasio 

mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dengan calon mahasiswa baru 
reguler yang lulus seleksi? 
a. Sudah 
b. belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Dokumen daftar  calon mahasiswa baru reguler yang  melakukan registrasi  
- Dokumen daftar  calon mahasiswa yang  lulus seleksi 
- Hasil perhitungan Rasio calon mahasiswa baru reguler yang  melakukan registrasi 

dengan calon mahasiswa yang  lulus seleksi 
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59. Apakah PS dalam Penerimaan Mahasiswa Baru sudah mempertimbangkan Rasio 
Mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru reguler ? 
a. Sudah 
b. belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Dokumen daftar  calon mahasiswa baru transfer  
- Dokumen daftar  calon mahasiswa baru reguler  
- Hasil perhitungan Rasio calon mahasiswa baru trnasfer  dengan calon mahasiswa 

baru reguler 
 

60. Apakah PS sudah merekap Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa (selama  
lima tahun terakhir) ? 
a. Sudah 
b. belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Daftar rekap IPK mahasiswa (selama  lima tahun terakhir) 

 
61. Apakah PS sudah merekap Rata-rata Rata-rata masa studi lulusan lama tahun 

terkahir? 
a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Rekap daftar masa studi mahasiswa lima tahun terakhir  
- Dokumen daftar masa studi mahasiswa  yang mempunyai masa studi  ≤ 4,00 

tahun  (MS kurang dari atau sama dengan 4 tahun) bagi S1  
- Dokumen daftar masa studi mahasiswa  yang mempunyai masa studi  ≤ 2,00 

tahun  (MS kurang dari atau sama dengan 2 tahun) bagi S2 
 

62. Apakah PS memiliki mahasiswa WNA dan sudah merekapnya? 
a. Memiliki 
b. Tidak memiliki 

 
Bukti Fisik : 
Jika memiliki, ada dokumen tentang : 
- Daftar mahasiswa  WNA 

 
63. Apakah PS memiliki mahasiswa non reguler dan sudah merekapnya? 

a. Memiliki 
b. Tidak memiliki 

 
Bukti Fisik : 
Jika memiliki, ada dokumen tentang : 
- Daftar mahasiswa  non reguler 
 

64. Apakah PS sudah merekap penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, 
bakat dan minat (selama lima tahun ) ? 
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a. Sudah 
b. belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Bidang akademik (lomba ilmiah) : surat pengantar dari Dekan (mengetahui 

Warek Bid. I)  
- Bidang non akademik (olah raga dan seni) : surat pengantar dari Ka. Biro 

Kemahasiswaan (mengetahui Warek Bid. I) 
- sertifikat atau  bukti penghargaan 

 
65. Apakah PS sudah merekap Persentase kelulusan tepat waktu mahasiswa. Persentase 

kelulusan tepat waktu (KTW) = [(f) / (d)] x 100 ≥ 50% ? (Lihat buku 6-BAN-PT) 
a. Sudah 
b. belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Daftar  mahasiswa tahun masuk tertentu 

- Daftar  mahasiswa  yang  lulus  tepat  waktu dalam penyelesaian studi dari  

mahasiswa tahun masuk tersebut 

- Rekap perhitungan Persentase kelulusan tepat waktu 

66. Apakah PS sudah merekap Persentase mahasiswa yang DO (MDO) atau 
mengundurkan diri, (MDO) ≤ 6%? Rumus perhitungan: (Lihat buku 6-BAN-PT) 

MDO= 
(a)-(b)-(c)

100%
(a)  

a. Sudah 
b. belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Daftar  mahasiswa tahun masuk (tahun akademik berjalan) 
- Daftar  mahasiswa tahun masuk (tahun akademik berjalan) yang DO 
- Daftar  mahasiswa tahun masuk (tahun akademik berjalan) yang mengundurkan 

diri  
- Persentase mahasiswa yang DO  
- Persentase mahasiswa yang mengundurkan diri 

 
67. Apakah PS sudah melakukan Upaya pelacakan dan perekaman data lulusan? 

a. Sudah 
b. belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Instrumen tracer study 
- Dokumen Laporan tracer study 

 
68. Apakah PS sudah menggunakan hasil pelacakan untuk perbaikan (1)  Proses  

pembeljaran, (2) Penggalangan dana, (3)  Informasi pekerjaan  dan (4)  

Membangun jejaring. ? 
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a. Sudah 

b. belum 

Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Dokumen data alumni 
- Dokumen  laporan  hasil pelacakan  
- Dokumen  tindak lanjut  tentang  hasil pelacakan untuk  (1)  Proses  

pembeljaran, (2) Penggalangan dana, (3)  Informasi pekerjaan  dan (4)  
Membangun jejaring. 

 
69. Apakah PS sudah melakukan Upaya pelacakan Pendapat pengguna (employer) 

lulusan terhadap kualitas alumni? 
a. Sudah 
b. belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Adanya kuesioner untuk pengguna lulusan  tentang kualitas alumni (ada 7 

kompetensi untuk S1) dan ( ada 9 kompetensi untuk S2) 
- Adanya laporan hasil evaluasi berdasarkan kuesioner 

 

70. Apakah PS sudah melakukan survei tentang profil masa tunggu lulusan memperoleh 

pekerjaan yang pertama/memperoleh promosi dan  Profil kesesuaian bidang kerja 

dengan bidang studi (keahlian) lulusan ? 

a. Sudah 

b. belum 

Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Adanya kuesioner untuk survei profil alumni yang memuat Profil masa tunggu 

lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama/memperoleh promosi dan  Profil 
kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian) lulusan 

- Data tentang masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang 
pertama/memperoleh promosi dan  data tentang kesesuaian bidang kerja dengan 
bidang studi (keahlian) lulusan yang termuat dalam Laporan hasil survei profil 
alumni. 

- Laporan survei tentang profil masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang 
pertama/memperoleh promosi dan  Profil kesesuaian bidang kerja dengan bidang 
studi (keahlian) lulusan 

 
71. Apakah PS sudah melalukan survey tentang Partisipasi Alumni dalam mendukung 

pengembangan akademik maupun non-akademik Program Studi dalam bentuk: (1) 

Sumbangan dana; (2) Sumbangan fasilitas; (3) Keterlibatan dalam kegiatan 

akademik; (4) Pengembangan jejaring; (5) Penyediaan fasilitas untuk kegiatan 

akademik; (6) Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran; dan (7) Informasi 

pekerjaan ? 

a. Sudah 

b. belum 
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Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Adanya kuesioner untuk survei tentang Partisipasi Alumni dalam mendukung 

pengembangan akademik maupun non-akademik Program Studi dalam 
bentuk: (1) Sumbangan dana; (2) Sumbangan fasilitas; (3) Keterlibatan dalam 
kegiatan akademik; (4) Pengembangan jejaring; (5) Penyediaan fasilitas untuk 
kegiatan akademik; (6) Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran; dan 
(7) Informasi pekerjaan 

- Data tentang Partisipasi Alumni dalam mendukung pengembangan akademik 
Program Studi dalam bentuk: (1) Sumbangan dana; (2) Sumbangan fasilitas; 
(3) Keterlibatan dalam kegiatan akademik; (4) Pengembangan jejaring; (5) 
Penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik; (6) Masukan untuk perbaikan 
proses pembelajaran; dan (7) Informasi pekerjaan 
yang termuat dalam Laporan hasil survei partisipasi alumni. 

- Laporan survei tentang Partisipasi Alumni dalam mendukung pengembangan 
akademik Program Studi 

 
72. Apakah PS sudah memiliki kebijakan dan program layanan kemahasiswaan yang 

dituangkan dalam panduan pembinaan kemahasiswaan ? 

c. Sudah 

d. belum 

Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Kebijakan layanan kemahasiswaan 
- Panduan Pembinaan Kemahasiswaan 
- Program pembinaan kemahasiswaan yang terjadwal tentang bidang penalaranan, 

minat dan bakat, serta bidang organisasi dan soft skills. 
- prestasi mahasiswa di bidang penalaran, minat dan bakat. 

 
73. Apakah PS sudah memiliki program layanan bimbingan karier dan informasi kerja 

secara terjadwal ? 

e. Sudah 

f. belum 

Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- program layanan bimbingan karier dan informasi kerja 
- laporan pelaksanaan program bimbingan karier dan informasi kerja. 

 
74. Apakah PS sudah memiliki rencana survei kepuasan mahasiswa dalam bidang 

pendidikan dan pengajaran ? 

g. Sudah 

h. belum 

Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- rencana survei kepuasan mahasiswa 
- instrumen survei  kepuasan mahasiswa 
- laporan hasil survei kepuasan mahasiswa. 
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F. STANDAR MUTU PENDIDIK & TENAGA KEPENDIDIKAN (DIKTENDIK) 
 

75. Apakah PS sudah memiliki pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, 

penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga 

kependidikan, serta konsistensi pelaksanaannya ? 

a. Sudah 

b. belum 

Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 

- Pedoman tertulis yang lengkap tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, 
pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, 
serta konsistensi pelaksanaannya. 

- Surat lamaran dosen dan atau tenaga kependidikan 
- Biodata semua dosen tetap atau tidak tetap (lengkap dengan bidang keilmuan, 

kegiatan ilmiah, keterlibatan di asosiasi profesi/kegiatan kemasyarakatan, 
pengalaman mengajar, dll.) 

- Ijasah dosen dngan jenjang pendidikan yang diperoleh 
- Biodata semua tenaga kependidikan tetap atau tidak tetap (lengkap dengan 

bidang keahlian serta pengalaman bekerja, dll.) 
- Ijasah tenaga kependidikan dengan jenjang pendidikan yang diperoleh 
- Implementasi sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, 

dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan. 

 
76. Apakah Program Studi sudah memiliki Rencana Pengembangan Dosen 

(RENBANGDOS) dalam bidang akademik dan profesi ?. 

a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Data dosen tetap saat ini 
- Data kebutuhan dosen 3 tahun ke depan 
- Rencana pengembangan dosen bidang akademik 3 tahun ke depan 
- Rencana pengembangan dosen di bidang profesi 3 tahun ke depan 

 
77. Apakah PS memiliki program pembinaan yang baik untuk meningkatkan kemampuan 

akademik/professional bagi dosen dan tenaga kependidikan ? 

a. Sudah 

b. belum 

Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 

- Peningkatan karir, monitoring/evaluasi keguatan tridarma, dan kode etik dosen 
dan tenaga administrasi. 

- Laporan implementasi pengembangan dosen (umpan balik kinerja 
dosen/karyawan, kegiatan pelatihan, surat tugas belajar, seminar, penelitian, dll) 

- Laporan kinerja dosen (instrumen dan hasil analisis kinerjanya keseluruhan) 
- Daftar tenaga ahli/pakar dan bukti keterlibatannya (surat undangan, keputusan 

pimpinan. 
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- Kumpulan makalah dan sertifikat kehadiran dosen dalam kegiatan 
seminar/lokakarya 

- Proposal, hasil laporan, atau keputusan Dikti atas program hibah yang 
dimenangkan oleh dosen (penelitian, pengabdian masyarakat, atau program 
hibah lainnya). 

- Dokumen program pengembangan SDM sesuai dengan prioritas dan bukti 
implementasinya. 

- SIM pengelolaan SDM 

 
78. Apakah PS sudah memiliki pedoman tertulis tentang Sistem Monitoring dan Evaluasi 

serta rekam jejak kinerja dosen? 

a. Sudah 

b. belum 

Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 

- monitoring/evaluasi keguatan tridarma, dan kode etik dosen dan tenaga 
administrasi. 

- Laporan implementasi pengembangan dosen (umpan balik kinerja 
dosen/karyawan, kegiatan pelatihan, surat tugas belajar, seminar, penelitian, dll) 

- Laporan kinerja dosen (instrumen dan hasil analisis kinerjanya keseluruhan) 
- Daftar tenaga ahli/pakar dan bukti keterlibatannya (surat undangan, keputusan 

pimpinan. 
- Kumpulan makalah dan sertifikat kehadiran dosen dalam kegiatan 

seminar/lokakarya 
- Proposal, hasil laporan, atau keputusan Dikti atas program hibah yang 

dimenangkan oleh dosen (penelitian, pengabdian masyarakat, atau program 
hibah lainnya). 

- Pedoman Beban Kerja Dosen (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat) 

- SK mengajar,  
- Surat Tugas Melaksanakan Penelitian, 
- Surat Tugas Melaksanakan PKM, 
- Surat Tugas lainnya 
- Dokumen kontrak BKD 
- Dokumen LKD  

 

79. Apakah PS sudah memiliki dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 yang bidang 

keahliannya sesuai dengan kompetensi PS (KD1) ? 

a. Sudah 

b. belum 

Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 

- data dosen tetap berpendidikan terakhir S2 yang bidang keahliannya sesuai 
dengan kompetensi PS  

- ijazah lengkap (S1, dan S2) dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan 
kompetensi PS 

- Standar yang diharapkan KD1 > 90% (untuk S1) 
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80. Apakah PS sudah memiliki dosen tetap berpendidikan S3 yang bidang keahliannya 

sesuai dengan kompetensi PS. ? Standar yang diharapkan KD2 > 40% 

a. Sudah 

b. belum 

Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 

- data dosen tetap berpendidikan (terakhir) S3 yang bidang keahliannya sesuai 
dengan kompetensi PS  

- ijazah lengkap (S1, S2 dan S3) dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai 
dengan kompetensi PS 

- Standar yang diharapkan KD2 > 40% (KD2 lebih dari 40%) untuk S1 
 

81. Apakah PS sudah memiliki dosen Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala 

dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS (KD3)?, 

dengan KD3 ≥ 40%. 

a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 

- Data persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar 
yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS lebih dari 50%. 

- Data persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar 
yang bidang keahliannya tidak sesuai dengan kompetensi PS lebih dari 40%. 
 

82. Apakah Program Studi sudah memiliki Dosen yang mempunyai sertifikat pendidik 

professional. KD4 = persentase dosen yang memiliki sertifikat pendidik professional 

?, dengan KD4 ≥ 60%. 

a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Data persentase dosen yang memiliki sertifikat pendidik professional lebih dari 

40% 
- Data persentase dosen yang memiliki sertifikat pendidik professional lebih dari 

60% 
 

83. Apakah Program Studi sudah memiliki rekap data rasio mahasiswa terhadap dosen 

tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS (RMD) ? 

a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Data jumlah mahasiswa aktif 
- Data jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS  
- Rekap rasio Untuk bidang social : 27<RMD≤ 33 , bidang eksakta : 17<RMD≤ 23 
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84. Apakah Program Studi sudah memiliki dokumen tentang rata-rata beban dosen per-

semester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent / RFTE) berkisar  11 < RFTE 

≤ 13sks ? 

a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Data tentang beban mengajar dosen per-semester 
- Data tentang beban penelitian dosen per-semester 
- Data tentang beban abmas dosen per-semester 
- Data tentang kegiatan penunjang tridaharma dosen per-semester 
- Data Rata-rata beban dosen per-semester (RFTE), diharapkan rata-rata beban 

dosen per-semester berkisar  11 < RFTE ≤ 13sks 
 

85. Apakah Program Studi sudah memiliki data dosen dengan kesesuaian keahlian 

(pendidikan terakhir) dosen dengan mata kuliah yang diajarkan ? 

a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Data semua mata kuliah diajarkan oleh dosen yang sesuai keahliannya. 
- Data ijazah dosen  
- Rekap data dosen tentang kesesuaian keahlian dosen dengan mata kuliah yang 

diajarkan 
 

86. Apakah Program Studi sudah memiliki data tingkat kehadiran dosen tetap dalam 

mengajar. PKDT = persentase kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan (terhadap 

jumlah kehadiran yang direncanakan) ?, dengan PKDT ≥ 95% 

a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 

- Daftar hadir dosen tetap  dalam mengajar 
- SAP & Silabus untuk tiap mata kuliah yang di satukan dalam daftar hadir dosen 
- Daftar hadir mahasiswa 

 
87. Apakah Program Studi memiliki dosen tidak tetap ? 

a. Ya……….., lanjutkan ke pertanyaan no. 82 dst. 
b. Tidak……., langsung ke pertanyaan no. 85. 

 
88. Apakah Program Studi sudah memiliki data persentase jumlah dosen tidak tetap, 

terhadap jumlah seluruh dosen (PDTT), dengan (PDTT) ≤ 10% ? 

a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
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- Rekap data dosen tetap yang mengajar di  PS dan data seluruh dosen di PS 
tersebut 

 
89. Apakah Program Studi sudah memiliki data kesesuaian keahlian dosen tidak tetap 

dengan mata kuliah yang diampu ? 

a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Data semua dosen tidak tetap mengajar mata kuliah yang sesuai dengan 

keahliannya. 
- Data dosen tida tetap dan mata kuliah yang diampu yang sesuai dengan 

keahliannya. 
 

90. Apakah Program Studi telah memiliki data pelaksanaan tugas/tingkat kehadiran 

dosen tidak tetap dalam mengajar (PDTT) = persentase kehadiran dosen tidak tetap 

dalam perkuliahan terhadap jumlah kehadiran yang direncanakan, dengan PKDTT ≥ 

95% ? 

a. Sudah 
b. Belum 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Daftar hadir dosen tidak tetap dalam perkuliahan dengan daftar jumlah hadir yang 

direncanakan. 
 

91. Apakah Program Studi telah memiliki data kegiatan dosen sebagai tenaga ahli/pakar 

sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT 

sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) dengan Jumlah tenaga ahli/pakar (JTAP)  

12 orang? 

a. Sudah 
b. Belum 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Rekap Jumlah tenaga ahli/pakar ≥ 12 orang, ditampilkan dalam table sebagai: 

No. Nama Dosen 

Waktu & 

Tempat 
Kegiatan 

Materi/Makalah *) Undangan *) Sertifikat *) 

1.      
*) disertai bukti fisik 

 

92. Apakah Program Studi sudah memiliki data peningkatan kemampuan dosen tetap 

melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai degan bidang PS ? 

a. Sudah 
b. Belum 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Data dosen tetap yang sedang belajar dalam bidang yang sesuai degan bidang 

PS. 
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93. Apakah Program Studi sudah memiliki data kegiatan dosen tetap yang bidang 

keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/ 

pagelaran/pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri (SP) ? 

a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 

- Rekap kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam 
seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/pagelaran/pameran/peragaan 
ditampilkan dalam tabel sebagai: 
 

No. 
Nama 

Dosen 

Waktu & 
Tempat 

Kegiatan 

Materi/Makalah *) Undangan *) Sertifikat *) 

1.      
*) disertai bukti fisik 

 

94. Apakah Program Studi telah memiliki data kegiatan dosen berprestasi dalam 

mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari 

tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber 

institusi sendiri dan luar institusi, selama tiga tahun terakhir ? 

a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Data  prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan 

kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; 
- Data besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar 

institusi, selama tiga tahun terakhir. 
 

95. Apakah Program Studi telah memiliki data Dosen tetap yang pernah menjadi penguji 

luar pada PS lain di PT sendiri dan PT lain di tingkat nasional atau internasional, 

selama tiga tahun terakhir ? 

a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Data dosen tetap yang pernah menjadi penguji luar pada PT lain ditingkat 

nasional 
- Data dosen tetap yang pernah menjadi penguji luar pada PT lain ditingkat    

Internasional 
 

96. Apakah Program Studi telah memiliki data Dosen tetap yang pernah menjadi guru 

besar tamu (visiting professor) dalam tiga tahun terakhir ? 

a. Sudah 
b. Belum 
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Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Surat permohonan dari PT lain sebagai pembimbing/penguji eksternal skripsi/tesis 
- Berita acara bimbingan/ujian skripsi/tesis 
- Surat keterangan/sertifikat/piagam sebagai pembimbing/penguji skripsi/tesis 

 
97. Apakah Program Studi telah memiliki data Persentase dosen tetap yang pernah 

menjadi pakar/konsultan/staf ahli/nara sumber dalam tiga tahun terakhir? 

a. Sudah 
b. Belum 
 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Surat permohonan dari PT/instansi lain sebagai pakar/konsultan/staf ahli/nara 

sumber  
- Surat keterangan/sertifikat sebagai pakar/konsultan/staf ahli/nara sumber 

 
98. Apakah Program Studi telah memiliki data reputasi dan keluasan jejaring dosen 

dalam bidang akademik dan profesi ?. 

a. Sudah 
b. Belum 

 
Bukti Fisik : 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- Kartu anggota organisasi profesi (fotocopy) 
- SK sebagai pengurus organisasi profesi 

 
99. Apakah laboratorium yang ada, sudah memiliki laboran dengan kualifikasi yang 

sesuai? 
a. Sudah 
b. belum 
 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- fotocopy ijazah/sertifikat/piagam laboran 
- ………………………………………………………… 

 
100. Apakah laboratorium yang ada, sudah memiliki teknisi dengan kualifikasi yang 

sesuai? 
a. Sudah 
b. belum 
 
Jika sudah, ada dokumen tentang : 
- fotocopy ijazah/sertifikat/piagam teknisi 
- ………………………………………………………… 
 
 

IV. PELAPORAN AUDIT INTERNAL 

Pelaporan Audit internal bidang akademik memuat : 1) Hasil Audit internal sesuai 

instrument, 2) Berita Acara Audit internal, dan 3) Rekomendasi Pembinaan. Adapun Berita 

Acara Audit internal, dan Rekomendasi Pembinaan, dapat dilihat pada lampiran panduan ini. 
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Lampiran 1: Hasil Audit Internal Sesuai Instrumen 
 

Hasil Audit internal Sesuai Instrumen Audit internal Bidang Akademik 
 

Identitas Unit Kerja : 
Fakultas   : ………………………………………………….. 
Program Studi (PS) : ………………………………………………….. 
 
Waktu Pelaksanaan Audit internal :  
Hari, tanggal  : ………………………………………………….. 
Pukul   : ………….…………s/d……………………….. 
 
Petugas Audit internal :  
1. ………………………………………………….. 
2. ………………………………………………….. 
3. ………………………………………………….. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

No. Pertanyaan Audit internal Jawaban Bukti Fisik 

A. STANDAR MUTU ISI KURIKULUM a 
(Sudah) 

b 
(Belum) 

 

1 Apakah Program studi sudah memiliki kebijakan tentang 
perencanaan dan  pengembangan kurikulum berbasis KKNI ? 

 
 
  

  

2 Apakah Program Studi sudah memiliki dokumen perencanaan dan 
pengembangan kurikulum berbasis KKNI yang memuat : (1) 
Kompetensi Lulusan, (2) Profil Lulusan (PL), (3) Capaian 
Pembelajaran Mata Kuliah (CP-MK), dan (4) bahan kajian setiap 
mata kuliah yang meliputi tk. keluasan, tk. kedalaman dan tk. 
kemampuan yang ingin dicapai ? 

   

3 Apakah Program studi sudah memiliki dokumen perencanaan dan 
pengembangan kurikulum berbasis KKNI yang mengintegrasikan 
bahan kajian setiap mata kuliah yang meliputi tk. keluasan, tk. 
kedalaman dan tk. kemampuan yang ingin dicapai ? 

   

4 Apakah Program studi sudah memiliki dokumen pemutakhiran 
kurikulum berbasis KKNI ? 

   

5 Apakah KPS sudah menyesuaikan pemutakhiran kurikulum 
berbasis KKNI dengan visi, misi Program Studi ? 

   

6 Apakah KPS sudah menyesuaikan pemutakhiran kurikulum 
berbasis KKNI dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan 
masyarakat ? 

   

7 Dalam Struktur Kurikulum, apakah PS sudah menyesuaikan mata 
kuliah dengan standar kompetensi ? 

   

Petunjuk Pengisian : 
(1)  Mohon dicermati dan dipahami 100(seratus) butir pertanyaan di bawah ini. 
(2) Berilah tanda (√) pada huruf (a) atau (b) sesuai kondisi yang ada pada 

masing-masing Program Studi (PS). 
(3) Keberadaan bukti fisik bisa ditambahkan, apabila PS memiliki dokumen 

lain yang mendukung. 
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8 Apakah PS sudah memberikan fleksibilitas matakuliah pilihan ?    

B. STANDAR MUTU KOMPETENSI LULUSAN 

9 Apakah Program studi sudah memiliki kebijakan penetapan 
Kompetensi Lulusan sesuai level KKNI ? 

   

10 Apakah Program studi sudah memiliki kebijakan sistem evaluasi 
kelulusan yang mengacu pada kompetensi lulusan sesuai level 
KKNI ? 

   

11 Apakah Program studi sudah memiliki dokumen tentang spesifikasi 
program studi (SPS) ? 

   

12 Apakah Program studi sudah memiliki kebijakan tentang sistem 
pengendalian mutu pembelajaran ? 

   

13 Apakah Program studi sudah memiliki dokumen lengkap tentang 
Silabus dan Rencana Program Semester (RPS), yang memuat 
Capaian Pembelajaran (CP), Bahan Kajian, Strategi/metode 
pembelajaran, Indikator Penilaian, Cara Assesmen, dan Bobot 
Penilaian, sesuai level KKNI ? 

   

14 Apakah Program studi sudah memiliki perencanaan program 
sertifikasi untuk menunjang spesifikasi kompetensi kelulusan 
sesuai level KKNI ? 

   

C. STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN 

15 Apakah program studi sudah menyampaikan surat kesediaan 
dosen untuk membina mata kuliah sesuai bidang ilmunya pada 
setiap semester, yang disertai form kesediaan mengajar dan 
kontrak perkuliahan (silabus, RPS/SAP dan Handout) ? 

   

16 Apakah program studi sudah mendokumentasikan kontrak 
perkuliahan : (1) silabus, (2) RPS/SAP dan (3) handout ? 

   

17 Apakah Ketua Program Studi (KPS) sudah memfasilitasi 
pengadaan SK dan atau surat tugas membina mata kuliah untuk 
masing-masing dosen ? 

   

18 Apakah program studi sudah membuat jadwal perkuliahaan dan 
menyampaikannya ke dosen sesuai waktu kesediaan mengajarnya. 
Dosen diijinkan mengusulkan perubahan jadwal perkuliahaan 
sepanjang bisa diterima oleh KPS, dengan mengisi form perubahan 
jadwal yang sudah disiapkan ? 

   

19 Apakah Program studi sudah menyusun Kalender Akademik 2(dua) 
semester berturut-turut diawali dari semester gasal tahun akademik 
berjalan? 

   

20 Apakah program studi sudah mengumumkan jadwal perkuliahan ke 
mahasiswa, paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pengisian KRS 
? 

   

21 Apakah KPS sudah memonitor kesesuaian antara daftar hadir dan 
berita acara perkuliahan dengan SAP/RPS yang telah disiapkan 
oleh dosen untuk setiap mata kuliah ? 

   

22 Apakah Program studi sudah memanfaatkan Sistem Informasi 
Akademik (SIAKAD) dalam proses perkuliahan pada setiap 
semester ? 

   

23 Apakah Program studi sudah menyusun rekap dosen mengajar 
sesuai jadwal perkuliahan yang telah ditentukan ? 

   

24 Apakah PS sudah merekap rata-rata jumlah tatap muka (TM) tiap 
mata kuliah setiap dosen dalam satu semester ? 

   

25 Apakah PS sudah merekap rata-rata jumlah kehadiran mahasiswa 
tiap mata kuliah dalam satu semester ? 

   

26 Apakah Program Studi sudah memfasilitasi kebutuhan dosen 
tentang pengadaan (text book, jurnal) sebagai materi ajar pada 
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setiap mata kuliah ? 

27 Apakah PS sudah bekerjasama dengan Perpustakaan tentang 
menyediakan referensi (text book, jurnal) sesuai ajuan dari dosen 
pengampu mata kuliah ? 

   

28 Apakah Program Studi sudah memberikan instruksi kerja kepada 
Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) untuk merekap dosen 
yang menggunakan referensi (text book, buku ajar, jurnal) 
maksimal tahun terbit lima tahun terakhir ? 

   

29 Apakah PS sudah melaksanakan evaluasi kinerja dosen dalam 
memberikan perkuliahan yang dievaluasi oleh mahasiswa melalui 
kuesioner ? 

   

30 Apakah PS sudah memiliki laboratorium yang dibutuhkan dalam 
proses pendidikan dan pengajaran ? 

   

31 Apakah PS sudah memanfaatkan laboratorium untuk menunjang 
proses pembelajaran ? 

   

32 Sebutkan sarana laboratorium yang dimiliki PS untuk kegiatan 
praktikum mahasiswa ? 

   

33 Apakah laboratorium yang ada, sudah menghasilkan produk-
produk sesuai tujuan yang telah ditetapkan ? 

   

34 Apakah Program studi sudah (menunjuk tim yang terdiri dari dosen 
dan unsur penjaminan mutu) melaksanakan evaluasi perkuliahan 
setiap semester berjalan, serta rencana tindaklanjutnya, yang 
disosialisasikan pada rapat persiapan perkuliahan untuk semester 
yang akan dijalankan ? 

   

35 Apakah Program studi sudah mensosialisasikan hasil evaluasi 
perkuliahan setiap semester sebelumnya serta rencana 
tindaklanjutnya ? 

   

36 Apakah Program studi sudah memiliki dokumen tentang 
pembelajaran berbasis: (1) penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat, (2) Student Centered Learning (SCL), yang 
dilaksanakan secara konsisten dan ditingkatkan terus-menerus ? 

   

37 Apakah Program studi sudah melibatkan tenaga ahli/pakar dalam 
pembelajaran (proses perkuliahan) ? 

   

38 Apakah Program studi sudah memiliki kebijakan formal yang 
mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, 
dan otonomi keilmuan, serta konsistensi pelaksanaannya ? 

   

39 Apakah Program studi sudah memiliki kebijakan dan program 
sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi 
mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang maksimal ? 

   

40 Apakah Program studi sudah memiliki program kegiatan akademik 
yang terintegrasi dengan pelaksanaan Tri Dharma, dengan 
melibatkan perguruan tinggi dan instansi lain baik dalam dan luar 
negeri ? 

   

41 Apakah Program studi sudah memfasilitasi kegiatan 
kemahasiswaan di bidang olah raga, seni dan budaya ? 

   

D. STANDAR MUTU PENILAIAN PENDIDIKAN 

42 Apakah Program studi sudah memiliki kebijakan dan program 
sistem evaluasi hasil belajar yang memuat aspek kompetensi 
lulusan (Capaian Pembelajaran), sesuai level KKNI ? 

   

43 Apakah Program studi sudah memiliki dokumen program evaluasi 
hasil belajar yang memuat aspek kompetensi lulusan sesuai level 
KKNI, dengan model pengukuran yang tepat, dan diverifikasi 
bersama stakeholder secara berkala ? 
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44 Apakah Program studi sudah memiliki butir-butir soal (bank-soal) 
yang dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi sesuai 
Capaian Pembelajaran (learning outcomes) dan silabus, dan 
ditinjau secara periodik setiap tahun ? 

   

45 Apakah Program studi sudah memiliki dokumen tentang Intensitas 
review soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS 
(Ujian Akhir Semester) dilakukan oleh komisi ujian dengan validasi 
dari peer reviewer secara berkala setiap tahun ? 

   

46 Apakah Program Studi (PS) sudah memiliki panduan yang jelas 
tentang mekanisme pembimbingan TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis) 
yang direview oleh tim secara berkala setiap tahun ? 

   

47 Apakah Program studi sudah memiliki Panduan yang jelas tentang 
mekanisme ujian TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis) yang direview oleh 
tim secara berkala setiap tahun ? 

   

48 Apakah Program studi sudah memiliki kebijakan dan panduan yang 
jelas tentang mekanisme perbaikan nilai ? 

   

49 Apakah Program Studi sudah memonitor kesesuaian soal-soal UTS 
dan UAS dengan materi kuliah yang telah diajarkan sebagaimana 
tersurat dalam Silabus dan SAP/RPS ? 

   

50 Apakah PS sudah memberikan instruksi kerja kepada dosen untuk 
memberikan tugas terstruktur/kuis/latihan dan soal ujian (UTS dan 
UAS) dan menyerahkan dokumen tersebut ke Prodi, setiap 
semester ? 

   

51 Apakah PS sudah memberikan instruksi kerja kepada PJMK untuk 
merekap dokumen tugas terstruktur/kuis/latihan dan soal ujian 
(UTS dan UAS) ke Prodi, setiap semester ? 

   

52 Apakah PS sudah memberikan instruksi kerja kepada dosen 
memberikan nilai akhir (NA) dengan unsur-unsur penilaian: 
kehadiran mahasiswa (KM), kuis (KS), tugas terstruktur (TT), UTS, 
dan UAS. Dengan formula NA = (1KM + 2KS + 3TT + 4UTS + 
5UAS)/15, persyaratan KM ≥ 75% ? 

   

53 Apakah PS sudah memberikan instruksi kerja kepada dosen untuk 
mengawasi UTS & UAS sesuai matakuliah yang diampu ? 

   

54 Apakah PS sudah memberikan instruksi kerja kepada dosen untuk 
menyerahkan/meng-upload nilai UTS dalam waktu 1(satu) minggu 
setelah pelaksanaan UTS ? 

   

55 Apakah PS sudah memberikan instruksi kerja kepada dosen untuk 
menyerahkan/meng-upload nilai kehadiran mahasiswa (KM), kuis 
(KS), tugas terstruktur (TT), UTS, dan UAS untuk mendapatkan 
Nilai Akhir (NA) dalam waktu 1(satu) minggu setelah pelaksanaan 
UAS ? 

   

E. STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN 

56 Apakah PS sudah memiliki sistem rekrutmen calon mahasiswa 
baru ? 

   

57 Apakah PS dalam Penerimaan Mahasiswa Baru sudah 
mempertimbangkan Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi 
dengan daya tampung ? 

   

58 Apakah PS dalam Penerimaan Mahasiswa Baru sudah 
mempertimbangkan Rasio mahasiswa baru reguler yang 
melakukan registrasi dengan calon mahasiswa baru reguler yang 
lulus seleksi ? 

   

59 Apakah PS dalam Penerimaan Mahasiswa Baru sudah 
mempertimbangkan Rasio Mahasiswa baru transfer terhadap 
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mahasiswa baru reguler ? 

60 Apakah PS sudah merekap Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif 
mahasiswa (selama lima tahun terakhir) ? 

   

61 Apakah PS sudah merekap Rata-rata Rata-rata masa studi lulusan 
lama tahun terkahir ? 

   

62 Apakah PS memiliki mahasiswa WNA dan sudah merekapnya?    

63 Apakah PS memiliki mahasiswa non reguler dan sudah 
merekapnya ? 

   

64 Apakah PS sudah merekap penghargaan atas prestasi mahasiswa 
di bidang nalar, bakat dan minat (selama lima tahun ) ? 

   

65 Apakah PS sudah merekap Persentase kelulusan tepat waktu 
mahasiswa. Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) = [(f)/(d)] x 
100 ≥ 50%? 

   

66 Apakah PS sudah merekap Persentase mahasiswa yang DO (MDO) 
atau mengundurkan diri, (MDO) ≤ 6%? Rumus perhitungan: 

MDO= 
(a)-(b)-(c)

100%
(a)  

   

67 Apakah PS sudah melakukan Upaya pelacakan dan perekaman 
data lulusan ? 

   

68 Apakah PS sudah menggunakan hasil pelacakan untuk perbaikan 
(1)  Proses  pembeljaran, (2) Penggalangan dana, (3)  Informasi 
pekerjaan  dan (4)  Membangun jejaring ? 

   

69 Apakah PS sudah melakukan Upaya pelacakan Pendapat 
pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni ? 

   

70 Apakah PS sudah melakukan survei tentang profil masa tunggu 
lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama/memperoleh promosi 
dan  Profil kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian) 
lulusan ? 

   

71 Apakah PS sudah melalukan survey tentang Partisipasi Alumni 
dalam mendukung pengembangan akademik maupun non-
akademik Program Studi dalam bentuk: (1) Sumbangan dana; (2) 
Sumbangan fasilitas; (3) Keterlibatan dalam kegiatan akademik; (4) 
Pengembangan jejaring; (5) Penyediaan fasilitas untuk kegiatan 
akademik; (6) Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran; dan 
(7) Informasi pekerjaan ? 

   

72 Apakah PS sudah memiliki kebijakan dan program layanan 
kemahasiswaan yang dituangkan dalam panduan pembinaan 
kemahasiswaan ? 

   

73 Apakah PS sudah memiliki program layanan bimbingan karier dan 
informasi kerja secara terjadwal ? 

   

74 Apakah PS sudah memiliki rencana survei kepuasan mahasiswa 
dalam bidang pendidikan dan pengajaran ? 

   

F. STANDAR MUTU PENDIDIK & TENAGA KEPENDIDIKAN (DIKTENDIK) 

75 Apakah PS sudah memiliki pedoman tertulis tentang sistem seleksi, 
perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan 
pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, serta konsistensi 
pelaksanaannya ? 

   

76 Apakah Program Studi sudah memiliki Rencana Pengembangan 
Dosen (RENBANGDOS) dalam bidang akademik dan profesi ? 

   

77 Apakah PS memiliki program pembinaan yang baik untuk 
meningkatkan kemampuan akademik/professional bagi dosen dan 
tenaga kependidikan ? 
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78 Apakah PS sudah memiliki pedoman tertulis tentang Sistem 
Monitoring dan Evaluasi serta rekam jejak kinerja dosen ? 

   

79 Apakah PS sudah memiliki dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 
yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS (KD1) ? 

   

80 Apakah PS sudah memiliki dosen tetap berpendidikan S3 yang 
bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS standar yang 
diharapkan KD2 > 40% ? 

   

81 Apakah PS sudah memiliki dosen tetap yang memiliki jabatan 
lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai 
dengan kompetensi PS (KD3), dengan KD3 ≥ 40% ? 

   

82 Apakah Program Studi sudah memiliki Dosen yang mempunyai 
sertifikat pendidik professional. KD4 = persentase dosen yang 
memiliki sertifikat pendidik professional dengan KD4 ≥ 60% ? 

   

83 Apakah Program Studi sudah memiliki rekap data rasio mahasiswa 
terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan 
bidang PS (RMD) ? 

   

84 Apakah Program Studi sudah memiliki dokumen tentang rata-rata 
beban dosen per-semester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching 
Equivalent / RFTE) berkisar  11 < RFTE ≤ 13sks ? 

   

85 Apakah Program Studi sudah memiliki data dosen dengan 
kesesuaian keahlian (pendidikan terakhir) dosen dengan mata 
kuliah yang diajarkan ? 

   

86 Apakah Program Studi sudah memiliki data tingkat kehadiran 
dosen tetap dalam mengajar. PKDT = persentase kehadiran dosen 
tetap dalam perkuliahan (terhadap jumlah kehadiran yang 
direncanakan) dengan PKDT ≥ 95% ? 

   

87 Apakah Program Studi memiliki dosen tidak tetap ?    

88 Apakah Program Studi sudah memiliki data persentase jumlah 
dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen (PDTT), dengan 
(PDTT) ≤ 10% ? 

   

89 Apakah Program Studi sudah memiliki data kesesuaian keahlian 
dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diampu ? 

   

90 Apakah Program Studi telah memiliki data pelaksanaan 
tugas/tingkat kehadiran dosen tidak tetap dalam mengajar. (PDTT) = 
persentase kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan 
terhadap jumlah kehadiran yang direncanakan, dengan PKDTT ≥ 
95% ? 

   

91 Apakah Program Studi telah memiliki data kegiatan dosen sebagai 
tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, 
pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen 

tidak tetap) dengan Jumlah tenaga ahli/pakar (JTAP)  12 orang? 

   

92 Apakah Program Studi sudah memiliki data peningkatan 
kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam 
bidang yang sesuai degan bidang PS ? 

   

93 Apakah Program Studi sudah memiliki data kegiatan dosen tetap 
yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar 
ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/pagelaran/pameran/peragaan 
yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri (SP) ? 

   

94 Apakah Program Studi telah memiliki data kegiatan dosen 
berprestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan 
program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan 
internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber 
institusi sendiri dan luar institusi, selama tiga tahun terakhir ? 
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95 Apakah Program Studi telah memiliki data Dosen tetap yang 
pernah menjadi penguji luar pada PS lain di PT sendiri dan PT lain 
di tingkat nasional atau internasional, selama tiga tahun terakhir ? 

   

96 Apakah Program Studi telah memiliki data Dosen tetap yang 
pernah menjadi guru besar tamu (visiting professor) dalam tiga 
tahun terakhir ? 

   

97 Apakah Program Studi telah memiliki data Persentase dosen tetap 
yang pernah menjadi pakar/konsultan/staf ahli/nara sumber dalam 
tiga tahun terakhir ? 

   

98 Apakah Program Studi telah memiliki data reputasi dan keluasan 
jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi ? 

   

99 Apakah laboratorium yang ada, sudah memiliki laboran dengan 
kualifikasi yang sesuai ? 

   

100 Apakah laboratorium yang ada, sudah memiliki teknisi dengan 
kualifikasi yang sesuai ? 
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Lampiran 2 : Berita Acara Audit Internal 

 
BERITA ACARA AUDIT INTERNAL BIDANG AKADEMIK 

TAHUN AKADEMIK  …………… 
 

Pada hari ini ………………………., tanggal …………………, tahun …………………., telah 

dilaksanakan audit internal bidang akademik yang memuat standar mutu: (A) isi kurikulum; 

(B) kompetensi lulusan, (C) proses pembelajaran, (D) penilaian pendidikan, (E) 

Diktendik (PTK), dan (F) Kemahasiswaan, serta (G) Standar mutu lain sesuai Renop 

Program Studi …………………….., Fakultas ……………………… 

Dari kegiatan audit internal tersebut diperoleh informasi tentang butir-butir 

pertanyaan audit internal yang sesuai/tidak sesuai dengan kenyataan, dengan 

penjelasan sebagaimana tercantum dalam daftar sebagai berikut: 

No. Pertanyaan Audit internal Bukti Fisik Keterangan 
A. STANDAR MUTU ISI KURIKULUM   

1 Apakah Program studi sudah memiliki kebijakan tentang 
perencanaan dan  pengembangan kurikulum berbasis KKNI ? 

 
 
  

 

2 Apakah Program Studi sudah memiliki dokumen perencanaan dan 
pengembangan kurikulum berbasis KKNI yang memuat : (1) 
Kompetensi Lulusan, (2) Profil Lulusan (PL), (3) Capaian 
Pembelajaran Mata Kuliah (CP-MK), dan (4) bahan kajian setiap 
mata kuliah yang meliputi tk. keluasan, tk. kedalaman dan tk. 
kemampuan yang ingin dicapai ? 

  

3 Apakah Program studi sudah memiliki dokumen perencanaan dan 
pengembangan kurikulum berbasis KKNI yang mengintegrasikan 
bahan kajian setiap mata kuliah yang meliputi tk. keluasan, tk. 
kedalaman dan tk. kemampuan yang ingin dicapai ? 

  

4 Apakah Program studi sudah memiliki dokumen pemutakhiran 
kurikulum berbasis KKNI ? 

  

5 Apakah KPS sudah menyesuaikan pemutakhiran kurikulum 
berbasis KKNI dengan visi, misi Program Studi ? 

  

6 Apakah KPS sudah menyesuaikan pemutakhiran kurikulum 
berbasis KKNI dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan 
masyarakat ? 

  

7 Dalam Struktur Kurikulum, apakah PS sudah menyesuaikan mata 
kuliah dengan standar kompetensi ? 

  

8 Apakah PS sudah memberikan fleksibilitas matakuliah pilihan ?   

B. STANDAR MUTU KOMPETENSI LULUSAN   

9 Apakah Program studi sudah memiliki kebijakan penetapan 
Kompetensi Lulusan sesuai level KKNI ? 

  

10 Apakah Program studi sudah memiliki kebijakan sistem evaluasi 
kelulusan yang mengacu pada kompetensi lulusan sesuai level 
KKNI ? 

  

11 Apakah Program studi sudah memiliki dokumen tentang spesifikasi 
program studi (SPS) ? 

  

12 Apakah Program studi sudah memiliki kebijakan tentang sistem 
pengendalian mutu pembelajaran ? 

  

13 Apakah Program studi sudah memiliki dokumen lengkap tentang 
Silabus dan Rencana Program Semester (RPS), yang memuat 
Capaian Pembelajaran(CP), Bahan Kajian, Strategi/metode 
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pembelajaran, Indikator Penilaian, Cara Assesmen, dan Bobot 
Penilaian, sesuai level KKNI ? 

14 Apakah Program studi sudah memiliki perencanaan program 
sertifikasi untuk menunjang spesifikasi kompetensi kelulusan 
sesuai level KKNI ? 

  

C. STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN   

15 Apakah program studi sudah menyampaikan surat kesediaan 
dosen untuk membina mata kuliah sesuai bidang ilmunya pada 
setiap semester, yang disertai form kesediaan mengajar dan 
kontrak perkuliahan (silabus, RPS/SAP dan Handout) ? 

  

16 Apakah program studi sudah mendokumentasikan kontrak 
perkuliahan : (1) silabus, (2) RPS/SAP dan (3) handout ? 

  

17 Apakah Ketua Program Studi (KPS) sudah memfasilitasi 
pengadaan SK dan atau surat tugas membina mata kuliah untuk 
masing-masing dosen ? 

  

18 Apakah program studi sudah membuat jadwal perkuliahaan dan 
menyampaikannya ke dosen sesuai waktu kesediaan mengajarnya. 
Dosen diijinkan mengusulkan perubahan jadwal perkuliahaan 
sepanjang bisa diterima oleh KPS, dengan mengisi form perubahan 
jadwal yang sudah disiapkan ? 

  

19 Apakah Program studi sudah menyusun Kalender Akademik 2(dua) 
semester berturut-turut diawali dari semester gasal tahun akademik 
berjalan ? 

  

20 Apakah program studi sudah mengumumkan jadwal perkuliahan ke 
mahasiswa, paling lambat 1(satu) minggu sebelum pengisian KRS 
? 

  

21 Apakah KPS sudah memonitor kesesuaian antara daftar hadir dan 
berita acara perkuliahan dengan SAP/RPS yang telah disiapkan 
oleh dosen untuk setiap mata kuliah ? 

  

22 Apakah Program studi sudah memanfaatkan Sistem Informasi 
Akademik (SIAKAD) dalam proses perkuliahan pada setiap 
semester ? 

  

23 Apakah Program studi sudah menyusun rekap dosen mengajar 
sesuai jadwal perkuliahan yang telah ditentukan ? 

  

24 Apakah PS sudah merekap rata-rata jumlah tatap muka (TM) tiap 
mata kuliah setiap dosen dalam satu semester.? 

  

25 Apakah PS sudah merekap rata-rata jumlah kehadiran mahasiswa 
tiap mata kuliah dalam satu semester ? 

  

26 Apakah Program Studi sudah memfasilitasi kebutuhan dosen 
tentang pengadaan (text book, jurnal) sebagai materi ajar pada 
setiap mata kuliah ? 

  

27 Apakah PS sudah bekerjasama dengan Perpustakaan tentang 
menyediakan referensi (text book, jurnal) sesuai ajuan dari dosen 
pengampu mata kuliah ? 

  

28 Apakah Program Studi sudah memberikan instruksi kerja kepada 
Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) untuk merekap dosen 
yang menggunakan referensi (text book, buku ajar, jurnal) 
maksimal tahun terbit lima tahun terakhir ? 

  

29 Apakah PS sudah melaksanakan evaluasi kinerja dosen dalam 
memberikan perkuliahan yang dievaluasi oleh mahasiswa melalui 
kuesioner ? 

  

30 Apakah PS sudah memiliki laboratorium yang dibutuhkan dalam 
proses pendidikan dan pengajaran ? 

  

31 Apakah PS sudah memanfaatkan laboratorium untuk menunjang   
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proses pembelajaran ? 

32 Sebutkan sarana laboratorium yang dimiliki PS untuk kegiatan 
praktikum mahasiswa ? 

  

33 Apakah laboratorium yang ada, sudah menghasilkan produk-
produk sesuai tujuan yang telah ditetapkan ? 

  

34 Apakah Program studi sudah (menunjuk tim yang terdiri dari dosen 
dan unsur penjaminan mutu) melaksanakan evaluasi perkuliahan 
setiap semester berjalan, serta rencana tindaklanjutnya, yang 
disosialisasikan pada rapat persiapan perkuliahan untuk semester 
yang akan dijalankan ? 

  

35 Apakah Program studi sudah mensosialisasikan hasil evaluasi 
perkuliahan setiap semester sebelumnya serta rencana 
tindaklanjutnya ? 

  

36 Apakah Program studi sudah memiliki dokumen tentang 
pembelajaran berbasis: (1) penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat, (2) Student Centered Learning (SCL), yang 
dilaksanakan secara konsisten dan ditingkatkan terus-menerus ? 

  

37 Apakah Program studi sudah melibatkan tenaga ahli/pakar dalam 
pembelajaran (proses perkuliahan) ? 

  

38 Apakah Program studi sudah memiliki kebijakan formal yang 
mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, 
dan otonomi keilmuan, serta konsistensi pelaksanaannya ? 

  

39 Apakah Program studi sudah memiliki kebijakan dan program 
sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi 
mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang maksimal ? 

  

40 Apakah Program studi sudah memiliki program kegiatan akademik 
yang terintegrasi dengan pelaksanaan Tri Dharma, dengan 
melibatkan perguruan tinggi dan instansi lain baik dalam dan luar 
negeri ? 

  

41 Apakah Program studi sudah memfasilitasi kegiatan 
kemahasiswaan di bidang olah raga, seni dan budaya ? 

  

D. STANDAR MUTU PENILAIAN PENDIDIKAN   

42 Apakah Program studi sudah memiliki kebijakan dan program 
sistem evaluasi hasil belajar yang memuat aspek kompetensi 
lulusan (Capaian Pembelajaran), sesuai level KKNI ? 

  

43 Apakah Program studi sudah memiliki dokumen program evaluasi 
hasil belajar yang memuat aspek kompetensi lulusan sesuai level 
KKNI, dengan model pengukuran yang tepat, dan diverifikasi 
bersama stakeholder secara berkala? 

  

44 Apakah Program studi sudah memiliki butir-butir soal (bank-soal) 
yang dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi sesuai 
Capaian Pembelajaran (learning outcomes) dan silabus, dan 
ditinjau secara periodik setiap tahun ? 

  

45 Apakah Program studi sudah memiliki dokumen tentang Intensitas 
review soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS 
(Ujian Akhir Semester) dilakukan oleh komisi ujian dengan validasi 
dari peer reviewer secara berkala setiap tahun ? 

  

46 Apakah Program Studi (PS) sudah memiliki panduan yang jelas 
tentang mekanisme pembimbingan TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis) 
yang direview oleh tim secara berkala setiap tahun ? 

  

47 Apakah Program studi sudah memiliki Panduan yang jelas tentang 
mekanisme ujian TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis) yang direview oleh 
tim secara berkala setiap tahun? 

  

48 Apakah Program studi sudah memiliki kebijakan dan panduan yang   
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jelas tentang mekanisme perbaikan nilai ? 

49 Apakah Program Studi sudah memonitor kesesuaian soal-soal UTS 
dan UAS dengan materi kuliah yang telah diajarkan sebagaimana 
tersurat dalam Silabus dan SAP/RPS? 

  

50 Apakah PS sudah memberikan instruksi kerja kepada dosen untuk 
memberikan tugas terstruktur/kuis/latihan dan soal ujian (UTS dan 
UAS) dan menyerahkan dokumen tersebut ke Prodi, setiap 
semester? 

  

51 Apakah PS sudah memberikan instruksi kerja kepada PJMK untuk 
merekap dokumen tugas terstruktur/kuis/latihan dan soal ujian 
(UTS dan UAS) ke Prodi, setiap semester? 

  

52 Apakah PS sudah memberikan instruksi kerja kepada dosen 
memberikan nilai akhir (NA) dengan unsur-unsur penilaian: 
kehadiran mahasiswa (KM), kuis (KS), tugas terstruktur (TT), UTS, 
dan UAS. Dengan formula NA = (1KM + 2KS + 3TT + 4UTS + 
5UAS)/15, persyaratan KM ≥ 75% ? 

  

53 Apakah PS sudah memberikan instruksi kerja kepada dosen untuk 
mengawasi UTS & UAS sesuai matakuliah yang diampu ? 

  

54 Apakah PS sudah memberikan instruksi kerja kepada dosen untuk 
menyerahkan/meng-upload nilai UTS dalam waktu 1(satu) minggu 
setelah pelaksanaan UTS ? 

  

55 Apakah PS sudah memberikan instruksi kerja kepada dosen untuk 
menyerahkan/meng-upload nilai kehadiran mahasiswa (KM), kuis 
(KS), tugas terstruktur (TT), UTS, dan UAS untuk mendapatkan 
Nilai Akhir (NA) dalam waktu 1(satu) minggu setelah pelaksanaan 
UAS ? 

  

E. STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN   

56 Apakah PS sudah memiliki sistem rekrutmen calon mahasiswa 
baru ? 

  

57 Apakah PS dalam Penerimaan Mahasiswa Baru sudah 
mempertimbangkan Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi 
dengan daya tampung ? 

  

58 Apakah PS dalam Penerimaan Mahasiswa Baru sudah 
mempertimbangkan Rasio mahasiswa baru reguler yang 
melakukan registrasi dengan calon mahasiswa baru reguler yang 
lulus seleksi ? 

  

59 Apakah PS dalam Penerimaan Mahasiswa Baru sudah 
mempertimbangkan Rasio Mahasiswa baru transfer terhadap 
mahasiswa baru reguler ? 

  

60 Apakah PS sudah merekap Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif 
mahasiswa (selama lima tahun terakhir) ? 

  

61 Apakah PS sudah merekap Rata-rata Rata-rata masa studi lulusan 
lama tahun terkahir ? 

  

62 Apakah PS memiliki mahasiswa WNA dan sudah merekapnya?   

63 Apakah PS memiliki mahasiswa non reguler dan sudah 
merekapnya ? 

  

64 Apakah PS sudah merekap penghargaan atas prestasi mahasiswa 
di bidang nalar, bakat dan minat (selama lima tahun ) ? 

  

65 Apakah PS sudah merekap Persentase kelulusan tepat waktu 
mahasiswa. Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) = [(f)/(d)] x 
100 ≥ 50% ? 

  

66 Apakah PS sudah merekap Persentase mahasiswa yang DO (MDO) 
atau mengundurkan diri, (MDO) ≤ 6%? Rumus perhitungan: 
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MDO= 
(a)-(b)-(c)

100%
(a)  

67 Apakah PS sudah melakukan Upaya pelacakan dan perekaman 
data lulusan ? 

  

68 Apakah PS sudah menggunakan hasil pelacakan untuk perbaikan 
(1)  Proses  pembeljaran, (2) Penggalangan dana, (3)  Informasi 
pekerjaan  dan (4)  Membangun jejaring ? 

  

69 Apakah PS sudah melakukan Upaya pelacakan Pendapat 
pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni ? 

  

70 Apakah PS sudah melakukan survei tentang profil masa tunggu 
lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama/memperoleh promosi 
dan  Profil kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian) 
lulusan ? 

  

71 Apakah PS sudah melalukan survey tentang Partisipasi Alumni 
dalam mendukung pengembangan akademik maupun non-
akademik Program Studi dalam bentuk: (1) Sumbangan dana; (2) 
Sumbangan fasilitas; (3) Keterlibatan dalam kegiatan akademik; (4) 
Pengembangan jejaring; (5) Penyediaan fasilitas untuk kegiatan 
akademik; (6) Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran; dan 
(7) Informasi pekerjaan ? 

  

72 Apakah PS sudah memiliki kebijakan dan program layanan 
kemahasiswaan yang dituangkan dalam panduan pembinaan 
kemahasiswaan ? 

  

73 Apakah PS sudah memiliki program layanan bimbingan karier dan 
informasi kerja secara terjadwal ? 

  

74 Apakah PS sudah memiliki rencana survei kepuasan mahasiswa 
dalam bidang pendidikan dan pengajaran ? 

  

F. STANDAR MUTU PENDIDIK & TENAGA KEPENDIDIKAN (DIKTENDIK)  

75 Apakah PS sudah memiliki pedoman tertulis tentang sistem seleksi, 
perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan 
pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, serta konsistensi 
pelaksanaannya ? 

  

76 Apakah Program Studi sudah memiliki Rencana Pengembangan 
Dosen (RENBANGDOS) dalam bidang akademik dan profesi ?. 

  

77 Apakah PS memiliki program pembinaan yang baik untuk 
meningkatkan kemampuan akademik/professional bagi dosen dan 
tenaga kependidikan ? 

  

78 Apakah PS sudah memiliki pedoman tertulis tentang Sistem 
Monitoring dan Evaluasi serta rekam jejak kinerja dosen? 

  

79 Apakah PS sudah memiliki dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 
yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS (KD1) ? 

  

80 Apakah PS sudah memiliki dosen tetap berpendidikan S3 yang 
bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS standar yang 
diharapkan KD2 > 40% ? 

  

81 Apakah PS sudah memiliki dosen Dosen tetap yang memiliki 
jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya 
sesuai dengan kompetensi PS (KD3) dengan KD3 ≥ 40% ? 

  

82 Apakah Program Studi sudah memiliki Dosen yang mempunyai 
sertifikat pendidik professional. KD4 = persentase dosen yang 
memiliki sertifikat pendidik professional , dengan KD4 ≥ 60% ? 

  

83 Apakah Program Studi sudah memiliki rekap data rasio mahasiswa 
terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan 
bidang PS (RMD) ? 
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84 Apakah Program Studi sudah memiliki dokumen tentang rata-rata 
beban dosen per-semester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching 
Equivalent / RFTE) berkisar  11 < RFTE ≤ 13sks ? 

  

85 
 

Apakah Program Studi sudah memiliki data dosen dengan 
kesesuaian keahlian (pendidikan terakhir) dosen dengan mata 
kuliah yang diajarkan ? 

  

86 Apakah Program Studi sudah memiliki data tingkat kehadiran 
dosen tetap dalam mengajar. PKDT = persentase kehadiran dosen 
tetap dalam perkuliahan (terhadap jumlah kehadiran yang 
direncanakan) , dengan PKDT ≥ 95% ? 

  

87 Apakah Program Studi memiliki dosen tidak tetap ?   

88 Apakah Program Studi sudah memiliki data persentase jumlah 
dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen (PDTT), dengan 
(PDTT) ≤ 10% ? 

  

89 Apakah Program Studi sudah memiliki data kesesuaian keahlian 
dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diampu ? 

  

90 Apakah Program Studi telah memiliki data pelaksanaan 
tugas/tingkat kehadiran dosen tidak tetap dalam mengajar. (PDTT) = 
persentase kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan 
terhadap jumlah kehadiran yang direncanakan, dengan PKDTT ≥ 
95% ? 

  

91 Apakah Program Studi telah memiliki data kegiatan dosen sebagai 
tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, 
pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen 

tidak tetap) dengan Jumlah tenaga ahli/pakar (JTAP)  12 orang? 

  

92 Apakah Program Studi sudah memiliki data peningkatan 
kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam 
bidang yang sesuai degan bidang PS ? 

  

93 Apakah Program Studi sudah memiliki data kegiatan dosen tetap 
yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar 
ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/pagelaran/pameran/peragaan 
yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri (SP) ? 

  

94 Apakah Program Studi telah memiliki data kegiatan dosen 
berprestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan 
program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan 
internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber 
institusi sendiri dan luar institusi, selama tiga tahun terakhir ? 

  

94 Apakah Program Studi telah memiliki data Dosen tetap yang 
pernah menjadi penguji luar pada PS lain di PT sendiri dan PT lain 
di tingkat nasional atau internasional, selama tiga tahun terakhir ? 

  

96 Apakah Program Studi telah memiliki data Dosen tetap yang 
pernah menjadi guru besar tamu (visiting professor) dalam tiga 
tahun terakhir ? 

  

97 Apakah Program Studi telah memiliki data Persentase dosen tetap 
yang pernah menjadi pakar/konsultan/staf ahli/nara sumber dalam 
tiga tahun terakhir? 

  

98 Apakah Program Studi telah memiliki data reputasi dan keluasan 
jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi ? 

  

99 Apakah laboratorium yang ada, sudah memiliki laboran dengan 
kualifikasi yang sesuai? 
 

  

100 Apakah laboratorium yang ada, sudah memiliki teknisi dengan 
kualifikasi yang sesuai? 
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G. STANDAR MUTU LAIN DI LUAR STANDAR MUTU BIDANG AKADEMIK 
101    

…    

…    

 
 
Surabaya, ………………………………. 
 

Nama Jabatan Tanda Tangan 

1. Ketua Program Studi  

2. Ketua Tim Audit internal  

3. Anggota Tim Audit internal  

4. Anggota Tim Audit internal  
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Lampiran 3 : Form Rekomendasi Pembinaan 
 

REKOMENDASI PEMBINAAN 
HASIL AUDIT INTERNAL BIDANG AKADEMIK 

TAHUN AKADEMIK …………… 
 
 
NAMA FAKULTAS  : ……………………………………………….. 

NAMA PROGRAM STUDI : ……………………………………………….. 

Berdasarkan hasil Audit internal Bidang akademik pada setiap butir pertanyaan audit 

internal, bersama ini disampaikan rekomendasi pembinaan untuk meningkatkan standar 

pada program studi tersebut di atas. Adapun rekomendasi yang dimaksud disampaikan 

sebagai berikut: 

 

1. STANDAR MUTU ISI KURIKULUM 

 

 

 

 

 

 

 

2. STANDAR MUTU KOMPETENSI LULUSAN 

 

 

 

 

 

 

 

3. STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

4. STANDAR MUTU PENILAIAN PENDIDIKAN 
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5. STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN 

 

 

 

 

 

 

 

6. STANDAR MUTU PENDIDIK & TENAGA KEPENDIDIKAN (DIKTENDIK) 

 

 

 

 

 

 

 

7. STANDAR-STANDAR MUTU LAIN DILUAR STANDAR MUTU AKADEMIK (SESUAI DENGAN 

RENOP MASING-MASING PRODI). 

 

 

 
 
 

 

 
 
Surabaya, ………………………………. 
 

Nama Jabatan Tanda Tangan 

1. Ketua Program Studi  

2. Ketua Tim Audit internal  

3. Anggota Tim Audit internal  

4. Anggota Tim Audit internal  
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Lampiran 4. Form Umpan Balik Unit Kerja Yang Diaudit  

 
 
 
Kepada Yth. Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM) 

Universitas Wijaya Putra 
 
Kami selaku pimpinan unit kerja ………………., menyampaikan umpan balik tentang kepuasan 
pelaksanaan Audit, yang dilaksanakan pada hari: …………….., tanggal: …………… tahun 
akademik: …………….., sebagai  berikut : 
 
A. Umpan Balik Terhadap Tim Audit 

Nama Auditor : ..................................................... 

Ketua Tim 

No. Kriteria Kepuasan 
NILAI 

1 2 3 4 5 

1 Kompetensi 
 

    

2 Manajemen Waktu      

3 Komunikasi      

4 Etika      

5 Ketegasan      

 

Nama Auditor : ..................................................... 
Anggota 

No. Kriteria Kepuasan 
NILAI 

1 2 3 4 5 

1 Kompetensi 
 

    

2 Manajemen Waktu      

3 Komunikasi      

4 Etika      

5 Ketegasan      

 

Nama Auditor : ..................................................... 
Anggota 

No. Kriteria Kepuasan 
NILAI 

1 2 3 4 5 

1 Kompetensi 
 

    

2 Manajemen Waktu      

3 Komunikasi      

4 Etika      

5 Ketegasan      
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B. Umpan Balik Terhadap Perencanaan & Pelaksanaan Audit 

 

1. Panduan Audit 

 

 

 

 

 

 

2. Panduan Pelaporan Audit 

 

 

 

 

 

 

3. Mekanisme / Prosedur Audit 

 

 

 

 

 

 

4. Pelaksanaan Audit 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

5. Manfaat Audit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demikian, penilaian ini diberikan secara objektif sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 

 

Surabaya, …………………………….. 

Pimpinan Unit Kerja …………………………….. 

 

 

 

……………………………………………………………………. 

Tanda tangan & Nama lengkap dengan gelar 


