
LAPORAN TEMUAN

Siklus AIM : UKPA Siklus 14 Auditor : Slamet Wahyudi, Dr., ST., M.T.

Srikandi Kumadji, Dr., M.S. (ALM)

Pimpinan :

Tanggal Audit : 04 November 2015 Auditee / Unit : PS S-1 Sastra Perancis FIB MR :

No
Kategori Temuan /
Status Temuan /

Auditor / Tgl Audit
Bidang yang diaudit

Uraian Ketidaksesuaian

dan Saran

Rencana Tindakan

Perbaikan atas Temuan

Akar Penyebab

Terjadinya Temuan

Rencana Tindakan untuk
Menghilangkan Akar
Penyebab Temuan

Target
Waktu
Selesai

Verifikasi
Status

Akhir

1 KTS / Old / SWA,
SKK / 04 Nov 15

(SM-PS-B11)
B. Standar Isi
Pembelajaran
(Kurikulum) [11]

Unit Jaminan Mutu (UJM)
belum melakukan evaluasi
internal kurikulum sebagai
bagian dari kegiatan
penjaminan mutu yang
mencakup evaluasi terhadap
input, proses dan output.

Pengajuan usul evaluasi
internal kurikulum. Selama ini
evaluasi dilakukan secara
terintegrasi dalam rapat
koordinasi prodi

belum tersusunnya
mekanisme evaluasi
kurikulum secara khusus yang
dilakukan oleh UJM

Mengusulkan untuk
menyusun mekanisme
evaluasi kurikulum oleh UJM

1 tahun Mekanisme evaluasi
kurikulum berbentuk MP
(POS) perlu disusun oleh
UJM

Open

2 OBS / Old / SWA,
SKK / 04 Nov 15

(SM-PS-C03)
C. Standar Proses [03]

kode Mata Kuliah, semester,
Capaian Pebelajaan dan
Kemampuan akhir belum
dicantumkan di RPS, 

Melengkapi RPS dengan kode
MK, capaian pembelajaran
dan kemampuan akhir

Belum menetapkan format
standar penyusunan RPS
sesuai standar FIB

Melakukan konfirmasi pada
Fakultas mengenai format
yang dipakai sebagai acuan.
Menetapkan penyusunan RPS
sesuai format standar FIB

2 bulan Format acuan RPS telah
disosialisasikan di tingkat
Universitas.Di tingkat Prodi
telah distandarisasi
berdasarkan kesepakatan
Prodi, dan akan direvisi
menurut format terbaru dari
Universitas/Fakultas

Closed

3 OBS / Old / SWA,
SKK / 04 Nov 15

(SM-PS-F10)
F. Standar Pengelolaan
[10]

umpan balik hanya dari
mahasiswa dan dosen

umpan balik dari stakehoder
eksternal dilakukan secara
terpusat oleh pihak fakultas

Belum disusun borang umpan
balik dari dosen dan stake
holder external

Menyusun borang umpan
balik dari dosen dan stake
holder external

1 tahun Umpan balik dari stakeholder
eksternal dilakukan oleh
Fakultas, hasilnya perlu
disampaikan ke Prodi untuk
dianalisa

Closed

4 KTS / Old / SWA,
SKK / 04 Nov 15

(SM-PS-I01)
I. Standar Kualifikasi
Peneliti untuk
Penelitian [01]

Ketua Peneliti masih magister Mengupayakan peningkatan
jumlah SDM yang bergelar
doktor

Kurangnya SDM yang
bergelar doktor

Mengupayakan peningkatan
penambahan SDM yang
bergelar doktor

5 tahun Prodi mengikuti Program
Percepatan Doktor di tingkat
Fakultas. Prodi juga
mendorong staf pengajar
yang studi lanjut untuk
segera menyelesaikan S3

Open

5 KTS / Old / SWA,
SKK / 04 Nov 15

(SM-PS-J01)
J. Standar Kompetensi
Peneliti untuk
Penelitian [01]

Kualifikasi peneliti yang ada,
belum mencapai target
sebagai Peneliti utama masih
magister hanya 1 doktor

Mengupayakan peningkatan
jumlah SDM yang bergelar
doktor

Kurangnya SDM yang
bergelar doktor

Mengupayakan studi lanjut
bagi dosen

5 tahun Prodi mengikuti Program
Percepatan Doktor di tingkat
Fakultas. Prodi juga
mendorong staf pengajar
yang studi lanjut untuk
segera menyelesaikan S3

Open

6 KTS / Old / SWA,
SKK / 04 Nov 15

(SM-PS-L03)
L. Standar Proses
Penelitian [03]

Laporan penelitian adalah
draf laporan penelitian yang
telah melalui perbaikan dari
hasil seminar dan belum
dilakukan proses pemindaian
anti plagiasi dan
menunjukkan orisinalitas ?
85%. 

pelatihan bagi tenaga
kependidikan dan dosen untuk
menggunakan turn it in di
perpustakaan pusat

program anti plagiasi masih
baru dan dosen/tendik belum
diberikan pelatihan

Mengusulkan pada FIB untuk
mengikutsertakan seluruh
dosen dalam pelatihan

1 tahun Fakultas telah mengirimkan
perwakilan Prodi untuk
mengikuti pelatihan Turnitin
untuk PPAP

Open
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7 KTS / Old / SWA,
SKK / 04 Nov 15

(SM-PS-M01)
M. Standar Luaran
Penelitian [01]

Publikasi hasil penelitian
dalam format jurnal, buku,
makalah seminar dan karya
tulis ilmiah populer belum
melalui Proses Pemindaian
Anti Plagiasi (PPAP) dan
menunjukkan tingkat
orisinalitas masing-masing >
85%.

pelatihan bagi tenaga
kependidikan dan dosen untuk
menggunakan turn it in di
perpustakaan pusat

program anti plagiasi masih
baru dan dosen/tendik belum
diberikan pelatihan

Mengusulkan pada FIB untuk
mengikutsertakan seluruh
dosen dalam pelatihan

1 tahun Fakultas telah mengirimkan
perwakilan Prodi untuk
mengikuti pelatihan Turnitin
untuk PPAP

Open

8 OBS / Old / SWA,
SKK / 04 Nov 15

(SM-PS-N02)
N. Standar Capaian
Penelitian [02]

Persentase publikasi artikel
ilmiah dosen pada jurnal
internasional bereputasi
adalah < 25% per tahun.

pelatihan dan pendampingan
penulisan artikel untuk jurnal
ilmiah nasional dan
internasional

Kompetensi dosen dalam
penulisan artikel ilmiah masih
perlu ditingkatkan, masih sulit
menembus jurnal
internasional

Perlu pendampingan bagi
dosen dalam melakukan
penulisan artikel ilmiah
berikut strategi menembus
jurnal internasional

1 tahun Prodi telah melaksanakan
pelatihan dan pendampingan
penulisan artikel ilmiah.
Tindak lanjutnya adalah
mengirimkan artikel ke
jurnal nasional dan
internasional.

Open

9 KTS / Old / SWA,
SKK / 04 Nov 15

(SM-PS-N06)
N. Standar Capaian
Penelitian [06]

Persentase dosen yang
berperan sebagai invited
speaker pada pertemuan
ilmiah internasional adalah <
10% per tahun (belum ada)

personal branding dan
membangun jejaring

Spesifikasi dosen dalam
kajian tertentu sebagai invited
speaker pada pertemuan
ilmiah internasional masih
perlu ditingkatkan

Peningkatan keikutsertaan
dosen dalam seminar
nasional-internasional â€“
membangun jaringan dan
personal branding serta
peningkatan kompetensi
dosen dalam bidang ilmu
tertentu

5 tahun Jumlah dosen yang menjadi
presenter dalam seminar
nasional maupun
internasional pada tahun
2016 berjumlah 70% dari
dosen aktif prodi

Open

10 KTS / Old / SWA,
SKK / 04 Nov 15

(SM-PS-N09)
N. Standar Capaian
Penelitian [09]

Rata-rata dana penelitian
Program Studi S1 adalah
kurang dari Rp 3 juta per
dosen per tahun.

pengajuan usul kenaikan dana
penelitian dosen sesuai
standar yang ditetapkan

Alokasi dana dari fakultas
yang belum maksimal untuk
menunjang kegiatan
penelitian

Perlu dilakukan kajian ulang
terhadap dana penelitian
dosen secara perorangan

1 tahun Fakultas telah meningkatkan
besaran dana penelitian
menjadi Rp 15.000.000 per
penelitian (minimal
3.000.000 per dosen)

Closed

11 KTS / Old / SWA,
SKK / 04 Nov 15

(SM-PS-O01)
O. Standar Kompetensi
Pelaksana Pengabdian
kepada Masyarakat [01]

hanya 1 Doktor yang telah
memimpin PkM/sebagai
Ketua Peneliti dan/atau PkM
mandiri dalam 15 (lima belas)
kegiatan PkM.

program percepatan doktor di
tingkat fakultas

Belum ada Doktor yang telah
memimpin 15 kegiatan Pkm

Meningkatkan kegiatan Pkm
yang dipimpin Doktor

5 tahun Prodi mengikuti Program
Percepatan Doktor di tingkat
Fakultas. Prodi juga
mendorong staf pengajar
yang studi lanjut untuk
segera menyelesaikan S3

Open

12 OBS / Old / SWA,
SKK / 04 Nov 15

(SM-PS-O04)
O. Standar Kompetensi
Pelaksana Pengabdian
kepada Masyarakat [04]

hanya 1 Doktor yang telah
memimpin PkM/sebagai
Ketua Pelaksana PkM
dan/atau penelitian PkM
mandiri dalam 1 (satu)
penelitian atau
Doktor/Magister yang telah
berpartisipasi sebagai
Pembantu Pelaksana PkM
dalam 3 (tiga) penelitian.

peningkatan jumlah doktor Kurangnya SDM doktor pada
prodi

program percepatan doktor di
tingkat fakultas

5 tahun Prodi mengikuti Program
Percepatan Doktor di tingkat
Fakultas. Prodi juga
mendorong staf pengajar
yang studi lanjut untuk
segera menyelesaikan S3

Open
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13 KTS / Old / SWA,
SKK / 04 Nov 15

(SM-PS-P01)
P. Standar Proses
Pengabdian kepada
Masyarakat [01]

Draf laporan PkM yang telah
melalui perbaikan dari hasil
seminar dan belum dilakukan
proses pemindaian anti
plagiasi dan menunjukkan
orisinalitas < 70% disebut
Laporan PkM.

pelatihan bagi tenaga
kependidikan dan dosen untuk
menggunakan turn it in di
perpustakaan pusat

program anti plagiasi masih
baru dan dosen/tendik belum
diberikan pelatihan

Mengusulkan pada FIB untuk
mengikutsertakan seluruh
dosen dalam pelatihan

5 tahun Fakultas telah mengirimkan
perwakilan Prodi untuk
mengikuti pelatihan Turnitin
untuk PPAP

Open

14 KTS / Old / SWA,
SKK / 04 Nov 15

(SM-PS-P02)
P. Standar Proses
Pengabdian kepada
Masyarakat [02]

Publikasi hasil PKM belum
dipublikasikan masih bentuk
laporan

mengupayakan penyusunan
artikel ilmiah yang berbasis
hasil PKM untuk
dipublikasikan

jenis kegiatan PKM bersifat
humanis dan berdampak
langsung teradap sasaran

mengajukan usulan pelatihan
penulisan artikel ilmiah
berbasis hasil PKM

5 tahun Prodi merencanakan
pelatihan penulisan artikel
ilmiah berbasis PkM di
Proker 2018

Open

15 KTS / Old / SWA,
SKK / 04 Nov 15

(SM-PS-P03)
P. Standar Proses
Pengabdian kepada
Masyarakat [03]

Publikasi hasil PkM belum
dilakukan Proses Pemindaian
Anti Plagiasi (PPAP) dan
menunjukkan tingkat
orisinalitas masing-masing <
95%.

pelatihan bagi tenaga
kependidikan dan dosen untuk
menggunakan turn it in di
perpustakaan pusat

program anti plagiasi masih
baru dan dosen/tendik belum
diberikan pelatihan

Mengusulkan pada FIB untuk
mengikutsertakan seluruh
dosen dalam pelatihan

5 tahun Fakultas telah mengirimkan
perwakilan Prodi untuk
mengikuti pelatihan Turnitin
untuk PPAP

Open

16 KTS / Old / SWA,
SKK / 04 Nov 15

(SM-PS-Q01)
Q. Standar Pendanaan
Pengabdian kepada
Masyarakat [01]

Rata-rata dana PkM untuk
program S-1 kurang dari
Rp1.500.000,00 per dosen per
tahun.

pengajuan usul peningkatan
dana PKM untuk setiap dosen
sesuai dengan standar yang
ditentukan

Standar pendanaan dari
Fakultas

Mengajukan kepada
manajemen FIB untuk
meningkatkan besaran dana
kegiatan PkM per dosen per
tahun

1 tahun Fakultas telah meningkatkan
anggaran dana PkM sebesar
Rp. 10.000.000 per PkM (2
juta per dosen)

Closed

17 KTS / Old / SWA,
SKK / 04 Nov 15

(SM-PS-R02)
R. Standar Capaian
Pengabdian kepada
Masyarakat [02]

Besaran dan proporsi
dana/funding yang diperoleh
dari dana institusi di luar UB
adalah < 25% per tahun dari
total dana PkM. (hanya 1
topik)

memotivasi dosen untuk
mengajukan usulan PKM
dengan dana hibah dari luar
UB

Dana PkM luar UB yang
ditawarkan belum
dimanfaatkan secara
maksimal

meningkatkan motivasi dosen
untuk memanfaatkan dana
hibah PKM dari luar UB

1 tahun Prodi berupaya memotivasi
dosen untuk melaksanakan
PkM dengan dana hibah dari
luar UB

Open

18 KTS / Old / SWA,
SKK / 04 Nov 15

(SM-PS-R03)
R. Standar Capaian
Pengabdian kepada
Masyarakat [03]

Persentase hasil PkM yang
dipublikasikan di artikel
ilmiah pada jurnal
internasional adalah < 25%
per tahun.

mengupayakan penyusunan
artikel ilmiah yang berbasis
hasil PKM untuk
dipublikasikan

jenis kegiatan PKM bersifat
humanis dan berdampak
langsung teradap sasaran

mengajukan usulan pelatihan
penulisan artikel ilmiah
berbasis hasil PKM

1 tahun Prodi merencanakan
pelatihan penulisan artikel
ilmiah berbasis PkM di
Proker 2018

Open
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