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Kata Pengantar 

 

Laporan ini merupakan hasil monev yang telah dilaksanakan oleh tim Gugus Kendali 

Mutu Fakultas (GKMF) di Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan berdasarkan Standar Mutu 

KPI dan Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang berlaku di Universitas Bung Hatta. Laporan 

ini memuat beberapa temuan yang secara keseluruhan  telah mendapat tanggapan dari pihak 

termonev. Disamping itu, laporan ini juga memuat rekomendasi untuk koreksi temuan-temuan 

tersebut. 

Kegiatan Audit Mutu Pembelajaran dan Kinerja Dosen   pada Program Studi di 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dilakukan berpedoman  kepada Kebijakan Mutu, 

Standar Mutu  dan  Butir  Mutu  Pembelajaran.  Audit  Mutu  dilakukan    untuk  mengetahui 

tingkat kepatuhan   dosen dalam memenuhi aturan-aturan dari standar yang berlaku dalam 

penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi 

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu dan 

berlaku kooperatif selama proses penyampaian laporan ini. Semoga laporan ini makin 

meningkatkan performa pembelajaran dosen di Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan 

khususnya Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A. Pendahuluan 

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Bab III tentang Penjaminan Mutu, 

manajemen SPMI meliputi Penetapan Standar (P), Pelaksanaan Standar (P), Evaluasi 

Pelaksanaan Standar (E), Pengendalian Pelaksanaan Standar (P) dan Peningkatan Standar 

Pendidikan Tinggi (P). Lima tahapan dalam manajemen SPMI tersebut dikenal dengan Siklus 

PPEPP. Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan 

Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), Pengendalian Pelaksanaan Standar dan Peningkatan 

Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Siklus PPEPP tersebut penting 

dilakukan setelah pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar melalui audit mutu internal. 

 

Berdasarkan hal di atas, sebagai wujud komitmen terhadap penjaminan mutu akademik di sisi 

internal di Universitas Bung Hatta, maka Bidang Monitoring dan Evaluasi sebagai salah satu 

bidang di Badan Penjaminan Mutu memiliki kewajiban untuk selalu menjamin mutu 

akademik di lingkungan universitas. Adapun tahapan kegiatan penjaminan mutu meliputi: 

a. Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Prodi dan Unit Kendali Mutu Prodi  

(UKMP) selama Proses Belajar Mengajar (PBM) berlangsung di setiap semester. 

b. Kegiatan evaluasi yang dilakukan setiap semester oleh Gugus Kendali Mutu Fakultas 

(GKMF) berdasarkan data di Portal dan Elektronik Kinerja Dosen (EKD). 

c. Kegiatan penilaian kinerja dosen berdasarkan hasil GKMF dengan output Rapor 

Dosen. 

d. Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan setiap tahun. 

e. Kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilakukan di tingkat Fakultas dan 

Universitas. Kegiatan ini merupakan evaluasi dan rencana perbaikan untuk setiap 

temuan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan oleh tim GKMF dan AMI. 

 



 

 

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) pada hakikatnya merupakan salah satu kegiatan wajib 

yang harus dilakukan suatu institusi perguruan tinggi yang telah melaksanakan Sistem 

Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Kegiatan ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, 

yang bertujuan untuk meninjau hasil implementasi perbaikan-perbaikan yang direncanakan 

tahun sebelumnya dan menetapkan rencana perbaikan dari temuan-temuan GKMF dan AMI 

periode setelahnya. 

B. Dasar Pelaksanaan 

1. Surat Edaran Rektor tentang pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen di tingkat 

Fakultas    

2. Hasil Audit Mutu Internal (Surat Tugas Tim Auditor No. 6681/UM-1/KP/XI-2020) 

3. Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2020 TA 2019/2020 

4. Hasil Monitoring dan Evaluasi GKMF di lingkungan Universitas Bung Hatta dengan 

Surat Tugas Rektor No. 0418/SK-2/KP/I-2020. 

5. Laporan GKMF Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Semester Gasal dan Genap TA 

2019/2020 

6. Surat Undangan Pelaksanaan RTM Nomor 582/UND/FPIK/XII-2021 

 

C. Tujuan 

Adapun yang menjadi tujuan dari Rapat Tinjauan Manajemen adalah sebagai berikut:  

1. Meninjau dan mengevaluasi hasil monitoring sistem manajemen mutu terkait kinerja 

tridarma perguruan tinggi. 

2. Menjamin adanya perbaikan yang terus menerus dalam terkait kinerja tridarma perguruan 

tinggi di lingkungan Universitas Bung Hatta dengan berlandaskan temuan-temuan tim 

monitoring dan evaluasi GKMF di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas 

Bung Hatta 

3. Menjamin ketersediaan rangkaian dokumen mutu mulai dari aktifitas monitoring, evaluasi, 

dan perbaikan kedepan melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen di setiap prodi pada 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta  

4. Hasil akhir dari RTM ini juga menjadi salah satu alat bagi pimpinan untuk pengambilan 

keputusan strategis terkait akademik kedepannya di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 

Universitas Bung Hatta 



 

 

D. Mekanisme Pelaksanaan 

Uraikan bagaimana tahapan pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen : 

1. Mengadakan rapat tingkat structural terbatas 

2. Mengadakan rapat dengan GKMF 

3. Menyusun tindak lanjut perbaikan dan target waktu 

 

E. Pelaksanaan 

1. Waktu 

Kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan  telah 

dilaksanakan pada hari Kamis,23 Desember 2021 

2. Tempat 

Ruang Sidang A Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan  Universitas Bung Hatta  

3. Peserta 

4 (empat) orang daftar hadir terlampir 

4. Pimpinan Rapat 

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ( Ir. Arlius,MS.,Ph.D) 

5. Agenda Kegiatan 

Rapat Tinjauan Manajemen menindaklanjuti hasil monev GKMF 2020.1 dan 2020.2 

dan Audit Mutu Internal 2021 

 

 

F. Hasil RTM 

Berdasarkan hasil GKMF dan AMI kami telah menyusun tindak lanjut perbaikan dan target 

waktu perbaikan dan rekomendasi seperti pada table .. 

Kemudian pada tabel berikut ini tuliskan hasil RTM berupa keputusan dari Pimpinan untuk 

Pengendalian dan Peningkatan atas setiap temuan dari kegiatan GKMF dan AMI yang telah 

dilakukan (temuan dapat dilihat di Berita Acara dan Uraian di Laporan GKMF dan AMI)  

 

 



 

 

1. Deskripsi Temuan 

Tabel.1 Deskripsi temuan dan rekomendasi Prodi BDP Genap 2020/2021

Deskripsi Akar Rekomendasi Rencana

temuan penyebab perbaikan perbaikan

1

Masih ada dosen yang tidak 

mencatatkan materi kuliah 

yang diasuhnya di portal

Ketidak pedulian dengan 

ketentuan yang sudah 

ditetapkan, dimana dosen wajib 

membuat materi kuliah setiap 

perkuliahan

Catatan rekap materi 

perkuliahan di portal tidak 

terisi/kosong, dan nilai bagi 

dosen adalah nol

Setiap pelaksanaan 

perkuliahan dosen harus 

mencatatakan materi di 

portal

Saat RTM harus 

diingatkan kembali

2

Pada form penelitian, 

terkendala untuk mengisi 

kedudukan dosen sebagai ketua 

/ anggota dan juga  jenis 

luarannya, karena sumber di 

LKD maupun EKD,  pada 

umumnya dosen tidak 

mencantumkan atau 

membuatnya 

Ketidak tahuan dosen tentang 

perlunya pencantuman 

kedudukannya dalam kegiatan 

penelitian dan jenis luaran hasil 

penelitiannya 

Penilaian terhadap 

penelitian dosen jadi kurang 

objektif

Perlu diingatkan kembali 

kepada setiap dosen 

untuk membuat 

kedudukannya dalam 

kegiatan penelitian dan 

jenis luarannya

Kembali diingatkan 

kepada dosen pada 

saat RTM 

3

Pada form PKM, terkendala 

untuk mengisi kedudukan 

dosen sebagai ketua / anggota 

dan juga  jenis luarannya, 

karena sumber di LKD maupun 

EKD,  pada umumnya dosen 

tidak mencantumkan atau 

membuatnya 

Ketidak tahuan dosen tentang 

perlunya pencantuman 

kedudukannya dalam kegiatan 

PKM dan jenis luaran hasil 

PKMnya 

Penilaian terhadap PKM 

dosen jadi kurang objektif

Perlu diingatkan kembali 

kepada setiap dosen 

untuk membuat 

kedudukannya dalam 

kegiatan PKM dan jenis 

luarannya

Kembali diingatkan 

kepada dosen pada 

saat RTM 

4
Ditemukan ada dosen yang 

tidak melaporkan pelaksanaan 

Penelitian dan PKM

Lemah  kontrol terhadap 

kepatuhan dosen dalam 

pengisisn e-KD/KPI

Tidak terdokumentasinya 

prestasi PKM dosen

Kontrol Ka Prodi 

terhadap kinerja PKM 

dosen

Perlu SOP mekanisme 

kontrol pelaporan 

KPI/e-KD

No Akibat

 

 

 

Tabel 2. Deskripsi temuan dan rekomendasi Prodi PSP Genap 2020/2021 

No Deskripsi 

Temuan 

Akar 

Penyebab 

Akibat Rekomendasi 

Perbaikan 

Target Waktu 

Perbaikan 

1 Masih ada dosen 

yang belum 

melengkapi 

perkuliahan 

dengan Rencana 

Pembelajaran 

Semester (RPS) 

dan/atau tidak 

menyerahkan 

RPS ke Prodi, 

namun dalam 

jumlah yang 

sedikit 

Belum ada 

tindak lanjut dari 

pimpinan, 

karena pada 

semester 

sebelumnya 

dosen yang 

dimaksud juga 

belum 

menyediakan 

RPS 

Sulit melakukan 

evaluasi antara 

kesesuaian 

rencana materi 

perkuliahan 

dengan 

pelaksanaanya 

Mengevaluasi 

dosen yang 

masih belum 

punya RPS. 

 

Memberi 

himbauan  

kepada dosen 

yang tidak 

menyusun RPS 

dan memberi 

apresiasi bagi 

dosen yang aktif 

memperbaharui 

RPSnya sesuai 

dengan 

perubahan 

kurikulum dan 

keinginan 

stakeholder 



 

 

sehingga 

semester genap 

2020/2021 RPS 

sudah lengkap 

2 Masih ada dosen 

yang kurang 

lengkap mengisi 

berita acara 

perkuliahan 

setiap pertemuan 

di portal dan 

seringkali 

pengisian materi 

kuliah dilakukan 

sekaligus 

menjelang 

UTS/UAS 

Dosen kurang 

disiplin dalam 

waktu dan sinyal 

portal sampai 

sekarang yang 

sering menjadi 

kendala lambat 

dan atau error 

saat perkuliahan 

Sulit melakukan 

proses evaluasi 

proses 

pembelajaran 

apakah RPS 

yang disusun 

sudah sesuai 

atau belum 

dengan 

pelaksanaannya 

Dijelaskan 

kembali 

pentingnya 

pengisian materi 

ajar di Portal 

pada saat rapat 

prodi/fakultas 

Memberikan  

himbauan 

kepada dosen 

yang tidak 

mengisi berita 

acara 

perkuliahan di 

portal, dan 

jaringan internet 

kampus 

diperkuat 

sehingga 

pengisian bias 

dilakukan di 

setiap pertemuan 

sehingga 

semester genap 

2020/2021 telah 

terjadi 

peningkatan 

3 Ketidak sesuaian 

antara rencana 

materi 

perkuliahan 

dengan 

kenyataan 

pelaksanaan 

Dosen kurang 

memperhatikan 

urutan materi 

ajar dalam RPS 

yang telah 

mereka susun 

Materi 

perkuliahan 

tidak terstruktur 

dan tidak sesuai 

dengan rencana  

Menganjurkan 

setiap dosen 

membawa RPS 

atau silabus saat 

memberi 

perkuliahan 

Urutan materi 

bahan ajar harus 

disesuaikan 

dengan RPS 

yang telah 

disusun dengan 

target waktu 

semester genap 

2020/2021 telah 

berjalan sesuai 

dengan RPS 

4 Kurangnya 

jumlah 

penelittian yang 

didanai internal 

maupun 

eksternal 

Kurangnya 

motivasi dosen 

untuk 

menghasilkan 

penelitian 

sampai pada 

tahap publikasi 

Jumlah publikasi 

dosen belum 

memenuhi 

standar capaian 

perguruan tinggi 

Menghimbau 

dosen yang 

senior dalam 

penelitian untuk 

melibatkan 

dosen yang 

kurang 

penelitiannya 

Semester ganjil 

2020/2021 

 

 

 

 



 

 

Tabel.3. Deskripsi temuan dan rekomendasi Prodi PSP Ganjil 2020/2021

Deskripsi Akar Rekomendasi Target Waktu

temuan penyebab perbaikan perbaikan

1

Pada form penelitian, 

terkendala untuk mengisi 

kedudukan dosen sebagai ketua 

/ anggota dan juga  jenis 

luarannya, karena sumber di 

LKD maupun EKD,  pada 

umumnya dosen tidak 

mencantumkan atau 

membuatnya 

Ketidak tahuan dosen tentang 

perlunya pencantuman 

kedudukannya dalam kegiatan 

penelitian dan jenis luaran hasil 

penelitiannya 

Penilaian terhadap 

penelitian dosen jadi kurang 

objektif

Perlu diingatkan Dosen 

dan Asesor untuk lebih 

teliti dalam pengisian LKD 

dan BKD

Semester Ganjil 

2021/2022

2

Pada form PKM, terkendala 

untuk mengisi kedudukan 

dosen sebagai ketua / anggota 

dan juga  jenis luarannya, 

karena sumber di LKD maupun 

EKD,  pada umumnya dosen 

tidak mencantumkan atau 

membuatnya 

Ketidak tahuan dosen tentang 

perlunya pencantuman 

kedudukannya dalam kegiatan 

PKM dan jenis luaran hasil 

PKMnya 

Penilaian terhadap PKM 

dosen jadi kurang objektif

Perlu diingatkan Dosen 

dan Asesor untuk lebih 

teliti dalam pengisian LKD 

dan BKD

Semester Ganjil 

2021/2022

3

Ditemukan ada dosen yang 

tidak melaporkan pelaksanaan 

Penelitian dan PKM

Lemah  kontrol terhadap 

kepatuhan dosen dalam 

pengisisn e-KD/KPI

Tidak terdokumentasinya 

prestasi PKM dosen

Menghimbau dosen 

untuk melaporkan semua 

kegiatan penelitian baik 

dana internal maupun 

eksternal

Semester Ganjil 

2021/2022

4

Ditemukan ada dosen mengisi 

form penelitian dan PKM di eKD 

tidak sama dengan yang dibuat 

di LKD dan BKD

Belum konsistennya dosen dalam 

pengisian eKD dimana harus 

sama dengan yang diisi pada 

LKD/BKD

Bisa terjadi kesalahan 

dalam pengisian form-form 

pada laporan GKMF

Diingatkan agar pengisian 

di eKD harus sama 

dengan di LKD/BKD

Semester Ganjil 

2021/2022

No Akibat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• PRODI SUMBERDAYA PERAIRAN, PESISIR DAN KELAUTAN (SP2K) 

Tabel.4. Deskripsi temuan dan rekomendasi 

No Deskripsi 

Temuan 

Akar 

Penyebab 

Akibat Rekomendasi 

Perbaikan 

Target Waktu 

Perbaikan 

1 Masih ada dosen 

yang belum 

melengkapi 

perkuliahan 

dengan Rencana 

Pembelajaran 

Semester (RPS) 

dan/atau tidak 

menyerahkan 

RPS ke Prodi, 

namun dalam 

jumlah yang 

sedikit 

Belum ada 

tindak lanjut dari 

pimpinan, 

karena pada 

semester 

sebelumnya 

dosen yang 

dimaksud juga 

belum 

menyediakan 

RPS 

Sulit melakukan 

evaluasi antara 

kesesuaian 

rencana materi 

perkuliahan 

dengan 

pelaksanaanya 

Mengevaluasi 

dosen yang 

masih belum 

punya RPS. 

 

Memberi 

teguran kepada 

dosen yang tidak 

menyusun RPS 

dan memberi 

apresiasi bagi 

dosen yang aktif 

memperbaharui 

RPSnya sesuai 

dengan 

perubahan 

kurikulum dan 

keinginan 

stakeholder 

2 Masih ada dosen 

yang kurang 

lengkap mengisi 

berita acara 

perkuliahan 

setiap pertemuan 

di portal dan 

seringkali 

pengisian materi 

kuliah dilakukan 

sekaligus 

menjelang 

UTS/UAS 

Dosen kurang 

disiplin dalam 

waktu dan sinyal 

portal sampai 

sekarang yang 

sering menjadi 

kendala lambat 

dan atau error 

saat perkuliahan 

Sulit melakukan 

proses evaluasi 

proses 

pembelajaran 

apakah RPS 

yang disusun 

sudah sesuai 

atau belum 

dengan 

pelaksanaannya 

Dijelaskan 

kembali 

pentingnya 

pengisian materi 

ajar di Portal 

pada saat rapat 

prodi/fakultas 

Memberikan 

teguran kepada 

dosen yang tidak 

mengisi berita 

acara 

perkuliahan di 

portal, dan 

jaringan internet 

kampus 

diperkuat 

sehingga 

pengisian bias 

dilakukan di 

setiap pertemuan 

3 Ketidak sesuaian 

antara rencana 

materi 

perkuliahan 

dengan 

kenyataan 

pelaksanaan 

Dosen kurang 

memperhatikan 

urutan materi 

ajar dalam RPS 

yang telah 

mereka susun 

Materi 

perkuliahan 

tidak terstruktur 

dan tidak sesuai 

dengan rencana  

Menganjurkan 

setiap dosen 

membawa RPS 

atau silabus saat 

memberi 

perkuliahan 

Urutan materi 

bahan ajar harus 

disesuaikan 

dengan RPS 

yang telah 

disusun 

4 Kurangnya 

jumlah 

penelittian yang 

didanai internal 

maupun 

eksternal 

Kurangnya 

motivasi dosen 

untuk 

menghasilkan 

penelitian 

sampai pada 

tahap publikasi 

Jumlah publikasi 

dosen belum 

memenuhi 

standar capaian 

perguruan tinggi 

Mengupayakan 

setiap dosen 

dalam kegiatan 

penelitian yang 

sesuai dengan 

visi dan misi 

prodi fakultas, 

dan universitas 

Memberi 

penghargaan 

bagi dosen 

dengan publikasi 

terindeks setiap 

semester 



 

 

 

Tabel 5 Hasil Tindak Lanjut Temuan AMI TA 2020/2021 

Prodi PSP 

No Standar  KTS/OB Temuan AMI 
Tindak Lanjut 

perbaikan 
Target Waktu Perbaikan  

1 Standar Kompetensi 

Lulusan  Poin 7.a.2 

KTS-Minor Tim Pengembang Kurikulum dipimpin dosen 

tetap program studi dengan jabatan masih 

Lektor dan beranggotakan 2 (dua) orang 

dengan kualifikasi Lektor dan Lektor Kepala 

Ketua prodinya 

Lektor,namun dalam 

penyusunan melibatkan 

dosen-dosen senior 

yang berjabatan lektor 

kepala  

Sudah sesuai karena ketentuan jabatan 

ketua prodi boleh lektor 

2 Standar Kompetensi 

Lulusan Poin 7.d.5. 

7.d.6 

KTS-Mayor -Lulusan tidak memiliki Sertifikat Kompetensi 

yang  diterbitkan oleh BNSP sesuai dengan level 

6 (S1)   

- -Lulusan belum mendapat Surat Keterangan 

pendamping  Ijazah (SKPI) 

Dengan adanya LSP I 

Universitas Bung Hatta 

diharapkan sertifikat 

Kompetensi BNSP 

sudah level 6 

Semester Ganjil 2021/2022 dengan 

catatan LSP I Universitas Bung Hatta 

telah berjalan sesuai fungsinya 

3 Standar Dosen dan 

Tenaga Kependidikan 

Poin 5. 

KTS-Mayor PihakUniversitas belum menjamin hak dosen 

dan tenaga kependidikan atas: penghargaan 

sesuai tugas dan prestasi kerja, pembinaan 

karier, perlindungan hukum dalam 

melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan 

intelektual 

 

Menghimbau 

Universitas untuk 

menjamin hak dosen 

dan tenaga 

kependidikan atas: 

penghargaan sesuai 

tugas dan prestasi 

kerja, pembinaan 

karier, perlindungan 

hukum dalam 

melaksanakan tugas 

dan hak atas 

kekayaan intelektual 

 

Ada SOP Universitas untuk menjamin 

hak dosen dan tenaga kependidikan 

atas: penghargaan sesuai tugas dan 

prestasi kerja, pembinaan karier, 

perlindungan hukum dalam 

melaksanakan tugas dan hak atas 

kekayaan intelektual  



 

 

No Standar  KTS/OB Temuan AMI 
Tindak Lanjut 

perbaikan 
Target Waktu Perbaikan  

4 Standar Dosen dan 

Tenaga Kependidikan 

Poin 5.1.d 

KTS-Minor Jumlah dosen tidak tetap masih 34% dari total 

jumlah dosen tetap yang ditempatkan pada 

bidang mata kuliah dasar umum dan/penunjang 

Harus ada 

pengangkatan dosen 

tetap sesuai dengan 

bidang keahlian yang 

diperlukan 

Paling lama sebelum akreditasi tahun 

2023 

5 Standar Dosen dan 

Tenaga Kependidikan 

Poin 5.1.e 

KTS-Minor Prodi PSP tidak menetapkan pada tahun 2030 

jumlah dosen tetap berpendidikan S3 dengan 

pangkat lektotr kepala > 60% dan jumlah 

professor >25%, karena:  

1. Saat ini jumlah dosen tetap PSP yang 

berpendidikan S3 sudah 63,63% (7 orang 

dari 11 orang dosen tetap), S3 yang 

berpangkat lektor kepala baru 4 orang dan 

jumlah yang berpeluang  professor ada 5 

orang (45.45%),  selebihnya S2 dan faktor 

usia. 

Tidak ada penambahan dosen,  

Dihimbau dosen untuk 

melakukan 

peningkatan jabfung 

dengan cara universitas 

memberikan reward  

Paling lama sebelum akreditasi tahun 

2023 

6 Standar Dosen dan 

Tenaga Kependidikan 

Poin 7.i. 

Poin 7.j. 

KTS-Minor - Prodi belum mentargetkan jumlah mahasiswa 

asing 

Prodi belum mentargetkan jumlah dosen tamu 

asing/researcher asing 

Tidak terlaksananya 

selama 2 tahun ini 

karena Pandemi Covid  

Setelah selesai Pandemi Covid baru 

direncanakan kembali 

7 Standar Dosen dan 

Tenaga Kependidikan  

No. 25 dan 26 

KTS-Minor Belum ada  penelitian dan PKM dengan 

sumber pembiayaan luar negeri per tahun per 

dosen dalam 3 tahun terakhir ≥ 0,05 

Menyediakan dana 

pendamping untuk 

penelitian yang 

merupakan salah satu 

persyaratan  

Waktu pelaksanaan menunggu 

Universitas menyediakan Dana 

Pendamping 

8 Standar Pembiayaan 

Pembelajaran Poin 5.a 

KTS-Minor 

 

Prodi belum mendapatkan pembiayaan 

pembelajaran secara minimal Rp 20 juta per 

Mencari Dana dari 

pihak eksternal yang 

Kerena sekarang musim Pandemi 

semua stakeholder anggaran terbatas, 



 

 

No Standar  KTS/OB Temuan AMI 
Tindak Lanjut 

perbaikan 
Target Waktu Perbaikan  

mahasiswa? tidak mengikat mudah-mudahan selesainya Pandemi 

Covid dapat terlaksana 



 

 

 

Tabel 6 Hasil Tindak Lanjut Temuan AMI TA 2020/2021 

Prodi BDP 

No Standar  KTS/OB Temuan AMI 
Tindak Lanjut 

perbaikan 

Target Waktu 

Perbaikan  

1 Standar Kompetensi 

Lulusan Poin 7.d.5. 

7.d.6 

KTS Mayor • Lulusan tidak memiliki Sertifikat 

Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP 

sesuai dengan level 6 (S1) 

• Lulusan belum mendapat Surat

 Keterangan pendamping ijazah (SKPI) 

Dengan adanya LSP I 

Universitas Bung Hatta 

diharapkan sertifikat 

Kompetensi BNSP 

sudah level 6 

Semester Ganjil 

2021/2022 

dengan catatan 

LSP I 

Universitas 

Bung Hatta telah 

berjalan sesuai 

fungsinya 

2 Standar Proses 

Pembelajaran 

Poin 5.g 

KTS Mayor Dosen belum melaksanakan proses 

pembelajaran terkait dengan  penelitian  

mahasiswa mengacu pada Standar Nasional 

Penelitian. 

Dihimbau Dosen untuk 

mengembangkan RPS 

Berjalannya 

Kurikulum baru 

MBKM 2021 

3 Standar Proses 

Pembelajaran Poin 5.h 

KTS Mayor Dosen belum melaksanakan proses 

pembelajaran yang berkaitan dengan 

pengabdian kepada masyarakat oleh 

mahasiswa wajib mengacu pada Standar 

Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 

Dihimbau Dosen untuk 

mengembangkan RPS 

Berjalannya 

Kurikulum baru 

MBKM 2021 

4 Standar Dosen dan 

Tenaga 

Kependidikan Poin 5.c 

KTS Mayor Belum ada penghargaan sesuai tugas dan 

prestasi kerja, pembinaan karier, perlindungan 

hukum 

Menunggu SOP dari 

Universitas  

Setelah keluar 

SOP dari 

Universitas  

5 Standar Dosen dan Tenaga 

Kependidikan Poin 5.1.e 

KTS Mayor Prodi BDP belum menetapkan pada tahun 2030 

jumlah dosen tetap berpendidikan S3 dengan 

pangkat lektotr kepala > 60% dan jumlah 

professor >25%, : 

1. Saat ini jumlah dosen tetap homebase 

BDP tinggal 3 orang dimana 2 orang Guru 

Telah terealisasi 

dengan penambahan 1 

(satu) orang Dosen 

Homebase 

Sebelum 

akreditasi 2023 

sudah ada 

penambahan 

dosen 



 

 

No Standar  KTS/OB Temuan AMI 
Tindak Lanjut 

perbaikan 

Target Waktu 

Perbaikan  

Besar dan 1 orang Lenktor Kepala yang 

berpangkat lektor kepala 

Perlu ada penambahan dosen, 

6 Standar Dosen dan 

Tenaga Kependidikan 

Poin 7.i, 

Poin 7.j. 

KTS Minor • Prodi belum mentargetkan jumlah 

mahasiswa asing 

• Prodi belum mentargetkan jumlah dosen 

tamu asing/researcher asing 

Tidak terlaksananya 

selama 2 tahun ini 

karena Pandemi Covid  

Setelah selesai 

Pandemi Covid 

baru 

direncanakan 

kembali 

7 Standar Dosen dan 

Tenaga Kependidikan 

Poin 7.k. 

KTS Mayor Hanya sebagian dosen publikasi internasional 

(jurnal Internasional bereputasi + Seminar 

Internasional + Media Masa Internasional) 

Mendorong dosen 

untuk mengikuti 

kegiatan tersebut 

Sebelum 

akreditasi 2023 

sudah ada 

beberapa dosen 

yang melakukan 

kegiatan tersebut 

8 Standar Dosen dan Tenaga 

Kependidikan Poin 7.k. 

KTS Mayor Hanya sebagian dosen publikasi pada jurnal 
terakreditasi 

+ Jurnal Internasional + seminar Nasional + 

media massa Nasional 

Mendorong dosen 

untuk mengikuti 

kegiatan tersebut 

Sebelum 

akreditasi 2023 

sudah ada 

beberapa dosen 

yang melakukan 

kegiatan tersebut 

9 Standar Dosen dan 

Tenaga Kependidikan 

Poin 7.m 

KTS Mayor Hanya sebagian dosen luaran penelitian dan 

PKM dosen dalam bentuk paten + TTG + hak 

cipta 

Mendorong dosen 

untuk mengikuti 

kegiatan tersebut 

Sebelum 

akreditasi 2023 

sudah ada 

beberapa dosen 

yang melakukan 

kegiatan tersebut 

10 Matrik Penilaian Akreditasi 

no 25 

KTS Mayor Belum ada penelitian dengan sumber 

pembiayaan luar negeri per tahun per dosen 

Mencari Dana dari 

pihak eksternal yang 

tidak mengikat 

Kerena sekarang 

musim Pandemi 

semua 



 

 

No Standar  KTS/OB Temuan AMI 
Tindak Lanjut 

perbaikan 

Target Waktu 

Perbaikan  

dalam 3 tahun terakhir ≥ 0,05 stakeholder 

anggaran 

terbatas, mudah-

mudahan 

selesainya 

Pandemi Covid 

dapat terlaksana 

11 Matrik Penilaian Akreditasi 

no 26 

KTS Mayor Belum ada PKM dengan sumber pembiayaan 

luar negeri per tahun perdosen dalam 3 tahun 

terakhir ≥ 0,1 

Mencari Dana dari 

pihak eksternal yang 

tidak mengikat 

Kerena sekarang 

musim Pandemi 

semua 

stakeholder 

anggaran 

terbatas, mudah-

mudahan 

selesainya 

Pandemi Covid 

dapat terlaksana 

12 Matrik Penilaian 

Akreditasi no 26 
KTS Mayor Belum ada PKM dengan sumber pembiayaan 

dalam negeri di luar PT 
Mencari Dana dari 

pihak eksternal yang 

tidak mengikat 

Kerena sekarang 

musim Pandemi 

semua 

stakeholder 

anggaran 

terbatas, mudah-

mudahan 

selesainya 

Pandemi Covid 

dapat terlaksana 

13 Standar Pembiayaan 

Pembelajaran 
KTS Minor Prodi belum mendapatkan pembiayaan Mencari Dana dari Kerena sekarang 



 

 

No Standar  KTS/OB Temuan AMI 
Tindak Lanjut 

perbaikan 

Target Waktu 

Perbaikan  

Poin 5.a pembelajaran secara minimal Rp 20 juta per 

mahasiswa? 

pihak eksternal yang 

tidak mengikat 

musim Pandemi 

semua 

stakeholder 

anggaran 

terbatas, mudah-

mudahan 

selesainya 

Pandemi Covid 

dapat terlaksana 

 



 

 

G. Penutup 
Berdasarkan temuan diatas, Rapat Tinjauan Manajemen merekomendasikan : 

1. Melaksanakan penelitian dan PKM bersama 

2. Bagi dosen yang senior dalam penelitian dan PKM diwajibkan melibatkan dosen-

dosen yang kurang melaksanakan penelitian dan PKM  

3. Bagi dosen yang senior melakukan penelitian dan PKM yang melibatkan/tidak 

pernah melibatkan dosen yang kurang melaksanakan  penelitian dan PKMnya akan 

diberikan reward/punishment 

4. Dalam melibatkan anggota pada pelaksanaan penelitian dan PKM yg dilaksanakan 

oleh dosen senior, diwajibkan  berkoordinasi dengan pimpinan prodi 

5. Untuk keperluan akreditasi, setiap dosen yang melaksanakan penelitian dan PKM 

dengan sumber dana internal maupun eksternal diwajibkan  melapokan kegiatan 

tersebut kepada ketua prodi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran  

1. Surat Undangan Rapat Tinjauan Manajemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Dokumentasi  Rapat Tinjauan Manajemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


