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BAB I  

PENETAPAN 

A. LATAR BELAKANG 

 

1. Dasar  Hukum 

a. UU No. 20. Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional 

b. UU No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi 

c. permendikbud no.50 tahun 2014 tentang SPMI 

d. Permendikbud no. 87 tahun 2014 tentang SPME 

e. Perpres no.8 tahun 2012 tentang KKNI 

f. permendikbud no.49 tahun 2014 tentang SNPT  

g. surat edaran DIKTI no. 526/E.E3/MI/2014 tentang SNPT program Pascasarjana 

 

2. Gambaran umum 

Rapat Tinjauan Manajemen adalah rapat akbar yang dilakukan setahun sekali dalam 

agenda selama tidak ada hal-hal yang sangat krusial. Namun jika ada hal-hal yang 

sangat penting, rapat tinjauan manajemen inin dapat saja berlangsung lebih dari sekali 

dalam setahun.  Rapat tinjauan manajemen ini harus menghadirekan seluruh pimpinan 

dengan komitmen yang tinggi untuk menghadiri rapat tinajauan manajemen hingga 

usai. Pada rapat inilah akan dibicarakan  hal-hal p[enting terkait temuan atau hasil-

hasil audit baik untuk melakukan tindakan pencegahan maupun untuk melakukan 

tindakan perbaikan. Sejauh inio, RTM dilakukan dengan komitmen untuk 

meningkatkan mutu UIN Raden Fatah.  

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan 

pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga 

konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. 

Dengan demikian, penjaminan mutu Perguruan tinggi adalah proses penetapan dan 

pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, 

sehingga stakeholders memperoleh kepuasan. Untuk itu, Perguruan Tinggi (PT) 

memilih dan menetapkan sendiri standar pendidikan tinggi untuk setiap 

satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah 

aspek yang disebut butir-butir mutu. 

 



Standar dibutuhkan oleh PT sebagai acauan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan 

menjalankan misinya. Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria dan kriteria 

minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. 

Selain itu, standar juga dimaksudkan memacu PT agar dapat meningkatkan kinerjanya 

dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong 

terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas 

pokoknya. Standar mutu juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dituntut 

dari lulusan/PT terkait, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan 

indikator. 

Dalam siklus peningkatan mutu yang berkelanjutan, standar perlu dievaluasi dan  

direvisi/ditingkatkan melalui benchmarking secara berkelanjutan. Standar yang 

ditetapkan oleh pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 

tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) diatur seminimal mungkin 

untuk memberikan keleluasaan kepada masing masing satuan pendidikan dan PT 

untuk mengembangkan mutu layanannya sesuai dengan program studi dan keahlian 

masing masing. 

 

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SNP) Bab 

IX Pasal 35 dan PP No 19 tahun 2005 tentang SNP Bab II Pasal 2 hanya menetapkan 

8 lingkup standar nasional pendidikan. Namun dinyatakan juga bahwa SNP 

disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan 

perubahan kehidupan lokal, nasional dan  global. Berarti PT wajib menambah lingkup 

standar agar dapat meningkatkan kualitasnya dan meningkatkan daya saing bangsa.  

Permendikbud No.49 tahun 2014 tentang SNPT menetapkan 24 butir standar mutu 

yang meliputi standar pendidikan, standar pengabdian kepada masyarakat, dan standar 

penelitian. Tiga komponen tridarma perguruan tinggi ini masing-masing memiliki 8 

standar. Dua puluh empat standar yang ditetapkan oleh Dikti ini apabila dapat dicapai 

oleh perguruan tinggi, maka perguruan tinggi tersebut dapat dianggap sebagai 

perguruan tinggi berkualitas baik. Agar mendapatkan predikat memuaskan maka 

sebaiknya setiap perguruan tinggi menambah standarnya sehingga dapat dikategorikan 

melampaui standar Dikti.  



Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan. Salah satu upaya 

untuk itu adalah mengembangkan Penjaminan Mutu (Quality Assurance) di perguruan 

tinggi. Dengan 

Penjaminan Mutu ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari bagaimana 

menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar dan 

secara berkelanjutan 

berupaya meningkatkan standar (Continuous Quality Improvement).   

 

Untuk menjamin mutu secara berkelanjutan ini maka standar mutu yang telah 

ditetapkan akan diberlakukan. Audit mutu perlu dilakukan agar dapat diketahui 

perkembangan yang telah dicapai dan yang belum tercapai. Untuk itu audit mutu perlu 

diimplementasikan di setiap bagian UIN.   Untuk mewujudkan hal itulah perlu 

diadakan  sosialisasi hasil AMAI. Tindak lanjut dari sosialisasi hgasil AMI inilah yang 

akan menjadi salah satu materi yang harus dibicarakan dalam Rapata Tinjauan 

Manajemen. 

 

B. PENERIMA MANFAAT 

 

Rapat Tinjauan Manajemen ini   ini akan bermanfaat bagi: 

1.  UIN Raden Fatah sebagai pengelola perguruan tinggi yang dapat memenuhi 

standar mutu.  

2. Para stakeholder terutama mahasiswa, alumni, dan para pengguna lulusan  

3. Masyarakat dapat meningkatkan keyakinannya terhadapa pengelolaan UIN Raden 

Fatah yang bekerja berdasarkan pengelolaan standar mutu. 

C. STRATEGI PENCAPAIAN 

1. Metode  Pelaksanaan 

Mengingat UIN Raden Fatah adalah sebuah institusi besar  yang terdiri atas sembilan  

fakultas dan berbagai lembaga atau unit pendukung maka dalam pelaksanaan  Rapat 

Tinajauan Manajemen ini ini akan dibentuk panitia  yang akan mengelola kegiatan 

tersebut. Tim yang akan mengelola kegiatan itu antara lain: 



    

Penanggung jawab  : Dr. H. Fajri Ismail., M.Pd.I 

Ketua    : Indrawati., M.Pd 

Wakil ketua   : Dr. Fitri Oviyanti 

Sekretaris   : Dr.Arne Huzaimah 

Anggota  1. Dr. Siti Rachmiatun 

   : 2. Muh. Habib, S.Pd.I 

     3. Fathurrahman., SH      

     4. Fakhrurrozi              

     5. Ahmad Firdaus A.Md  

     6. RM. Rangga A. Akni SE 

     7. Gina Agiyani, S. Kom 

8. Reni Septiyanti, S. Sos. I 

9. Ulil Absor, S.Kom 

 

Waktu dan Tahapan Pencapaian 

Rapat Tinajauan Manajemen  akan dilaksanakan pada bulan November 2019. Kegiatan 

ini akan diikuti oleh semua pimpinan baik tingkat rektorat maupun  9 fakultas  dan 

pascasarjana  

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya perbaiakn mutu tiap – tiap 

fakultas dan prodi, pascasarjana serta unit yang dapat menunjang peningkatan mutu 

UIN Raden Fatah secara keseluruhan. 

 

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN 

Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai output,  satu bulan.  

 

 



E. BIAYA 

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini dibebankan pada anggaran BOPTN UIN Raden 

Fatah Palembang tahun 2019. 

 

Palembang, November 2019 

Ketua, 

 

 

 

      H.Fajri Ismail, M.Pd.I                                                                     

                                                                       
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II  

PELAKSANAAN 

HOTEL HARPER,FULLDAY  2 DESEMBER 2019 

SUSUNAN ACARA 

No Kegiatan PIC keterangan 

1 Pembukaan  

 

Sambutan  UIN 

 Ketua LPM 

 

Rektor 

 

2 Presentasi  hasil monev dan AMI setiap 

Fakultas  

 Slide terlampir 

 Fakultas Dakwah Dekan : Dr Kusnadi Slide terlampir 

 FISIP Wakil Dekan I : Dr. Yenrizal Slide terlampir 

 Fak. Adab Wakil Dekan I : Dr. Endang 

Rochmiatun 

Slide terlampir 

 Fak. Saintek Dekan: Dr Dian Erlina Slide terlampir 

 Fak Syariah Ketua GPMF Slide terlampir 

 Fak Ushuluddin  Dekan: Dr. Alfi  

 FEBI Dekan: Dr Dian Slide terlampir 

 Fak. Psikologi Wakil Dekan I : Dr. Uyun Slide terlampir 

 Fak.  Tarbiyah Tidak Presentasi  

 Pasca sarjana Tidak presentasi  

 Pustipd ketua  

3 Ishoma   

4 Rapat Perumusan Rekomendasi Ketua LPM  

5 penutup Ketua LPM  

 

 

 



 

TEMA: PENGUATAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS DAN PRODI 

 

Sesi Pertama 

Rapat ini mengundang unsur rektorat dan kabiro, semua dekan, semua kepala unit  dan semua 

gpmf 

Hadir dalam rtm : dekan fusphi, wadek I psikologi, dekan dakwah, dekan saintek, dekan febi, 

wadek I adab. 

 

Ada 2 istilah monev: yaitu monitoring dan evaluasi 

Monitoring: saat proses berlangsung 

Evaluasi: setelah pelaksanaan 

 

Sesi pertama ( rundown): pemaparan dekan 

 

Sebelumnya pemaparan dari ketua LPM.  Eksistensi  dari penjaminan mutu gpmf dan gpmp 

Penjaminan mutu harus ada di setiap fakultas. Yang ada dalam statute hanya LPM. Padahal semua 

aras harus ada di dalam penjaminan mutu.   

Ada perbedaan mindset antara criteria 9 dan standar  7 pada borang lama.  

Sebelum kita membicarakn kita terakreditasi stau tidak, ada 63 butir maka yang perlu diperhatikan 

dulu adalah syarat perlu terakreditasi yang kesemuanya menekankan SPMI jalan atau tidak. Kalau 

ini belum jalan, jangan dulu bicara akreditasi. 

Untung ada kabag perencanaan dan keuangan, kabag kepegawaian, kabag umum. Unsure ini 

menjadi penting untukmkita berdiskusi siang nanti tentang kesejahteraan gpmf 

Dakwah: 

Pernah ada ikoima, tapi diprotes mahasiswa karena dianggap pungli 

Kesimpulan: antara pemaparan dan kesimpulan ada kesenjangan? 



 

Ushuluddin: 

Pememparan beberapa kelebihan ushuluddin 

Membuat rencana perbaikan untuk persiapan akreditasi 

Memaparkan kondisi riil agar dapat melakukan perbaikan seluas-luasnya 

Bagaimana kerjasama  riset denga pihak luar yang tidak punya akun. Karena sulit melakukan riset 

jika aturannya demikian. 

Ujungnya roadmap yang belum pasti, dokumentasi proses yang beluam terdokumentasi,  

Harusnya ada roadmap dahulu baru nuntut hasilnya 

 

Presentasi kedua adalah fak adab dan fak saintek: 

Pemaparan dimulai dari sk organisasi kepengurusan, penyususnan dokumen spmi,  monev dan 

evaluasi tridarma,  

Ada monev, evaluasi, dan tindak lanjut 

TL: 

Adab: 

Mmberikan satu ruang kerja khusus dan seperangkat computer 

Revisi pengelola 

Rapat diikutkan 

Secara intens rapat dengan penjaminan mutu 

Selalu diikutsertakan dalam seminar dan workshop yg dilaksanakan oleh LPM 

Monev standar tridarma adakah???? Pemaparan tidak sesuai instrument tridarma 

Saintek: 

Pemaparan tidak spesifik ke standar tridarma 

Pak rector: 

Rapat ini adalah rapat yang paling bergengsi. Ini adalah rapat para pimoinan. 



Ada kemajuan yang harus dipertahankan . berkresai banyak  di prodi.  Kadang bahkan melangkahi 

dekannya. Demikian juga di fakultas. Banyak sekali perubahan-perubahan yang sangat substanstif 

Adanya perubahan cara kerja atau mindset mkita dan mahasiswa. Mahasiswa sangat percaya diri. 

Diam2 ikut olmba.  Anak anak sekarang bismillah melok. Bahka ada yang dana sendiri. Tadi pagi 

ada 20 sertifikat. Lomba nasional. Ini tidak mungkin terjadi kalau tidakm ada motivasi dari 

fakultasnya. 

Semnagta untuk berinovasi, melakukan perubahan-perubahan. Harusnya begitu.  Di PT: bisa 

berkreasi. Contoh kurikulum: hanya 5 mk wajib. Sisanya kewenangan fakultas. Mk yg tdk relevan 

silakan direview. 

Dari segi pendanaan. Ada ruang kebebsan yang luyasr biasa. Tergantung usulan kita. Dituntut 

review teurs menerus. Persoalan kita adalah prioritas. Misalnya di saintek: sering kehabisan bhan 

utnuk alat alat penenlitian lab. Ditambah di sini tapi dikurangi di yang lainnya. 

Silakan membuat program. Jangan takut tidak ada dana. Program rutin berbasis balamncs skorcard. 

Program strategis kita akan support dari dana universitas.  Mialnya membangun observatorium 

syariah. Menggunakan anggaran  atau program strategis. Tanggung ajwan rector.  Jangan terlalu 

banyak mengalokasikan perjalanan dinas di fakultas.  Jika undangan dari diktis, ristek, tidak akan 

pernah kita tolak.  

Perhatikan kepantasan perjalanan dilihat dari tupoksi.  Perhatikan efisiensi. 

Kita banyak kurang tenaga. Pustakawanna, laboran. TL: rector menyarankan membuat proyeksi 

keadaan pegawai. Nanti kita butuh perpus besar. Kebutuhan tenaga akan bertambah. Karena itu 

perlu dibuatkan rencana kebutuhan tenaga agar bisa kita berdada dalam posisi ideal.  

Salaha satu yang belum efektif termasuk pascasarjana adalah fungsi PA. bagaimana membuat PA 

ini aktif. Mungkin bisa dibuat PA yang sifatnya terpadu. Dosen membingbing mahasiswa 10 maka 

bisa dijaka peneplitoian atau pkm. Jadi hubungan antara mahasiswa dan dosen bukab hanya 

mendapatkan bimbingan tetapi juga terbantu dalam penenelitian. 

 

Juklak PA perlu direvisi: libatkan mahasiswa PA dalam kegiatan tridarma. Jika memeang 

demikian maka bisa dibicarakan lppm dan spi. Supaya bisa dibicarakana dalam skor remunasrasi 

dosen.  

Tidakl boleh ada dosen yang bolong RPS. Tanpa RPS tidak boleh mengajar. Jadikan password 

BKD. Supaya RPS tidak jebol. 

Kehadiran dosen, di system SKS dosen harus hadir 100 persen. 16 kali 



Bagaimana mengoptomalkan peran dan ketua prodi. Control informasinya harus melalui kaprodi.  

Tanyalah kaprodi berapa dosen yang masuk harian. Kaprodi nggak tahu itu. Lpm buatlah 

instrumennya. Agar dekan bisa memanggil dosennya. Dan diberikan review.  Tapi memang harus 

ada indtrumennya sehingga bisa digunakan.  

Renstra universitas dan fakultas memang berbeda tapi tidak tabrakan. Nggak bisa jadi alasan.  

Masing2 saja. Masing ada program prioritas. Harus jalan sama-sama. 

Penjamu harus buat standar. Ya perlu waktu buat standard. Turunnya kee prodi dan fakultas 

memang perlu koordinasi.  

Para kabag di fakultas tolong direview. Apo nian gawe kabag ini sehari-hari. Buat nian 

instrumennya. Supaya dekan juga bisa menagih. Karena ini kerjaannya tidak jelas. Amanah bagi 

kita agar bisa membuat kabag optimal.  struktur yang sangat formal yang dibiaayai oleh Negara 

yang  harus kerjanya optimal.  

Secara keseluruhan saya berani mengatakan, uin belum adsa perubahan, itu tudalk jujur. Sudah 

banyak sekali perubahan. Tapi memang kita harus sabar. Tapi tanda2 semua fakultas itu ada. 

Semua sudah terurai. Sederhana, tingkatkan chemistry kita sebagai sebuah keluarga besar. Jeangan 

salaing mendzolimi. Mari kita saking membahagiakan.  Tunjangan remunerasi tidak macet2.  E 

office luarbiasa. Bisa kerja  1jkali 24 jam. 

Ining melakukan pemetaan mana surat yang ke rector mana surat yang ke biro. Birokrasi bisa 

dipangkas agar dapat meempercepat jalannya surat. Percalah kesungguhan dan kerja keras itu pasti 

ada hasilnya. Tetap semangat. Kita semua adalah keluarga besar. Kita semua amanah mengurus 

amanah. Saling memeberi masukan.  

Fakultas saling member semangat. Saliang menginspirasi.  Usia fak tidak menjamin. Fakultas lama 

tidak menjamin lebih bagus dari fakultas lama.  

Fisip 

 Ushuluddin 

Saya duduk di depan inii dengan muka yang merah….. 

Saran. Perlu format yang lebih seragam sehingga lebih praktis.  

Febi: 

Assoisasi dosen internasional: patungan 

Febi kok presentasinya model standar 7.  

Yang bandel masalah rps , uts dan uas ini justru dosen tetap. Dosen non tetap  lebih disiplin 



Pada tahun ini sudah surprise bahwa RTM ini menandakan bahwa prose situ selalu meningkat.  

Bila ada yang tidak melakukan monev maka  bapak ibu bisa memanggil mereka. Apa yang jadi 

kendala 

Sesi kedua: Rapat Tinjauan Manajemen 

1. Masukan dari PUSTIPD:  tahun 2019 kita bekerja sama dengan ptgas Negara, telemedia 

nusantara, gasnet yang menyediakan layanan internersetelah 2 tahun dibelenggu dengan 

kerjasama Telkom. 2017 itu belum banyak tahu celah untuk winwin soklusion. Di awal 

kita hanya dapat bandwith, tidak ada persngkat. Tahun 2019 dapat banyak sekali masukan 

dan pindah ke gasnet. Dengan harga yang sama 110njuta,  tes performance dan v gas 

menang. Ada lebih 100 titik hotspot. Agar semua dapat menikmati layanan internet. 65 

akses poin baru di tower.  Semua difanti alatnya. Singkat cerita kita dapat 2 unit wifi corner 

yang ada di ush dan syariah. Sekitar 2,4 milyar uin mengeluarkan dana setiap tahun. Yang 

sangat disayangkan, wifi corner sudah hancur. Dilapor ke vga net malah tambah bagus.  

Tahun depan layanan internet untuk dua kampus sudah dihitung  

2. Mohon dipahami bahwa unit kami ini bertugas mendevelop aplikasi.  Mohon 

penggunaannya tidak dibebani dengan kami. Kami sudah berusaha mendistribusikan 

kepada pengguna sesungguhnya. PMB sudah disesuaikan dengan kebutuhan masing-

kasing; maintenance  error, pembuatan aplikasi, develoy. Contoh tracer study belum 

diginakan secara maksimal. Kami yang memnbuat aplikasi tidak tahui apa kekeurangan 

aplikasi yang kami bikin. Apa kelebihanndan kekurangannya.  Aplikasi tidak akan pernah 

sempurna. TS sudah lama dibuat tetapi tidak digunakan. Jangan pustipd dibebani.  

3. Digitalcampus , adalah mimpi besar kami, kampus bisa dilayani it nya dengan baik.  

PUSTIPD) 

 

2. dari LPM: 

Posisi strategis GPMF dan GPMP.  

Sempat bincang-boncang dengan beliau bahwa,  sulit. Adakah solusinya.  

Terhadap nasib teman-temanini.  

Program strategis uin : perlu dana iuntuk mereka gpmf dan GPMP 

Rekomendasi  penguatan GPMF dan GPMP.   

4. Dari dekan  Ushuluddin: 

SPMI sebagai program strategis:  kesejahteraan mereka harus betul-betul diperjuangkan. 

Slaah satu dasar dari hal itu adalah rekomendasi  ini disetujui oleh pimpinan. Adapun 



mekanismenya terserah mereka. Stimulus itu perlu.  Kami akan menindaklanjuti di forum-

forum terbatas.  

 

Salah satu rekomendasi adalah mengusulkan kesejahteraan GPMF dan gpmp 

 

 

5. Fisip GPMF: mudahmudahan ada kesejahteraan. Kita meningkatkan mutu fakultasrodi . 

bagaimana supaya kami juga paham apa yang harus diakreditasi. Apa saja yang akan kami 

pelajari untuk peningkatan akreditasi fakultas dan prodi. Jadi kita bisa bekerja dengan 

criteria dan standar  yang akan dipakai  untuk akreditasi.  

LPM: iya tadi monev baru 24 standar. Belum ada monev standar tambahan. Inin harus dilakukan. 

 

6. Dekan saintek: RTM hari ini belum maksimal. Ada yang separuh jalan, sudah 

meninggalkan tempat. Tolong halo-halo LPM karena ada acara penting.  RTM ini penting. 

Kami mohon dishsre ini karena assessor kami menanyakan. Laporan akademiknya tolong 

dishare. 

 Karena inilah yang akan dijadikan bahan kebijakan di universitas.  

 Buatkan laporan sesempurna mungkin agar dapat dibagikan ke fakultas.  

  

 

Pak Mahfud GPMF pasca: 

1. Saya baru di gpmf. Syaratnya adalah dosen. Kawan2 di pasca kebanyakan s1 staf yang 

menjadi gpmf dan gpmp. Saya agak khawatir karena yang ditingkstkan mutunya dalah s2 

dan s3. 

2. Belum final juga di sini karena belum ad ask\ 

3. Pekerjaan ini tidak ada yang pegang karena tidak ada di statute, ortala ortaker 

4. Spmi adalah wajah kita tapi wajah kita tidak ada di sttatuta ya fatal juga. 

 

LPM: kita krirsis sdm. Sehingga kita juga kesulitan memetakan siaapa yang harus megang jabatan.  

Dia boleh saja, apakah pernah ikut pelatihan spmi. Untuk pelatihan kualitas dalam bidang monev  

kami akan meningkatkan melalui pelatihan. Kalau tidak tahu, dating saja ke lpm. Yang s1 itu kan 



staf.  Jadi sibuk.  (ushuluddin: bagaiomana kalau sdm dari unit lain)yang kita prioritaskan untuk 

tahun depan adalah bnagi dua auditor dan tim monev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

EVALUASI 

 

Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen perlu disosialisasikan lebih massif lagi ke semua 

pimpinan dan semua pihak yang akan diundang pada rapat tersebut agar tidak ada pertemuan lain 

yang mengganggu jalannya RTM.  Demikian pula bahwa pentingnya RTM ini dapat dijadikan 

alasan utama untuk tidak mmelakukan kegiatan lainnya.   



Evaluasi lainnya adalah jumlah peserta yang diundang harus ditambah. Jika pada rapat ini 

melibatkan tim monev dari Gugus Penjaminan Mutu Fakultas maka sebaiknya pada RTM yang 

akan dating juga dilibatkan semua tim auditor. 

Ada dua  tiga  undangan yang tidak melakukan presentasi penjaminan mutu fakultasnya yakni: 

Fakultas Tarbiyah  

Fakultas Ushuluddin 

Pascasarjana 

Materi yang dibahas sebaiknya dibuat dalam format yang sama sehingga setiap fakultas dan unit 

dapat memaparkan semua  input RTM dengan baik dan lengkap. Input RTM   yakni:  

Hasil monev 

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan monev GPMF dan GPMP yang dilakukan bersama tim 

monev pada tanggal 10/10/2019 di Ruang Rapat Rektorat lantai 3 maka diputuskan: 

1. Pelaksanaan monev tetap menggunakan google form seperti biasa 

2. Google form yang digunakan akan dikirim  oleh LPM ke email tim monev  selanjutnya 

digunakan untuk keperluan monev. 

3. Berkaitan dengan point no 2, LPM membutuhkan email dari masing-masing tim monev untuk 

menerima  google form monev.  

4. Hasil dari monev tersebut dilaporkan kepada LPM sesuai dengan format laporan yang ada di 

pedoman GPMP maupun pedoman GPMF dalam bentuk softfile. 

5.  LPM menerima laporan hasil monev selambat -lambatnya seminggu setelah batas waktu 

terakhir pengisian monev. 

 

 

Audit internal 

Audit: 

1. Betul2 merekrut tenaga audit internal yang khusus bekerja sebagai auditor internal.  Bisa 

dilibatkan gpmf. Jangan melibatkan lagi kaprodi dan sekretaris prodi. Ada konflik interest 

sesama  prodi.  

2. Tgl 24 belum juga bisa dipastikan.  



3. Dalm proses audit, banyak audit yang nakal. Banyak cincau. Bagaimana teknik mengawasi 

auditor agar tidak cincau saja. 

4. Kadang-kadang ada sedikit ganjalan. Undangan sering mendadak.  

5. Manajemen zakat dan wakaf belum divisitasi.  Prodi baru. Angk 2015 sudah ada yang mau 

selesai skripsinya.  

6. Lebih banyak peran lpm disbanding fakultas untuk pelaksanaan akreditasi. Mohon lpm 

menjadi penyambung lidah  saat rapat akademik. Mohon lpm bisa memilah agenda fak dan 

prodi yang level nasional dan internasional untuk persiapan akreditasi 9 kriteria.  

Costsharing. 

7. Ada sumber daya student residence. Gimana caranya uin punya regulasi misalnya satui 

prodi dapat 5 kamar untuk mahasiswa asing nasional dan internasional. Balik lagi dari 

kebesaran hati pimpinan 

 

Hasil survey 

- Survey Kepuasan Mahasiswa 

 

Analisis kesesuaian proses dan produk 

Workshop KKNI 

Perubahan yang mempengaruhi kinerja organisasi 

Perubahan instrument  akreditasi BAN PT tingkat APT dan APS 

 

Umpan balik/EDOM 

Laporan EDOM/ IPK Dosen 

 

Rekomendasi 

Penguatan GPMF dan GPMP 

 

 

 

 



 

 

BAB IV  

TINDAK LANJUT 

Tindaklanjut dari RTM 2018 adalah  membentuk tim akreditasi Perguruan Tinggi yang bertugas 

untuk menganalisis  capaian kinerja UIN Raden Fatah selama satu periode Renstra. 

Sementara  itu rapat tinjauan manajemen ini menghasilkan rekomendasi berupa penguatan peran 

GPMF dan GPMP serta pemenuhan kesejahteraan bagi mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

Demikian  laporan Rapat Tinjauan Manajemen ini  dibuat dengan memenuhi unsure PPEPP 

sebagaimana siklus pelaksanaan system penjaminan mutu internal.  Harapan dari pelaksanaan 

RTM ini adalah percepatan pelaksanaan tindaklanjut dari setiap kondisi yang dilaporkan dalam 

RTM. Demikian juga harapan para petugas GPMF dan GPMP agar peran mereka berlangsung 

maksimal maka sebaiknya diupayakan pemenuhan unsure kesejahteraan atau tunjangan yang dapat 

memeperlancar operasionalisasi setiaap tindakan penjaminan mjutu fakultas. 
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Here’s what you’ll find in this Slidesgo template: 

1. A slide structure based on a lesson, which you can easily adapt to your needs. For more info on how to edit the template, 
please visit Slidesgo School or read our FAQs.

2. An assortment of illustrations that are suitable for use in the presentation can be found in the alternative resources slide.
3. A thanks slide, which you must keep so that proper credits for our design are given.
4. A resources slide, where you’ll find links to all the elements used in the template.
5. Instructions for use.
6. Final slides with: 

7. The fonts and colors used in the template.
8. More infographic resources, whose size and color can be edited. 
9. Sets of customizable icons of the following themes: general, business, avatar, creative process, education, help & 

support, medical, nature, performing arts, SEO & marketing, and teamwork.

You can delete this slide when you’re done editing the presentation.

Contents of This Template

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/30B07Gq
http://bit.ly/33VAFh3


HASIL REKAPITULASI 
AMI DI SETIAP PRODI



FAKULTAS SYARIAH

01

02

03

04

Hukum Pidana Islam 

(Jinayah)
D:\ROADSHOW LPM\www AAMI 

2019\AMI - Copy\LEAD -

INDRAWATI\ALIMRON- JINAYAH\AMI 

PS_Jinayah.xlsx

Perbandingan Mazhab
D:\ROADSHOW LPM\www AAMI 2019\AMI 

- Copy\LEAD - INDRAWATI\TUTUT-

PM\INSTRUMEN AMI PS.xlsx

Muamalah
D:\ROADSHOW LPM\www AAMI 2019\AMI - Copy\LEAD -

INDRAWATI\RULIANSYAH- HES\Hasil audit prodi HES 14 Agustus

2019.xlsx

Hukum Tata Negara (S2)

D:\ROADSHOW LPM\www AAMI 2019\AMI - Copy\LEAD -

INDRAWATI\INRAWATI\HTN\INSTRUMEN AMI PS.xlsx

05
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

D:\ROADSHOW LPM\www AAMI 2019\AMI - Copy\LEAD -

INDRAWATI\ALMUNADI - HKI\AMI PS HUKUM KELUARGA ISLAM 

FAK. SYARI'AH 12-08-2019.xlsx

file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - INDRAWATI/ALIMRON- JINAYAH/AMI PS_Jinayah.xlsx
file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - INDRAWATI/TUTUT- PM/INSTRUMEN AMI PS.xlsx
file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - INDRAWATI/RULIANSYAH- HES/Hasil audit prodi HES 14 Agustus 2019.xlsx
file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - INDRAWATI/INRAWATI/HTN/INSTRUMEN AMI PS.xlsx
file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - INDRAWATI/ALMUNADI - HKI/AMI PS HUKUM KELUARGA ISLAM FAK. SYARI'AH 12-08-2019.xlsx
file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - INDRAWATI/ALMUNADI - HKI/AMI PS HUKUM KELUARGA ISLAM FAK. SYARI'AH 12-08-2019.xlsx


PERBANDINGAN MAZHAB



FAKULTAS TARBIYAH 

01

02

03

04

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
D:\ROADSHOW LPM\www AAMI 

2019\AMI - Copy\LEAD -

ARNE\ARNE\HASIL AMI PRODI PAI.xlsx

PENDIDIKAN BAHASA ARAB

D:\ROADSHOW LPM\www 

AAMI 2019\AMI -

Copy\LEAD -

ARNE\ARNE\HASIL AMI 

PRODI PBA.xlsx

MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

PGMI
D:\ROADSHOW LPM\www AAMI 2019\AMI -

Copy\LEAD - ARNE\ATIKA -

PGMI\INSTRUMEN AMI PS.xlsx

05
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

D:\ROADSHOW LPM\www AAMI 2019\AMI - Copy\LEAD -

ARNE\AGUSTIANI DUMEVA\INSTRUMEN AMI PS PBI 8 Agustu

2019(1).xlsx

file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - ARNE/ARNE/HASIL AMI PRODI PAI.xlsx
file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - ARNE/ARNE/HASIL AMI PRODI PBA.xlsx
file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - ARNE/ATIKA - PGMI/INSTRUMEN AMI PS.xlsx
file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - INDRAWATI/ALMUNADI - HKI/AMI PS HUKUM KELUARGA ISLAM FAK. SYARI'AH 12-08-2019.xlsx
file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - ARNE/AGUSTIANI DUMEVA/INSTRUMEN AMI PS PBI 8 Agustu 2019(1).xlsx


06

07

08

09

PENDIDIKAN BIOLOGI
D:\ROADSHOW LPM\www AAMI 

2019\AMI - Copy\LEAD - ARNE\Prodi 

Pendidikan Biologi_auditor Rika 

Lidyah\Prodi Pendidikan 

Biologi_auditor Rika 

Lidyah\INSTRUMEN AMI PS Pendidikan 

Biologi_revisi.xlsx

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

(S2)
D:\ROADSHOW LPM\www AAMI 2019\AMI -

Copy\LEAD - INDRAWATI\INRAWATI\PAI 

S2\INSTRUMEN AMI PS.xlsx

PENDIDIKAN MATEMATIKA

D:\ROADSHOW LPM\www AAMI 

2019\AMI - Copy\LEAD -

MARDIAH\ULYA\AMI 2019 INSTRUMEN 

AMI PS.xlsx

PIAUD
D:\ROADSHOW LPM\www AAMI 2019\AMI -

Copy\LEAD - MARDIAH\YANTO\Instrumen AMI PS 

PIAUD_Auditor Yanto.xlsx

10 PENDIDIKAN FISIKA

file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - ARNE/Prodi Pendidikan Biologi_auditor Rika Lidyah/Prodi Pendidikan Biologi_auditor Rika Lidyah/INSTRUMEN AMI PS Pendidikan Biologi_revisi.xlsx
file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - INDRAWATI/INRAWATI/PAI S2/INSTRUMEN AMI PS.xlsx
file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - MARDIAH/ULYA/AMI 2019 INSTRUMEN AMI PS.xlsx
file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - MARDIAH/YANTO/Instrumen AMI PS PIAUD_Auditor Yanto.xlsx
file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - INDRAWATI/ALMUNADI - HKI/AMI PS HUKUM KELUARGA ISLAM FAK. SYARI'AH 12-08-2019.xlsx


11

12

PENDIDIKAN KIMIA

MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAMM (S2)

D:\ROADSHOW LPM\www AAMI 2019\AMI -

Copy\LEAD - OVI\YUNIAR\AMI 2019 INSTRUMEN AMI 

PS.xlsx

file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - OVI/YUNIAR/AMI 2019 INSTRUMEN AMI PS.xlsx




FAKULTAS DAKWAH 

01

02

03

04

PENGEMBANGAN 

MASYARAKAT ISLAM
D:\ROADSHOW LPM\www AAMI 

2019\AMI - Copy\LEAD - OVI\ovi\AMI 

PRODI PMI (FDK).xlsx

MANAJEMEN DAKWAH
D:\ROADSHOW LPM\www AAMI 2019\AMI 

- Copy\LEAD - SITI\ABDUL 

HADI\INSTRUMEN AMI PS MANAJEMEN 

DAKWAH.xlsx

BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM

KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
D:\ROADSHOW LPM\www AAMI 2019\AMI - Copy\LEAD - SITI\ANDI 

CANDRA\INSTRUMEN AMI PS MANAJEMEN DAKWAH.xlsx

05 JURNALISTIK

D:\ROADSHOW LPM\www AAMI 2019\AMI - Copy\LEAD -

SITI\REZA APRIANTI\INSTRUMEN AMI PS.xlsx

file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - OVI/ovi/AMI PRODI PMI (FDK).xlsx
file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - SITI/ABDUL HADI/INSTRUMEN AMI PS MANAJEMEN DAKWAH.xlsx
file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - SITI/ANDI CANDRA/INSTRUMEN AMI PS MANAJEMEN DAKWAH.xlsx
file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - INDRAWATI/ALMUNADI - HKI/AMI PS HUKUM KELUARGA ISLAM FAK. SYARI'AH 12-08-2019.xlsx
file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - SITI/REZA APRIANTI/INSTRUMEN AMI PS.xlsx


MANAJEMEN DAKWAH



FAKULTAS USHULUDDIN 

01

02

03

04

ILMU HADIST
D:\ROADSHOW LPM\www AAMI 

2019\AMI - Copy\LEAD - OVI\ovi\AMI 

prodi ILHA.xlsx

AQIDAH FILSAFAT
D:\ROADSHOW LPM\www AAMI 2019\AMI 

- Copy\LEAD - OVI\NENI\INSTRUMEN AMI 

PS AQIDAH FILSAFAT.xlsx

STUDI AGAMA-AGAMA
D:\ROADSHOW LPM\www AAMI 2019\AMI - Copy\LEAD -

OVI\SYAHRIL JAMIL\INSTRUMEN AMI PS Jamil.xlsx

ILMU QURAN DAN TAFSIR
D:\ROADSHOW LPM\www AAMI 2019\AMI - Copy\LEAD -

OVI\ovi\AMI PRODI IQT (S1), 2019.xlsx

05 ILMU AL-QURAN TAFSIR (S2)

D:\ROADSHOW LPM\www AAMI 2019\AMI - Copy\LEAD -

OVI\HARTANIANA\AMI 2019 INSTRUMEN AMI PS.xlsx

file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - OVI/ovi/AMI prodi ILHA.xlsx
file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - OVI/NENI/INSTRUMEN AMI PS AQIDAH FILSAFAT.xlsx
file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - OVI/SYAHRIL JAMIL/INSTRUMEN AMI PS Jamil.xlsx
file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - OVI/ovi/AMI PRODI IQT (S1), 2019.xlsx
file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - INDRAWATI/ALMUNADI - HKI/AMI PS HUKUM KELUARGA ISLAM FAK. SYARI'AH 12-08-2019.xlsx
file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - OVI/HARTANIANA/AMI 2019 INSTRUMEN AMI PS.xlsx


FAKULTAS ADAB DAN  HUMANIORA

01

02

03

04

SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM 

D:\ROADSHOW LPM\www AAMI 

2019\AMI - Copy\LEAD -

INDRAWATI\INRAWATI\SPI\INSTRUMEN 

AMI APT.xlsx

BAHASA DAN SASTRA ARAB

D:\ROADSHOW LPM\www AAMI 2019\AMI 

- Copy\LEAD - INDRAWATI\holijah-

PBA\HASIL AUDIT PBSA\INSTRUMEN AMI 

BSA.xlsx

SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM (S2)

D:\ROADSHOW LPM\www AAMI 

2019\AMI - Copy\LEAD -

INDRAWATI\Torik- SPI S2\INSTRUMEN 

AMI PS S2 SPI.xlsx

POLITIK ISLAM
D:\ROADSHOW LPM\www AAMI 2019\AMI - Copy\LEAD -

INDRAWATI\AMILDA - POLITIK ISLAM\INSTRUMEN AMI PS 

Politik Islam.xlsx

05 ILMU POLITIK

file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - INDRAWATI/INRAWATI/SPI/INSTRUMEN AMI APT.xlsx
file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - INDRAWATI/holijah-PBA/HASIL AUDIT PBSA/INSTRUMEN AMI BSA.xlsx
file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - INDRAWATI/Torik- SPI S2/INSTRUMEN AMI PS S2 SPI.xlsx
file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - INDRAWATI/AMILDA - POLITIK ISLAM/INSTRUMEN AMI PS Politik Islam.xlsx
file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - INDRAWATI/ALMUNADI - HKI/AMI PS HUKUM KELUARGA ISLAM FAK. SYARI'AH 12-08-2019.xlsx


FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

01

02

03

04

S1 EKONOMI ISLAM
D:\ROADSHOW LPM\www AAMI 

2019\AMI - Copy\LEAD - ARNE\LENNY 

MARZULINA\INSTRUMEN AMI PS 

EKONOMI ISLAM 9 AUGUST 2019.xlsx

MANAJEMEN ZAKAT 

WAKAF
D:\ROADSHOW LPM\www AAMI 2019\AMI 

- Copy\LEAD - ARNE\indah

wigati\INSTRUMEN AMI PS.xlsx

EKONOMI SYARIAH (S2)
D:\ROADSHOW LPM\www AAMI 2019\AMI - Copy\LEAD -

ARNE\LISTIYANINGSIH\INSTRUMEN AMI PS Ekonomi

Syariah S2.xlsx

S1 PERBANKAN SYARIAH

D:\ROADSHOW LPM\www AAMI 2019\AMI - Copy\LEAD -

ARNE\HERWANSYAH\INSTRUMEN AMI PS.xlsx

file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - ARNE/LENNY MARZULINA/INSTRUMEN AMI PS EKONOMI ISLAM 9 AUGUST 2019.xlsx
file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - ARNE/indah wigati/INSTRUMEN AMI PS.xlsx
file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - ARNE/LISTIYANINGSIH/INSTRUMEN AMI PS Ekonomi Syariah S2.xlsx
file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - ARNE/HERWANSYAH/INSTRUMEN AMI PS.xlsx


FAKULTAS SAINTEK

01

02

03KIMIA

D:\ROADSHOW LPM\www AAMI 

2019\AMI - Copy\LEAD -

SITI\TITTIN\INSTRUMEN AMI PRODI 

KIMIA.xlsx

SISTEM INFORMASI

D:\ROADSHOW LPM\www AAMI 

2019\AMI - Copy\LEAD -

SITI\FATAH-Sistem

Informasi\INSTRUMEN AMI PS 

Sistem Informasi.xlsx

BIOLOGI

file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - SITI/TITTIN/INSTRUMEN AMI PRODI KIMIA.xlsx
file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - SITI/FATAH-Sistem Informasi/INSTRUMEN AMI PS Sistem Informasi.xlsx


FAKULTAS PASCA SARJANA

01

02

03
STUDI ISLAM

D:\ROADSHOW LPM\www 

AAMI 2019\AMI - Copy\LEAD 

-

MARDIAH\HASBI\INSTRUME

N AMI PS.xlsx

PERADAPAN ISLAM

D:\ROADSHOW LPM\www AAMI 

2019\AMI - Copy\LEAD -

MARDIAH\MARDIAH 

ASTUTI\INSTRUMEN AMI PS.xlsx

PAI (S3)

file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - MARDIAH/HASBI/INSTRUMEN AMI PS.xlsx
file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - MARDIAH/MARDIAH ASTUTI/INSTRUMEN AMI PS.xlsx


FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

01
02

ILMU POLITIK

D:\ROADSHOW LPM\www AAMI 

2019\AMI - Copy\LEAD - OVI\NYIMAS 

UMI KALSUM\INSTRUMEN AMI PS 

ILMU POLITIK FISIP.xlsx

ILMU KOMUNIKASI

D:\ROADSHOW LPM\www AAMI 

2019\AMI - Copy\LEAD -

OVI\PRODI ILKOM_AUDITOR 

MISMIWATI\INSTRUMEN AMI PS 

ILKOM.xlsx

file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - OVI/NYIMAS UMI KALSUM/INSTRUMEN AMI PS ILMU POLITIK FISIP.xlsx
file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - OVI/PRODI ILKOM_AUDITOR MISMIWATI/INSTRUMEN AMI PS ILKOM.xlsx


● PSIKOLOGI
D:\ROADSHOW LPM\www AAMI 2019\AMI -
Copy\LEAD - MARDIAH\HASAN\INSTRUMEN AMI 
PS Psikologi.xlsx

FAKULTAS PSIKOLOGI

file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - MARDIAH/HASAN/INSTRUMEN AMI PS Psikologi.xlsx


KETERANGAN : 
Batang berwarna biru yang bernilai 1 
artinya : Telah mengumpulkan form 
deskripsi kondisi ke LPM

Yang bernilai 0 artinya : Tidak
mengumpulkan form deskripsi kondisi ke
LPM

BERIKUT REKAPITULASI
PRODI YANG MENGUMPULKAN HASIL FORM DESKRIPSI



file:///D:/ROADSHOW LPM/www AAMI 2019/AMI - Copy/LEAD - INDRAWATI/ALIMRON- JINAYAH/AMI PS_Jinayah.xlsx




















SALAH SATU KEGIATAN 
AUDITOR





PENGUATAN MONEV GPMP DAN 
GPMF



saran

• GPMF dan GPMP syariah:

• 1. tidak maksimal karena dosen dan bak tidak
maksimal mendukung pelaksanaan gpmp dan
gpmf. Sudah bekerja tapi tidak bisa maksimal.

• Sepert penyidik. Kok kami dimata-matai. 
Mungkin bisa memberikan arahan ke fakulktas
tentang urgensi kehadiran GPMF dan GPMP



• GPMP matematika: reni:

• Data mentah, google form. Data mentah ini
tidak masuk ke tim monev.  Bagaimana kalau
masing2 buat sendiri. 

• Yg dimonev bukan dosen bersangkutan karena
ada asisten. Nah, siapa yang dimonev?



• Ahmad muhaimin gpmp ilkom:
• Kau bberapa tahun lalu, dengan menggunakan google form 

rasa tidak bekerja. Karena hasilnya kita tidak tahu. 
• Lebih suka model yang ini. 

• Pakai yg format excell, isi manual kemudian dikirim ke LPM
• Kelemhahannya karena dimatai2: monev dengan cara adil. 

Metode acak.  Jadi semua berhak dijadikan narasumber. 
• Harus ada sosialisasi kepada dosen tentang pelaksanaan

monev sebanyak tiga kali. Untuk menghindari
• Ketidaktahuan dosen



• Pak soleh dari gpmp pend kimia:

• Pakai instrumen dr google form dianalisis.

• Format temuan. Hasil ke kaprodi.

• Mohon kejelasannya. Hasil monev ke mana? 

• Mahasiswa tidak full ngisi pertanyaan. 

• Karena tidak ketemu. 



• Siti rahmi:

• Sampel 25% dosen.

• Tim yang menetukan

• GPMP semester ini yg sudah berlalu, dosen LB 
seluruhnya.



• Tim rapat kecil utk develop ulang

• Bagaimana dengan penggantian dosen, 
sesuaikah sop

• Tolong dirancang pertemuan antara GPMF dan
fakultas, GPMP dengan prodi. Jangan sampai
dipandang sebagai alat untuk mematai-matai. 
Ada eksistensi. 



Karoma

• GPMP dan gpmf tidak punya ruang

• Iredo GPMP fak psikologi:

• Feedback ke fakultas, belum diterima. 

• Google form tersimpan abadi. Ini ditakutkan
tumpang tindih dgn file sebelumnya.

• Pengolahan hasil google form



• Hafis dari GPMP SI

• Google form sudah bagus. Permanen punya
bukti. Tetapi data mentah. Jadi dari goole form 
bisa juga dibuat. Grafik. Share ke drive. Tuk
lpm. Setiap ketua kelas wajib. 

• Format laporan. 



• Sebagian sepakat dengan pak hafiz tadi.

• Sebaiknya laporan itu yang dibutuhkan untuk
akreditasi. 

• Laporan dibuat oleh GPMF berdasarkan input 
dari GPMP



• Syariah:

• 1. aplikasi, gF tetap dipakai

• Untuk Bukti laporan gpmp cetak masing2

• Apakah setiap pertanyaan yang dimonev itu
selaras dengan akreditasi. 

• Selama rentang semester ini proses akreditasi
itukah yg di monev? 

• GPMF dua kali setahun?



• Google form 



 

  





 

 

 

  



 



 



 





 

 

  





 

 

  





 

 

 

  





 

 

  





 



 







 

 

  





 

 

 

  











 

  



 





 

 

 

  





 





 

 

  







 

 

  





 

 

  





 

 

  





 

 

 

 

  



 

 

 

  







 

  



 



 

 

  





 

 

 

  



 

 

  



 



 

 

 

  



 

 

 

  



 





 



 

 

  



 

 

  



 











 







 





 



 





 

 

  



 

 

  





 

  





 

  



 



Rapat Tinjauan Manajemen 
mewakili Dekan Fakultas Psikologi 

Oleh ;

Muhamad Uyun 

02 Desember 2019, Harper Palembang 



Kondisi Fakultas/prodi secara 
umum ;

Akreditasi B masa habis 24 November 2021

Pengajuan borang rencana submit maksimal 
april 2021 (8/6 bln sebelumnya)

Fakultas/prodi Sudah menjadi anggota AP2TPI 

Fakultas/prodi Menjadi anggota K2P PTKI (23 PT)

Jurnal sinta 2  

Masih ada kendala penerima lulusan ?



Hasil Temuan GPMF
Capaian Pendidikan 

1. Dokumentasi lulusan dan melacak lulusan
terekam dengan baik serta partisipasi para
alumni dalam pengembangan program studi

2. Visi dan Misi berorientasi ke masa depan dan
perbaikan kurikulum serta beberapa
perbaikan untuk meningkatkan standar
pendidikan.



Capaian Standar Penelitian

1. Semua Dosen sudah memiliki NIDN (Dosen
non PNS), Google Scholar, akun SINTA dan
terdaftar LITAPDIMAS.

2. Publikasi jurnal, sebagian sudah terindeks
SINTA 2 dan publikasi buku ber-ISBN di
sebagian besar dosen.



Capaian Standar Pengabdian

• Pengabdian yang berbasis research walaupun
belum maksimal, dan melibatkan mahasiswa, 
narkoba ar rahman.



Kendala Standar Pendidikan

1. Kualifikasi Dosen Lektor Kepala ? dan Guru 
Besar sesuai dengan Program Studi, Psikologi
Islam.

2. Perpustakaan, baik itu beberapa referensi yang 
terkait dengan keilmuan Psikologi dan Psikologi
Islam ataupun jumlah pustakawan yang sangat
minim.

3. dan, hubungan antara dosen dengan
mahasiswa (pembimbing) yang 
terdokumentasi belum laik.



Kendala Standar Pengabdian 

Belum adanya peta dalam pelaksanaan
pengabdian dan survei kepuasan serta masih
rendah pengabdian yang berbasis research.



Kendala Standar Penelitian

1. Belum ada hubungan dan kerjasama
dengan instansi luar, nasional maupun
internasional sekaligus, membahas tentang
isu-isu yang sedang terjadi.

2. Belum tersusun peta penelitian yang laik
terkait dengan keilmuan, sebagai contoh
penelitian tentang psikologi Islam baik itu
model islamisasi ataupun integrasi.



Solusi 

1. Menata kembali tata ruang dan koleksi referensi
yang ada di perpustakaan, baik itu referensi
yang langsung merujuk ke buku induk (asli) dan
akses ke jurnal-jurnal yang bisa dimanfaatkan
oleh mahasiswa dan Dosen. Kualifikasi Dosen
Lektor Kepala dan Guru Besar harus
diusahakan/percepat.

2. Research yang dilakukan berbasis integrasi atau
islamisasi sesuai dengan produknya, psikologi
Islam dan tidak menutup kemungkinan, 
menjalin kerjasama antar instansi.



3. Pengabdianm adanya peta yang 
jelas dan research dalam sebuah
pengabdian yang pada akhirnya
mampu dipublikasikan, baik berupa
buku atau jurnal yang bereputasi.



Hasil Temuan GPMP
Capaian 

Ketiga monev berjalan dengan lancar

Laporan monev telah dikirimkan ke email resmi
LPM UIN Raden Fatah Palembang



Kendala 
Tim yang memiliki tugas tambahan lainnya

Informasi pelaksanaan monev yang sering
terlambat sampai kepada tim dari LPM ke tim
GPMP

Belum tersedianya format laporan monev yang 
sistematis dari LP2M



Solusi 
Tim sebisa mungkin mengatur waktu dan tugas
pelaksanaan monev

Sering kali tim GPMP harus jemput bola dengan
bertanya ke grup GPMP UIN Raden Fatah Palembang

Tim berusaha memiliki inovasi dan kreativitas sehingga
Prodi Psikologi Islam dapat menyelesaikan laporan, 
bahkan menjadi bahan rujukan bagi beberapa Prodi
untuk format penulisan laporan



Proses Pembelajaran

Ada sebagian Dosen yang belum menyiapkan

kelengkapan mengajar seperti RPS (rencana

pembelajaran semester). Serta tidak menyampaikan

ataupun membagikan RPS kepada mahasiswa.

Sebagian Dosen datang terlambat saat perkuliahan

tanpa memberitahukan kepada perangkat kelas.



Sarana dan Prasarana

Masih terdapat beberapa kekurangan dalam

sarana dan prasarana seperti ruangan kelas, 

akses internet yang sudah tersedia tapi

kualitasnya buruk.



Rekomendasi 

Menginformasikan kepada semua Dosen Prodi Psikologi Islam pada
saat awal perkuliahan bahwa telah menyiapkan RPS dan
menyampaikan serta memberikan salinan kepada semua
mahasiswa sebagai pedoman perkuliahan.

Mengingatkan kembali kepada Dosen untuk disiplin dalam
memberikan perkuliahan. Jikapun ada hambatan dalam
kedatangan, bisa berkoordinasi dengan perangkat kelas terlebih
dahulu.

Untuk ruangan dapat dimaklumi dikarenakan masih minimnya
tempat yang tersedia. Untuk akses internet dapat berkoordinasi
dengan Tim Pustipd untuk meminta ditingkatkan kualitas hotspot 
jaringan internet di local-lokal kelas.



Hasil Monev 

File word 



EKSISTENSI DAN PERAN STRATEGIS GPMF DAN 

GPMP 

PADA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UIN RADEN FATAH PALEMBANG

2 Desember 2019



 Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Dikti sebagaimana juga diatur

dalam Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), SPM Dikti

terdiri atas:

◦ Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan

oleh perguruan tinggi;

◦ Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan

melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi

Mandiri (LAM); dan

◦ Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) yang dikelola oleh

setiap perguruan tinggi dan Kemenristekdikti, sebagai sumber

data dan informasi implementasi SPMI dan SPME.

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi

oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk

mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan

tinggi secara berencana dan berkelanjutan.



 Mekanisme SPMI

Mekanisme SPM Dikti diawali oleh perguruan tinggi dengan
mengimplementasikan SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP,
yaitu terdiri atas:

 Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri
atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;

 Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri
atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;

 Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan pembandingan antara
luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang terdiri atas SN Dikti
dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;

 Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab
standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan
oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi;
dan

 Peningkatkan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar yang terdiri
atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar yang terdiri
atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan. SPMI di Perguruan
Tinggi Negeri (PTN) ditetapkan dalam peraturan pemimpin PTN (Rektor,
Ketua, atau Direktur) setelah terlebih dahulu disetujui senat PTN.



 Implementasi SPMI :

 1. UIN Raden Fatah : LPM

 2. Fakultas Adab Dan Humaniora : GPMF

Lembaga Penjamin Mutu (LPM) Universitas Islam Negeri Raden

Fatah Palembang adalah pelaksana penjamin mutu tingkat

universitas yang mempunyai fungsi merangcang dan

mengembangkan stardar mutu pada seluruh unit yang ada di

universitas. Selain itu juga mempunyai tugas pelaksanaan audit

pada seluruh unit. Pada proses pelaksanaan penjaminan mutu

akademik, yang dilakukan LPM antara lain adalah dalam hal

perencanaan sistem dan pembuatan dokumen serta melaksanakan

audit mutu internal.



 Pada Tataran Fakultas pada tahun 2017, Pelaksana tugas pada

Gugus Penjaminan Mutu Fakultas adalah sesuai dengan SK

Rektor UIN Raden Fatah Palembang Nomor: B-

448/Un.09/1.2/Kp.07.6/03/2017 tentang Pengangkatan Gugus

Penjamin Mutu Akademik Fakultas UIN Raden Fatah Tahun 2017

: Pejabat Penanggung Jawab di Fakultas Adab dan Humaniora

adalah WD I (Dr. Endang Rochmiatun. M. Hum), dengan tim yang

terdiri dari: Ottoman. M. Hum, Imam Warmansyah. MA, Dr. Moh.

Syawaluddin. M.Ag, Mulyadi M. Hum. Gugus Penjamin Mutu

Fakultas (GPMF) tersebut bertanggungjawab kepada Dekan.

Fakultas Adab dan Humaniora kemudian menindaklanjuti dengan

menyusun rencana mutu dengan difasilitasi oleh GPMF.

Selanjutnya GPMF melakukan pemeriksaan terhadap

ketercapaian rencana mutu dan melaporkannya kepada Dekan.

 Tahun 2018 Perubahan SK GPMF Dan GPMP





 Tahun 2017 GPMF menyusun dokumen SPMI:

 1. Kebijakan Mutu

 2. Manual Mutu

 3. Standar Mutu

 4. SOP

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

NOMOR: B-1142/Un.09/IV/PP.01/08/2017

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN SPMI 

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG



KEMENTERIAN AGAMA

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH

Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY  Telp. 0711-353480

PALEMBANG

No. Dokumen

SPMI-

FAH/SOP/05/01

No. Revisi

0

Tgl. Terbit

2 Januari 2018

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Halaman

1 dari 1

STANDAR 

PENDIDIKAN

Kode/No :

STANDAR KOMPETENSI 

LULUSAN

Tanggal : 

15-10-2017

FAKULTAS ADAB DAN 

HUMANIORA UIN RADEN FATAH  

Revisi :

Halaman : 2 dari

13



 GPMF ini bertujuan:

1. Menjamin bahwa kesesuaian dan kepatuhan terhadap prosedur
senantiasa dijalankan sesuai dengan standard yang berlaku.

2. Melihat efektifitas dari tindakan perbaikan yang dilakukan
karena ketidaksesuaian temuan pada pemeriksaan periode
sebelumnya.

3. Meninjau adanya perbaikan khusus yang diimplementasikan
sebagai tindakan pencegahan atas ketidaksesuaian yang mungkin
terjadi.

4. Melakukan evaluasi terhadap proses produk atau layanan
terhadap rencana kerja yang dibuat termasuk pencapaiannya.

Adapun tugas pokok GPMF adalah :

a. Mengembangkan pedoman mutu SDM 

b. Membantu Dekan dalam menyiapkan dokumen mutu akademik

c. Mengkoordinir operasionalisasi kegiatan GPMF  

d. Mendokumentasikan, mensosialisasikan serta
mengimplementasikan dokumen GPMF



Sedangkan rincian tugas dan tanggung jawab GPMF antara lain adalah:

1. Menjabarkan kebijakan di bidang pengembangan dan penjaminan mutu
tingkat Fakultas Dan prodi

2. Melaksanakan pengembangan dan penjaminan standard mutu universitas
yang menyangkut: input, proses dan output ditingkat Fakultas dan Prodi.

3. Mengembangkan dan menjamin standard layanan dan managemen kerja
tingkat fakultas dan prodi

4. Mengembangkan pedoman mutu SDM dan iklim akademik di lingkungan
fakultas dan prodi

5. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan akreditasi prodi dan kelembagaan
pada fakultas dan prodi;

6. Merumuskan kebijakan pengembangan mutu sebagai masukan bagi pimpinan
tingkat fakultas dan prodi;

7. Melakukan evaluasi diri tentang pelaksanaan sistem penjaminan mutu
akademik dan melaporkannya ke Dekan untuk dapat ditindaklanjuti;

8. Membantu tugas Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam meningkatkan
mutu universitas;

9. Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik
di tingkat fakultas dan prodi ke LPM UIN Raden Fatah Palembang;



 Adapun pada level Prodi, sejak Tahun 2017 telah dibentuk Tim
Pengendali Mutu Prodi UIN Raden Fatah Palembang sesuai
dengan SK Rektor UIN Raden Fatah Palembang Nomor: B-
448/Un.09/1.2/Kp.07.6/03/2017 tentang Pengangkatan Gugus
Penjamin Mutu Akademik Fakultas UIN Raden Fatah Tahun
2017 sehingga mekanisme evaluasi dapat berjalan lebih efektif.

 Penjaminan mutu Prodi melakukan hal-hal berikut: 

1) Mendokumentasikan daftar hadir dosen dan mahasiswa;

2) Angket evaluasi dalam proses pembelajaran;

3) Memverifikasi Rencana Beban Kerja Dosen (BKD)
persemester;

4) Memverifikasi soal UTS dan UAS;



No Kegiatan Tahun Hasil Tindak Lanjut

1 Monev Pembelajaran 2017,2018

,2019

Kurikulum ,

RPS Dosen Belum Standar

KKNI

Workshop 

Kurikulum

KKNI (2017), 

Workshop RPS 

Tahun 2018,  

Review 

Kurikulum

KKNI Prodi-

Prodi

2 Monev RPS Dosen RPS Dosen belum banyak

diverifikasi Prodi, 

Pengumpulan RPS belum

sesuai jadwal

Rapat Dosen

Awal Dan Akhir

Semester, FGD

3 Monev UTS Soal UTS Dosen belum

banyak diverifikasi Prodi, 

MK yang sama belum sama

RPSnya

Rapat Dosen

Awal Dan Akhir

Semester, 

FGD 

konsorsium

keilmuan

4 Monev UAS Soal UAS Dosen belum

banyak diverifikasi Prodi

Rapat Dosen

Awal Dan Akhir

Semester, FGD



 Siklus PPEPP Di Fakultas Adab Dan Humaniora

 Penetapan (P) Standar Dikti, SK Dekan 15-10-2017/

IKU/IKT :

 Pelaksanaan (P) Standar Dikti,

 Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti,

 Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Dikti,

 analisis yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi: belum

sepenuhnya….

 Peningkatkan (P) Standar Dikti,…..belum



 Deskripsi eksistensi GPMF Tahun 2019

GPMF dibentuk melalui SK Rektor………

Tugas:

 Mengembangkan penjaminan mutu fakultas

 Melakukan sosialisasi penjaminan mutu di program studi.

 Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu.

 Melakukan konsultasi dan pendampingan pelaksanaan penjaminan
mutu

Capaian kerja GPMF:

 Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi secara konsisten
setiap akhir semester yang meliputi Tri Darma Pendidikan Tinggi, yaitu
pada Semester Ganjil 2018/2019 dan Genap 2018/2019

 Melaksanakan kegiatan workshop Review Kurikulum Prodi Dan
Penyempurnaan RPS KKNI pada bulan Agustus Tahun 2019, Narsum:
Prof.dr Herlinda. UNSRI



Hasil kerja GPMF FAHUM

Pelaksanaan survey oleh GPMF FAHUM

 Survey Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan

Administrasi di Fakultas

 Survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan

terhadap layanan pengelolaan dan

pengembangan SDM

 Survei Pemahaman Visi Misi Fakultas: Dosen,

Tendik, Mahasiswa



 Adapun instrument angket meliputi: 

pengembangan kompetensi, pengembangan

karir/jabatan, tugas tabahan, kebutuhan

kesejahteraan, kebutuhan suasana kerja, kebutuhan

social dan keagamaan, 



HAL-HAL YANG DILAKUKAN DALAM 

RANGKA PENJAMINAN MUTU

1. Membuat kebijakan mutu akademik.

2. Membuat standar prosedur.

3. Menyusun manual mutu akademik.

4. Menyusun manual standar prosedur akademik

5. Sosialisasi, pelatihan dan konsultasi.

6. Melaksanakan pembelajaran sesuai standar prosedur.

7. Melakukan monitoring dan evaluasi.

8. Melakukan audit mutu akademik dan permintaan 

tindakan koreksi.

9. Melakukan tindakan koreksi dan peningkatan mutu.

10. Memfasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu.





HASIL MONEV 

GPMF – GPMP

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI



KONDISI INTERNAL 

(GPMF SAINTEK)

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UIN RADEN FATAH PALEMBANG



100%

0%0%

1. Mata kuliah 

dilengkapi dengan Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS):

Ya

Sebagian

Tidak

98%

2%0%

2. RPS disampaikan 

kepada mahasiswa di awal 

perkuliahan:

Ya

Sebagian

Tidak



65%

22%

13%

3. RPS dibagikan oleh 

dosen kepada mahasiswa 

pada saat perkuliahan:

Ya

Sebagian

Tidak

77%

17%

6%

4. Mata kuliah 

dilengkapi dengan buku ajar 

yang up to date:

Ya

Sebagian

Tidak



50%

30%

20%

5. Adakah dosen yang 

telah memberikan perkuliahan 

pada minggu awal 

perkuliahan:

Ya

Sebagian

Tidak

73%

25%

2%

6. Kehadiran mahasiswa 

dalam minggu awal 

perkuliahan:

Ya

Sebagian

Tidak



10%

27%

63%

7. Keterlambatan dosen 

masuk kelas dalam 

memberikan perkuliahan:

Ya

Sebagian

Tidak

85%

7%

8%

8. Dosen meninggalkan 

kelas tepat waktu:

Ya

Sebagian

Tidak



15%

20%

65%

9. Dosen memindahkan 

jam dan lokal perkuliahan:

Ya

Sebagian

Tidak

85%

12%
3%

1. Dosen 

menyampaikan  capaian 

pembelajaran lulusan

Ya

Sebagian

Tidak



88%

10% 2%

2. Dosen 

menyampaikan kemampuan 

akhir yang direncanakan 

pada tiap tatap muka

Ya

Sebagian

Tidak

87%

13% 0%

3. Dosen menetapkan 

bahan kajian/materi 

pembelajaran sesuai capaian 

pembelajaran lulusan

Ya

Sebagian

Tidak



80%

15%

5%

4. Dosen menetapkan 

tugas-tugas mahasiswa pada 

RPS

Ya

Sebagian

Tidak

87%

6%
7%

5. Dosen dapat 

memperlihatkan buku, jurnal, 

atau referensi yang digunakan 

dalam proses pembelajaran 

sesuai dengan RPS baik cetak 

maupun online.

Ya

Sebagian

Tidak



98%

2%0%

6. Dosen menetapkan 

format penilaian

Ya

Sebagian

Tidak

88%

12% 0%

Dosen dapat memperlihatkan 

pengelolaan pembelajaran 

terdiri atas: 1) Dokumen 

perencanaan pembelajaran

Ada

Sebagian

Tidak



92%

8% 0%

2) Dokumentasi RPS  

setiap semester

Ya

Sebagian

Tidak



96%

4%0%

1. Dosen mengajar 

sesuai dengan Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS):

Ya

Sebagian

Tidak

73%

23%

2%2%

2. Persentasi kehadiran 

dosen sampai minggu ke -13 

perkuliahan:

80%

60% - <80%

40% - < 60%

10% - <40%



2%

36%

62%

3. Keterlambatan dosen 

masuk kelas dalam 

memberikan perkuliahan:

Ya

Sebagian

Tidak

2%

25%

73%

4. Keterlambatan dosen 

dalam memberikan 

perkuliahan

Ya

Sebagian

Tidak



71%

19%

10%

5. Dosen menggunakan 

LCD dalam proses 

pembelajaran

Ya

Sebagian

Tidak

73%

21%

6%

6. Kemampuan dosen 

dalam menjelaskan materi 

pembelajaran:

Sangat Baik

Baik

Cukup



7. Metode pembelajaran yang 

digunakan dalam proses pembelajaran 

(Jawaban boleh lebih dari satu)

71%

23%

6%

8. Kemampuan dosen 

menggunakan metode 

pembelajaran:

Sangat Baik

Baik

Cukup



31%

52%

17%

9. Keaktifan mahasiswa 

dalam belajar:

Sangat Aktif

Aktif

Cukup Aktif

79%

21%

0%

10. Kehadiran mahasiswa 

dalam perkuliahan:

Ya

Sebagian

Tidak



75%

25%

0%

11. Dosen memberikan 

tugas kepada mahasiswa 

secara individu atau 

kelompok:

Ya

Sebagian

Tidak

87%

13% 0%

12. Dosen menilai dan 

menyerahkan tugas baik 

individu maupun kelompok 

kepada mahasiswa:

Ya

Sebagian

Tidak



60%

40%

0%

13. Dosen memberikan 

feedback tugas mahasiswa 

untuk diperbaiki dan dinilai 

kembali:

Ya

Sebagian

Tidak

29%

36%

35%

14. Dosen memberikan 

bimbingan di luar perkuliahan 

berkaitan dengan mata kuliah 

yang diajar:

Ya

Sebagian

Tidak



88%

12% 0%

15. Kesesuaian soal Ujian 

Tengah Semester (UTS) dengan 

materi perkuliahan dan RPS:

Ya

Sebagian

Tidak
67%

27%

6%

16. Bukti fisik soal UTS:

Ada

Sebagian

Tidak



59%

35%

6%

17. Kualitas soal UTS:

Sangat Baik

Baik

Cukup

98%

0%2%

18. Pelaksanaan UTS 

Ya

Sebagian

Tidak



85%

13%
2%

1. Dosen 

memperlihatkan instrument 

penilaian 

Ya

Sebagian

Tidak

92%

8%

2. Teknik penilaian terdiri

Tes

Non Tes



90%

4%
6%

3. Instrumen yang 

digunakan dalam penilaian

Soal essay

Wawancara

Unjuk Kerja

67%

25%

8%

4. Memberikan umpan 

balik dan kesempatan 

kepada mahasiswa untuk  

mempertanyakan hasil 

penilaian

Ya

Sebagian

Tidak



67%

31%

2%

5. Dokumentasi 

penilaian proses dan hasil 

belajar mahasiswa

Ya

Sebagian

Tidak

83%

17%
0%

6. Dosen menerapkan 

prinsip-prinsip penilaian

Ya

Sebagian

Tidak



79%

19%

2%

1. Ketersediaan 

dokumen evaluasi 

pembelajaran

Ada

Sebagian

Tidak
67%

25%

8%

2. Soal UTS dan UAS 

didokumentasikan

Ya

Sebagian

Tidak
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Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi secara konsisten
setiap akhir semester yang meliputi Tri Darma PT

Melaksanakan kegiatan workshop/sosialisasi standarisasi instrumen
pembelajaran saintek

Melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion dengan Tema
Penguatan Standar Mutu Akademik Saintek



❑ TINDAK LANJUT MONEV

1. Monev Pembelajaran:

Workshop/FGD Bagi Dosen dalam hal pengembangan kurikulum & 

Model-Model Pembelajaran

2. Monev UTS

FGD Evaluasi penilaian dan pembuatan soal berdasarkan Taksonomi Bloom

3. Monev UAS

Meningkatkan kedisiplinan dan keberhasilan mahasiswa

4. Monev RPS Dosen

Kesesuaian bahan ajar dengan RPS yang dibuat

5. Monev Pelayanan Akademik

Tersusunnya beberapa pedoman pelayanan akademik



❑TINDAK LANJUT MONEV

6. Monev Dosen dalam Perkuliahan

Reward dan punishment terhadap dosen dan ketertiban pelaksanaan perkuliahan

7. Monev KKN:

KKN berbasis produk-produk kelimuan dari sainstek

8. Monev SOP

FGD revisi SOP sesuai kebutuhan prodi/fakultas

9. Rapat Koordinasi

Evaluasi kegiatan dan persiapan Raker dengan usulan kegiatan sesuai hasil monev



CATATAN PENTING 

 Belum memiliki guru besar dan dosen praktisi. 

 Kondisi ruang dan peralatan laboratorium perlu peningkatan untuk

akreditasi

 Hanya 1 staf di Lab Biokim (mendapatkan pelatihan Teknis dan

Managemen Lab) dan 1 orang utk Lab Komputer

 Hanya 1 orang staf perpustakaan

 Referensi, buku dan jurnal jumlahnya masih terbatas, belum

dilengkapi dengan buku ajar yang up to date

 Hotspot telah tersedia namun kualitasnya masih perlu ditingkatkan
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TINJAUAN MANAJEMEN 

PENJAMINAN MUTU 

FAKULTAS SYARI’AH 

DAN HUKUM

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM



EKSISTENSI DAN PERAN STRATEGIS GPMF DAN 
GPMP FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

• Kedudukan GPMF dan GPMP terbentuk di Fakultas Syariah dan
Hukum berdasarkan SK Rektor Nomor B-
238/Un.09/1.2/KP.07.6/01/2019 UIN Raden Fatah dan telah
bebarapa semester berjalan. Memonitoring proses belajar
mengajar.

• Peran : GPMF dan GPMP sudah berperan aktif beberapa tahun ini
yang terlihat dalam hasil akreditasi 3 Prodi yang ada di Fakultas
Syariah dan Hukum dengan hasil A.



HASIL KERJA GPMF DAN GPMP
• Hasil kerja yang telah dilakukan oleh GPMF dan GPMP

diantaranya adalah;

• Melakukan monitoring per Prodi terhdap proses belajar
mengajar Dosen di kelas yang meliputi:

1. Tingkat kehadiran dosen

2. Kesesuaian silabus dengan kontrak awal perkuliahan

3. Metode pengajaran dosen

4. Kedisiplinan mahasiswa dalam kelas

5. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan proses belajar
mengajar.



TINDAK LANJUT DARI HASIL KERJA 
GPMF DAN GPMP

1. Hasil dokumentasi

2. Hasil dokumentasi tersebut dilaporkan ke LPM

3. Adanya beberapa kasus yang dibawa kerapat Fakultas
mengenai sarana Prasarana proses belajar mengajar
dan menonaktifkan beberapa dosen Luar Biasa yang
tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana
semestinya.



TINDAK LANJUT  AUDIT MUTU INTERNAL

Tindak lanjut AMI antara lain;

1. Melengkapi standar-standar pendidikan tinggi
sehingga proses pelaksanaan Prodi dan Fakultas
sesuai dengan standar ketentuan nasional.

2. Memperbaiki sistem dokumentasi, dokumen-dokumen
pengelolaan Prodi dan Fakultas.

3. Tindak lanjut AMI ini berkolerasi dengan Audit Mutu
Eksternal yang dilakukan oleh ISO 2000 dan BAN PT.



PELAKSANAAN SURVEY-SURVEY DAN 
TINDAK LANJUTNYA

GPMF dan GPMP telah melakukan beberapa survey antara lain;

1. Kepada mahasiswa tentang sarapa prasarana profesionalisme dosen, kurikulum, minat dan
bakat mahasiswa dan pelayanan akademik dan non akademik.

2. Kepada dosen dan tenaga kependidikan tentang sarana prasarana, kegiatan peningkatan
kompetensi akademis dan tugas.

3. Kepada alumni tentang kurikulum (kompetensi kurikulum dibutuhkan di dunia kerja),
kesesuaian bidang kerja dengan kompetensi akademik lulusan/alumni, kemampuan
menjalankan tugas di dunia kerja.

4. Pengguna lulusan yang terkait GPMF dan GPMP telah melakukan hal-hal seperti;
melakukan survey kompetensi dan profesionalisme alumni di dunia kerja, kemampuan
alumni menggunakan ITE, kemampuan alumni bersosialisasi di dunia kerja, kemampuan
alumni berbahasa asing terutama bahasa Arab dan bahasa Inggris



KESIMPULAN
Tindak lanjut kinerja GPMF dan GPMP bersama pihak
Fakultas dan Prodi bersama memperbaiki dan
merevisi kurikulum kemudian memperbaiki sarana
dan prasaran yang mendukung proses belajar
mengajar dan mengadakan mengikutsertakan
seminar, Workshop, pelatihan pada dosen dan
tenaga kependidikan.



TERIMA KASIH
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TAHUN AJARAN 2018 
GANJIL



ANALISIS HASIL MONITORING DAN EVALUASI 
PENDIDIKAN  DAN PENGAJARAN

Temuan
1. Standar kompetensi lulusan, tidak ada temuan.
2. Standar isi pembelajaran, tidak ada temuan.
3. Standar proses, yakni tidak ada temuan.
4. Standar penilaian, yakni tidak ada temuan.
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan, yakni belum adanya dosen 

yang mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan 
kegiatan akademik dari institusi internasional, masih kurangnya 
jumlah pustakawan

6. Standar sarana dan prasarana, yakni belum adanya bukti bahan 
pustaka berupa jurnal ilmiah internasional (≥ 2 judul jurnal, 
nomornya lengkap).

7. Standar pengelolaan pembelajaran, yakni tidak ada temuan.
8. Standar pembiayaan, yakni tidak ada temuan.



ANALISIS HASIL MONITORING DAN EVALUASI 
BIDANG BIDANG PENELITIAN

Temuan
1) Pada standar hasil yakni tidak ada temuan.
2) Pada standar isi, yakni tidak ada temuan.
3) Pada standar proses, yakni tidak ada temuan.
4) Pada standar penilaian, yakni tidak ada temuan
5) Pada standar peneliti, yakni tidak ada temuan
6) Pada standar sarana dan prasarana, yakni tidak ada 

temuan.
7) Pada standar pengelolaan, belum terbitnya hasil 

penelitian yang memiliki sertifikat HAKI minimal 
sebanyak 2 sertifikat per prodi per tahun

8) Pada standar pembiayaan, yakni tidak ada temuan.



ANALISIS HASIL MONITORING DAN EVALUASI 
BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Temuan
1. Pada standar proses, yakni tidak ada temuan.
2. Pada standar isi, yakni tidak ada temuan.
3. Pada standar sumber daya manusia, yakni belum terlaksananya 

PkM dengan biaya Tingkat Internasional sebanyak 1 PkM
4. Pada standar hasil, yakni belum tersedia bukti PkM 

pengembangan iptek dan belum adanya program PkM yang 
menghasilkan bahan ajar dan modul pelatihan

5. Pada standar sarana dan prasarana, yakni tidak ada temuan.
6. Pada standar pengelolaan, belum adanya Publikasi ilmiah hasil 

PkM dalam jurnal terakreditasi nasional per fakultas minimal 1 
publikasi/tahun

7. Pada standar pembiayaan, yakni tidak ada temuan.
8. Pada standar penilaian, tidak ada temuan.



TAHUN AJARAN 2018 
GENAP



ANALISIS HASIL MONITORING DAN EVALUASI 
PENDIDIKAN  DAN PENGAJARAN

Temuan
1. Standar kompetensi lulusan, yakni belum adanya profil kesesuaian bidang kerja
2. Standar isi pembelajaran, yakni materi kuliah yang belum disusun oleh kelompok 

dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau 
dari pengguna lulusan

3. Standar proses, yakni tidak ada temuan.
4. Standar penilaian, yakni tidak ada temuan.
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan, yakni belum adanya dosen yang 

mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari 
institusi internasional, masih kurangnya jumlah pustakawan

6. Standar sarana dan prasarana, yakni belum adanya bukti bahan pustaka berupa jurnal 
ilmiah internasional (≥ 2 judul jurnal, nomornya lengkap).

7. Standar pengelolaan pembelajaran, yakni belum terdapat dokumen penerimaan 
mahasiswa non reguler, belum adanya dokumen mengenai mahasiswa yang do atau 
mengundurkan diri, serta belum adanya panduan kegiatan perwalian.

8. Standar pembiayaan, yakni belum adanya bukti dokumen keterlibatan program studi 
dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan 
alokasi dan pengelolaan dana. (KETERLIBATAN HANYA PADA PENGUSULAN KEGIATAN)



ANALISIS HASIL MONITORING DAN EVALUASI 
BIDANG BIDANG PENELITIAN

Temuan

1. Pada standar hasil yakni tidak ada temuan.

2. Pada standar isi, yakni tiap prodi belum memiliki minimal 2 kelompok peneliti dan tiap 
fakultas memiliki minimal 10 kelompok peneliti

3. Pada standar proses, yakni program penelitian belum dilaksanakan sesuai tahapan atau 
prosedur yang telah ditentukan

4. Pada standar penilaian, yakni belum adanya minimal dua (2) orang mahasiswa terlibat dalam 
penelitian kelompok

5. Pada standar peneliti, yakni peneliti belum pernah mengikuti pelatihan References Manager 
Artikel Ilmiah, belum pernah penelitian dengan biaya internasional sebanyak 1 penelitian, 
serta belum pernah meneliti dengan biaya tingkat PT sendiri sebanyak 6 penelitian

6. Pada standar sarana dan prasarana, yakni tidak ada temuan.

7. Pada standar pengelolaan, yakni belum ada peningkatan persentase penelitian dosen yang 
didanai lembaga penelitian maupun instansi luar universitas, tiap prodi belum memiliki 
minimal 2 kelompok peneliti dan tiap fakultas memiliki minimal 10 kelompok peneliti, belum 
terbitnya hasil penelitian yang memiliki sertifikat HAKI minimal sebanyak 2 sertifikat per prodi 
per tahun

8. Pada standar pembiayaan, yakni tidak ada temuan.



ANALISIS HASIL MONITORING DAN EVALUASI 
BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Temuan
1) Pada standar proses, yakni tidak ada temuan.

2) Pada standar isi, yakni tidak ada temuan.

3) Pada standar sumber daya manusia, yakni belum terlaksananya PkM 
dengan biaya Tingkat Internasional sebanyak 1 PkM.

4) Pada standar hasil, yakni belum tersedia bukti PkM pengembangan iptek

5) Pada standar sarana dan prasarana, yakni tidak ada temuan.

6) Pada standar pengelolaan, tiap prodi belum memiliki minimal 2 
kelompok pelaksana PkM dan tiap fakultas memiliki minimal 10 
kelompok PkM, serta belum adanya Publikasi ilmiah hasil PkM dalam 
jurnal terakreditasi nasional per fakultas minimal 1 publikasi/tahun

7) Pada standar pembiayaan, yakni tidak ada temuan.

8) Pada standar penilaian, belum adanya  survei kepuasan masyarakat 
terhadap hasil pengabdian masyarakat



TAHUN AJARAN 2019 
GANJIL



ANALISIS HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENDIDIKAN  DAN 

PENGAJARAN
Temuan

1. Pada standar hasil yakni tidak ada temuan.
2. Pada standar isi, yakni tiap prodi belum memiliki minimal 2 kelompok peneliti dan 

tiap fakultas memiliki minimal 10 kelompok peneliti
3. Pada standar proses, yakni program penelitian belum dilaksanakan sesuai tahapan 

atau prosedur yang telah ditentukan
4. Pada standar penilaian, yakni belum adanya minimal dua (2) orang mahasiswa 

terlibat dalam penelitian kelompok (HANYA SATU MAHASISWA)
5. Pada standar peneliti, yakni peneliti belum pernah mengikuti pelatihan 

References Manager Artikel Ilmiah, belum pernah penelitian dengan biaya 
internasional sebanyak 1 penelitian, serta belum pernah meneliti dengan biaya 
tingkat PT sendiri sebanyak 6 penelitian

6. Pada standar sarana dan prasarana, yakni tidak ada temuan.
7. Pada standar pengelolaan, yakni belum ada peningkatan persentase penelitian 

dosen yang didanai lembaga penelitian maupun instansi luar universitas, tiap 
prodi belum memiliki minimal 2 kelompok peneliti dan tiap fakultas memiliki 
minimal 10 kelompok peneliti, belum terbitnya hasil penelitian yang memiliki 
sertifikat HAKI minimal sebanyak 2 sertifikat per prodi per tahun (HANYA PADA 
BUKU)

8. Pada standar pembiayaan, yakni tidak ada temuan.



ANALISIS HASIL MONITORING DAN EVALUASI 
BIDANG PENELITIAN

Temuan

1. Pada standar proses, yakni tidak ada temuan.

2. Pada standar isi, yakni tidak ada temuan.

3. Pada standar sumber daya manusia, yakni belum terlaksananya PkM dengan 
biaya Tingkat Internasional sebanyak 1 PkM.

4. Pada standar hasil, yakni belum tersedia bukti PkM pengembangan iptek

5. Pada standar sarana dan prasarana, yakni tidak ada temuan.

6. Pada standar pengelolaan, tiap prodi belum memiliki minimal 2 kelompok 
pelaksana PkM dan tiap fakultas memiliki minimal 10 kelompok PkM, serta 
belum adanya Publikasi ilmiah hasil PkM dalam jurnal terakreditasi nasional 
per fakultas minimal 1 publikasi/tahun

7. Pada standar pembiayaan, yakni tidak ada temuan.

8. Pada standar penilaian, belum adanya  survei kepuasan masyarakat terhadap 
hasil pengabdian masyarakat



ANALISIS HASIL MONITORING DAN EVALUASI 
BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Temuan
1. Pada standar proses, yakni tidak ada temuan.

2. Pada standar isi, yakni tidak ada temuan.

3. Pada standar sumber daya manusia, yakni belum terlaksananya PkM 
dengan biaya Tingkat Internasional sebanyak 1 PkM.

4. Pada standar hasil, yakni belum tersedia bukti PkM pengembangan iptek

5. Pada standar sarana dan prasarana, yakni tidak ada temuan.

6. Pada standar pengelolaan, tiap prodi belum memiliki minimal 2 
kelompok pelaksana PkM dan tiap fakultas memiliki minimal 10 
kelompok PkM, serta belum adanya Publikasi ilmiah hasil PkM dalam 
jurnal terakreditasi nasional per fakultas minimal 1 publikasi/tahun

7. Pada standar pembiayaan, yakni tidak ada temuan.

8. Pada standar penilaian, belum adanya  survei kepuasan masyarakat 
terhadap hasil pengabdian masyarakat



Kesimpulan
Pada bidang pendidikan dan pengajaran

Standar

Tingkat kualitas

Sangat kurang
baik

Kurang baik Baik Sangat baik

Standar proses 
pembelajaran

√

Standar isi 
pembelajaran

√

Standar pengelolaan 
pembelajaran

√

Standar penilaian 
pembelajaran

√

Standar kompetensi 
lulusan

√

Standar dosen dan 
tendik

√

Standar sarana dan 
prasarana

√

Standar pembiayaan √

Tahun 2018 Ganjil 



Kesimpulan
Pada bidang penelitian

Standar

Tingkat kualitas

Sangat kurang
baik

Kurang baik Baik Sangat baik

Standar proses √

Standar isi √

Standar hasil
√

Standar penilaian √

Standar peneliti √

Standar pengelolaan √

Standar sarana dan 
prasarana √

Standar pembiayaan √

Tahun 2018 Ganjil 



Kesimpulan
Pada bidang pengabdian kepada masyarakat

Standar

Tingkat kualitas

Sangat kurang
baik

Kurang baik Baik Sangat baik

Standar proses √

Standar isi √

Standar hasil √

Standar penilaian √

Standar sumber daya 
manusia

√

Standar pengelolaan √

Standar sarana dan 
prasarana √

Standar pembiayaan √

Tahun 2018 Ganjil 



Kesimpulan
Pada bidang pendidikan dan pengajaran

Standar

Tingkat kualitas

Sangat kurang
baik

Kurang baik Baik Sangat baik

Standar proses 
pembelajaran

√

Standar isi 
pembelajaran √

Standar pengelolaan 
pembelajaran

√

Standar penilaian 
pembelajaran

√

Standar kompetensi 
lulusan

√

Standar dosen dan 
tendik

√

Standar sarana dan 
prasarana

√

Standar pembiayaan √

Tahun 2018  Genap 



Kesimpulan
Pada bidang penelitian

Standar

Tingkat kualitas

Sangat kurang
baik

Kurang baik Baik Sangat baik

Standar proses √

Standar isi √

Standar hasil
√

Standar penilaian √

Standar peneliti √

Standar pengelolaan √

Standar sarana dan 
prasarana √

Standar pembiayaan √

Tahun 2018 Genap 



Kesimpulan
Pada bidang pengabdian kepada masyarakat

Standar

Tingkat kualitas

Sangat kurang
baik

Kurang baik Baik Sangat baik

Standar proses √

Standar isi √

Standar hasil √

Standar penilaian
√

Standar sumber daya 
manusia

√

Standar pengelolaan √

Standar sarana dan 
prasarana √

Standar pembiayaan √

Tahun 2018 Genap 



Kesimpulan
Pada bidang pendidikan dan pengajaran

Standar

Tingkat kualitas

Sangat kurang
baik

Kurang baik Baik Sangat baik

Standar proses 
pembelajaran

√

Standar isi 
pembelajaran √

Standar pengelolaan 
pembelajaran

√

Standar penilaian 
pembelajaran

√

Standar kompetensi 
lulusan

√

Standar dosen dan 
tendik

√

Standar sarana dan 
prasarana

√

Standar pembiayaan √

Tahun 2019 Ganjil



Kesimpulan
Pada bidang penelitian

Standar

Tingkat kualitas

Sangat kurang
baik

Kurang baik Baik Sangat baik

Standar proses √

Standar isi √

Standar hasil
√

Standar penilaian √

Standar peneliti √

Standar pengelolaan √

Standar sarana dan 
prasarana √

Standar pembiayaan √

Tahun 2019 ganjil



Kesimpulan
Pada bidang pengabdian kepada masyarakat

Standar

Tingkat kualitas

Sangat kurang
baik

Kurang baik Baik Sangat baik

Standar proses √

Standar isi √

Standar hasil √

Standar penilaian
√

Standar sumber daya 
manusia

√

Standar pengelolaan √

Standar sarana dan 
prasarana √

Standar pembiayaan √

Tahun 2019 ganjil
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Prodi di FEBI 

01

02

03

04

S2 Ekonomi Syariah

Dr. Muhammad Rusydi, M.Ag

S1 Perbankan Syariah

Rika Lidyah, SE., M.Si., Ak., CA

S1 Ekonomi Syariah

Titin Hartini, SE., M.Si

S1 Manajemen Zakat Wakaf

Dr. Dinnul Alfian Akbar, SE., M.Si



Team Gugus Penjamin Mutu Prodi

Yusiresita Pajaria, SE. M.Si

S2 Ekonomi Syariah

Dian Pertiwi, SE., M.S.I

S1 Perbankan Syariah

Sri Delasmi Jayanti, SE., M.Si

S1 Ekonomi Syariah 

01

02

03

Zuul Fitriani Umari, M.H.I

S1 Manajemen Zakat Wakaf

04



Tujuan Pelaksanaan Monev

1. Agar pelaksanaan proses pembelajaran di UIN Raden Fatah Palembang  

berjalan sesuai dengan aturan dan standar yang telah ditetapkan.

2. Terwujudnya lulusan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan pada     

masing-masing program studi. 

3. Menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi        

pelaksanaan pembelajaran di UIN Raden Fatah Palembang.

“ “



Hasil Monitoring dan Evaluasi

Dosen masih ada yang mengajar 

lebih dari 12 SKS, tetapi hal ini 

selalu diperbaiki dengan 

menambah jumlah dosen tetap 

pada setiap tahunnya

Rata-Rata SKS yang diajarkan

01

02

03

04

06

Ketua Prodi - Standar Dosen dan Tendik

Laboran belum memiliki tenaga 

laboran yang memiliki kualifikasi, 

selama ini hanya mengandalkan 

dosen yang diberikan pelatihan

Laboran

Pustakawan yang dimiliki oleh 

fakultas hanya satu, dengan jumlah 

mahasiswa yang 1000 lebih

Pustakawan

Beberapa tenaga pendidik yang 

dimiliki fakultas ada yang tidak bisa 

mengoperasikan komputer

Tendik



Hasil Monitoring dan Evaluasi

Sudah banyak dosen yang  

berkualifikasi S3, tetapi belum ada 

yang menjadi Guru Besar

Kualifikasi Dosen

01

02

03

04

06

Ketua Prodi - Kualifikasi Pendidikan Dosen

Penelitian tidak dikelola oleh 

fakultas, melainkan LP2M. Dan 

beberapa dosen telah melibatkan 

mahasiswa dalam penelitiannya

Penelitian

Pengabdian yang diberikan kepada 

masyarakat berupa Sosialisasi dan 

Pelatihan yang dilakukan diluar kota 

Palembang

Pengabdian

Fakultas melakukan Focus Group 

Discussion, Seminar dan Workshop

Penunjang Dosen



Hasil Monitoring dan Evaluasi

Ruang kuliah masih belum 

mencukupi kebutuhan

Ruang Perkuliahan

01

02

03

04

06

Ketua Prodi - Standar Sarana dan Prasarana

Kualitas AC kurang baik, tetapi hal 

ini telah diperbaiki dengan 

menambah beberapa kipas angin di 

ruangan kelas.

Kondisi Ruang Perkuliahan

Kursi dan meja di ruang kelas 

sebagian ada yang rusak dan tidak 

layak pakai. LCD yang tersedia 

masih belum mencukupi

Fasilitas Ruang Perkuliahan

Kurang dari 50% dosen yang 

menggunakan IT dalam perkuliahan, 

sisanya masih menggunakan 

metode ceramah, diskusi dan 

persentasi

Dosen menggunakan IT



Hasil Monitoring dan Evaluasi

Hotspot yang tersedia sudah sangat 

baik

Hotspot

05

06

07

08

06

Ketua Prodi - Standar Sarana dan Prasarana

Kebersihan ruang kelas dan toilet di 

gedung perkuliahan dalam kondisi 

yang baik

Kebersihan

Buku dan jurnal yang terdapat di 

perpustakaan FEBI sangat baik, 

dengan penambahan buku setiap 

tahunnya dan sumbangan dari para 

alumni

Buku dan Jurnal

FEBI memiliki Mushalla yang bisa 

digunakan untuk berdiskusi  oleh 

mahasiswa

Ruang Belajar Terbuka



Hasil Monitoring dan Evaluasi

Lebih dari 80% dosen telah memiliki 

RPS yang diberikan kepada 

mahasiswa pada awal perkuliahan

RPS

01

02

03

04

06

Ketua Kelas - Standar Proses Pembelajaran

Lebih dari 70% dosen 

menggunakan buku ajar yang up to 

date, bahkan beberapa dosen telah 

memiliki buku ajar yang disesuaikan 

dengan RPS

Buku ajar

Lebih dari 60% dosen belum masuk 

sesuai dengan jadwal yang telah 

ditetapkan

Awal Perkuliahan

Selama pembelajaran, sebanyak 

80% dosen tidak memindahkan jam 

dan lokal perkuliahan.

Proses Perkuliahan



Hasil Monitoring dan Evaluasi

Sebanyak 60% dosen 

menyampaikan capaian 

pembelajaran lulusan

Capaian Pembelajaran

01

02

03

04

06

Ketua Kelas - Standar Isi Pembelajaran

Sebanyak 60% dosen memberikan 

kajian/materi yang disesuaikan 

dengan capaian pembelajaran 

lulusa

Materi Sesuai CPL

Lebih dari 80% dosen memberikan 

buku dan jurnal referensi baik cetak 

ataupun online pada perkuliahan

Buku Referensi

Lebih dari 90% dosen telah 

memberikan format penilaian akhir 

di setiap kelas

Format Penilaian



Hasil Monitoring dan Evaluasi

Dosen hanya memberikan RPS dan 

perencanaan pembelajaran di kelas 

masing-masing, tetapi masih sedikit 

yang mengumpulkan ke Prodi

Pengelolaan Pembelajaran

01 02

Standar Pengelolaan Pembelajaran

Lebih dari 50% dosen tidak 

memberikan RPS di setiap prodi

Dokumentasi RPS



Rekomendasi

Menambahan dosen dan 

tenaga laboran yang sesuai 

kualifikasi

Mendorong percepatan 

dosen  untuk bisa 

mendapatkan gelar guru 

besar

Menambah sarana dan 

prasarana, seperti LCD, 

kursi, meja, dan pendingin 

ruangan

Memberikan teguran kepada 

dosen yang tidak 

melaksanakan perkuliahan 

sesuai dengan jadwal

Memberikan teguran kepada 

dosen yang tidak melengkapi 

proses pembelaran seperti 

(RPS, UTS, UAS, dan Nilai)

Penambahan Buku dan 

Jurnal di setiap Prodi

Menambah Ruang 

Perkuliahan

Melakukan evaluasi 

pada setiap semester



Terima Kasih

febi_uin@radenfatah.ac.id

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/


HASIL KERJA GPMF DAN GPMP

Fakultas Adab dan Humaniora

UIN Raden Fatah Palembang



Hasil Kinerja GPMF

Melakukan Monev Tridharma Perguruan Tinggi

Berkoordinasi dengan Dekan/Wakil Dekan I

Mendampingi Proses Akreditasi Prodi

01

02

03

• Senantiasa berkoordinasi terkait kinerja GPMF

• GPMF telah melakukan Monev secara optimal  dan sesuai jadwal

yang ditentukan

• GPMF  senantiasa dilibatkan dalam proses akreditasi Prodi



Tindak Lanjut
Yang dilakukan Fakultas untuk Optimalisasi Kinerja GPMF

SeptemberJuliMei

AgustusJuni

GPMF diberikan

Fasilitas Ruang

kerja dan 1 set 

Komputer + 

Printer Melakukan revisi

SK pengelola

GPMF untuk

optimalisasi

kinerja

Fakultas

senantiasa

mendororng dan

memotivasi

GPMF  untuk

meningkatkan

kenerja

GPMF dilibatkan

dalam rapat

pimpinan di

Fakultas Adab

dan Humaniora

Pengelola GPMF 

selalu

diikutsertakan

dalam

seminar/worksho

p mengenai

Akreditasi Prodi



Hasil Kinerja GPMP

Melakukan Monev Pendidikan dan Pengajaran

Berkoordinasi dengan Kaprodi

Mendampingi Proses Akreditasi Prodi

01

02

03

• Senantiasa berkoordinasi terkait kinerja GPMP

• GPMP belum maksimal melakukan monev

• GPMP  belum maksimal dalam mendampingi proses akreditasi Prodi



Tindak Lanjut
Yang dilakukan Fakultas untuk Optimalisasi Kinerja GPMP

SeptemberJuliMei

AgustusJuni

GPMP diberikan

Fasilitas Ruang

kerja dan 1 set 

Komputer + 

Printer Melakukan revisi

SK pengelola

GPMP untuk

optimalisasi

kinerja

Fakultas

senantiasa

mendororng dan

memotivasi

GPMP  untuk

meningkatkan

kenerja

GPMP dilibatkan

dalam rapat –

mengenai Prodi di

Fakultas Adab

dan Humaniora

Pengelola GPMP 

selalu

diikutsertakan

dalam

seminar/worksho

p mengenai

Akreditasi Prodi



Thank you



z ARAH PENGEMBANGAN AKADEMIK 
PASCASARJANA UIN RADEN FATAH

PROF. DR. H. AFLATUN MUKHTAR, M.A.

Ketua Majelis Pertimbangan Akademik Pascasarjana 

UIN Raden Fatah



z

Background

▪ Visi, Misi, dan Tujuan PPs UIN Raden Fatah

▪ Distingsi UIN dan Pascasarjana UIN Raden 

Fatah

▪ Merespon Tantangan Era Millennial

▪ Berorientasi program Internasionalisasi



z

Visi Pascasarjana 

▪ Program pascasarjana berkualitas dan

menjadi kiblat dalam keunggulan

pengembangan keilmuan multidisipliner

berbasis nilai-nilai universalitas Islam dan

budaya melayu nusantara yang disegani

dunia internasional pada tahun 2023.



z

Misi Pascasarjana UIN Raden Fatah

▪ Menyelenggarakan program studi berkualitas pada jenjang magister dan doktor 

dalam pengembangan kajian multidisipliner berbasis nilai-nilai Islam dan budya

melayu nusantara

▪ Mengembangkan tradisi penelitian melalui peningkatan kualitas pusas-pusat 

riset secara terintegrasi berbasis nilai-nilai Islami dan khazanah budaya melayu 

nusantara 

▪ Mengaplikasikan kebermanfaatan pengambangan ilmu bagi kepentingan 

masyarakat secara luas sebagai cerminan nilai-nilai rahmatan lil alamin dan 

kearifan universal budaya melayu nusantara

▪ Mengembangkan dan memperkuat jaringan kerjasama keilmuan dengan 

universitas bereputasi  dalam dan luar negeri dalam rangka mengembangkan 

kajian multidispliner berbasis nilai-nilai Islam universal dan budaya melayu 

nusantara.



z

Arah Pengembangan Akademik 
Berbasis Distingsi

▪ Penguatan kurikulum jenjang doktor dan magister dengan 

mendesain mata kuliah berorientasi explorasi khazanah budaya 

melayu

▪ Penguatan proses pembelajaran kelas melalui tenaga pengajar 

berkualifikasi di bidangnya

▪ Penguatan kemampuan penulisan akademik mahasiswa

▪ Penguatan kemampuan penguasaan metodologi penelitian



z

Lanjutan

▪ Penguatan pemanfaatan perpustakaan melalui layanan prima dan 

ketercukupan koleksi buku-buku referensi

▪ Optimalisasi pengembangan jaringan kerjasama akademik dengan 

perguruan tinggi di luar negeri untuk bidang penulisan bersama dan riset 

kolaboratif

▪ Menginisiasi kerjasama akademik dengan perguruan tinggi untuk 

mengatasi keterbatasan dosen pengajar dan pembimbing tesis dan 

disertasi



z

Lanjutan

▪ Optimalisasi proses pembimbingan akademik mahasiswa 

melalui mekanisme yang terukur

▪ Optimalisasi keterlibatan dosen dan mahasiswa pascasarjana 

dalam kegiatan ilmiah tingkat nasional dan internasional (studi 

club pendidikan dan peradaban secara intensif)

▪ Optimalisasi kegiatan riset  dosen dengan melibatkan 

mahasiswa

▪ Penguatan sistem penjaminan mutu dan kendali mutu terhadap 

semua aktivitas akademik (GPMP, GPMF)



z

Lanjutan

▪ Optimalisasi keterlibatan dosen pada organisasi di luar kampus

▪ Inisiasi kerjasama dengan berbagai  instansi untuk kegiatan riset 

dan pengabdian kepada masyarakat

▪ Publikasi hasil riset dosen dan mahasiswa dengan pembiayaan 

pihak luar (sponsorship)



z

Terima Kasih

Semoga pascasarjana mampu menjadi 

motor penggerak keunggulan akademik di 

UIN Raden Fatah.



HASIL TEMUAN

DAN REKOMENDASI 

MONEV GPMP DAN GPMF 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UIN RADEN FATAH PALEMBANG 



TEMUAN MONEV

 Masih belum optimal partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan 

akademik program studi. Baik partisipasi alumni secara akademik dan non 

akademik (Sumbangan dana, Sumbangan fasilitas, Keterlibatan dalam 

kegiatan akademik, Pengembangan jejaring, Penyediaan fasilitas untuk 

kegiatan akademik)

 belum memiliki guru besar

 Sebagian dosen  yang BELUM  memiliki Sertifikat Pendidik Profesional 

 rasio mahasiswa dan dosen tetap belum seimbang 

 Belum mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan 

kegiatan akademik dari institusi internasional



 belum30% dosen tetap menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat 

internasional. 

 Sarana dan prasarana belum memadai

 Belum adanya Panduan kegiatan perwalian

 Belum Meningkatnya persentase penelitian dosen yang didanai instansi 

luar universitas 

 Belum Terbitnya buku teks ber-ISBN minimal sebanyak 3 buku/pertahun di 

tiap fakultas.



 Belum Terjalinnya kerja sama penelitian dengan instansi lain pada tingkat 

internasional dalam menyikapi isu-isu atau masalah yang sedang terjadi. 

(sedang proses )

 Belum  adanya Penelitian dengan dibiayai pada tingkat internasional

 Belum Tersedianya fasilitas dan aksesbilitas yang mudah, aman, dan 

nyaman 

 Belum Terbitnya hasil penelitian yang memiliki sertifikat HAKI minimal 

sebanyak 2 sertifikat per prodi per tahun 



 Belum Ada program PkM merupakan penerapan teknologi tepat guna 

yang dapat meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat

 Belum adanya PkM dengan biaya Tingkat Internasional

 Belum adanya program PkM yang menghasilkan bahan ajar dan modul 

pelatihan.

 Belum adanya Publikasi ilmiah hasil PkM dalam jurnal terakreditasi nasional

 Belum Adanya  survei kepuasan masyarakat terhadap hasil pengabdian 

masyarakat 



Rekomendasi

 Menambahan dosen dan tenaga laboran yang sesuai kualifikasi

 Mendorong percepatan dosen  untuk bisa mendapatkan gelar guru besar

 Menambah sarana dan prasarana, seperti LCD, kursi, meja, dan pendingin 

ruangan

 Memberikan teguran kepada dosen yang tidak melaksanakan 

perkuliahan sesuai dengan jadwal

 Memberikan teguran kepada dosen yang tidak melengkapi proses 

pembelaran seperti (RPS, UTS, UAS, dan Nilai

 Penambahan Buku dan Jurnal di setiap Prodi

 Menambah Ruang Perkuliahan

 Melakukan evaluasi pada setiap semester
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