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I. PENDAHULUAN 
Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan (FHIL) UHO telah memiliki dokumen 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yakni dokumen Kebijakan Mutu (Buku I), 

standar manual mutu (Buku II) dan standar mutu (Buku III). SPMI FHIL UHO tersebut 
telah dilaksanakan pada semua level/unit lingkup FHIL UHO. Sesuai dengan siklus SPMI 

maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI di FHIL UHO melalui Audit 

Mutu Internal (AMI). AMI telah dilaksanakan pada dua prodi (Kehutanan dan Ilmu 
Lingkungan) oleh tim auditor AMI yang dibentuk oleh LPPMP UHO. Hasil AMI telah 

dipublikasikan oleh LPPMP UHO untuk ditindak lanjuti oleh masing-masing prodi atau 

fakultas. 
Mekanisme tindak lanjut atas temuan yang dilaporkan oleh LPPMP UHO dapat   

ditempuh   melalui   Rapat   Tinjauan   Manajemen   (RTM).   RTM   adalah pertemuan 

yang dilakukan oleh manajemen secara periodic untuk meninjau kinerja system 
manajemen mut dan kinerja pelayanan institusi untuk emmastikan kelanjutan, 

kesesuaian, kecukupan dan efektivitas system manajemen mutu dan menajemen  

pelayanan.  Tujuan  utama  RTM  adalah  membahas  tindak  lanjut temuan audit. RTM 

dipimpin langsung oleh pimpinan dan dihadiri oleh seluuh jajaran manajemen. Idealnya, 
RTM dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari jenjang paling rendah (prodi/Jurusan), 

dilanjutkan di Fakultas dan Universitas. Maksud berjenjang adalah jika tindak lanjut 

temuan yang belum dapat diselesaikan di prodi/jurusan maka dapat dibawa ke RTM 
tingkat Fakultas. Hal yang sama untuk Fakultas ke RTM Universitas.   

Luaran  yang  diharapkan dari RTM adalah berupa kebijakan untuk 

prningkatan efektivitas sistem penjaminan mutu dan prosesnya. Untuk mengetahui 
efektivitas peningkatan atas temuan AMI maka dipandang perlu dilaksakan monitoring 

dan evaluasi atas tindak lanjut temuan AMI.  

 

II. TUJUAN MONEV 
 
a. Memetakan dan memastikan tindak lanjut program studi terhadap temuan 

audit mutu internal yang dilakukan oleh 2 auditor dari LPPMP UHO 

 

b. Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi  
 

 

III. LINGKUP MONEV 
Lingkup Monev meliputi temuan atas Butir-butir Standar Mutu yang terdiri dari: 

1. Standar Pendidikan dan Pembelajaran 
2. Standar Penelitian 

3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat 

4. Standar Tambahan 

 
 

IV. JADWAL AUDIT: 
 

Hari-Tanggal: Senin, 16 Agustus 2021 

 

 

No 
Jam Kegiatan Audit 

1 10.00 – 10.10 Pembukaan Ketua UJMSI 

 10.10 – 10.30  Pengantar Ketua Jurusan Ilmu Lingkungan 

2. 10.30-selesai Pelaksanaan Monev 

3.   
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TEMUAN MONEV 
 

 

NO 

REFERENSI 

(BUTIR 
MUTU) 

PERNYATAAN 
Bukti 

Dokumen 
TS TEMUAN AMI 

MONEV ALTERNATIF TINDAK 

LANJUT 

1 BUKU III 
SPMI, Point. 

03. VII.a.1 

Evaluasi sistem penugasan dosen 
berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, 

keahlian dan pengalaman dalam proses 

pembelajaran 

Laporan 
evaluasi 

OB Dokumentasi 
dan pelaporan 

belum 

disempurnakan 

Laporan 
Evaluasi 

sementara 

dalam 
penyempurnaan 

Laporan akan 

diselesaikan oleh 

Jurusan sebelum 
kegiatan AMI 

berikutnya 

2 BUKU III 

SPMI,  
Point. 03. 

VII.e 

Bukti hasil monitoring dan evaluasi 

yang efektif tentang mutu proses 
pembelajaran yang hasilnya 

terdokumentasi secara komprehensif 

dan ditindak lanjuti secara 
berkelanjutan 

Dokumen 

Bukti 
hasil 

monitoring 

dan 
evaluasi 

OB Dokumentasi 

dan pelaporan 
belum 

disempurnakan 

1. Hasil 

monitoring 
proses 

pembelajaran 

2020-2 sudah 
dilaporkan ke 

pimpinan. 

 
2. Hasil 

Evaluasi proses 

belajar 
mengajar 

semester 2020-

1 laporan 
sudah tersedia 

 

Laporan evaluasi 

Proses Belajar 
Mengajar tahun 

Akademik 2020-2 akan 

segera dilaksanakan 

3 BUKU III 

SPMI, Point. 

05. VII.b (a) 

Persentase jumlah dosen Guru Besar 

terhadap jumlah total dosen tetap 

sebesar > 15% 

 KTS Jumlah rasio 

GB tidak sesuai 

(5 %) 

Belum sesuai Ketua Jurusan 

Menghimbau/menyurat 

kepada dosen yang 
layak Guru Besar 

4 BUKU III 
SPMI, Point. 

05 VII.f (e) 

Program Studi memiliki tenaga 
kependidikan yang memenuhi tingkat 

kecukupan dan kualifikasi berdasarkan 

jenis pekerjaanya (pustakawan, laboran, 

 KTS Laboran dan 
teknisi tidak ada 

serta tidak 

sesuai 

Tidak ada 
laboran dan 

Teknisi 

Jurusan mengusul ke 
Fakultas untuk 

menyiapkan tenaga 

laboran dan  teknisi  
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teknisi dan lain lain) spesifikasi 

5 BUKU III 

SPMI, Point. 
07 VII.b 

Program Studi memiliki panduan 

perencanaan, pelaksanaan evaluasi, 
pengawasan; penjaminan mutu dan 

pengembangan kegiatan pembelajaran 

dan dosen 

Dokumen OB Belum tersedia 

dokumen di 
level PS 

Dokumen SPMI 

ada di Fakultas 

Pengelola Jurusan dan 

K2JM menyusun 
Dokumen SPMI di level 

Prodi 

6 BUKU III 

SPMI, Point. 
07 VII.b.1 

Evaluasi Capaian Program Studi dalam 

implementasi hasil perencanaan, 
pelaksanaan evaluasi, pengawasan; 

penjaminan mutu dan pengembangan 

kegiatan pembelajaran dan dosen 

Laporan 

Evaluasi 
dan 

Capaian 

OB Belum tersedia 

dokumen di 
level PS 

Belum ada 

laporan 
evaluasi 

capaian 

Laporannya akan 

segera dibuat 

7 BUKU III 
SPMI, 01. 

VII.c 

Jumlah hasil penelitian yang telah 
dikomersilkan minimal 1 per program 

studi/pusat dalam setiap 3 tahun; 

 KTS Belum ada 
produk yang 

dihasilkan 

Belum ada Menghimbau kepada 
seluruh dosen untuk 

mengkomersialkan 

hasil penelitiannya 

8 BUKU III 

SPMI, 01. 
VII.e 

Jumlah Proposal Hibah Kompetisi: (i) 

Persentase jumlah proposal hibah 
kompetisi yang diajukan oleh 

mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa 

program studi S1 minimal 5%; (ii) 

Persentase jumlah proposal hibah 
kompetisi yang diterima terhadap 

jumlah proposal yang diajukan oleh 

mahasiswa program studi S1 minimal 
50%; (iii) Jumlah mahasiswa yang 

mengikuti kegiatan PKM lebih dari 50 

orang per tahun. 

 OB Jumlah 

mengajukan di 
atas 50% dan 

jumlah yang 

lulus dan 

mengikuti PKM 
di bawah 50% 

tidak ada 

proposal PKM 
yang lulus 

- Jurusan 

menghimbau 
kepada dosen-

dosen untuk 

mempersiapkan 

mahasiswa yang 
akan mengikuti 

program proposal 

PKM 
- Jurusan 

menugaskan 

kepada dosen-
dosen untuk 

mendampingi 

mahasiswa, 6 bulan 
sebelum 

pelaksanaan 

pengusulan PKM 

- Mewajibkan kepada 
mahasiswa yang 

memprogram mata 

kuliah Metode 
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penelitian untuk 
menyiapkan 

proposal PKM 

sebagai output hasil 
UAS 

- Jurusan 

mengundang 

reviewer nasional 
PKM di lingkup 

UHO untuk 

memberikan 
coaching klinik 

PKM 

9 BUKU III 

SPMI, 01 

VII.h 

Persentase rata-rata jumlah penelitian 

dosen yang sesuai bidang per tahun 

yang bekerjasama dengan luar negeri 
lebih dari 10%. 

 KTS Tidak ada 

penelitian 

bekerjasama 
dengan pihak 

luar negeri 

Tidak ada 

penelitian 

kerjasama luar 
negeri namun 

pada Tahun 

2021 tim dosen 
Jurusan Ilmu 

Lingkungan 

telah mengusul 
proposal hibah 

SEAMEO 

BIOTROP 
Tahun 2021 

namun tidak 

lolos didanai 

1. Menyiapkan jejaring 

kerjasama penelitian 

internasional 
diantaranya dengan 

Program Studi Water 

Resources Can Tho 
University Vietnam dan 

lembaga internasional 

lainnya. 
 

2. Menindaklanjuti 

MoU kerjasama 
internasional FHIL 

UHO dengan lembaga 

internasional. 

10 BUKU III 

SPMI 07, 
VII.j. 

Kenaikan perolehan hibah kompetitif   KTS Belum terjadi 

kenaikan yang 
signifikan 

Tidak ada Peningkatan kapasitas 

dosen melalui kegiatan 
pelatihan-pelatihan 

11 Buku III 
SPMI, 01, 

VII.b 

Keterkaitan pengabdian dengan 
pendidikan dalam rangka memenuhi 

capaian pembelajaran lulusan maka: (i) 

minimal satu mahasiswa yang 
dilibatkan dalam setiap pengabdian; (ii) 

Jumlah pengabdian yang memperoleh 

 KTS Tidak ada 
pengabdian 

yang 

menghasilkan 
HaKI 

Belum ada 
HaKI 

pengabdian 

1. Jurusan telah 
menyiapkan draft HaKI 

untuk kegiatan KKN 

Tematik Tahun 2019 
dan 2021. 

2. Jurusan telah 
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HaKI minimal 1 per program 
studi/pusat dalam setiap 3 tahun; (iii) 

Jumlah prototipe produk atau 

kebijakan yang dihasilkan minimal 1 
per program studi/pusat dalam setiap 3 

tahu 

menyiapkan HaKI 
untuk kegiatan PKMI 

Jurusan Ilmu 

Lingkungan Tahun 
2020 dalam bentuk 

film documenter PKMI 

Jurusan Ilmu 

Lingkungan di 
Kelurahan Mandonga. 

 

12 Buku III 

SPMI 01, 
VII.c 

Jumlah hasil pengabdian yang telah 

dikomersilkan minimal 1 per program 
studi/pusat dalam setiap 3 tahun; 

 KTS Tidak ada 

produk 
pengabdian 

yang 

dikomersilkan 

Belum adan 

produk 
pengabdian 

yang 

dikomersialkan 

Jurusan memfasilitasi 

untuk pelaksanaan 
pelatihan 

komersialisasi hasil-

hasil pengabdian 

13 Buku III 

SPMI. 01, 
VII.e 

Jumlah Proposal Hibah Kompetisi: (i) 

Persentase jumlah proposal hibah 
kompetisi yang diajukan oleh 

mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa 

program studi S1 minimal 5%; (ii) 

Persentase jumlah proposal hibah 
kompetisi yang diterima terhadap 

jumlah proposal yang diajukan oleh 

mahasiswa program studi S1 minimal 
50%; (iii) Jumlah mahasiswa yang 

mengikuti kegiatan PKM lebih dari 50 

orang per tahun 

 KTS Tidak ada 

pengajuan hibah 
kompetitif 

Tidak ada 

penggajuan 
hibah 

kompetitif 

Jurusan menghimbau 

kepada dosen-dosen 
untuk mempersiapkan 

mahasiswa yang akan 

mengikuti program 

proposal hibah 
kompetisi 

14 Buku III 

SPMI. 01, 
VII.h 

Persentase rata-rata jumlah pengabdian 

dosen yang sesuai bidang per tahun 
yang bekerjasama dengan luar negeri 

lebih dari 10%. 

 KTS Tidak ada 

pengajuan hibah 
kompetitif 

Tidak ada 

pengajuan 
hibah 

kompetitif 

Jurusan berkoordinasi 

dengan Badan 
Kerjasama Global UHO 

melalui Fakultas  

15 Buku III 

SPMI. 01, 

VII.b 

Kenaikan jumlah Hak Kekayaan 

Intelektual  

 KTS Tidak ada 

pengabdian 

yang 
menghasilkan 

HaKI 

Tidak ada 

pengabdian 

yang 
menghasilkan 

HaKI 

Jurusan telah 

menyiapkan Draf HaKI 

Pengabdian Masyrakat 
untuk diusulkan ke 

Kemenkum-HAM 
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16 Buku III  
SPMI.01, 

VII.c 

Kenaikan jumlah bahan ajar atau 
modul hasil pengabdian 

 OB Belum  ada hasil 
pengabdian 

berbentuk buku 

ajar 

Telah tersedia 
bahan ajar hasil 

pengabdian 

masyarakat 
berupa video 

tutorial, dan 

buku 

- Tahun 2020, ada 
hasil pengabdian 

yang berbentuk 

buku ajar 
- Jurusan 

mensosialisasikan 

kepada dosen-

dosen untuk 
memperkaya bahan 

ajar dari hasil-hasil 

pengabdian kepada 
masyarakat baik 

dalam bentuk 

buku, modul 
maupun video 

17 Buku III 
SPMI. 05, 

VII.b 

Terbentuknya kelompok pelaksana PkM  
yang dapat menghasilkan produk PkM 

yang bermanfaat untuk menyelesaikan 

permasalahan di masyarakat, serta 
dapat menghasilkan produk PkM yang 

berdaya saing nasional 

 OB Pelaksanaan 
pengabdian 

masih 

berdasarkan 
kelompok 

keilmuan 

- Kelompok 
PKM 

berbasis 

keilmuan  
- Kelompok 

PKM 

berbasis 
KKN 

Tematik 

- Memperkuat tim 
yang sudah ada 

 

18 Buku III 

SPMI. 07, 

VII.d 

Program Studi memiliki kelompok 

pelaksana PkM yang fungsional yang 

ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti 
legal formal keberadaan kelompok 

pelaksana PkM, 2) dihasilkannya 

produk PkM yang bermanfaat untuk 
menyelesaikan permasalahan di 

masyarakat, dan 3) dihasilkannya 

produk PkM yang berdaya saing 

nasional 

 KTS  Belum ada 

kelompok 

pelaksana PkM 

Sudah ada 

kelompok 

pelaksana PkM 
yang berbasis 

KKN Tematik 

Jurusan telah 

membentuk kelompok 

PkM dosen 
berdasarkan kelompok 

keilmuan dan 

kelompok KKN Tematik 

19 Buku III 
SPMI, 

01.VII.e 

Adanya sistem monitoring dan evaluasi 
terhadap pencapaian visi, misi, dan 

tujuan 

 OB Beberapa data 
masih dalam 

bentuk rekapan 

Belum terekap 
dengan baik 

- Jurusan membuat 
Laporan Program 

Studi dengan 
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mengacu pada 
LAKIP Fakultas 

 

20 Buku III 

SPMI, 

02.VII.c 

Terimplementasinya budaya mutu 

melalui rapat tinjauan manajemen, 

yang mengagendakan pembahasan 
unsur unsur budaya mutu 

 OB Masih dalam 

progres 

penyempurnaan 
data dan 

laporan 

RTM dilakukan 

di Fakultas  

Mulai tahun 2021-1 

RTM dilakukan di 

tingkat Prodi 

21 BUKU III 

SPMI. 

03.VII.d 

Terimplementasinya Good University 
Governance yang mencakup aspek: 

kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, 
tanggung jawab, keadilan dan 

manajemen resiko secara konsisten, 

efektif dan efisien. 

 OB Masih dalam 

progres 

penyempurnaan 
data dan 

laporan 

Masih dalam 

progres 

penyempurnaan 
data dan 

laporan 

Jurusan akan 

membuat laporan  

implementasinya Good 
University Governance 

22 BUKU III 

SPMI. 
03.VII.i 

Adanya implementasi pedoman tentang: 

(1) rancangan dan analisis jabatan, (2) 
uraian tugas, (3) prosedur kerja, (4) 

program peningkatan kompetensi 

manajerial yang sistematis untuk 
pengelola unit kerja, yang 

menggambarkan keefektifan dan 

efisiensi manajemen operasi di setiap 
unit kerja 

 OB Perlu 

ditambahkan 
dalam laporan 

evaluasi 

semester 
dan/atau 

tahunan  

Pedoman 

tertuang dalam 
bentuk renstra 

Jurusan  

Jurusan akan 

membuat laporan  
implementasinya 

23. BUKU III 
SPMI. 05. 

VII.c 

Memiliki sistem aliran data dan otoritas 
akses data 

 OB Data telah 
tersedia, belum 

ada sistem 

terintegarasi 
pendukung 

Data telah 
tersedia, belum 

ada sistem 

terintegarasi 
pendukung 

Jurusan mengusulkan 
ke Fakultas untuk 

pembuatan sistem data 

terintegrasi berbasis IT 

yang user friendly. 

24. BUKU III 
SPMI. 05. 

VII.f 

Adanya bukti tentang sistem perekaman 
data dan informasi yang mudah dilacak 

dan digunakan secara efektif dan efisien 

untuk memberikan peringatan dini agar 
segera dilakukan tindakan perbaikan 

 OB Belum ada 
pendukung 

Belum ada  Jurusan mengusulkan 
ke Fakultas untuk 

pembuatan sistem data 

terintegrasi berbasis IT 

yang user friendly. 



9 

 

V. KESIMPULAN MONEV 
 

Tim Monev menyimpulkan: 
Secara umum, program studi Ilmu Lingkungan belum menindaklanjuti 

temuan AMI Tahun 2020. Namun demikian, Ketua Program Studi dan KKJM 
menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu 

Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.  
 

 

VI. LAMPIRAN MONEV: 
1. Daftar Hadir  

2. Dokumentasi Kegiatan 

 

 

 

 

 


