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I. PENDAHULUAN 

Fakultas Sastra 

Alamat Jl. Semarang 5 Malang 

Nama Dekan Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D 

Tanggal RTM 30 Desember 2021 

Bukti Pengesahan  

 

 
 

 

II. TUJUAN RTM 

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada siklus Audit tahun sebelumnya 

telah ditindaklanjuti. 

b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap 

Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu Fakultas Sastra. 

c. Memetakan kesiapan Fakultas Sastra dalam melaksanakan program Akreditasi 

d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan UPPS. 

e. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas Sastra. 

 

III. JADWAL RTM 
Hari/Tanggal : Kamis, 30 Desember 2021 

No Jam Kegiatan 

1 08.00-08.15 Pembukaan 

2 08.15-09.00 Arahan dari Pimpinan 

3 09.00-10.00 Tinjauan terhadap hasil RTM yang lalu 

4 10.00-11.00 Pembahasan hasil Audit Mutu Internal (AMI) 

6 11.00-12.00 Pembahasan rencana perbaikan/perubahan yang perlu dilakukan oleh 

manajemen 

7 12.00-13.00 Ishoma 

8 13.00-14.00 Rekomendasi untuk peningkatan 

9 14.00-14.30 Kesimpulan RTM 

8 14.30-14.45 Penutup 

 

IV. TINJAUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL RTM TAHUN YANG LALU 

JURUSAN SASTRA INDONESIA 

PTK No: 1 

Kategori: KTS 

Standar/Kriteria: C3. Mahasiswa 

 

Temuan Audit: 

Prodi D3 Perpustakaan: Animo mahasiswa masih kurang karena peminat lebih cenderung memilih 

program S1 Ilmu Perpustakaan. 



 

Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang telah dilakukan oleh manajemen: 

Melakukan upaya pembentukan opini publik sehingga citra D3 dikesani juga bergengsi setara 

dengan S1. (Upaya ini direalisasikan melalui publikasi di berbagai media sosial) 

 

 

JURUSAN SASTRA INGGRIS 

PTK No: 1 

Kategori: KTS 

Standar/Kriteria: C9. Luaran dan Capaian Tridharma 

Temuan Audit: 

Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris: Prestasi mahasiswa di bidang non-akademik dalam 3 tahun 

terakhir kurang, sehingga diperlukan upaya memotivasi dan memfasilitasi mahasiswa untuk ikut 

serta dalam kompetisi internasional. 

Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang telah dilakukan oleh manajemen: 

Perlu kami petakan dulu jumlah kurangnya dari prestasi mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Inggris 

bidang Non-Akademik dalam 3 tahun terakahir.  

Rencana kegiatan:  

1. Melakukan pendataan lomba-lomba non akademik tingkat nasional dan atau internasional pada 

tahun berjalan.  

2. Melakukan seleksi mahasiswa yang memiliki potensi prestasi non akademik pada tahun 

berjalan. 

3. Mengikutkan mahasiswa dalam berbagai lomba bidang non akademik tingkat nasional dan atau 

internasional pada tahun berjalan  

4. Melakukan pendampingan oleh dosen dalam rangka penyiapan lomba bidang non akademik 

tingkat nasional dan atau internasional pada tahun berjalan 

 

 

JURUSAN SASTRA ARAB 

PTK No: 1 

Kategori: KTS 

Standar/Kriteria: C3. Mahasiswa 

 

Temuan Audit: 

Prodi S1 Pendidikan Bahasa Arab: terdapat ketidaksesuaian berupa belum dimilikinya mahasiswa 

asing. Dalam 2 tahun terakhir UM telah memiliki kebijakan untuk merekrut mahasiswa asing, tetapi 

animo calon mahasiswa masih kurang. 

 

Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang telah dilakukan oleh manajemen: 

Prodi S1 Pendidikan Bahasa Arab telah melakukan promosi-promosi melalui seminar internasional 

yang digelar berulang kali. Dalam  kegiatan tersebut, ada beberapa beberapa calon yang akan 

mendaftar di S1 Pendidikan Bahasa Arab. Namun para calon tersebut selalu bertanya tentang 

adakah beasiswa untuk mereka yang menjanjikan pasti dapat sehingga mereka tidak ragu untuk 

berangkat ke Indonesia.  



Sayangnya, kami dari prodi tidak berani berjanji karena selama ini beasiswa yang ada masih 

dikompetisikan dan tidak untuk semua pendaftar. Ketika jawaban kami tidak pasti tersebut 

akhirnya mereka tidak jadi mendaftar. Tahun 2021 kemaren ada pendaftar dari Thailand dan tinggal 

wawancara saja, tetapi kemudian mengundurkan diri karena alasan  masa pandemi yang masih 

belum berlalu. 

Selain itu, ada beberapa calon mahasiswa dari negara Arab yang tidak memiliki sertifikat TOEFL 

sebagai syarat pendaftaran beasiswa KNB dan ISS. Ketika kami beri penjelasan dari mereka ada 

yang menyatakan tidak mengenal tes tersebut dan di daerah mereka tidak ada atau mereka tidak 

tahu di mana layanan tes tersebut di daerah mereka. 

Perlu ada kebijakan tertulis bahwa mahasiswa LN yang masuk ke prodi akan mendapatkan beasiswa 

untuk kuota tertentu sehingga kami dari prodi akan berani menerima satu atau dua calon dengan 

kepastian diterima dan berani menyatakan kepada mereka bahwa ada beasiswa untuk mereka. 

Prodi akan meningkatkan dan mengupayakan lagi promosi sehingga mampu mendapatkan 

mahasiswa yang tidak hanya mencari beasiswa, karena sejauh ini semua pendaftar masih 

mengandalkan beasiswa. 

 

PTK No: 2 

Kategori: KTS 

Standar/Kriteria: C4. Sumber Daya Manusia 

Temuan Audit: 

Prodi S1 Pendidikan Bahasa Arab: terdapat ketidaksesuaian berupa belum tercapainya HKI yang 

merupakan luaran penelitian ataupun pengabdian masyarakat. Karena adanya kriteria yang tidak 

memungkingkan bagi ilmu sosial dan humaniora untuk mendapatkan HKI berupa Paten, Teknologi 

Tepat Guna, Produk Terstandarisasi dan Produk Tersertifikasi. 

 

Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang telah dilakukan oleh manajemen: 

HKI yang berupa hak cipta sudah terpenuhi dan sudah meningkat. Yang belum adalah hak paten. 

Jurusan Sastra Arab bersama jurusan lain di bawah koordinasi Fakultas sastra sudah memiliki tim 

HKI yang menangani bertambahnya jumlah HKI. Adapun untuk paten, untuk jurusan Pendidikan 

Bahasa memang masih belum ada, namun demikian, Jurusan akan terus mengupayakan jika ada 

produk skripsi atau produk penelitian yang memungkinkan untuk di hak patenkan, akan segera 

kami usulkan. 

 

 

JURUSAN SENI DAN DESAIN 

PTK No: 1 

Kategori: KTS 

Standar/Kriteria: C3. Mahasiswa 

 

Temuan Audit: 

Prodi D3 Game Animasi, S1 PSTM, S1 PSR: 

terdapat ketidaksesuaian berupa belum dimilikinya mahasiswa asing. Dalam 2 tahun terakhir UM 

telah memiliki kebijakan untuk merekrut mahasiswa asing, tetapi animo calon mahasiswa masih 

kurang. 

 



Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang telah dilakukan oleh manajemen: 

Sudah melakukan kegiatan international lecture yang mengundang mahasiswa asing untuk dapat 

membantu mempromosikan program studi D3 Game Animasi, S1 PSTM, S1 PSR di tingkat 

internasional. 

 

Melakukan promosi melalui seminar internasional yang rutin dilaksanakan setiap tahun yang 

diselenggarakan oleh jurusan dan prodi, misalnya ICADECS, INCEPA, DANCOC 

 

PTK No: 2 

Kategori: KTS 

Standar/Kriteria: C4. Sumber Daya Manusia 

 

Temuan Audit: 

Prodi S1 PSR, S1 PSTM, S1 DKV, D3 Game Animasi: Belum ada dosen Bergelar doktor, Jumlah Dosen 

dg Jabatan akademik Lektor Kepala Masih Kurang, tetapi saat ini sudah banyak dosen yang sedang 

menempuh studi lanjut. 

 

Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang telah dilakukan oleh manajemen: 

Berdasarkan homebased PD Dikti, Prodi S1 PSR sudah memiliki 1 doktor, S1 PSTM memiliki 2 

doktor, S1 DKV memiliki 3 doktor, D3 Game Animasi  belum ada doctor. Tetapi di D3 Game animasi 

terdapat 3 orang dosen yang sedang menempuh studi lanjut doctor. Di S1 PSR 1 dosen lanjut studi 

dan S1 PSTM 1 dosen lanjut studi. 

Terkait jumlah dosen dengan Jabatan akademik LK, saat ini sudah 1 dosen yang memproses dan 1 

dosen memproses ke GB. 

 

PTK No: 3 

Kategori: OB 

Standar/Kriteria: C7. Penelitian 

 

Temuan Audit: 

Prodi S1 PSR, S1 PSTM, S1 DKV, D3 GA, S2 KSR : jumlah publikasi ilmiah dengan judul yang relevan 

dengan bidang prodi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir masih belum maksimal. 

 

Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang telah dilakukan oleh manajemen: 

Menyediakan kegiatan ilmiah seperti seminar nasional dan seminar internasinal. Mengikutsertakan 

para dosen untuk mengikuti kegiatan ilmiah tersebut. Mendorong para dosen untuk menulis artikel 

pada jurnal melalui kegiatan workshop penulisan karya ilmiah 

 

PTK No: 4 

Kategori: OB 

Standar/Kriteria: C9. Luaran dan Capaian Tridharma 

Temuan Audit: 

Prodi S1 PSR, S1 PSTM, S1 DKV, D3 GA, S2 KSR : jumlah publikasi ilmiah mahasiswa di tingkat 

internasional masih belum maksimal. 

 



Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang telah dilakukan oleh manajemen: 

Menyediakan kegiatan ilmiah seminar internasinal. Mengikutsertakan para mahasiswa untuk 

mengikuti kegiatan ilmiah tersebut. Mendorong para mahasiswa untuk menulis artikel pada jurnal 

melalui kegiatan workshop penulisan karya ilmiah. Menyertakan mahasiswa pada penelitian dosen. 

 

 

PRODI S2 KEGURUAN BAHASA 

PTK No: 1 

Kategori: KTS 

Standar/Kriteria: C3. Mahasiswa 

 

Temuan Audit: 

Masih belum sesuai standar dalam hal kurangnya animo mahasiswa karena pembentukan prodi ini 

merupakan mandat, sehingga diperlukan upaya yang lebih besar untuk dapat meningkatkan animo 

mahasiswa. 

 

Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang telah dilakukan oleh manajemen: 

Program studi S2 Keguruan Bahasa telah menyebarkan brosur melalui berbagai media seperti 

whatsApp  ke grup-grup, misalnya koorprodi S1 bahasa asing di universitas eks IKIP se Indonesia 

untuk diteruskan kepada mahasiswa lulusan mereka. 

 

V. EVALUASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT 

Fokus pengembangan FS UM tahun 2022 dilakukan dengan mempertahankan, melanjutkan, dan 
meningkatkan capaian kinerja tahun 2021, dan diupayakan untuk mencerminkan output dan 
outcomes yang diamanatkan oleh Renstra Bisnis UM 2020 – 2024 dan Renstra Bisnis FS 2020 – 
2024.  
Fokus program operasional yang perlu mendapatkan perhatian antara lain: 
1. Percepatan masa studi mahasiswa sesuai dengan jenjangnya (diploma, sarjana, atau 

pascasarjana) 
2. Peningkatan pemanfaatan Sipejar oleh dosen dengan melakukan pengayaan isi, peningkatan 

metode pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian mahasiswa dalam belajar 
3. Percepatan penyelesaian skripsi, tesis, disertasi, dan tugas akhir dengan mengintensifkan 

pembimbingan dan penjadwalan pertemuan antara tim/satgas skripsi/tesis/desertasi masing-
masing jurusan dengan mahasiswa penulis di awal, tengah, dan akhir semester. 

4. Penambahan perolehan status akreditasi internasional (AQAS) prodi melalui peningkatan 
sarana dan prasarana pembelajaran serta penyediaan dokumen-dokumen pembelajaran 
dengan merujuk pada standar AQAS. 

5. Peningkatan koordinasi persiapan dan penyiapan POB penerimaan dan pengelolaan 
mahasiswa kerja sama dan/atau asing/internasional. 

6. Pengembangan kegiatan dosen dan mahasiswa untuk memastikan pemanfaatan bahan 
pustaka secara maksimal khususnya bahan pustaka berupa jurnal internasional yang sudah 
dilanggan untuk kepentingan pembuatan proposal penelitian, pengabdian kepada masyarakat, 
dan publikasi ilmiah dengan orientasi FS UM sebagai pencipta dan penyedia informasi ilmiah 
ilmu kependidikan dan nonkependidikan dalam bidang bahasa, seni, dan desain. 

7. Peningkatan pemberian kesempatan belajar melalui (a) pemberian beasiswa bagi mahasiswa 
berprestasi dan berekonomi lemah, (b) penambahan dan pemanfaatan sarana belajar berbasis 
pemanfaatan multimedia dan teknologi informasi dan komunikasi bagi berbagai lapisan 
masyarakat, (c) pemberian dana bantuan penyelesaian studi dengan pemberian hibah skripsi, 



tesis, serta disertasi, (d) pelaksanaan program MBKM, dan (e) mendorong mahasiswa untuk 
mendapatkan sertifikat profesi/kompetensi. 

8. Peningkatan luaran hasil skripsi, tesis, disertasi berupa publikasi artikel ilmiah di jurnal nasional 
dan internasional, karya HKI/paten granted, buku ajar cetak/digital, dan karya monumental 
lainnya. 

9. Peningkatan bentuk dan ragam kerja sama dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah, 
lembaga swasta, sekolah, dan perguruan tinggi/lembaga dalam dan luar negeri. 

10. Peningkatan implementasi bentuk-bentuk kerja sama dengan lembaga-lembaga dalam dan 
luar negeri yang selama ini sudah memiliki MoU dengan Universitas Negeri Malang/Fakultas 
Sastra 

11. Peningkatan mutu pembinaan kegiatan penalaran mahasiswa dengan mengintensifkan 
pembimbingan mahasiswa baru dan mahasiswa berpotensi dalam penulisan karya ilmiah 
mahasiswa. 

12. Peningkatan mutu pembinaan dan pemberian insentif kegiatan penalaran mahasiswa dengan 
mengintensifkan pembimbingan mahasiswa baru dan mahasiswa berpotensi terkait prestasi 
non akademik dan publikasi di media non akademis (misal, media massa dan medsos). 

13. Peningkatan kualitas penerbitan jurnal ilmiah berbasis karya skripsi, tesis, dan disertasi. 
14. Peningkatan aktivitas dan gelar seni dan desain oleh para dosen FS UM yang menekuni seni 

dan desain. 
15. Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan jabatan dosen melalui studi lanjut, pelatihan 

kompetensi dan percepatan guru besar. 
16. Peningkatan kapasitas kelembagaan yang dilakukan dengan meningkatkan etos kerja dan 

disiplin dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan penunjang. 
17. Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang dilakukan 

dengan meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan serta membimbing, 
mengarahkan, dan pembinaan untuk melaksanakan layanan prima dan meningkatkan kinerja. 

18. Peningkatan penataan pola pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel yang 
dilakukan dengan mendukung kinerja Divisi Audit Internal UM dan penerapan Rencana Bisnis 
Anggaran (RBA) yang terprogram, terkontrol, transparan, dan akuntabel. 

19. Pengintensifan analisis dan dokumentasi data tracer-study seluruh alumni dan peserta 
program-program, seperti, Pertukaran Mahasiswa, Dharmasiswa, In-country Program, dan 
BIPA. 

20. Peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta luarannya dengan 
melibatkan mahasiswa, alumni, dan kolaboratur asing. 

 

VI. KESIMPULAN RTM 
a. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem 

Penjaminan Mutu Internal. 
b. UPPS telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. 
c. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) pada temuan audit sebelumnya sudah ditindaklanjuti secara 

efektif. 
d. Temuan pada periode audit ini terdapat 2 KTS dan 5 OB 

 

 


