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IV. TINJAUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL  

1. PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) PADA AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN LALU 
(2021) 
 

Departemen Sastra Indonesia 
PTK No: 1 
Kategori: OB 
Standar/Kriteria: C3. Mahasiswa 
 
Temuan Audit: 
Prodi D3 Perpustakaan: Animo calon mahasiswa masih kurang pada tahun 2020 peminat 119 
mahasiswa sedangkan terjadi penurunan di tahun 2021 peminat hanya 76 mahasiswa, hal ini 
dikarenakan peminat lebih cenderung memilih jenjang S1 Ilmu Perpustakaan di Jurusan yang sama 
 
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, serta telah melakukan 
promosi melalui penyebaran mahasiswa PKL diberbagai tempat.  Disamping itu pengenalan alumni 
D3 yang telah sukses kepada mahasiswa baru setiap tahun juga sebagai upaya lain yang dilakukan 
prodi. 
PTK No: 2 
Kategori: OB  
Standar/Kriteria: C3. Mahasiswa 
 
Temua Audit: 
Prodi D3 Perpustakaan dan S1 Ilmu Perpustakaan: Belum memiliki mahasiswa asing, walaupun 
dalam 3 tahun terakhir UM telah memiliki kebijakan untuk merekrut mahasiswa asing melalui 
program UM ISS (International Student Scholarships), tetapi animo calon mahasiswa dari luar negeri 
ke prodi tersebut masih kurang. Untuk itu prodi perlu melakukan promosi yang lebih intensif lagi 
misalnya dengan menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah di luar negeri. 
 
Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang telah dilakukan oleh manajemen: 
Prodi D3 Perpustakaan: Upaya yang telah direalisasikan yakni melalui program KNB, serta 
melakukan kerjasama untuk memperluas jaringan dan pembuatan promosi prodi melalui website, 
flyer dan jaringan alumni serta diseminasi informasi program UM ISS melalui jaringan web dan 
media sosial.  
Prodi S1 Ilmu Perpustakaan telah merintis kerjasama dengan UiTM untuk kegiatan co-teaching dan 
outbound PT luar negeri. Pengenalan prodi Ilmu Perpustakaan diselenggarakan melalui penguatan 
kerjasama luar negeri khususnya pada mitra PT Luar negeri yang telah terjalin kerjasama 
sebelumnya. 

PTK No: 3 
Kategori: KTS 
Standar/Kriteria: C4. Sumber Daya Manusia  
 
Temua Audit: 
Prodi S3 Pendidikan Bahasa Indonesia: Belum ada sumber pembiayaan luar negeri untuk kegiatan 
penelitian dan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi, tetapi saat ini prodi sudah 
memiliki banyak jalinan kerjasama internasional sehingga ada peluang untuk memperluas ruang 
lingkup kerjasama pada pembiayaan penelitian dan PkM. 
 
Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang telah dilakukan oleh manajemen: 



 

Upaya yang telah direalisasikan oleh prodi adalah melakukan penjajakan kerja sama luar negeri yang 
sudah ada untuk ditingkatkan dalam kegiatan kolaborasi penelitian dan PkM DTPS. 

PTK No: 6 
Kategori: KTS 
Standar/Kriteria: C9. Luaran dan Capaian Tridarma  
 
Temua Audit:  
Prodi D3 Perpustakaan, Prodi S1 Ilmu Perpustakaan, Prodi S2 & S3 Pendidikan Bahasa Indonesia:  
Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik masih kurang, karena minimnya 
penyelenggaraan kompetisi di bidang perpustakaan baik di tingkat lokal, nasional maupun 
internasional dalam 3 tahun terakhir. 
 
Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang telah dilakukan oleh manajemen: 
Upaya yang telah direalisasikan: 
Prodi D3 Perpustakaan  
Melakukan pembinaan kepada mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan lomba, selain itu 
pendeteksian dini pada mahasiswa angkatan terbaru yang memiliki prestasi melalui pengunggahan 
pada simawa. Serta melakukan diseminasi informasi lomba di bidang perpustakaan kepada grup 
angkatan D3 perpustakaan. 
Prodi S1 Ilmu Perpustakaan  
Menyampaikan setiap informasi lomba yang diketahui oleh prodi kepada mahasiswa, selain itu  
Memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan pendampingan mulai dari persiapan hingga akhir 
lomba, dan juga memberikan bantuan biaya bagi mahasiswa yang mengikuti lomba.  
Prodi S2 & S3 Pendidikan Bahasa Indonesia 
Meningkatkan kegiatan sosialisasi berbagai kompetisi bidang akademik kepada mahasiswa melalui 
grup WA dan media sosial, serta meningkatkan wawasan pentingnya keikutsertaan berkompetisi 
bagi individu dan lembaga, khususnya yang relevan dengan matakuliah. 
 

PTK No: 7 
Kategori: OB T 
Standar/Kriteria: C9. Luaran dan Capaian Tridarma 
 
Temuan Audit: 
Prodi S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah: Prestasi mahasiswa di bidang akademik 
dan non-akademik khususnya di tingkat internasional masih perlu ditingkatkan. 
 
Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang telah dilakukan oleh manajemen: 
Upaya yang dilakukan (1) Pengiriman mahasiswa dalam lomba tingkat internasional, (2) pengiriman 
mahasiswa dalam program KKN/KPL internasional, dan (3) pelibatan mahasiswa dalam penulisan 
artikel untuk seminar internasional. 
 

 
Departemen Sastra Inggris 
PTK No: 2 
Kategori: OB  
Standar/Kriteria: C3. Mahasiswa 

 
Temuan Audit:  
Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris: Belum memiliki mahasiswa asing, walaupun dalam 3 tahun 
terakhir UM telah memiliki kebijakan untuk merekrut mahasiswa asing melalui program UM ISS 
(International Student Scholarships), tetapi animo calon mahasiswa dari luar negeri ke prodi 
tersebut masih kurang. Untuk itu prodi perlu melakukan promosi yang lebih intensif lagi misalnya 
dengan menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah di luar negeri. 



 

 
Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang telah dilakukan oleh manajemen: 
Upaya yang telah dilakukan prodi adalah   
1. melakukan promosi Program UM ISS (International Student Scholarships) melalui website, WA, 

Facebook, dan social media lainnya. 
2. ikut menyeleksi calon mahasiswa yang mendaftar program Program UM ISS (International 

Student Scholarships) dengan wawancara. Dalam hal ini, Departemen Sastra Inggris telah 
merekomendasi calon mahasiswa yang bisa diterima. Namun, keputusan akhir diterima 
tidaknya calon mahasiswa asing untuk Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris dilakukan oleh HI 
Universitas Negeri Malang. 

 
Departemen Sastra Arab 
PTK No: 2 
Kategori: OB  
Standar/Kriteria: C3. Mahasiswa 

 
Temuan Audit:  
Prodi S1 Pendidikan Bahasa Arab 
Belum memiliki mahasiswa asing, walaupun dalam 3 tahun terakhir UM telah memiliki kebijakan 
untuk merekrut mahasiswa asing melalui program UM ISS (International Student Scholarships), 
tetapi animo calon mahasiswa dari luar negeri ke prodi tersebut masih kurang. Untuk itu prodi perlu 
melakukan promosi yang lebih intensif lagi misalnya dengan menjalin kerja sama dengan sekolah-
sekolah di luar negeri. 

 
Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang telah dilakukan oleh manajemen: 
Upaya yang telah direalisasikan adalah Brosur ISS sudah disampaikan ke beberapa negara melalui 
grup Whatsapp dan bahkan ada 1 mahasiswa yang mendaftar tetapi tidak diteruskan.  
 

PTK No: 6 
Kategori: KTS 
Standar/Kriteria: C9. Luaran dan Capaian Tridarma  
 
Temua Audit:  
Prodi S2 Keguruan Bahasa Arab: Prestasi mahasiswa di bidang akademik masih kurang, karena 
sebagian besar mahasiswa kurang memiliki minat untuk mengikuti kompetisi dan lebih fokus pada 
penyelesaian studi. 
 
Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang telah dilakukan oleh manajemen: 
Upaya yang telah dilakukan oleh prodi adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa S2 untuk 
menjadi narasumber pada seminar internasional, yaitu pada ajang INCAFA, MUDALLA, KONASBARA, 
SEMNASBAMA, ISOLEC dan ICALL. Selain itu, untuk Prestasi bidang akademik dalam kaitannya 
dengan penelitian adalah berhasilnya 8 mahasiswa S2 Keguruan Bahasa Arab dalam memperoleh 
hibah tesis dari LPPM yang luarannya berupa artikel ilmiah yang pada saat ini menunggu proses 
publish. Serta aspek akademik lain yang telah dicapai mahasiswa adalah diperolehnya HKI Granted 
para mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dan pengabdian dosen.  

 
Departemen Sastra Jerman 
PTK No: 2 
Kategori: OB  
Standar/Kriteria: C3. Mahasiswa 

 
Temuan Audit:  



 

Prodi S1 Pendidikan Bahasa Mandarin 
Belum memiliki mahasiswa asing, walaupun dalam 3 tahun terakhir UM telah memiliki kebijakan 
untuk merekrut mahasiswa asing melalui program UM ISS (International Student Scholarships), 
tetapi animo calon mahasiswa dari luar negeri ke prodi tersebut masih kurang. Untuk itu prodi perlu 
melakukan promosi yang lebih intensif lagi misalnya dengan menjalin kerja sama dengan sekolah-
sekolah di luar negeri. 

 
Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang telah dilakukan oleh manajemen: 
Dalam kurun waktu 3 tahun pandemi, mahasiswa asing, dalam hal ini yang berasal dari China belum 
bisa datang ke Indonesia. Berdasarkan kesepakatan dengan Guangxi Normal University, program 
3+1 dengan mendatangkan mahasiswa dari Guangxi Normal University akan dilakukan pada tahun 
2023. Upaya yang telah direalisasikan adalah melakukan promosi untuk menawarkan kerjasama 
dengan universitas lain di luar negeri. Kerjasama yang telah dilakukan adalah kerjasama dengan 
Universiti Putra Malaya.  
Salah satu cara lain untuk menarik minat mahasiswa asing adalah dengan diadakannya program Ni 
hao Indonesia.  Program ini ditujukan bagi penutur asli Bahasa Mandarin dengan tingkat 
kemampuan kebahasaan mulai dari dasar. Di kelas Ni hao, Indonesia!, peserta akan diajak mengenal 
lebih dekat Bahasa dan Budaya Indonesia secara virtual, yang dikemas secara menarik dan 
menggunakan metode pembelajaran yang interaktif. Kegiatan ini diikuti oleh 23 peserta mahasiswa 
dari beberapa universitas di Tiongkok. 
PTK No: 4 
Kategori: OB  
Standar/Kriteria: C4. Sumber Daya Manusia 
 
Temuan Audit:  

Prodi S1 Pendidikan Bahasa Mandarin: Kualifikasi akademik dosen tetap belum mencukupi 
untuk jabatan guru besar maupun lektor kepala. 
 
Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang telah dilakukan oleh manajemen: 
Masa kerja dosen Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin  rata-rata adalah 4 tahun 5 bulan dengan input 
S2. Pada saat ini jabatan fungsional para dosen adalah asisten ahli dan sedang diupayakan dalam 
kurun waktu 1 tahun ke depan harus bisa naik menjadi Lektor. Selain itu, para dosen prodi 
pendidikan bahasa Mandarin telah  dihimbau untuk segera melanjutkan studi S3 di luar negeri. 

PTK No: 5 
Kategori: OB  
Standar/Kriteria: C4. Sumber Daya Manusia 
 
Temuan Audit:  
Prodi S1 Pendidikan Bahasa Mandarin 
Belum memiliki dosen dengan jabatan akademik Doktor. 
 
Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang telah dilakukan oleh manajemen: 
Pimpinan fakultas Sastra telah membuat kebijakan kewajiban menempuh pendidikan S3 bagi dosen-
dosen yang masih S2. Prodi pendidikan bahasa Mandarin telah memetakan dosen-dosen yang akan 
menempuh pendidikan lanjut S3.  Beberapa dosen Prodi Mandarin telah berusaha mencari peluang 
untuk melanjutkan studi dan akan segera menindaklanjutinya.  

PTK No: 7 
Kategori: OB T 
Standar/Kriteria: C9. Luaran dan Capaian Tridarma 
 
Temuan Audit: 
Prodi S1 Pendidikan Bahasa Mandarin: Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik 
khususnya di tingkat internasional masih perlu ditingkatkan. 



 

 
Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang telah dilakukan oleh manajemen: 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut beberapa upaya telah dilakukan oleh Prodi Pendidikan 
Bahasa Mandarin, yaitu penelusuran minat dan bakat mahasiswa Prodi mandarin serta mendorong 
mahasiswa berpartisipasi dalam berbagai kompetisi. serta aktif mengikuti seminar Internasional 
atau mengirim paper seperti ISOLEC, Seminar APSMI. Kegiatan Internasional lainnya mengikuti 
seperti magang Thailand. Pada tahun 2023 program 3+1 kerjasama dengan Guangxi Normal 
University akan dimulai. Proses pendaftaran dans seleksi akan dimulai pada bulan Februari 2023. 
 

 
Departemen Seni dan Desain 

PTK No: 2 
Kategori: OB  
Standar/Kriteria: C3. Mahasiswa 
Temuan Audit:  
Prodi D3 Game Animasi dan Prodi S2 Keguruan Seni Rupa: Belum memiliki mahasiswa asing, 
walaupun dalam 3 tahun terakhir UM telah memiliki kebijakan untuk merekrut mahasiswa asing 
melalui program UM ISS (International Student Scholarships), tetapi animo calon mahasiswa dari 
luar negeri ke prodi tersebut masih kurang. Untuk itu prodi perlu melakukan promosi yang lebih 
intensif lagi misalnya dengan menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah di luar negeri. 
 
Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang telah dilakukan oleh manajemen: 
Prodi D3 Game Animasi berupaya melakukan promosi melalui dosen-dosen yang sedang studi ke 
luar negeri untuk bisa menjaring calon mahasiswa serta menyiapkan media promosi digital yang bisa 
diakses secara luas. untuk kedepannya upaya promosional ini akan dilanjutkan dengan menambah 
stimulus promosi melalui kegiatan akademik yang dapat mendatangkan animo mahasiswa LN ke 
prodi D3 Game animasi. 
Prodi S2 Keguruan Seni Rupa telah melakukan penjajakan kerjasama dengan perguruan tinggi di 
luar negeri dengan menjalin komunikasi awal dan pengajuan PKS. Pada saat ini Prodi KSR telah 
memperoleh akreditasi dari AQAS, sehingga dapat digunakan sebagai modal akademis yang baik 
untuk membuka peluang  penerimaan terhadap mahasiswa asing. 

PTK No: 4 
Kategori: OB  
Standar/Kriteria: C4. Sumber Daya Manusia 
 
Temuan Audit:  
Prodi D3 Game Animasi: Kualifikasi akademik dosen tetap belum mencukupi untuk jabatan guru 
besar maupun lektor kepala. 
 
Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang telah dilakukan oleh manajemen: 
Di Prodi D3 Game animasi terdapat 3 orang dosen yang sedang menempuh studi lanjut doktor, 
setelah lulus segera memproses ke Lektor Kepala. 

PTK No: 5 
Kategori: OB  
Standar/Kriteria: C4. Sumber Daya Manusia 
 
Temuan Audit:  
Prodi D3 Game Animasi: Belum memiliki dosen dengan jabatan akademik Doktor. 
 
Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang telah dilakukan oleh manajemen: 
Prodi D3 Game Animasi saat ini memiliki 3 dosen yang sedang berproses untuk penyelesaian 
pendidikan doktoral, diharapkan pada tahun 2025 sudah dapat menyelesaikan studinya.  

 



 

Prodi S2 Keguruan Bahasa 
PTK No: 2 
Kategori: OB  
Standar/Kriteria: C3. Mahasiswa 

 
Temuan Audit:  
Belum memiliki mahasiswa asing, walaupun dalam 3 tahun terakhir UM telah memiliki kebijakan 
untuk merekrut mahasiswa asing melalui program UM ISS (International Student Scholarships), 
tetapi animo calon mahasiswa dari luar negeri ke prodi tersebut masih kurang. Untuk itu prodi perlu 
melakukan promosi yang lebih intensif lagi misalnya dengan menjalin kerja sama dengan sekolah-
sekolah di luar negeri. 
 
Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang telah dilakukan oleh manajemen: 
Upaya yang telah direalisasikan oleh prodi adalah melakukan publikasi ke berbagai media sosial 
yang dimiliki oleh prodi dan fakultas. 

 
2. TINJAUAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN INI (2022) DAN RENCANA TINDAK 

LANJUT DI TAHUN SELANJUTNYA (2023) 
 

Departemen Sastra Indonesia 
PTK No: 1 
Kategori: OB 
Standar/Kriteria: C3. Mahasiswa 
 
Temuan Audit:  
Prodi D4 Perpustakaan Digital dan Prodi S1 Ilmu Perpustakaan: Belum memiliki mahasiswa asing, 
walaupun dalam 4 tahun terakhir UM telah memiliki kebijakan untuk merekrut mahasiswa asing 
melalui program UM ISS (international Student Scholarships), tetapi animo calon mahasiswa dari 
luar negeri ke prodi tersebut masih kurang. Untuk itu prodi perlu melakukan promosi yang lebih 
intensif lagi misalnya dengan menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah di luar negeri. 
 
Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang akan dilakukan oleh manajemen 
Upaya yang akan dilakukan oleh prodi D4 Perpustakaan Digital adalah melakukan penguatan 
kerjasama dengan PT Luar negeri untuk ditawarkan kegiatan kolaborasi terlebih dahulu sebagai 
bentuk pengenalan prodi D4 Perpustakaan Digital. Selain itu, upaya lainnya melalui publikasi dalam 
bentuk website, flyer, media sosial yang akan gencar dilakukan untuk memperluas jaringan dan 
pengenalan prodi baru secara luas. Kerjasama penelitian dengan kolaborator PT luar negeri terus 
terjalin termasuk pemaksimalan Adjunct Professor D4 Perpustakaan digital yaitu Prof Martin Ebner. 
Rintisan kerjasama Prodi S1 Ilmu Perpustakaan dengan PT Luar negeri telah terjalin kuat seperti 
Faculty of Information Management (FPM), Universiti Teknologi MARA. Kerjasama yang 
direncanakan di tahun 2023 adalah memiliki mahasiswa outbound dan inbound dari kedua program 
studi UiTM dan Ilmu Perpustakaan UM (reciprocal). 

 
PTK No: 2 
Kategori: KTS 
Standar/Kriteria: C3. Mahasiswa 
 
Temuan Audit:  
Pada Prodi D3 Perpustakaan, D4 Perpustakaan Digital, Prodi S2 dan S3 Pendidikan Bahasa 
Indonesia: Rasio jumlah mahasiswa program studi sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah 
DTPS. Khusus prodi D3 Perpustakaan rasio mahasiswa karena jumlah mahasiswa aktif prodi D3 



 

Perpustakaan sebanyak 2 orang dan prodi telah ditransformasikan menjadi D4 Perpustakaan 
Digital sedangkan prodi D4 Perpustakaan Digital merupakan prodi baru. 
 
Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang akan dilakukan oleh manajemen 
Dikarenakan 3 dosen di prodi D3 Perpustakaan/D4 Perpustakaan Digital sedang studi lanjut S3, 
maka jumlah offering di prodi tidak dapat ditambahkan, mengikuti sebelumnya hanya memiliki 1 
offering. Namun di tahun 2023 sudah ada dosen S3 yang lulus untuk kemudian offering dapat 
ditambah dan rasio mahasiswa dan dosen akan terpenuhi sesuai aturan dikti. 
Upaya akan dilakukan prodi S2 & S3 Pendidikan Bahasa Indonesia adalah Meningkatkan sosialisasi 
penerimaan mahasiswa baru melalui media sosial dan grup WA kelas dan alumni, serta 
meningkatkan jumlah penerimaan mahasiswa baru.  

PTK No: 3 
Kategori:OB 
Standar/Kriteria: C4. Sumber Daya Manusia 
Temuan Audit:  
Pada Prodi S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah,  
S1 Bahasa dan Sastra Indonesia, 
D4 Perpustakaan Digital,  
D3 Perpustakaan,  
S2 dan S3 Pendidikan Bahasa Indonesia 
Luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) dan luaran 
penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk(Produk Terstandarisasi, 
ProdukTersertifikasi), Karya Seni,Rekayasa Sosial masih belum ada. Hal tersebut dapat terjadi karena 
adanya kriteria yang tidak memungkinkan bagi ilmu sosial dan humaniora untuk mendapatkan HKI 
berupa Paten, Teknologi Tepat Guna, Produk Terstandarisasi dan Produk Tersertifikasi. 
 
Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang akan dilakukan oleh manajemen 
Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia (S1, S2, S3): 
Untuk meningkatkan jumlah HKI luaran penelitian atau PkM yang dilakukan adalah dengan 
melakukan pendampingan kepada dosen dalam mengurus HKI. Selain itu, akan dilakukan fasilitasi 
administrasi agar dosen tidak mendapat kesulitan dalam pengurusan HKI. 
Untuk Prodi S1 Ilmu Perpustakaan telah memiliki HKI yang cukup, bahkan untuk mahasiswa 
angkatan 2018, 2 offering masing-masing memiliki HKI. Selain itu matakuliah yang dianggap 
produktif menghasilkan luaran telah dititipi untuk projek akhirnya dalam bentuk produk dan 
didaftarkan HKI. Luaran skripsi mahasiswa departemen sastra Indonesia khususnya skripsi 
pengembangan, dikawal untuk didorong terbit HKI-nya. 

 

Departemen Sastra Inggris 
PTK No: 3 
Kategori:OB 
Standar/Kriteria: C4. Sumber Daya Manusia 
 
Temuan Audit:  
S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Bahasa dan Sastra Inggris, S2 dan S3 Pendidikan Bahasa Inggris: 
Luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) dan luaran 
penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk(Produk Terstandarisasi,Produk  
Tersertifikasi), Karya Seni,Rekayasa Sosial masih belum ada. Hal tersebut dapat terjadi karena 
adanya kriteria yang tidak memungkinkan bagi ilmu sosial dan humaniora untuk mendapatkan HKI 
berupa Paten, Teknologi Tepat Guna, Produk Terstandarisasi dan Produk Tersertifikasi. 
 
Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang akan dilakukan oleh manajemen 
Upaya yang akan di lakukan Departemen Sastra Inggris: 



 

1. Departemen akan membuat kontrak kinerja dosen dengan Ketua Departemen terkait luaran 
penelitian sesuai kontrak Rektor dan Dekan. Kontrak dosen ini disesuaikan dengan kemampuan 
dan pengalaman dosen dalam hal luaran. Tiap dosen akan memperoleh jumlah luaran yang 
berbeda.  

2. Departemen akan mewajibkan 1 dosen untuk mengajukan HKI berbasis mata kuliah setiap 1 
semester. Mahasiswa akan dilibatkan untuk membantu dosen.  

3. Departemen akan melakukan pendaftaran dan pendampingan internal untuk peningkatan 
luaran HKI.  

 
Departemen Sastra Jerman 
PTK No: 3 
Kategori:OB 
Standar/Kriteria: C4. Sumber Daya Manusia 
 
Temuan Audit: 
S1 Pendidikan Bahasa Jerman dan S1 Pendidikan Bahasa Mandarin:  Luaran penelitian/PkM yang 
mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) dan luaran penelitian/PkM dalam bentuk 
Teknologi Tepat Guna, Produk(Produk Terstandarisasi,Produk Bersertifikasi), Karya Seni,Rekayasa 
Sosial masih belum ada. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kriteria yang tidak memungkinkan 
bagi ilmu sosial dan humaniora untuk mendapatkan HAKI berupa Paten, Teknologi Tepat Guna, 
Produk Terstandarisasi dan Produk Bersertifikasi. 
 
Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang akan dilakukan oleh manajemen 
Pada kurun waktu 2022, Departemen Sastra Jerman berhasil mendapatkan 44 karya yang mendapat 
HKI dari luaran penelitian. Untuk HAKI berupa paten, teknologi tepat guna, dan produk 
terstandarisasi serta produk bersertifikat akan diupayakan dengan melakukan penelitian dengan 
berkolaborasi baik dari departemen seni desain maupun departemen lainnya yang relevan dengan 
kebutuhan penelitian yang dilakukan dosen.  

PTK No: 4 
Kategori:OB 
Standar/Kriteria: C4. Sumber Daya Manusia 

 
Temuan Audit: 
Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin: Belum memiliki dosen dengan jabatan akademik Doktor 
 
Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang akan dilakukan oleh manajemen 
Para dosen Prodi pendidikan bahasa Mandarin berencana mulai tahun 2023 secara bertahap akan 
melanjutkan studi S3 di luar negeri. Dengan demikian, sekitar 4 tahun ke depan prodi akan memiliki 
dosen dengan gelar doktor. 

 

Departemen Seni dan Desain 
PTK No: 1 
Kategori: OB 
Standar/Kriteria: C3. Mahasiswa 
 
Temuan Audit:  
Pada prodi D4 Animasi, S1 Prodi Pendidikan Seni Tari dan Musik dan Prodi S2 Keguruan Seni Rupa: 
Belum memiliki mahasiswa asing, walaupun dalam 4 tahun terakhir UM telah memiliki kebijakan 
untuk merekrut mahasiswa asing melalui program UM ISS (international Student Scholarships), 
tetapi animo calon mahasiswa dari luar negeri ke prodi tersebut masih kurang. Untuk itu prodi perlu 
melakukan promosi yang lebih intensif lagi misalnya dengan menjalin kerja sama dengan sekolah-
sekolah di luar negeri. 
 



 

Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang akan dilakukan oleh manajemen 
Pada semester ganjil 2022/2023 Prodi D4 Animasi telah melakukan program Short Course Non-
Degree yang diikuti oleh mahasiswa asing dari Ghana. Pada semester genap 2022/2023 ini juga akan 
mengagendakan lanjutan shortcourse tersebut yang akan diikuti oleh mahasiswa asing dari Inggris.  
Pada Prodi PSTM memang belum ada mahasiswa asing yang mengambil kuliah di PSTM.  Kedepan 
melalui kerjasama dengan perguruan tinggi LN kami merencanakan program pertukaran input 
mahasiswa dengan universitas di Malaysia maupun Thailand untuk perkuliahan reguler. Pada 
semester gasal 2022/2023 telah ada mahasiswa PSTM yang melakukan AM di perguruan tinggi di 
Thailand harapannya ini dapat memberikan pengalaman sebagai calon guru dan ada mahasiswa dari 
universitas tersebut yang tertarik untuk mengikuti program perkuliahan di PSTM. 
Prodi S2 Keguruan Seni Rupa akan melakukan promosi melalui media sosial dan melanjutkan 
kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Thailand dan UUM Malaysia. 

PTK No: 4 
Kategori:OB 
Standar/Kriteria: C4. Sumber Daya Manusia 

 
Temuan Audit:  
Prodi D4 Animasi: Belum memiliki dosen dengan jabatan akademik Doktor, tetapi saat ini 3 (tiga) 
dosen di prodi D4 Animasi tersebut sedang menempuh pendidikan S3 di luar negeri. Dan 1 (satu) 
dosen di prodi D3 Game Animasi melakukan tahap pengajuan Lektor Kepala. 
 
Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang akan dilakukan oleh manajemen 
Saat ini dosen prodi D4 Animasi atas nama  Andy Pramono ST, MT, telah selesai pengajuan Lektor 
Kepala. selain itu terdapat 3 dosen yang sedang berproses untuk penyelesaian pendidikan doktor, 
diharapkan pada tahun 2025 sudah dapat menyelesaikan studinya. 

 
Semua Program Studi di Fakultas Sastra  
PTK No: 5 
Kategori: KTS 
Standar/Kriteria: C9. Luaran dan Capaian Tridharma 

 
Temuan Audit:  
Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik khususnya di tingkat internasional masih 
perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan di masa pandemi selama hampir 3 tahun terakhir pagelaran 
lomba tingkat internasional, nasional, maupun lokal banyak yang ditunda maupun dibatalkan. 
Sedangkan untuk lomba yang diadakan secara virtual hanya sesuai untuk bidang tertentu saja, dan 
memiliki peserta yang jauh lebih banyak sehingga persaingan lebih ketat dan kesempatan 
mendapatkan prestasi menjadi berkurang. Khusus untuk Mahasiswa Pascasarjana S2 dan S3, 
kesempatan untuk mengikuti lomba sangat terbatas, tidak banyak lomba-lomba non-akademik bagi 
mahasiswa S2 dan S3. Terlebih tugas-tugas akademik mahasiswa S2 dan S3 sudah relative banyak, 
sehingga mahasiswa lebih fokus pada tugas akademik tersebut. 
 
Tindakan Perbaikan/Peningkatan yang akan dilakukan oleh manajemen 
Upaya yang akan dilakukan oleh semua prodi di Fakultas Sastra adalah: 

1. melanjutkan tradisi baik dalam pelibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian 
dosen yang hal itu akan melahirkan karya ilmiah kolaboratif dan juga HKI sebagaimana yang 
telah dilakukan tahun 2022. 

2. meminta mahasiswa S1, S2, dan S3 untuk menjadikan tugas-tugas kuliah menjadi makalah 
yang dipresentasikan dalam seminar internasional dan atau artikel jurnal terindeks, baik 
nasional maupun internasional sebagaimana yang telah dilakukan di tahun 2022. 

3. menyebarkan informasi kegiatan seminar dan kegiatan-kegiatan akademik lainnya dalam 
group WA mahasiswa serta media sosial yang dimiliki setiap departemen dan menghimbau 
mahasiswa untuk mengikutinya. 



 

4. meminta dosen agar memotivasi mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan penelitian dan 
pengabdian yang dilakukan oleh dosen.  

5. meminta dosen agar berkolaborasi dengan mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah, 
utamanya yang berkaitan dengan tugas-tugas mata kuliah sehingga luaran akademik tidak 
hanya terbatas pada penyelesaian matakuliah di kelas namun dapat didiseminasikan dalam 
skala yang lebih luas dalam forum-forum ilmiah nasional dan internasional. 

 

V. MASUKAN DAN SARAN DARI STAKEHOLDER UNTUK 
PERBAIKAN/PENGEMBANGAN PRODI, DEPARTEMEN MAUPUN FAKULTAS 

 
1. Masukan dan Saran dari Dosen (Perwakilan dosen setiap Departemen) 

Bidang Akademik 
1. Kurikulum merdeka belajar belum banyak dipahami oleh sebagian (banyak) dosen, terutama 

filosofinya. Perlu dilaksanakan sosialisasi & diskusi pemahaman MBKM.  
2. Untuk semester yang lalu masih ada mata kuliah wajib yang dikonversi dengan MBKM, saat 

dosen memberikan nilai merasa tidak nyaman karena matakuliah tidak sesuai kemampuan 
mahasiswa.  

3. Jika terpaksa matakuliah wajib di konversikan ke MBKM itu harus dilakukan, sebaiknya ada 
mekanisme tertentu misalnya dosen memiliki porsi nilai dengan memberikan tes pada mata 
kuliah yang dikonversi (misalnya persentase nilai MBKM 50% dan nilai dosen 50%).  

4. Diharapkan program MBKM yang tidak sesuai tidak perlu diambil dan perlu 

dipertimbangkan manfaatnya. 

5. Dalam waktu dekat perlu dilaksanakan review kurikulum agar dapat sesuai dengan kurikulum 
Kampus Merdeka Merdeka Belajar (MBKM). 

6. Perlu penataan kurikulum yang berbasis pada mutu luaran (output). Bidang pengajaran perlu 
mendapatkan perhatian, sementara ini terkesampingkan dengan proyek kementrian dan 
tuntutan PT. Semuanya bertujuan baik, namun saya melihat kualitas pembelajaran kurang 
mendapatkan perhatian. Jurusan sebaiknya mengadakan kembali seminar akademik dosen 
untuk memperbaiki kompetensi dosen sebagai tenaga pengajar. 

7. Pada masa KRS, mahasiswa diharapkan untuk menghubungi dosen PA untuk dapat  
menyetujui KRS,hal tersebut bertujuan untuk menjalin komunikasi antara dosen PA dan 
mahasiswa. 
 

Bidang Sarana dan Prasarana 
1. Kursi dosen di Ruang D banyak yg sudah rusak dan tidak layak. Diharapkan fakultas dapat 

melakukan pemeriksaan dan  penggantian kursi tersebut. 

2. Kran air di ruang dosen sastra Arab & Jerman perlu perbaikan. 

3. Gedung D17 banyak yang kosong, mungkinkah digunakan sebagai pusat unggulan semisal 

Ruang Kaligrafi untuk Bahasa Arab. 

4. Pembaharuan dan penambahan alat praktik khususnya alat praktik untuk mahasiswa DKV.  

5. Kursi di ruang dosen perlu diganti dengan kursi yang lebih nyaman. 

6. Fakultas perlu menambahkan fasilitas ruang rapat. 

7. Kubikal kosong digunakan untuk menaruh buku-buku lama, diharapkan departemen 

menyediakan lemari/tempat buku agar lebih rapi dan terlihat nyaman.  

8. Papan pengumuman bisa dialih fungsikan agar lebih rapi. 

9. Ruang kelas GKB perlu ditambahkan peralatan mengajar seperti Spidol warna warni, sticky 

note, kertas, selotip, kabel roll listrik dan ATK lainnya. 

10. Departemen Seni dan Desain memerlukan ruang studio yang baik, saat ini fasilitas kurang 

baik karena disekat sekat, dan ruang penyimpanan karya yang sedikit sehingga banyak 

barang yang tidak dapat tertampung.  



 

11. Departemen Seni dan Desain perlu dibuatkan gallery untuk penyimpanan dan display karya 

mahasiswa. 

12. Diharapkan dibangun fasilitas ruang multifungsi yang dapat dijadikan tempat pameran dan 

rujukan tempat kunjungan untuk studi banding di Departemen. 

13. Ciri khas Departemen seni dan desain bisa diberikan hiasan pada bangunan berupa patung 

patung. 

14. Menyinkronkan eoffice dengan google calender agar mudah untuk melihat jadwal kegiatan. 

15. Fakultas perlu menyediakan tempat/ ruang untuk usaha di FS agar mahasiswa dapat 

mendisplay atau menjual produk usahanya sehingga mahasiswa termotivasi dan berani 

berwirausaha. 

16. Mading mahasiswa FS UM yang ada di D16 kurang berfungsi dengan baik, perlu memberikan 

wall of fame agar mahasiswa yang berprestasi merasa dihargai dan punya eksistensi. 

17. Air di ruang dosen sering habis, dan beberapa ruang dosen tidak memiliki dapur.  

18. Kualitas Souvenir yang disediakan oleh fakultas kurang baik dan menarik, perlu dilakukannya 

perbaikan atau penambahan souvenir fakultas. 

Untuk Fakultas/Departemen/Prodi 
1. Jumlah input mahasiswa disesuaikan dengan jumlah DTPS. 
2. Frekuensi rapat rutin departemen/prodi bisa lebih ditambah. 
3. Perlu adanya sistem pengaturan pertemuan mahasiswa dengan dosen PA.  
4. Departemen perlu menampung semua aspirasi dosen untuk keberlangsungan 

perbaikan/pengembangan Departemen kedepannya.  
5. Departemen perlu melakukan pemerataan beban kerja dosen.  
6. Perlu dilakukannya pembinaan kepada dosen terkait prosedur pemberian layanan ke 

mahasiswa. 
7. Dalam penjadwalan kelas, dimohon disusun berdasarkan pertimbangan gedung,  misalkan 

Awal mengajar di gedung A lalu selanjutnya tetap digedung A. 
8. Jumlah dosen semakin berkurang karena hampir setiap tahun ada dosen yang pensiun, 

namun saat diusulkan penambahan dosen, usulan tersebut belum diterima. 
9. SKS dosen terlalu banyak sampai 30 SKS sehingga dosen tidak memiliki waktu untuk 

mengikuti short course ke luar kota/luar negeri. 
10. Fakultas melaksanakan sosialisasi rutin untuk menjelaskan mengenai KUM/kepangkatan agar 

dosen lebih paham dan dapat mengurus kenaikan jabatan. 
11. Perlu adanya pendanaan tes IELTS untuk dosen yang ingin studi lanjut S3. 
12. Perlu diagendakan rutin temu Alumni karena hal tersebut sangat berguna (income 

generating kampus ).  
 

b. Masukan dan Saran dari Mahasiswa (DMF, BEM dan HMD) 
Bidang Akademik 
1. Pengajaran melalui konsep bilingualisme menyesuaikan prodi 
2. Adanya penghargaan bagi mahasiswa yang mengikuti lomba baik mendapat peringkat 

maupun tidak sesuai tingkatannya, 
3. Meningkatkan publikasi untuk meningkatkan bidang akademik maupun non akademik.  
4. Menghadirkan dosen tamu  
5. menyelenggarakan seminar nasional ataupun internasional yg wajib diikuti seluruh 

mahasiswa dan mengajak mahasiswa untuk menghasilkan luaran yang dapat menambah nilai 
akademik.  

6. Dosen dapat melakukan outdoor learning. 
7. Mungkin dibidang akademik masih kurang maksimal diwaktu KRS, karena siakad sering error 

maupu down pada masa KRS. 



 

8. Pada pertemuan pertama masih banyak jadwal MK yang wajib diambil namun belum ada jam 
dan ruangnya.  

9. Fakultas hendaknya lebih mewadahi mahasiswa yang beprestasi di bidangnya baik akademik 
maupun non akademik. 

10. Untuk dosen Perpustakaan, mahasiswa merasa dosen masih belum menguasai dengan baik 
matakuliah yang sedang diampu. 

11. Dosen PA kurang aktif untuk segera mengumumkan informasi mengenai MBKM ataupun 
informasi lainnya sehingga mahasiswa kurang maksimal dalam mempersiapkannya. 

12. Dosen slow respon pada masa KRS, sehingga mahasiswa terlambat disetujui.  
13. Untuk dosen Prodi Mandarin ada beberapa dosen yang masih melaksanakan pembelajaran 

secara online dan belum bertatap muka sama sekali dengan mahasiswa sampai dengan 
pertemuan ketiga sehingga mempersulit mahasiswa.  

14. Ada 1 dosen  Prodi Pendidikan Bahasa Jerman yang sangat sulit dihubungi dan jarang 
melakukan komunikasi dengan, beliau hanya mau berkomunikasi melalui telegram. 

15. Untuk saat ini pembelajaran yang diinginkan mahasiswa adalah pembelajaran tatap muka 
offline bukan melalui google classroom. 

16. Dosen sering melakukan pemindahan jam dan hari kuliah sehingga mahasiswa susah untuk 
mencari jam kosong. 
 

Bidang Sarana prasarana:  
1. Meningkatkan fasilitas akademik yang dibutuhkan untuk setiap prodi,khususnya untuk mata 

kuliah peminatan yang biasanya membutuhkan fasilitas lebih kompleks. 
2. Sarana mungkin lebih mengoptimalkan lagi dibagian peminjaman gedung waktu ada kegiatan 

kemahasiswaan. 
3. Mahasiswa dipersulit untuk peminjaman ruangan/sarana prasarana di FS UM, sehingga 

menyebabkan mahasiswa melakukan peminjaman keluar UM  dan menyebabkan dana 
kegiatan membengkak.   

4. Pada saat peminjaman gedung, mahasiswa menemukan ada barang yang rusak diruangan 
tersebut, karena sebelum digunakan tidak dicek oleh petugas terlebih dahulu sehingga 
mahasiswa dituduh merusak barang dan diancam tidak diperbolehkan meminjam ruangan  
itu lagi. 

5. Pada Prodi Pendidikan seni rupa khususnya matakuliah batik dan kriya kebersihan tempat 
belajar sangat minim, alat membuat batik tidak kelola dengan baik, sarana penyimpanan aset 
untuk program kerja perlu perbaikan lagi karena sudah bocor dan panas. 

6. Kurangnya fasilitas cinematografi seperti kamera, alat rekam dan lain-lain. 
7. Mahasiswa sering mengalami kehilangan helm di parkiran.  

 
Bidang Kemahasiswaan 
1. menyediakan form untuk mahasiswa menampung aspirasi, perlu menindaklanjutinya apabila 

memang diperlukan.  
2. Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk mengikuti lomba baik di bidang akademik 

maupun non akademik yang bisa menambah nilai.  
3. Sejak tahun 2020 Prodi Mandarin dan Jerman berjalan sendiri-sendiri, beberapa mahasiswa 

kurang minat mengikuti kegiatan departemen sehingga terlihat tidak kompak. 
4. Sosialisasi HMD untuk mandarin lebih diperkuat.  

 
Bidang Keuangan 
1. Kegiatan mahasiswa diharapkan menyesuaikan dana yang dikeluarkan dengan keperluan 

yang dibutuhkan. 
2. Adanya dana penyelenggaran outdoor learning untuk mata kuliah yang membutuhkan, 

penyelenggaraan kuliah tamu atau kegiatan yang menghadirkan dosen tamu baik dari 
universitas dalam negeri maupun luar negeri. 

3. Anggaran kegiatan untuk mahasiswa kurang mencukupi. 



 

 

c. Masukan dan Saran dari Tendik (Akademik, kemahasiswaan, Keuangan, Sarpras) 
1. Perpustakaan FS sebagai laboratorium yang banyak diminati Mahasiswa dalam dan luar perlu 

adanya kelayakan fasilitas yang memadahi dan inovasi serta prestige sebagai tempat yang 
bermutu serta ruang baca yang ekslusif untuk ketenangan belajar  

2. Perpustakan adalah chip sumber belajar mahasiswa dan banyak mahasiswa asing untuk 
mencapai layanan prima perlu adanya penambahan satu petugas ketika ada salah satu atau 
rapat kegiatan atau keperluan luar ruang pelayanan tetap berjalan sebab layanan kami 
adalah ibadah.  

3. Diharapkan semua tendik datang tepat waktu. 
4. Untuk meningkatkan kecepatan pelayanan kepegawaian, sangat dibutuhkan system online.  
5. Pelayanan akademik masih bisa ditingkatkan lagi.  
6. Secara umum sudah sangat baik, perlu sedikit penguatan koordinasi dengan stakeholder 

terkait.  
7. Bisa diadakan roling intern untuk penyegaran.  
8. Mohon menambah tempat parkir untuk mahasiswa Fakultas Sastra. 
9. Perlu diagendakan koordinasi secara rutin terkait kegiatan2 yg ada di fakultas, bukan saat 

ada kegiatan besar saja. Melainkan terkait layanan2 dan jobdesc sehari2 agar saling berkaitan 
unit satu dg lainnya. 

10. Peran dan Tugas Tendik  perlu lebih tertata dan sesuai dengan tupoksi dan bidangnya. Kerja 
sama tim lebih solid. 

11. Kegiatan Ormawa dan Delegasi mohon ditingkatkan lagi agar adik-adik Ormawa lebih disiplin 
dalam melaksanakan pertanggungjawaban laporan kegiatan serta alokasi dana yang 
diberikan benar-benar digunakan untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat.  

12. Papan petunjuk layanan tiap loket bisa diperjelas lagi bagiannya masing2 sehingga lebih 
komunikatif untuk para pengguna (klien).  

 

VI. EVALUASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT 
Fokus pengembangan FS UM tahun 2023 dilakukan dengan mempertahankan, melanjutkan, dan 

meningkatkan capaian kinerja tahun 2022, 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 prodi melalui peningkatan sarana dan 
prasarana pembelajaran serta penyediaan dokumen-dokumen pembelajaran dengan 
merujuk pada standar akreditasi Internasional.  

5. Penyusunan berbagai program kursus singkat (short course) yang dibuka dengan sistem 
periodik sepanjang tahun untuk dipublikasikan kepada mahasiswa dari universitas mitra luar 
negeri.  

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 intensitas kerja sama di tingkat program studi yang serupa dengan berbagai 
universitas dalam negeri yang memiliki pencirian berbeda agar motivasi mahasiswa untuk 
mengikuti program MBKM di luar kampus meningkat,  

10. Peningkatan bentuk dan ragam kerja sama dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah, 

lembaga swasta, sekolah, dan perguruan tinggi/lembaga dalam dan luar negeri yang 

berpotensi untuk menyerap lulusan Fakultas Sastra melalui program Magang MBKM dan 

dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan seminar dari HRD. 

11. 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). 

12. Peningkatan aktivitas dan gelar seni dan desain oleh para dosen FS UM yang menekuni seni 
dan desain. 

13. Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan jabatan dosen melalui studi lanjut, pelatihan 
kompetensi dan percepatan guru besar. 

14. Peningkatan kapasitas kelembagaan yang dilakukan dengan meningkatkan etos kerja dan 
disiplin dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan penunjang. 

15. 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. 

16. 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. 

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

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

19. Penyusunan tim pengajar untuk pengembangan kurikulum matakuliah Manajemen Inovasi 
agar mahasiswa dapat menghasilkan produk yang layak.  

20. Penginisiasian program inkubasi bisnis yang dibimbing oleh tim dosen yang berpengalaman 
di bidang wiraswasta untuk hilirisasi produk mahasiswa. 

21. Penyusunan program percepatan studi lanjut yang diprioritaskan untuk mahasiswa tingkat 
akhir yang berpotensi lulus tepat waktu. 

22. Peningkatan sosialisasi pendanaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat kepada 
seluruh dosen agar jumlah yang didanai meningkat.  

23. Peningkatan kegiatan bersama Ajunct Profesor dalam berbagai bentuk seperti kuliah tamu, 
workshop, shortcourse dll.  

24. Peningkatan fungsi bengkel publikasi yang siap memfasilitasi dosen, mulai dari 
pendampingan penyusunan artikel, finalisasi artikel sampai pada layanan penerjemahan, 
pengunggahan, dan informasi jurnal bereputasi yang aman untuk artikel – artikel yag akan 
disubmit.  

25. Pemanfaatan fasilitas dari TIM TPP yang disediakan LP2M UM untuk mendampingi publikasi 
dosen dalam penerbitan artikel terindeks SCOPUS. 



 

26. Peningkatan persentase dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi 
paling rendah tingkat nasional. 

27. Peningkatan persentase dosen yang berkegiatan tri dharma di kampus lain. 
28. Peningkatan persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja sebagai praktisi di dunia 

industri dalam 5 (lima) tahun terakhir, 
29. Peningkatan Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat atau Mendapat Rekognisi 

Internasional. 
30. Peningkatan jumlah luaran penelitian dan abdimas berupa karya terapan atau karya seni. 
31. Penawaran skema penelitian khusus program percepatan Guru Besar, Lektor Kepala dan 

Lektor. 
32. Pemberian bantuan pembiayaan untuk kontribusi jurnal internasional bereputasi. 
33. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah internasional dua kali dalam setahun.  
34. Penambahan jumlah asesor LSP untuk setiap program studi agar mahasiswa tingkat akhir 

mendapatkan sertifikasi kompetensi dan profesi saat lulus. 
35. Penyelenggaraan lokakarya untuk menelaah perjanjian kerja sama berdasarkan Panduan IKU 

untuk setiap program studi 
36. Pembaharuan klausul dalam perjanjian kerja sama untuk program studi yang belum sesuai 

dengan Panduan IKU. 
37. Penyelenggaraan lokakarya penyusunan RPS untuk meningkatkan jumlah matakuliah yang 

dapat menerapkan metode pembelajaran pemecahan kasus (Problem Based Learning) dan 
pembelajaran berbasi proyek (Project Based Learning) dalam proses evaluasinya. 

38. Pendokumentasian semua karya dan luaran dari aktivitas dosen yang diperlukan untuk 
akreditasi secara sistematis agar mempermudah proses penyiapan bukti fisik akreditasi  

39. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung 
tercapainya akreditasi unggul. 

40. Peningkatan jumlah kerjasama LN yang 100 QS. 
 

VII. 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 tahun 2022 terdapat 2 KTS dan 3 OB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A. DOKUMENTASI RTM 2022 
 

Pembukaan  

  
Tinjauan terhadap hasil RTM yang lalu 

  

  
Pembahasan hasil Audit Mutu Internal (AMI) 

  



 

  
Pembahasan Rencana Perbaikan/Perubahan yang Perlu Dilakukan oleh Manajemen ( Dosen, 
Mahasiswa dan Tendik) 

SESI MAHASISWA 

  

  
SESI DOSEN 

  



 

  
SESI TENDIK 

  
Penutup 

  
FOTO BERSAMA 

  

 
 
 
 
 
 
 



 

B. Notulen RTM FS 2022 
 

No Dokumen Link 
1.  PPT RTM FS 2022 https://bit.um.ac.id/PptRTMFs2022  

2.  Notulen RTM FS 2022 https://bit.um.ac.id/NotulenRTMFS2022  

2.  Form Stakeholder Dosen https://bit.um.ac.id/RTM_DOSEN  

3. Form Stakeholder Mahasiswa https://bit.um.ac.id/RTM_MAHASISWA  

4. Form Stakeholder Dosen https://bit.um.ac.id/RTM_TENDIK  

 
C. Daftar Hadir RTM FS UM 

 

 
  

https://bit.um.ac.id/PptRTMFs2022
https://bit.um.ac.id/NotulenRTMFS2022
https://bit.um.ac.id/RTM_DOSEN
https://bit.um.ac.id/RTM_MAHASISWA
https://bit.um.ac.id/RTM_TENDIK


 

 

 

  

 

D. Surat Undangan RTM FS 2022 
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