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LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Fakultas Ilmu Kesehatan 

Program Studi  Ilmu Keperawatan 

Alamat Jalan Ketintang Madya VII/02  

Nama Kaprodi  

Hanna Harnida, S.Kep., Ns., 

M.HKes 

Telepon   

Tanggal Audit  07 Agustus 2018 

Ketua Auditor  

Terza Aflika Happy, S.Keb., 

Bd., M.Ked.Trop. 

Fakultas  Ilmu Kesehatan 

Telepon   

Anggota 

Auditor 

1. Nama  : Agustina 

Mar’atus, SST. 

Fakultas  :  Ilmu Kesehatan 

Telepon :    

2. Nama   :  

Fakultas   :  

    Telepon : 

Tanda Tangan 

Ketua Auditor  

 

Tanda Tangan 

Kaprodi  

 

II. TUJUAN AUDIT:  

1. Melaksanakan audit rutin di tiap akhir tahun Akademik Fakultas Ilmu Kesehatan 

2. Melakukan assesment persoalan atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh lembaga,  

unit,  dan  perangkat  kerja  Fikes Unmerbaya dalam penyelenggaraan pelayanan 

pendidikan kepada penggunanya. 

3. Mendiagnosa persoalan dan hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan 

pendidikan melalui pemetaan sifat dan karakteristiknya sesuai dengan ketersediaan 

sumberdaya sebagai modal solutifnya. 

4. Menyediakan data untuk meningkatkan kinerja lembaga berbasis resolusi taktis dan 

strategis dalam rangkai pencapaian visi, misi, dan mandat Fikes Unmerbaya. 

5. Menjadi bagian dari evaluasi melekat terhadap sistem dan mekanisme kerja melalui 

peningkatan partisipasi menyeluruh sumberdaya yang terorganisasi secara organik  

dalam  tata  kelola yang profesional dan terukur. 



6. Memerika kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan  standar 

yang telah ditentukan 

 

III. LINGKUP AUDIT :  

Ruang lingkup audit Program Studi 

a. Visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi 

b. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu di program 

studi 

c. Mahasiswa dan lulusan 

d. Pengembangan sumberdaya manusia program studi 

e. Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik program studi 

f. Pembiayaan, sarana dan prasarana serta sistem informasi program studi 

g. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama 

IV. JADWAL AUDIT  

No. Waktu Jam Kegiatan Audit 

1 Minggu ke IV Juni 

2019 

- Perumusan Kebijakan dan Tujuan AMI  

2 Minggu ke I Juli 

2019 

- Penentuan Lingkup dan Area 

3 Minggu ke II Juli 

2019 

- Penentuan Auditor  

4 Minggu ke II Juli 

2019 

- Penentuan Jadwal dan Tempat  

5 Minggu ke I 

Agustus 2019 

- Persiapan Dokumen  

6 Minggu ke II 

Agustus 2019 

- Desk Evaluation 

7 Minggu ke IV 

Agustus 2019 

- Pelaksanaan Audit  

8 September 2019 - Pembuatan Laporan  

 

V. TEMUAN AUDIT 

No Unit Komponen Nilai Rangkuman 

1 Program Studi 

Ilmu 

Keperawatan 

Standar 1 Nilai rata-

rata adalah 

3,40 

Rata-rata nilai capaian 3,40 dalam 

kategori baik 

 Penyusunan visi misi melibatkan 

stakeholder internal dan eksternal 

 VMTS disosialisasikan melalui 

buku, banner, web 

 Telah tersedia dokumen Renstra, 

dan Renop 

 Indeks pemahaman visi misi dalam 

kategori sangat baik 

Standar 2 Nilai rata-

rata adalah 

Rata-rata nilai capaian 3,30 dalam 

kategori baik 



3,30  Penilaian terhadap keaktifan 

Kaprodi di organisasi eksternal 

masih belum optimal 

 Pedoman kepegawaian sudah 

tersusun 

 Umpan balik dan tindak lanjut 

terhadap keberlangsungan prodi 

perlu ditingkatkan 

Standar 3 Nilai rata-

rata adalah 

3,40 

Rata-rata nilai capaian 3,40 dalam 

kategori baik 

 Rangkuman EDOM menunjukkan 

performa dosen yang sangat baik 

 Akses mahasiswa terhadap 

kompetisi di luar institusi perlu 

ditingkatkan 

 Presentase lulusan tepat waktu 

90% 

 Kesesuaian pekerjaan dengan 

bidang ilmu 80% 

 Lulusan dengan sertifikat keahlian 

20% 

Standar 4 Nilai rata-

rata adalah 

3,50 

Rata-rata nilai capaian adalah 3,50 

dalam kategori sangat baik 

 Rata-rata kehadiran dosen lebih 

dari 95% 

 Tidak ada dosen dengan sertifikat 

pendidik 

 Peningkatan jenjang karir dosen 

belum maksimal 

 Belum ada dosen yang 

mendapatkan dana hibah kegiatan 

dari luar institusi 

 Aktivitas dosen pada organisasi 

keilmuan perlu ditingkatkan 

 Dosen dengan sertifikat keahlian 

masih 25% 

Standar 5 Nilai rata-

rata adalah 

3,45 

Rata-rata nilai capaian adalah 3,45 

dalam kategori baik 

 Kesesuaian materi dengan RPS 

90% 

 Jumlah RPS sesuai dengan jumlah 

mata kuliah 

 Presentase bimbingan akademik 

terpenuhi 100% 

 Jumlah capaian pembelajran sesuai 

dengan kompetensi lulusan 

 Pembimbing skripsi belum 

memiliki jabatan akademik 

Standar 6 Nilai rata-

rata adalah 

3,20 

Rata-rata nilai capaian adalah 3,20 

dalam kategori baik 

 Pemanfaatan sistem informasi 



perpustakaan dan laboratorium 

belum optimal 

 Laporan keuangan tersusun secara 

terstruktur 

Standar 7 Nilai rata-

rata adalah 

3,22 

Rata-rata nilai capaian adalah 3,22 

dalam kategori baik 

 Jumlah publikasi hanya terbatas di 

jurnal nasional ber ISSN 

 Jumlah buku ajar 13 

 Jumlah HaKI sebanyak 5 dengan 

jenis hak cipta 

 Penelitian dosen sudah melibatkan 

mahasiswa 

 Monitoring dan evaluasi penelitian 

dan pengabdian masyarakat 

berjalan optimal 

VI. Peluang Peningkatan 

No Aspek/Bidang Kelebihan 
Peluang untuk 

peningkatan 

1 Keunggulan Prodi Sudah teridentifikasi 

keunggulan Prodi dan MoU 

dengan beberapa klinik wound 

care 

Melaksanakan kegiatan 

magang dan pelatihan 

rawat luka bagi calon 

lulusan 

2 Kurikulum Sudah memiliki pedoman 

kurikulum berbasis KKNI 

dengan target capaian yang 

jelas 

Pengembangan kualitas 

lulusan dengan indikator 

ketepatan waktu, IPK, 

dan melanjutkan ke 

program Ners 

3 Penelitian dan 

pengabdian masyrakat 

Sudah ada integrasi yang baik 

antara LPPM dan UPPM 

sehingga arus informasi 

tentang kegiatan penelitian 

dan pengabdian maysrakat 

lebih mudah terasmpaikan 

Peningkatan jumlah 

publikasi di jurnal 

nasional terakreditasi dan 

jurnal internasional 

bereputasi; luaran 

penelitian berupa buku 

ajar dan hak cipta untuk 

karya dosen dapat 

difasilitasi UPPM 

VII. KESIMPULAN AUDIT 

 Tim Audit menyimpulkan sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk 

mendukung pelaksanaan SPMI  

 Program Studi telah menjalankan SPMI secara konsisten dan berkelanjutan 

meskipun harus ada usaha peningkatan mutu di program studi 

 Auditee telah mengajukan dan menyetujui PTK  

VIII. LAMPIRAN AUDIT: 

1. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 

2. Daftar Hadir 
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