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Kinerja 
Auditor



Penilaian Kinerja Auditor

Aspek Yang Dinilai
Sangat 
Kurang Kurang Cukup Baik

Sangat 
Baik

Kepercayaan Diri 0 0 0 56,73% 43,27%

Pengetahuan Terkait Ruang 
Lingkup 0 0 0 49,26% 50,74%

Kemampuan Komunikasi 0 0 0 36,28% 63,72%

Sopan Santun 0 0 0 3,13% 96,87%



Penilaian Kinerja Tim Auditor

Aspek Yang Dinilai
Sangat 
Kurang Kurang Cukup Baik

Sangat 
Baik

Kerjasama Tim
0 0 0 12,62% 87,38%

Manajemen Waktu
0 0 0 27,39% 72,61%

Manfaat Temuan Bagi Unit 
Kerja 0 0 0 6,39% 93,61%



Saran dan Masukan untuk Auditor

• Dilaksanakan secara luring
• Diskusi pemecahan masalah tidak dibantu secara clear 

oleh auditor/ diserahkan ke prodi



EVALUASI INSTRUMENT EVALUASI DIRI 

Aspek Yang Dinilai
Sangat 
Kurang Kurang Cukup Baik

Sangat 
Baik

Isi Form Evaluasi Diri membantu unit 
kerja mengidentifikasi permasalahan 0 0 28,39% 32,83% 38,78%

Isi Form Evaluasi Diri membantu unit 
kerja mengidentifikasi akar masalah 0 0 26,91% 35,58% 37,51%
Evaluasi diri bermanfaat dalam
membantu unit kerja memperbaiki
siklus PPEPP untuk pengembangan
Sistem Manajemen mutu 0 0 24,45% 28,82% 46,91%



KOMENTAR DAN SARAN UNTUK INSTRUMENT EVALUASI DIRI 

• Simone tidak berfungsi dengan baik

• Prodi di Madiun masih menggunakan manual

• Kalimat pada pernyataan evaluasi diri ambigu, tidak dipahami dengan 
baik

• Semua menjadi beban dari prodi, sedangkan ada bagian yang perlu 
koordinasi unit kerja yang lain



Hasil 
Temuan AMI



Standar 1

BUTIR PERNYATAAN HASIL REKOMENDASI

EV1.1

% rata-rata target capaian
kegiatan prodi dibawah
pengelolaan Fakultas yang 
tercantum dalam renop

Rerata seluruh 
prodi 91,57%

Renop merupakan 
kontrak kegiatan, perlu 

pemahaman bahwa 
target harus 100%

EV1.2

rata-rata indeks pemahaman
dosen terhadap visi, misi prodi
yang dibawah pengelolaan
Fakultas 4,27

Masalah pada validitas 
dan reabilitas data. 
Koordinasi dengan 

LPNU dan PSP



Standar 1

BUTIR PERNYATAAN HASIL REKOMENDASI

EV1.3

rata-rata indeks pemahaman 
tenaga kependidikan terhadap 
visi, misi prodi yang dibawah 
pengelolaan Fakutas 4,36

Masalah pada validitas 
dan reabilitas data. 
Koordinasi dengan 

LPNU dan PSP

EV1.4

rata-rata indeks pemahaman 
mahasiswa terhadap visi, misi 
prodi dibawah pengelolaan 
Fakultas 4,21



Standar 1
BUTIR PERNYATAAN HASIL REKOMENDASI

EV1.5
rata-rata indeks internalisasi PeKA 
oleh mahasiswa 4,42

Masalah pada validitas 
dan reabilitas data. 
Koordinasi dengan 

LPNU dan PSP

EV1.6
rata-rata indeks internalisasi PeKA 
oleh dosen 4,56

EV1.7
rata-rata indeks internalisasi PeKA 
oleh tenaga kependidikan 4,38



Standar 1

BUTIR PERNYATAAN HASIL REKOMENDASI

EV 1.1P
% kegiatan prodi berdasarkan renop 
skala prioritas yang terlaksana 89.27%

Renop merupakan 
kontrak kegiatan, perlu 

pemahaman bahwa 
target harus 100%

EV 1.5P

% matakuliah/praktikum yang 
mengimplementasikan visi – misi –
tujuan dan pencirian Prodi serta nilai 
keutamaan PeKA dalam sistem 
kurikulum yang berbasis OBE dan 
MBKM dari total seluruh mata kuliah 
/ praktikum (sistem kurikulum)

Surabaya: 100%
Madiun: --

Menjadi prioritas untuk 
penelaahan kurikulum



Standar 2
BUTIR PERNYATAAN HASIL REKOMENDASI

EV2.1
% pertemuan yang dilakukan dari 
seluruh agenda rapat tahunan 100%

EV2.2
% yang hadir dalam pertemuan dan 
yang diundang 82,36%

EV2.3
% peserta yang aktif memberikan
masukan dan saran dalam rapat dosen 47,51%

EV2.4
% peserta yang aktif memberikan
masukan dan saran dalam rapat tenaga
kependidikan 31,68%



Standar 2

BUTIR
PERNYATAAN HASIL REKOMENDASI

EV2.5
% pokok bahasan yang dapat
diselesikan dalam rapat dari
seluruh agenda yang ditetapkan 94,67%

EV2.6
% aturan pemilihan pimpinan 
yang direalisasi 100%

EV2.7
Jumlah pelanggaran kode etik/ 
etika oleh dosen/ tenaga 
kependidikan yang ditangani 0%

EV2.8
Jumlah Pelanggaran kode etik/ 
etika oleh mahasiswa yang 
ditangani 0%



Standar 2
BUTIR

PERNYATAAN HASIL REKOMENDASI

EV2.9
Jumlah komplain orangtua mahasiswa
yang ditangani

dilakporkan tidak ada 
komplain

Pernyataan ambigu, 
pelaporan oleh Fak/ prodi 
perlu recheck akurasi data

EV2.10
Rata-rata indeks kepuasan dosen 
terhadap tata kelola 4,38

Masalah pada validitas dan 
reabilitas data. Koordinasi 

dengan LPNU dan PSP

EV2.11
Rata-rata indeks kepuasan tenaga 
kependidikan terhadap tata kelola

4,27

EV2.12
Rata-rata indeks kepuasan mahasiswa 
terhadap tata kelola 4,18



Standar 2
BUTIR PERNYATAAN HASIL REKOMENDASI
EV.2.1

% pertemuan rutin dengan dosen untuk periode tahun akademik yang 
dievaluasi

EV.2.2
% pertemuan rutin dengan kepala laboratorium/laboran, untuk periode 
tahun akademik yang dievaluasi

EV.2.3
% pertemuan rutin dengan tenaga kependidikan untuk periode tahun 
akademik yang dievaluasi

EV.2.4 Rata-rata Indeks capaian internalisasi PeKA dengan skala 1-5

EV.2.5

% jumlah laporan monev yang 
lengkap dan digunakan untuk 
peningkatan prodi/ 
fakultas/universitas 82,49%

Perbaikan sistem 
Monev- KPM



Standar 2
BUTIR PERNYATAAN HASIL REKOMENDASI

EV.2.6P
Rata-rata indeks kepuasan dosen 
terhadap tata kelola prodi (skala 1-5) 4,41

Masalah pada validitas 
dan reabilitas data. 
Koordinasi dengan 
LPNU dan PSP

EV.2.7P
Rata-rata indeks kepuasan tendik 
terhadap tata kelola prodi (skala 1-5) 4,38

EV.2.8P
Rata-rata indeks kepuasan 
mahasiswa terhadaptata kelola prodi 
(skala 1-5) 4,27



Standar 3
BUTIR PERNYATAAN HASIL REKOMENDASI

EV3.1
Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : 
daya tampung sangat bervariasi 

EV3.2
Rasio mahasiswa baru (setelah 9 minggu
semester 1 berlangsung) : calon mahasiswa
baru reguler yang lulus seleksi Data tidak akurat

Perlu penetapan 
data yang digunakan 

sebagai dasar

EV3.3
% mahasiswa yang Drop Out (DO) atau
mengundurkan diri

16,73%

Prodi di madiun, % 
mengundurkan diri lebih 

tinggi
Standar efisiensi 
pendidikan 25%

EV3.4

Rata-rata lama penyelesaian tugas
akhir/skripsi dari setiap prodi yang dikelola
tercapai lbh kecil sama dengan 6 bulan
(untuk program 1 semester), lbh kecil sama

prodi di madiun, 
belum memenuhi: Pertanyaan berulang 



Standar 3
BUTIR

PERNYATAAN HASIL REKOMENDASI
EV3.5 Rata-rata IPK lulusan 3,21 Pertanyaan berulang EV5.8

EV3.6
% jumlah lulusan tepat waktu dari setiap
prodi yang dikelola berdasarkan masa 
studi dalam kurikulum 43,81%

Standar efisiensi 
pendidikan untuk kelulusan 

tepat waktu  50%

EV3.7

Rata-rata lama waktu tunggu 
memperoleh pekerjaan pertama dari 
setiap prodi yang dikelola dalam 3 tahun 
terakhir 2,14 bulan

Koordinasi pelaksanaan 
Tracer study dengan 

P3KMKA, semua standar 
BAN-PT/ Lam: % respon 

minimal 40-50%EV3.8
% jumlah lulusan yang memberikan 
respon terhadap studi pelacakan

27,29%



Standar 3

BUTIR
PERNYATAAN HASIL REKOMENDASI

EV3.9
% lulusan yang bekerja sesuai
dengan bidangnya dari setiap
prodi yang dikelola 63,81%

EV3.10
Jumlah pertemuan dengan
ormawa baik

EV3.11 Jumlah kegiatan bersama alumni
baik

EV3.12 Jumlah prestasi mahasiswa
perlu peningkatan



Standar 3

BUTIR PERNYATAAN HASIL REKOMENDASI

EV.3.9 p
% nilai prestasi lulusan di tempat
bekerja yang sangat baik

38,74%

Koordinasi 
pelaksanaan Tracer 
study dengan 
P3KMKA, perhatikan 
jumlah responden

EV.3.10 p
% nilai prestasi lulusan di tempat 
bekerja yang baik 32,28%

EV.3.12p
Rata-rata pertemuan mahasisiwa
dan dosen PA dalam 1 tahun (2
semester) memenuhi Standar 4 kali



Standar 4
BUTIR PERNYATAAN HASIL REKOMENDASI

EV4.1
Jumlah kegiatan pelatihan bagi dosen 
sesuai tujuan yang direncanakan mencukupi

EV4.2
Jumlah kegiatan pelatihan bagi 
tenaga kependidikan sesuai tujuan 
yang direncanakan cenderung rendah

Perlu koordinasi dengan 
PPSDM

EV4.3
Rata-rata beban dosen untuk
kegiatan tridarma per semester sesuai

EV4.4
% jumlah dosen yang memiliki 
jabatan akademik lektor/lektor 
kepala

cenderung rendah



Standar 4
BUTIR PERNYATAAN HASIL REKOMENDASI

EV4.5
% jumlah dosen yang memiliki jabatan
akademik guru besar

cenderung rendah

EV4.6
Ratio jumlah dosen tetap dengan
jumlah mahasiswa dari setiap prodi
yang dikelola memenuhi

EV4.7
% jumlah dosen tetap yang memiliki
gelar S2 dan S3 yang kompetensinya
sesuai bidang studi

sesuai, kurang untuk  
prodi di surabaya dan  

madiun untuk s3 

EV4.8
Rata-rata Indeks Prestasi kinerja dosen 
dalam pembelajaran (skala 1-5)

4,31

Masalah pada validitas dan 
reabilitas data. Koordinasi 

dengan LPNU dan PSP



Standar 4
BUTIR PERNYATAAN HASIL REKOMENDASI

EV4.9

Rata-rata Indeks Prestasi
kinerja dosen dalam
pembimbingan skripsi
(skala 1-5) 4,29

berapa prodi tidak 
menyebarkan kuisioner 

ini, perlu 
dipertimbangkan untuk 

membuat exit 
quistioner bagi 

mahasiswa setelah 
skripsi/ setiap semester 

yang seragam.
Koordinasi dengan PSP

EV4.10

Rata-rata Indeks Prestasi
kinerja dosen dalam
kepenasihatan akademik
(skala 1-5) 4,47

EV4.11
Rata-rata Indeks prestasi 
kinerja tenaga 
kependidikan (skala1-5)

4,24



Standar 4
BUTIR PERNYATAAN HASIL REKOMENDASI

EV4.12
% jumlah tenaga kependidikan
yang memiliki sertifikat profesi
di bidang kerjanya 12,27%

Perlu koordinasi 
dengan PPSDM

EV4.13
Rasio tenaga kependidikan 
dan jumlah mahasiswa sesuai

EV4.14
% jumlah tenaga administrasi
dan laboran yang 
berkualifikasi minimal D-3 perlu perbaikan



Standar 4
BUTIR

PERNYATAAN HASIL REKOMENDASI

EV.4.1 Jumlah dosen tetap yang studi lanjut
47 Cek data

EV.4.4
% Jumlah dosen yang melakukan 
diseminasi  hasil pelatihan/ seminar/ 
lokakarya/ workshop 131 Periode awal pandemi 

EV.4.8
Jumlah pakar dari luar UKWMS yang 
memberikan materi untuk peningkatan 
kompetensi dosen tetap dalam 1 tahun 23 Cek data

EV.4.12 Jumlah dosen tetap sebagai pembicara di 
luar UKWMS 12 Cek data



Standar 5

BUTIR PERNYATAAN HASIL REKOMENDASI

EV5.1

Rata-rata jumlah prodi yang 
mengembangkan kurikulum yang 
mengacu kepada pedoman penyusunan
kurikulum dan penyusunan RPS UKWMS

100%
Dokumen kurikulum (RPS) 

banyak yang belum lengkap, 
belum sesuai

EV5.2
Rata-rata jumlah prodi yang memiliki
dokumen kurikulum lengkap

82,69%

EV5.3
Rata-rata jumlah mata kuliah yang 
dilengkapi dengan RPS

64,83%

EV5.4
% jumlah mata kuliah yang RPS-nya 
ditinjau setiap semester 100%

Tugas GJM dan kaprodi 
terdapat di BAP



Standar 5
BUTIR PERNYATAAN HASIL REKOMENDASI

EV5.5

% jumlah mata kuliah yang 
menggunakan alat evaluasi relevan 
dengan indikator capaian 
pembelajaran 100%

EV5.6
Rata-rata jumlah mata kuliah yang 
menggunakan metode SCL dari 
yang seharusnya 100%

EV5.7
Rata-rata jumlah mata kuliah yang 
disampaikan dalam bahasa Inggris 45,21%

EV5.8 Rata-rata indeks Prestasi lulusan
3,21

Pertanyaan berulang 
EV3.5



Standar 5

BUTIR
PERNYATAAN HASIL REKOMENDASI

EV5.9 Rata-rata lama studi mahasiswa
8,93 semester

Beberapa Prodi khususnya di 
madiun masih cukup panjang

EV5.10
% jumlah prodi yang melakukan kegiatan
pendukung suasana akademik sesuai dengan
pedoman

67,25%

Prodi di madiun harus 
menjadwalkan untuk kegiatan 

kuliah tamu dll (Fakultas/ 
prodi di surabaya bisa 

melibatkan prodi sejenis di 
kampus kota madun)

EV5.11
% jumlah prodi yang melakukan peraturan 
untuk kelulusan 100%

EV5.12
Rata-rata lama penyelesaian skripsi/ tugas 
akhir.

prodi di madiun, belum 
memenuhi: Temuan KTS

Pertanyaan berulang EV3.4



Standar 5

BUTIR
PERNYATAAN HASIL REKOMENDASI

EV.5.3p
% instrumen evaluasi /rubrik penilaian yang 
relevan dengan bahan kajian, indikator capaian 
pembelajaran dari seluruh mata kuliah 30,27%

Banyak yang belum memiliki rubrik, 
kegiatan untuk review kurikulum 
sampai dengan rubrik

EV.5.4p
Jumlah mata kuliah dengan metode e-learning 
(Bella - LMS Moodle platform) 100%

EV.5.5p
Rata-rata persentase kehadiran dosen dalam 
pelaksanaan perkuliahan

13,89 kali

EV.5.7p
Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan 
selama penyelesaian Skripsi / TA 12,17 kali



Standar 6

BUTIR
PERNYATAAN HASIL REKOMENDASI

EV6.1 Penggunaan dana pendidikan na

EV6.2
Penggunaan dana untuk 
penelitian

na

EV6.3 Penggunaan dana untuk abdimas na

EV6.4
Perolehan dana melalui 
pengembangan RGU

na



Standar 6
BUTIR PERNYATAAN HASIL REKOMENDASI

EV6.5
Pemanfaatan skils laboratory rata-
rata setiap minggu sesuai

EV6.6
Pemanfaatan laboratorium rata-
rata setiap minggu sesuai

EV6.7
% jumlah Kelayakan fungsi alat di 
skills laboratory/di laboratorium memenuhi

EV6.8
% jumlah mata kuliah yang 
dilengkapi bahan ajar minimal 3 
yang up-date 100%



Standar 6

BUTIR
PERNYATAAN HASIL REKOMENDASI

EV.6.1p

% dana yang terealisasi dari 
anggaran berdasarkan rencana 
operasional pada periode tahun 
akademik yang dievaluasi 87,27%

EV.6.2p
% buku referensi wajib sesuai yang 
tercantum di RPS mata kuliah / 
praktikum  yang diajukan per tahun

na

Pertanyaan ambigu, hasil audit 
dengan perpustakaan, banyak 
prodi tdk mengirimkan data 

pengadaan buku 



Standar 7

BUTIR PERNYATAAN HASIL REKOMENDASI

EV7.1
% jumlah penelitian yang sesuai
dengan RIP fakultas maupun
universitas 100%

EV7.2
% jumlah penelitian yang tidak 
sesuai dengan RIP fakultas maupun 
universitas 0%

EV7.3
Rasio jumlah penelitian dan jumlah 
dosen tetap dalam 3 tahun terakhir 0,92

EV7.4
Rasio jumlah abdimas dan jumlah 
dosen tetap dalam 3 tahun terakhir 0,89



Standar 7
BUTIR PERNYATAAN HASIL REKOMENDASI

EV7.5
% Jumlah kerjasama dalam negeri 
yang direalisasi 93,29%

EV7.6
% Jumlah kerjasama luar negeri 
yang direalisasi 82,41%

EV7.7
Jumlah penelitian yang 
diintegrasikan kedalam buku/bahan 
ajar ada, relatif kecil

EV7.8
Jumlah penelitian yang masuk 
jurnal nasional 198



Standar 7
BUTIR PERNYATAAN HASIL REKOMENDASI

EV7.9
Jumlah penelitian yang masuk
jurnal internasional 127

EV7.10
Jumlah penelitian /karya ilmiah
yang telah memiliki HAKI memenuhi

EV7.11

Jumlah penelitian yang 
dilanjutkan ke abdimas/kerjsama
dengan industri atau pengguna
lulusan (user) Perlu perbaikan



Standar 7
BUTIR

PERNYATAAN HASIL REKOMENDASI

EV7.12
Jumlah penelitian yang mendapatkan
dana dari luar UKWMS

Perlu 
perbaikan

EV7.13
Jumlah abdimas yang mendapatkan 
dana dari luar UKWMS

Perlu 
perbaikan

EV7.14
% jumlah institusi kerjasama yang 
memberikan dampak pencapain tujuan
yang diharapkan prodi 100%



Standar 7

BUTIR PERNYATAAN HASIL REKOMENDASI

EV.7.2p
Jumlah penelitian lintas 
disiplin ilmu

8 skema penelitian 

EV.7.3p
Jumlah penelitian yang 
ditindak lanjuti menjadi 
buku/bahan ajar, dan abdimas

perlu perbaikan

Selama ini, untuk SPME 
menggunakan PPT.
Abdimas: ada namun 
terbatas

EV.7.4p
Jumlah penelitian dosen yang 
melibatkan mahasiswa

jumlahnya banyak

EV.7.5p
Jumlah penelitian yang sesuai 
dengan bidang keahlian 
program studi

100%



Standar 7
BUTIR PERNYATAAN HASIL REKOMENDASI

EV.7.6p
Jumlah penelitian yang dilanjutkan untuk 
diajukan hibah

perlu perbaikan

EV.7.8p
% penelitian yang didiseminasikan di dalam 
negeri

na

total 131 
EV.7.9p

% penelitian yang didiseminasikan di luar 
negeri

na

EV.7.10p
Rata-rata jumlah penelitian per dosen per 
tahun dalam 3 tahun terakhir

2,51

EV.7.11p
Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam 
penelitian dosen

jumlahnya 
banyak

EV.7.12pJumlah penelitian Mandiri sesuai dengan POS
0

Penelitian mandiri dosen, banyak 
yang tidak melalui LPPM



Standar 7
BUTIR PERNYATAAN HASIL REKOMENDASI

EV.7.13p
Artikel ilmiah yang tercatat dalam 
lembaga sitasi internasional dalam tiga 
tahun terakhir

Mencukupi  namun tidak 
merata

EV.7.16p
Jumlah kegiatan abdimas yang 
melibatkan mahasiswa jumlahnya banyak

EV.7.17p Jumlah Abdimas lintas disiplin ilmu

EV.7.18p
Jumlah Abdimas yang ditindak lanjuti 
menjadi buku/bahan ajar, dan penelitian 
lanjut

perlu perbaikan

Selama ini, untuk SPME 
menggunakan PPT.
Abdimas: ada namun 
terbatas

EV.7.19p
Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam
kegiatan abdimas dosen

jumlahnya banyak

EV.7.20p
Jumlah kegiatan abdimas yang sesuai
dengan bidang keahlian program studi

100%



Standar 7
BUTIR PERNYATAAN HASIL REKOMENDASI

EV.7.21p
Jumlah kegiatan abdimas yang dilanjutkan
untuk diajukan hibah

perlu perbaikan

EV.7.22p
Jumlah kegiatan abdimas yang ditindak
lanjuti dengan penelitian

perlu 
perbaikan

EV.7.23p
Jumlah kegiatan abdimas yang melibatkan
mahasiswa

jumlahnya 
banyak

EV.7.24p
Rata-rata kegiatan abdimas per dosen per
tahun dalam 3 tahun terakhir

2,28

EV.7.25p
Jumlah kegiatan abdimas Mandiri sesuai
dengan POS 0

Penelitian mandiri dosen, banyak 
yang tidak melalui LPPM



Hasil AMI



Status Temuan

1. Observasi: semuanya kecuali pada 
point 2

2. Ketidaksesuaian: Standar 
Pendidikan pada kurikulum pada 
prodi-prodi di kampus Kota Madiun

Verifikasi tindak lanjut:
Jangka pendek (<1 semester) 53%
Jangka Panjang (>1 semester) 47%



Rekomendasi



Tidakan 
perbaikan yang 
bersifat segera 

1. Mengidentifikasi permasalah prodi 
terkait dokumen kurikulum: 
Pemahaman, Kelengkapan, Kesesuaian

2. Memastikan instrumen yang sama di 
seluruh prodi misal untuk kuisioner 
kepuasan

3. Mengidentifikasi dokumen yang 
seharusnya ada di tingkat universitas 
agar ada keseragaman (misal SOP 
penanganan keluhan mahasiswa, 
instrumen pemantauan kerja sama

4. Instrumen yang disesuaikan dengan 
LAM, Profesi dan menggunakan 9 
kriteria



Apresiasi



Fakultas/ Prodi/ 
Unit kerja 
urutan bukan menunjukkan peringat

Peduli:
Mempersiapkan dengan baik, mengkonfirmasi keakuratan data, 
pelaksanaan dan mengisi dengan kesiapan dan kelengkapan  

a. FTP
b. Psikologi (Kampus Kota Madiun)
c. Fak Farmasi
Komit: 
Memenuhi jadwal dalam melaksanakan AMI dengan penuh semangat, verifikasi 
dilakukan sesuai dengan hasil temuan

a. PSPPI
b. Fak/ Prodi Kewirausahaan
c. Fak Psikologi
Antusias:
Melaksanakan AMI dengan diskusi bersama auditor, mencari akar 
masalah dengan komprehensif dan melaksanakan verifikasi dengan 
tindak lanjut yang komprehensif

a. Fakultas Bisnis
b. Perpustakaan
c. Fak/ Prodi Keperawatan



PENJELASAN TEKNIS 
PELAKSANAAN 

RAKERPIM



Tema dan JADWAL 

Tema: "Tumbuhkan budaya inovasi 
untuk akselerasi pemulihan pasca 
pandemi sebagai wujud kepedulian 
Civitas UKWMS“

Hari/Tanggal: Selasa-Rabu 22-23 Maret 
2022

Tempat: Luring A301 bagi unit kerja di 
kampus Dinoyo dan Daring bagi unit 
kerja di kampus lainnya



Penyusunan RENOP: 
Tidak Melalui SIMONE

1. Menyusun Monev tengah ( RENOP 2021/2022 yang 
sedang berjalan

2. Menyusun TOR Kegiatan Prioritas (untuk 2022/2023)
3. Mengisi RENOP 2022/2023 (file Excell)
4. Mencetak seluruh file tersebut secara hard copy dan 

di tanda tangani Beserta stempel
5. Menjadwalkan untuk Rapat Senat Akademik untuk 

penerbitan SK Renop (SK Renop disiapkan KPM)
6. Untuk Fakultas dan Prodi Mengirimkan ke KPM 

(hardcopy) beserta informasi tanggal pelaksanaan 
Rapat Senat (email jika diinginkan hanya untuk arsip 
saja) selambatnya tanggal 8 April 2022. Untuk Unit 
kerja mengirimkan renop (file excell saja) melalui 
email sedang TOR dan Monev dikrimkan 
hardcopynya

7. Penjilidan renop oleh KPM
8. Serah terima Renop (luring)- akhir Juli



Terima
Kasih


