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Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nilurat,
anugerah serta hidayah kepada kita sehingga laporan RTM (Rapat Tinjauan Managemen)
tphun zorg Universitas Mercu Buana Yograkarata (UMBY) dapat diselesaikan.
Laporan RTM UMBY tahun

zorg

secara garis besar berisi tentang latar belakang

\ggiatan dan pelaksanaan kegiatan serta evaluasi kegiatan serta upaya untuk meningkatkan
kualitas managemen sehingga diharapkan adanya peningkatan mutu secara terus menerus.
laporan kegiatan ini bertujuan untuk meninjau dan memastikan pelaksanaan serta efektifitas
peqerapan sistem mutu

di

Universitas. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk

ryendukung peningkatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi agar
selalu terpelihara upaya unfuk menciptakan continuous improuement. Kami mengucapkan
terima kasih kepada Pimpinan Unversitas, Fakultas, Prodi, unit-unit, dan semua pihakyang
tglah membantu terlaksananya kegiatan Tinjauan Manajemen ini. Kami juga mengucapkan

terima kasih kepada para auditor yang telah bekerja sama dengan pihak DPM sehingga
kegiatan mengawal mutu bisa berjalan dengan lancar.

l,aporan Kegiatan

ini disusun dengan usaha yang optimal, tetapi tidak menutup

keryungkinan adanya kekurangan dalam penyusunan. Oleh karena itu kami mengharapkan
qtasukan-masukan yang nantinya dapat rnemperbaiki kegratan serupa di masa mendatang.
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BAB I
PENDAHULUAN

Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY) di pimpinan oleh Rektor sebagai
pucuk pimpinan dengan dibantu oleh Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II untuk tingkat
Universitas dan Dekan dengan wakil Dekan untuk tingkat Fakultas. Dalam pelaksanaan juga
dibantu oleh Direktorat utamanya Direktorat Penjaminan Mutu (DPM) secara terus menerus
meninjau sistem manajemen mutu organisasi yang ada di UMBY. Peninjauan dilakukan
melalui rapat manajemen dengan semua struktural di UMBY maupun beberapa pimpinan
dengan dipimpin langsung oleh Rektor UMBY. UMBY secara terus menerus melakukan
evaluasi dengan rentang waktu yang direncanakan, untuk memastikan kelanjutan kesesuaian,
kecukupan dan efektifitas rencana kegiatan yang telah dipedomani. Tujuan peninjauan ini
mencakup penilaian peluang untuk peningkatan dan kebutuhan untuk perubahan sistem
manajemen mutu, termasuk kebijakan mutu dan sasaran mutu.
Rapat Tinjauan Manajemen merupakan siklus puncak dalam menerapkan perbaikan
berkelanjutan di sistem manajemen. Dalam RTM dapat ditunjukkan peran top manajemen
(Unsur Pimpinan Perguruan Tinggi) benar–benar menunjukkan komitmennya dalam
penerapan ISO 9001 : 2015.
Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilakukan secara terus menerus sesuai dengan
kondisi dan keperluan pengelolaan manajemen. Di UMBY waktu rapat biasanya di hari
Selasa, sehingga pada hari tersebut UMBY mengatur agar pejabat struktural ada waktu luang
untuk tidak dijadwal mengajar. Ketentuan tersebut sifatnya masih konvensi, sehingga
beberapa pejabat struktural masih ada yang dijadwal pada hari tersebut, walau tidak banyak.
Dalam kasus-kasus tertentu misalnya adanya keluhan pelanggan atau hal lain yang
memang perlu segera ditindaklanjuti maka rapat akan diadakan walaupun tidak di hari Selasa.
Untuk hari-hari pada saat ujian tengah semester (UTS) atau ujian akhir semester (UAS),
UMBY juga memanfaatkannya untuk kegiatan rapat, sehingga semua permasalahan biasanya
bisa segera dapat diselesaikan.
A. Latar Belakang
Rapat Tinjauan Manajemen dilakukan melalui beberapa kali rapat minimal 1 kali
dalam 1 bulan dengan agenda untuk meninjau hasil implementasi SMM dalam kurun
waktu tertentu di hadapan Top Manajemen. Rapat tinjauan manajemen merupakan rapat
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yang dipimpin langsung oleh Rektor dengan dihadiri struktural maupun senat dan atau
yayasan di UMBY. Tujuan rapat ini adalah untuk evaluasi dan efektifitas penerapan
sistem manajemen mutu. Pada acara tersebut dilakukan penyampaian dan diskusi
permasalahan dalam penerapan SMM ISO 900: 2015 antara lain status tindakan dari
tinjauan manajemen terdahulu, perubahan isu internal dan eksternal yang relevan pada
SMM (Sistem Manajemen Mutu), informasi-informasi kinerja dan keefektifan dari SMM,
kepuasan pelanggan dan umpan balik, pemenuhan sasaran mutu, kinerja proses dan
kesesuaian produk dan jasa, ketidaksesuaian dan tindakan korektif, pemantauan dan
pengukuran hasil, hasil audit dan pengukuran hasil dan hasil audit dan kinerja penyedia
eksternal, kecukupan sumberdaya, dan keefektifan tindakan serta peningkatan.
Rapat tinjauan manajeman (RTM) yang dilakukan setelah diperolehnya sertifikat
ISO 9001: 2015 lebih tertib dan terkoordinasi dengan baik. Rapat-rapat yang dilakukan
biasanya selalu diawali dengan menyampaikan resume rapat yang sebelumnya dan ditutup
dengan kesimpulan hasil rapat yang diadakan. Setiap rapat hasilnya didokumetasikan
sehingga memudahkan dalam melakukan peninjauan. Rapat-rapat yang dilakukan selalu
mengarah agar UMBY memberikan kepuasan bagi stakeholders. Dengan melakukan
RTM yang berlandaskan hasil audit serta isu-isu internal maupun eksternal kualitas
UMBY diharapkan selalu meningkat sehingga selaras dengan visi UMBY yaitu “menjadi
Universitas yang Unggul, Mutu dan bermanfaat bertaraf internasional pada tahun
2029”.
ISO 9001 : 2015 mensyaratkan organisasi untuk melakukan sejenis kajian tinjauan
manajemen, atau lebih dikenal dengan istilah manajemen review. Persyaratan manajemen
review dapat dibaca pada standar ISO 9001 : 2015 klausul 9.3 Manajemen review. Klausul
ini menyatakan bahwa top manajemen diwajibkan untuk mengadakan review secara
teratur. Pelaksanaan manajemen review dapat didelegasikan kepada manajemen
representative, tetapi tanggung jawab tetap berada di pundak top manajemen.
Meskipun bukan satu–satunya cara, manajemen review dapat diselenggarakan
dalam bentuk rapat pertemuan. Hadir dalam rapat itu top manajemen, manajemen
representative, manajer, tim ISO dan internal auditor.
Tinjauan manajemen adalah salah satu klausul yang penting dalam penerapan
sistem manajemen mutu. Tinjauan manajemen di UMBY dilakukan secara rutin di hari
selasa minimal 1 bulan sekali dan dimungkinkan lebih apabila ada sesuatu yang urgent
untuk segera ditelaah atau diputuskan terhadap suatu hal. Tinjauan manajemen umumnya
dilakukan dengan cara rapat bersama antar unit untuk memaparkan pencapaian dan
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kendala yang dihadapi. Pelaksanaan dari tinjauan manajemen di UMBY telah selalu
dibuat catatannya walaupun belum semuanya terdokumentasi sesuai template yang telah
disiapkan oleh DPM. Sehingga seringkali dijumpai meski sudah dilaksanakan namun
masih juga mendapatkan temuan pada saat adanya audit eksternal. Hal ini dikarenakan
masih adanya kekurangan dalam penyampaian dari laporan tinjauan manajemen.
B. Tujuan Kegiatan
RTM yang dilakukan oleh UMBY mempunyai tujuan untuk melakukan
pembahasan berbagai hal untuk menuju UMBY menjadi lebih baik. Rapat tersebut
membahas

baik bidang akademik maupun non akademik. Keseluruhan hasil rapat

selanjutnya digunakan sebagai landasan untuk membuat dan menentukan kebijakan
UMBY untuk program kerja yang akan dilakukan di setiap tahun akademik yang akan
datang.
Hasil pembahasan RTM menghasilkan kebijakan yang kemudian akan dituangkan
pada RENOP

tahun akademik berjalan sekaligus penyusunan sasaran mutu dari

Universitas yang kemudian akan diturunkan ke Fakultas-Fakultas maupun program studi
dan unit kerja.
Tujuan akhir dari RTM merupakan upaya UMBY untuk selalu meningkatkan
kualitas agar selaras dengan visi UMBY yaitu menjadi Universitas Unggul Mutu dan
Bermanfaat bertaraf Internasional pada tahun 2029.
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup RTM meliputi bidang akademik dan non akademik. Secara rinci
RTM yang diadakan pada tahun akademik 2018/2019 meliputi :
Input (masukan) dari tinjauan manajemen meliputi :
1. Status tindakan dari tinjauan manajemen terdahulu;
2. Perubahan isu internal dan eksternal yang relevan pada SMM (Sistem Manajemen
Mutu);
3. Kinerja dan keefektifan dari SMM, kepuasan pelanggan dan umpan balik, pemenuhan
sasaran mutu, kinerja proses dan kesesuaian produk dan jasa, ketidaksesuaian dan
tindakan korektif, pemantauan dan pengukuran hasil, hasil audit dan pengukuran hasil
dan hasil audit dan kinerja penyedia eksternal, kecukupan sumberdaya,
keefektifan tindakan serta peningkatan.
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dan

4. Informasi terhadap kinerja dan efektifitas dari sistem manajemen mutu, termasuk tren
dalam:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak berkepentingan; (Hasil Angket)
Sejauh mana sasaran mutu telah terpenuhi; (Laporan Unit Kerja)
Kinerja proses dan kesesuaian dari produk dan jasa; (Laporan Unit Kerja)
Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan; (Log Status)
Hasil pemantauan dan pengukuran; (Log Status)
Hasil audit; (Log Status)
Kinerja pihak penyedia eksternal;

5. Kecukupan sumber daya; (membahas usulan pengadaan dari unit kerja)
6. Efektifitas tindakan yang diambil untuk mengatasi resiko dan peluang (lihat 6.1);
(formulir pemikiran resiko)
7. Peluang untuk peningkatan (Masukan, Laporan Unit Kerja)
Output Management Review
Sebuah meeting dinilai baik apabila diselenggarakan tepat waktu dan hasil meeting
dicatat. Dalam istilah ISO 9000, sebuah catatan adalah sebuah rekaman, dan rekaman
manajemen review merupakan salah satu rekaman wajib ISO 9001 : 2015. Bentuk
rekaman management review yang paling sederhana adalah notulen rapat/ risalah rapat
(minutes of meeting), baik hard copy maupun soft copy.
Catatan atau rekaman management review memuat poin–poin agenda yang telah dibahas,
termasuk keputusan–keputusan atau langkah–langkah :
1. Peluang untuk peningkatan;
2. Adanya kebutuhan untuk perubahan terhadap sistem manajemen mutu;
3. Sumber daya yang dibutuhkan.
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BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN RTM

A. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan
Pelaksanaan RTM dilakukan selama 1 tahun dengan jadwal utama di hari selasa yang
diadakan minimal 1 kali dalam sebulan. Agenda rapat meliputi pembahasan/ tinjauan
input dan output.
1). Tinjauan Input terdiri dari: kinerja proses & kesesuaian produk (sasaran mutu)
mengacu formulir nomor UMBY/DPM/F/05.23, Hasil Audit Mutu Internal &
Eksternal, Penanganan Keluhan Pelanggan, Umpan Balik stakeholder, Perubahan
Sistem Manajemen Mutu, Pengendalian Tindakan Perbaikan & Pencegahan, Saran
– saran perbaikan, tindak lanjut hasil manajemen lalu).
2)

Tinjauan Output: perbaikan efektifitas Sistem Manajemen Mutu dan perbaikan
pada

produk

yang

berkaitan

(UMBY/DPM/F/05.24), dikaitkan

dengan

persyaratan

stakeholder

dengan Sumber Daya Manusia yang

dibutuhkan.
B. Biaya
Pembiayaan pelaksaanaan RTM menggunakan RAB Tahun 2018/2019 dari anggaran
persiapan perkuliahan dan evaluasi semesteran. Biaya pelaksanaan RTM meliputi
biaya konsumsi dan makan siang dengan standar pembiayaan dari UMBY.
C. Tim Pelaksana
Pelaksanaan RTM meliputi seluruh jajaran pimpinan dari Rektor sampai dengan
Dekan. Secara rinci tim pelaksana RTM meliputi Rektor, Wakil Rektor 1 dan Wakil
Rektor 2, Semua Direktur Direktorat, Kepala LPPM, Ka-Biro, dan Dekan.
Keseluruhan yang diundang hadir.

Bukti kehadiran RTM terlampir (lampiran

Undangan dan Agenda Rapat Tinjauan Manajemen dan Daftar Hadir RTM TA.
2018/2019).
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BAB III
PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
A. Agenda Rapat Tinjauan Manajeman
No.
1
2

3

Point Diskusi
Hasil/Target/Tindak Lanjut
Status tindakan dari manajemen review
sebelumnya;
Perubahan terhadap isu eksternal dan
internal yang relevan terhadap sistem
manajemen mutu;
Informasi terhadap kinerja dan
efektifitas dari sistem manajemen mutu,
termasuk trend dalam:
1) Kepuasan pelanggan dan umpan balik
dari pihak berkepentingan; (Hasil
Angket)
2) Sejauh mana sasaran mutu telah
terpenuhi (Laporan Unit Kerja)
3) Kinerja proses dan kesesuaian dari
produk dan jasa (Laporan Unit Kerja)
4) Ketidaksesuaian dan tindakan
perbaikan (Log status)
5) Hasil pemantauan dan pengukuran
(Log status)
6) Hasil audit (Log status)
7) Kinerja pihak penyedia eksternal
(Evaluasi pemasok
UMBY/DPM/F/05.39)

Batas Waktu

Pic

1 TA

WR 1

1 TA

WR 1

Akhir semester

idem
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6.

Idem

BAU

BAU

Akhir semester

DPM: MPAI

Idem
4.

DPM Bidang
statistik

Kecukupan Sumber Daya
(Membahas Usulan Pengadaan
Dari Unit Kerja)

Akhir semester

Efektifitas tindakan yang diambil untuk
mengatasi resiko dan peluang ( Formulir
Analisis Manajemen Resiko)
Peluang untuk peningkatan (Masukan
dan Laporan Unit Kerja)

4 tahuan

BAU

BAU
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DPM
Akhir semester

BAU

B. Input Rapat Tinjauan Manajemen
No.

1

Point Diskusi
Hasil/Target/Tindak
Lanjut
Status tindakan dari
manajemen
review
sebelumnya;

2

Perubahan terhadap isu
eksternal dan internal
yang relevan terhadap
sistem manajemen mutu;

Hasil/ Target/ Tindak lanjut

Keterangan

Semua Auditee telah melakukan
tindak lanjut untuk perbaikan dan
seua status pada posisi sudah Ok
(Close)
Eksternal
 Telah dijalin
a).Terbukanya kemitraan dengan
kerjasama pada
institusi dalam dan luar negeri
Tahun 2019
yang ditujukan untuk
dengan RUND
pengembangan universitas.
& Tomsk State
University dari
Rusia
b).Peluang pengembangan sistem
 Pengembangan
informasi berbasis ICT
SIA dan SIM
 Telah mulai
dirintis Webinar
(Seminar melaui
c).Tersedianya beasiswa bagi
web)
Dosen untuk S3
d).Tersedianya peluang hibah
kompetisi penelitian baik dengan
dana dari Kemenristek Dikti
(LPDP, BPDPKS, DIPI) maupun
dengan institusi LN
e)Adanya peluang pengembangan
UMKM sehingga bisa digunakan
untuk meningkatkan kualitas PBM
serta “branding Universitas”
Internal:
a) Terjalinnya jaringan kerjasama
dan kemitraan dengan istitusi
dalam dan LN
b).Adanya dukungan penuh dari
yayasan untuk pengembangan
UMBY
c).Dukungan penuh dan himbauan
agar Dosen segera S3 dari
Universitas maupun yayasan
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 Subsidi SPP ,
Penelitian, ujian
Disertasi , per

2019 ada 14
Dosen
d).Dilakukannya pengukuran
kinerja yang baku bagi Dosen dan
Tenaga kependidikan dengan
menggunakan DP3 (Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan)
dan Angka Kinerja ), Akademik
Dosen (AKAD) dan IKAD, dan
KPI ( penilaian per-semester).
e) Proses evaluasi pembelajaran
oleh PS dengan melibatkan
mahasiswa sebagai penilai.
f).Kepuasan yang tinggi pengguna
terhadap lulusan program studi
g).Penerimaan dana UMBY setiap
tahun mengalami peningkatan
yang sangat signifikan.
h).Pengembangan sistem
informasi meliputi
penyelenggaraan akademik,
keuangan, kepegawaian secara
terus menerus.
i).AEE ( Angka efisisensi Edukasi)
sebesar 55,57% terjadi peningkatan
dari tahun sebelumnya 36,88%

j). Jumlah SDM baik tenaga
kependidikan maupun Dosen
selalu dievaluasi dan dipenuhi

k). Jumlah unit kerja dilakukan
penambahan sesuai kebutuhan
yaitu Direktorat pembelajaran
Internasional dan Direktorat
Perencanaan dan Pengembangan di
Tahun 2019
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 Telah
dipublikasi
melalui web
DPM dan
laporan Rektor

Disarankan untuk
mencapai >80%
yang akan
berimbas pada
fasilitasi PS
terhadap
pemenuhan
sarpras
Proses rekruitmen
untuk memenuhi
SDM baik SD
manusia maupun
sarpras
Telah ditetapkan
dengan SK Rektor

3

Informasi terhadap
kinerja dan efektifitas
dari sistem manajemen
mutu, termasuk trend
dalam:
1).Kepuasan pelanggan
dan umpan balik dari
pihak
berkepentingan;
(Hasil Angket)

Mahasiswa
1).Kepuasan pelanggan dalam
bidang fasilitas :
Dari segi fasilitas baik kondisi
sarana perkuliahan, laboratorium,
perpustakaan, akses internet,
kantin, toilet dan area parkir
dinilai dan sarana tempat ibadah
dinilai semuanya baik.
2).Kepuasan pelanggan dalam
pelayanan akademik:
Dari segi pelayanan akademik dan
kemahasiswaan terkait pelayanan
dan profesionalisme staf TU
fakultas dan ketersediaan,
pemerataan serta kecepatan akses
informasi kegiatan
akademik,kemahasiswaan dan
beasiswa, pengelolaan program
studi, pelayanan kaprodi,
pelayanan staf di tingkat
universitas, pelayanan DPA, dosen
pengampu mata kuliah, organisasi
kemahasiswaan, dan kesempatan
berpartisipasi dalam kegiatan
akademik dan non-akademik
dinilai baik.
Orang Tua
Kepuasan orang tua berada dalam
kategori baik dan cukup baik
dengan interval antara 3.28 – 3.67.
Tidak ditemukan satupun sub
indikator yang menunjukkan
kriteria sangat baik.
Data detail hasil survey ( laporan
survey kepuasan orang tua :
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DPM Bidang
statistik

Idem

http://dpm.mercubuanayogya.ac.id/wpcontent/uploads/2019/09/SurveyKepuasan-Orang-Tua.pdf.

Pengguna Lulusan
- Agrotek : P= 92,30%; TP=7,7%
- THP: P=91,3%; TP=0%;
A=8,7%
- PT: P=74,47%; TP=17,02%;
A=8,51%
- Ilkom: P=62,5%; TP=25%;
A=12,5%;
- Psikologi:P=89,65%;
TP=3,45%; A=6,90%
- Magister Psi: P=75%; TP=25%
- Ti: P=100%; TP=0%
- Si: P=83,3%; TP=16,67%
P=puas;TP=tidak puas &
A=abstain
Sebagian besar pengguna lulusan
menuliskan puas pada lulusan
semua PS

2). Pemenuhan sasaran
mutu telah terpenuhi
(Lampiran1:
Pengukuran sasaran
mutu tahap ke-2
UMBY/DPM/F/05.23)

3). Kinerja proses dan
kesesuaian dari produk
dan jasa (Form Data
Pelaporanan Program
Studi

Capaian sasaran mutu sebesar
66,67% dari seluruh total
indikator yang diukur (1 dari 15
indikator yang diukur yaitu dana
dari luar Universitas). Nilai ini
meningkat dari pengukuran tahun
sebelumnya yaitu 80% yang
tercapai.
Data
ketercapaian
sasaran mutu dapat dilihat pada
Lampiran 1.
Rekomendasi untuk keseluruhan
hasil AMI Kinerja Akademik
adalah untuk temuan yang sifatnya
OB maupun KTS Minor telah
ditindaklanjuti.
Hasil pemantauan dan pengukuran;
(Log Status)
(Terlampir pada summary Laporan
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DPM Bidang
Statistik

BAU

UMBY/DPM/F/05.38)

4).Ketidaksesuaian dan
tindakan perbaikan (Log
status)

hasil Audit 2018/2019) .
Hasil audit (Terlampir pada laporan
Audit 2019)

Idem

4.

5). Hasil pemantauan
dan pengukuran (Log
status)
6). Hasil audit (Log
status)
7).Kinerja fihak
penyedia eksternal

Secara umum tidak ada kendala
terhadap fihak penyedia eksternal.
Detail evaluasinya pada isian Form
nomor UMBY/DPM/F/05.39)

Kecukupan Sumber
Daya
(Membahas Usulan
Pengadaan
Dari Unit Kerja)/ Form
Rencana Operasional
Dan Kalender Aktivitas
Rutin Dan
Pengembangan
UMBY/DPM/F/05.19

- Masing-masing PS diupayakan
untuk mencapai ratio Dosen
Mahasiswa mendekati ideal dengan
menambahkan
Dosen
dan
memperbaiki data pada PDDIKTI
dengan melakukan “drop” terhadap
mahasiswa yang telah tidak aktif
selama 2 semester berturut-turut
tanpa keterangan.
Penambahan Dosen dilakukan
secara bertahap dengan mengacu
peraturan yang ada di UMBY. Data
secara Rinci pada Bagian SDM
-Tetap harus diupayakan agar AEE
>80% mengingat saat sekarang
masih 55,57%. Prodi didorong agar
AEE mencapai nilai tersebut
dengan melakukan beberapa
terobosan, misalnya memberikan
bimbingan secara khusus bagi

Dilakukan
evaluasi oleh
BAU
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Sarana dan
prasarana telah
diwujudkan,
beberapa sudah
selesai dan
beberapa proses
penyelesaian/
masih berjalan.

mahasiswa yang telah semester 7 ,
dan lain-lain.
- Semua PS setiap semester
diberikan dana untuk peningkatan
sarpras
terutama
peningkatan
peralatan Laboratorium dengan
besaran tertentu yang telah disetujui
untuk dibelanjakan pada TA
2018/2019
genap
dan
TA
2018/2019 Gasal.
-Ada
penambahan
Direktorat
Pembelajaran Internasional dan
Direktorat
Perencanaan
dan
Pengembangan.
Penambahan
Direktorat Kemahasiswaan dan
alumni yang semua hanya bagian.
-Pembenahan dan penambahan staf
untuk Direktorat yang lama atau
baru agar efektivitas kinerja dapat
berjalan dengan baik.
5

Efektifitas tindakan
yang diambil untuk
mengatasi resiko dan
peluang

6.

Peluang untuk
peningkatan (Laporan
Unit Kerja)

-Dengan melakukan SWOT dan
AMR hal yang penting berkait
jumlah mahasiswa, nisbah Dosen
dan Mahasiswa, nilai akreditasi
merupakan hal yang paling urgent
sehingga semua / sebagian besar
program kerja dimuarakan ke-3 hal
tersebut.
Secara umum peluang untuk
peningkatan kinerja pada masingmasing unit adalah :
-Perlu selalu melakukan evaluasi
dan perbaikan standar mutu dan
sasaran mutu untuk menuju Visi
UMBY

-Evaluasi dan Perbaikan borang
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Sarana dan
prasarana
Laboratorium
telah diadakan,
misalnya ruang
Loggy untuk Fak.
Pasikologi,
Perbaikan R
Sidang di fak.
Agroindustri, danlain juga peralatan
laboratorium.
Data lengkap di
BAU

-Wakil Rektor I
menghimbau
untuk melakukan
peran alumni
seara materia
maupun
immaterial secara
akedemik maupun
non akademik
agar sasaran mutu
tercapai .

audit untuk menyiapkan borang -Proses disiapkan
akreditasi Institusi maupun PS untuk
menggantikan Sidengan 9 kriteria.
Pramudhita dan
untuk yang audit
perpustakaan telah
dipergunakan
untuk audit.
-Untuk 2019/2020

ditetapkan 6-8
-Evaluasi
dan
penetapan Januari pada
penjadwalan audit bersamaan kalender.
penyusunan kalender akademik -Akan diadakan
yang sudah dilakukan pada TA. workshop
2018/2019.
pengarsipan di
-Pengelolaan dokumen secara baik bulan Februari
dan tepat .
2020

-Evaluasi program kerja Staf
maupun unit organisasi melalui
laporan kinerja unit, pengukuran
terhadap sasaran mutu, KPI Dosen,
KPI struktural dan KPI Tendik/
semua staf.

-Setiap akhir
semester semua
unit dan Dosen
maupun Staf
tendik diwajibkan
untuk menyusun
Rencana maupun
laporan program
kerja.
-Universitas telah

membentuk Tim
Akreditasi APT
-Perbaikan secara terus menerus
terhadap semua dokumen dengan
standar baku yang telah disipakan
oleh DPM sesuai ISO 9001:2015.
-Perlu strategi, kebijakan dan
program kerja untuk mendukung
peningkatan capaian butir pada 9
kriteria APT 3.0 dan APS 4.0
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C. Output/ Luaran Rapat Tinjauan Manajemen
No
1.
a)

Uraian Agenda

Out put

Laporan status penerapan oleh Manajemen
Representatif
Hasil tindak lanjut dari tinjauan manajemen yang
lalu

Keterangan/
Catatan

Telah
semua
diterapkan
Semua Auditee
melakukan tidak
lanjut
untuk
perbaikan pada
semester
berikutnya.
Hasil audit yang
diperoleh
sebanyak 47
(35,61%)
(berstatus OB
dan 50 (37,88%)
KTS Minor dari
132 pertanyaan.

b)

Hasil audit internal/eksternal

c)

Umpan balik dari mahasiswa

Mahasiswa
bersedia untuk
mengikuti semua
aturan yang telah
ditetapkan dan
disepakati namun
perlu
adanya
sosialisasi secara
berulang

Mahasiswa
mendukung
terciptanya
manajemen
mutu
yang
harus selalau
ditingkatkan
dan
dievaluasi

d)

Kinerja proses dan kesesuaian produk/ kompetensi
lulusan

Sesuai
namun
perlu
ditingkatkan.
Kurikulum telah
berbasis
kompetensi
namun
masih
perlu penataan
jumlah
SKS
(seperti sks di
UMB Jakarta) 3
SKS.
AEE
nilai
reratanya masih
55,7%
yang
semestinya
diharapkan >80%

UMBY
memberlakuk
an kebijakan
untuk
mengintensif
kan
pembimbinga
n mahasiswa
khususnya
pada
tugas
akhir,
meningkatka
n soft skills
mahasiswa
agar alumni
mempunyai
posisi tawar
yang
lebih
baik.
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Semua
temuan
sudah closing
. KTS Minor
diberikan
waktu
penyelesaian
maksimal
pada
audit
siklus
berikutnya.

No

Uraian Agenda

Out put

e)

Tindakan pencegahan dan perbaikan

f)

Usulan-usulan perbaikan sistem manajemen mutu

Keterangan/
Catatan

Menegaskan
kembali
dan
mensosialisasika
n kembali aturanaturan di UMBY
Masih diperlukan
upaya
secara
terus-menerus
untuk
meningkatkan
ketaatan semua
fihak agar aturan
bisa dijalankan
dengan baik.
Perlu adanya
evaluasi
kebijakan
terhadap
kelonggaran
aturan yang
diterapkan
utamanya
terhadap
mahasiswa (
lebih ketat
terhadap aturan).

g)

Saran-saran untuk perbaikan

Semua
aturan
yang
telah
ditetapkan
diupayakan
untuk
selalu
ditaati
oleh
semua fihak

Aturan
perkuliahan,
saran-saran
mahasiswa
agar benar benar
digunakan
untuk
pembinaan
dan
peningkatan
kualitas
Dosen
dan
SDM
serta
sarpras
di
UMBY.

3

Laporan pencapaian sasaran mutu:

Sasaran
mutu
telah terpenuhi
sebesar 66,67% (
1 dari 15 sasaran
mutu
yang
ditetapkan belum
tercapai)

Persentase
sumbangan
Pendanaan
Universitas
dari sumber
selain SPP
mahasiswa
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No

Uraian Agenda

Out put

Keterangan/
Catatan

yang
diharapkan
6% masih
5,29%
namun
sudah
mengalami
peningkatan
dari tahun
sebelumnya
yang hanya
0,29%
a)

Kinerja proses dan kesesuaian produk/ kompetensi
lulusan

b)

Program dan pencapaian sasaran mutu

4

Pembahasan oleh Rektor
:

a)

Identifikasi masalah prioritas dan rekomendasi
tindakan perbaikan/pencegahan
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Dengan adanya
regulasi Borang
BAN PT dengan
9
kriteria
diperlukan
keninjauan
kurikulum
kembali degan
mendasarkan
pada luaran dan
impac nya.
-Penyusunan
program kerja ke
depan
harus
berbasis SWOT
dan AMR .
Semua unit harus
mengukur
sasaran
mutu,
DPM
diminta
secara
rutin
mengingatkan
dan merangkaum
tingkat
ketercapaian

Awal tahun
2020
akan
diadakan
workshop
kurikulum
tingkat
Universitas

-Perlu
pengetahuan
SWOT
dan
AMR,
karena
tuntutan kriteria 9
nilai maksimal
program berbasis
SWOT dan AMR

Diakomodasi
di program
kerja
dari
DPM
dan
BAA
serta
DRA

Diadakan
workshop
Nov 2019

5

Unit
telah
membuat
laporan
kinerja unit
dan program
studi.

No

Uraian Agenda

Out put

b)

Evaluasi pencapaian kebijakan mutu dan sasaran
mutu

c)

Pembahasan sistem manajemen mutu

d)

Evaluasi dan kesimpulan rekomendasi tindakan
perbaikan/Pencegahan
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-Segera
dijadwalkan
updating
kurikulum
di
UMBY
-Telah tercapai
66,67% dari 15
item sarmut yang
ditetapkan
-Perlu peninjauan
kembali Sarmut
yang
telah
ditetapkan
mengingat
sebagai
besar
telah tercapai
-Diperlukan
pendokumenan
dokumen SPMI
dengan
lebih
sistematis
-Perlu
adanya
pemahaman
secara
terus
menerus untuk
meningkatkan
mutu di UMBY
-Penataan
dokumendokumen
menjadi dokuen
SN Dikti dan
Dokuken
tambahan
(
Akademik dan
non akademik)
-Perlu upaya agar
jumlah peminat
di
prodi-prodi
selain Psikologi
dan
Fikom
ditingkatkan
-Rasio
Dosen
mahasiswa terus
diupayakan agar
mendekati batas
tertinggi (walau
tidak ke arah
ideal)
-Jabfung Dosen
diupayakan

Keterangan/
Catatan

Dalam proses
penyusunan
24
standar
(SN DIKTI)
dan
44
standar ( 15
standar
Akademik +
19
Standar
non
akademik)(
belum
diputuskan).

Kaprodi dan
Dekan
diminta
memasukkan
di
dalam
program kerja
pengembanga
n
yang
nantinya akan
menjadi
program
rutin.

No

Uraian Agenda

Out put
terjadi
peningkatan,
terutama
yang
saat
sekarang
masih
banyak
yang masih TP,
diharapkan
segera
AA
demikian juga ke
LK dan GB
-Prestasi
mahasiswa perlu
ditingkatkan
utamanya
prestasi tingkat
internasional
Lihat
formulir pengukuran
Sasaran
mutu
UMBY/DPM/F/
05.12

5.

Laporan pencapaian sasaran mutu

6.

Rangkuman oleh Manajemen Representatif

7.

Penutup
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Keterangan/
Catatan

BAB IV
PENUTUP

Rekomendasi Hasil RTM yang diadakan dapat dirinci sebagai berikut:
No

Output Manajemen

Hasil Keputusan

1

Peluang untuk peningkatan

2

Kebutuhan untuk perubahan
terhadap sistem manajemen
mutu

3

Sumber daya yang dibutuhkan

1. Hasil evaluasi dan Perbaikan borang audit
dapat dijadikan sebagai acuan untuk
peningkatan akreditasi.
2. Hasil pengelolaan dokumen secara
berkesinambungan
3. Hasil evaluasi program kerja unit maupun
staf (dengan disusun KPI Dosen,
Staf/Tendik dan Struktural) sebagai salah
satu tolok ukur kinerja unit dan staff.
4. Perbaikan secara bertahap dokumendokumen dengan standar baku yang
ditetapkan oleh DPM pada semester gasal
2018/2019 dengan format sesuai ISO
9001:2015 masih terus ditingkatkan karena
beberapa dokumen belum standar.
5. Penjadwalan dalan penyusunan program
kerja yang dituangkan dengan RAB dengan
mengikuti standar pembiayaan yang telah
ditetapkan.
6. Peningkatan dan perbaikan sistem informasi
perlu ditingkatkan secara terus-menerus
7. Pemanfaatan google form, video conference
dalam berbagai aktivitas akademik.
1.Perlu evaluasi dan perbaikan atau peninjauan
kembali standar mutu dan sasaran mutu secara
menyeluruh untuk menuju Visi UMBY
2.Segera diadakan workshop kearsipan
3.Workshop pemanfaatan IT bagi Dosen dan
tendik
4.Sosialisasi kembali SIA dengan semua konten
yang ada oleh Dosen
5. Perlu data base bagi dosen agar memudahkan
dalam pencarian data/ informasi
6.Perbaikan konten web masing-masing unit
1.Pengefektifan Bidang pengendalian
dokumen
2.Peningkatan pengetahuan kearsipan
3.Peningkatan pengetahuan IT
4.Data base untuk Dosen
5.Hasil evaluasi dan penetapan penjadwalan
audit bersamaan penyusunan kalender
akademik sehingga audit yang dilakukan tidak
berbenturan dengan jadwal akademik.
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6.Rekruitmen Dosen bagi prodi-prodi yang
memerlukan
7.Sarana prasarana laboratorium untuk
menunjang PBM, Penelitian dan PPM
Akhirnya alhamdulillah RTM telah kita lalui dengan baik. Terima kasih kepada Bapak
Ibu atas partisipasi dan komitmennya. Terakhir, marilah kita bersama berupaya agar UMBY
menjadi Universitas yang bermutu sehingga visi kita menjadi Universitas unggul, mutu,
bermanfaat dan bertaraf internasional di tahun 2029 bisa terwujud dan kita bisa selalu menuju
slogan kita “ UMBY lebih Baik” aamiin Ya Rabbal ‘aalamiin..
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LAMPIRAN

Lampiran 1
Pengukuran sasaran mutu UMBY/DPM/F/05.23 yang tertuang pada SASARAN MUTU
TAHUN 2018 ( Tahap ke-2)
Lampiran 2
Hasil audit di unit perpustakaan ( Laporan audit unit Perpustakaan) tahun 2019
Lampiran 3:
Daftar Laporan Unit kerja Program studi
Lampiran 4:
Laporan Rektor UMBY tahun 2019
Lampiran 5:
Undangan dan agenda RTM selama periode 2018/2019
Lampiran 6:
Risalah rapat “ RTM selama periode 2018/2019
Lampiran 7:
Laporan audit
Lampiran 8;
Hasil Rekomendasi dari RTM.
Dari hasil audit yang telah dilakukan ada beberapa hal yang direkomendasikan untuk ditelaah
sebagai berikut ( saran diberikan pada peringkat hasil kinerja dengan peringkat 7, 6 dan 5 (
yaitu terhadap ),
1. Untuk mahasiswa dan kelulusan
A. dilakukan upaya peningkatan AEE ( Angka Efisiensi Edukasi) yang saat sekarang
masih mencapai rerata 55,55 % dari sasaran mutu yang diharapkan Universitas sebesar
80%.
B. Perlu peningkatan prestasi mahasiswa baik kejuaraan tingkat internasional dan
nasional maupun perolehan hibah utamanya hibah PKM , karena masih relatif rendah.
C.Masih diperlukan upaya menggiatkan program-program kemahasiswaan, sehingga
akan tercapai susana yang lebih kondusif.
2. Untuk Sarana dan Prasarana
A. Diperlukan peningkatan sarana laboratorium dari beberapa Fakultas utamanya untuk
prodi sains agar PBM, praktikum dan penelitian bisa lebih ditingkatkan.
B. Ada beberapa tempat yang masih ” blank spot” sehingga mahasiswa terkadang masih
harus memilih lokasi tertentu untuk bisa akses, walaupun rerata bandwidth sudah
sangat bagus.
3. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu terutama adalah
perlu penertiban waktu penyusunan program kerja dengan lebih baik serta melakukan
evaluasi terhadap program tersebut, perlu adanya aturan yang mengatur secara jelas uraian
kerja bagi masing-masing unit dan personalia utamanya di Program studi.
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