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NO 
 
1 

Aspek  
2 

Temuan (Findings) 
Hasil AMI 

3 

Pengendalian Standar 
 
4 

Rencana Tindak Lanjut 
 
5 

1 VMTS 1. Dokumen VMTS tersedia di 
fakultas. 

2. Penyusunan VMTS sudah 
sesuai dengan prosedur. 

3. Dilakukan sosialisasi untuk 
pemahaman VMTS. 
(pemahaman melampaui) 

 

Melakukan peningkatan  
 
Menambah clause pada IK lebih sosialisasi 
VMTS saat Dies Natalis dan kunjungan 
industri. 

Dari hasil survey pemahaman 
VMTS,Sosialisasi VMTS juga 
akan dilaksanakan pada saat 
Dies Natalis dan kunjungan 
industri sehingga pemahaman 
VMTS lebih meningkat 

2   
VMTS dan Visi Keilmuan Prodi 

sudah disusun dan di 
sosialisasikan kepada seluruh  
stakeholder  dan di publis di web 
juga melalui berbagai media. 
(sesuai)  

Menambah media untuk publikasi 
 

Mekanisme penyusunan sudah 
sesuai dengan dokumen yang 

ada (STD-UNAKI-27),porsi  
keterlibatan pemangku 
kepentingan eksternal akan 
ditingkatkan untuk 
meningkatkan capaian 
pembelajaran lulusan pada 
tahun berikutnya 

3  Rumusan visi keilmuan prodi Menambah unsur peningkatan CPL Hasil capaian pembelajaran 
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sesuai KKNI level enam lulusan pada tahun berikutnya 

 
4. 
 

 
 
 
 

 
Tata 
Pamong  

Pelaksanaan tata pamong sudah 
sesuai prosedur tetapi perlu 
ditambahkan dalam prosedur 

pemilihan stuktural selain 
pemilihan dekan.  
 

Meningkatkan standar 
Menambah prosedur pemilihan struktural  

Penambahan prosedur 
pemilihan stuktural selain 
pemilihan dekan) 

5  Tata pamong yang transparan, 
sudah terlaksana dengan baik 
dan sesuai dengan prosedur dan 
telah melakukan evaluasi laporan 
perkuliahan 
 
Tata pamong yang akuntabel, 
sudah terlaksana dengan baik 
dan sesuai dengan prosedur dan 
mempertimbangkan kualifikasi 
akademik dosen 
 
Tata pamong yang bertanggung 
jawab, sudah terlaksana dengan 

baik dan sesuai dengan prosedur 
dan telah laporan kinerja. 
 
Tata pamong yang adil, sudah 
terlaksana dengan baik dan 
sesuai dengan prosedur dan 
tertuang dalam buku pedoman 
dan kode etik. 

Telah memenuhi IKU  
 
 
 
Telah memenuhi IKU  
 
 
 
 
 
Telah memenuhi IKU  
  
 
 

 
Telah memenuhi IKU  
 
 
 
 
 
Menambahkan clause pada SOP 

Telah memenuhi IKU. Tata 
pamong yang transparan, 
sudah terlaksana dengan baik 
dan sesuai dengan prosedur 
dan telah melakukan evaluasi 
laporan perkuliahan 
 
Telah memenuhi Tata pamong 
yang akuntabel, sudah 
terlaksana dengan baik dan 
sesuai dengan prosedur dan 
mempertimbangkan kualifikasi 
akademik dosen  (mencapai 
standar) 

 
Tata pamong yang bertanggung 
jawab, sudah terlaksana 
dengan baik dan sesuai 
dengan prosedur dan telah 
laporan kinerja . (mencapai 
standar) 
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Dalam melaksanakan tugas telah 
menjalankan fungsi  perencanaan 
(renstra, renop dan kaldik), 
menjalankan pengorganisasian 
(distribusi matakuliah, 
KP.skripsi, dll), surat tugas, dll 

Pelaksanaan Pembelajaran tentang 
pelaksanaan  monev perkuliahan dan 
membuat laporan hasil monev pada awal 
perkuliahan oleh Prodi 

Tata pamong yang adil, sudah 
terlaksana dengan baik dan 
sesuai dengan prosedur dan 
tertuang dalam buku pedoman 
dan kode etik. (mencapai 
standar) 
 
 
 
Dalam melaksanakan tugas 
telah menjalankan fungsi 
perencanaan (renstra, renop 
dan kaldik), menjalankan 
pengorganisasian (distribusi 
matakuli, KP.skripsi, dll), 
Surat tugas, melaksanakan 
monev perkuliahan dan 
membuat laporan.  
(menambahkan clause pada 
SOP Pelaksanaan 
Pembelajaran tentang 
pelaksanaan  monev 
perkuliahan dan membuat 
laporan hasil monev pada awal 
perkuliahan oleh Prodi) 

6  Dari hasil evaluasi untuk 
kerjasama bidang pendidikan, 
penelitian dan PkM. Sudah sesuai 
standar  

Yang perlu ditingkatkan adalah kerjasama 
dengan perusahaan dan industri  

Perlu dilaksanakan tindak 
lanjut untuk meningkatkan 
kerjasama perusahaan dan 
industri dengan menambahkan 
pada standar/ IKU. 
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7 
 
 
 
 
 

 Berdasarkan hasil AMI jumlah 
dokumen telah melampaui SN 
Dikti (35 standar) dan telah 
dilaksanakan benchmarking baik 
offline maupun online (pada masa 
pandemi) serta LP2MP telah 
tergabung dalam  Paguyupan 
Penjaminan Mutu (LLDIKTI 6) 
dan juga sebagai fasilitator SPMI  
wilayah..  
 

Telah melampaui standar 
 Penambah prosedur sosialisasi. 

LP2MP dan universitas terus 
melakukan perbaikan atau 
penyuesuaian dokumen 
standar SPMI dan SOP karena 
adanya regulasi dari 
pemerintah sehingga perlu 
adanya peninjuan ulang 
terhadap dokumen SPMI untuk 
itu perlu adanya sosialisasi 
tentang dokumen-dokumen.  
 

8 Mahasiswa a. Pelaksanaan penerimaan 
mahasiswa baru telah 
dilaksanakan sesuai SOP.  

b. Rasio  
Tahun 2017/2018 = 1:3,2 
Tahun 2018/2019 = 1:2,9 
Tahun 2019/2020 = 1:3,1 
Tahun 2020/2021 = 1:3,2 
Tahun 2021/2022 = 1:3,05 

 

Sesuai standar Memepertahankan Rasio dan 
melakukan monitoring 

9  Pada penerimaan mahasiswa 

baru 
1. Tahun akademik 

2019/2020 yang tidak 
lolos seleksi 3 orang. 

2. Tahun akademik 
2020/2021 yang tidak 
lolos seleksi 3 orang. 

3. Tahun akademik 

Sesuai standar. Mempertahankan persentase 

mahasiswa yang mendaftar 
ulang ≥ 95% sesuai dengan 
IKU. 
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2021/2022 yang tidak 
lolos seleksi 4 orang. 

 

10 

 
 
 
 
 
 

Mahasiswa Ketersediaan layanan 

kemahasiswaan: 
a. Layanan kegiatan HMF 

tersedianya struktur 
organisasi dan pembina HMF 
(Dekan fakultas), Tersedia 
program kerja, tersedia 
laporan pertanggung jawaban 
kegiatan  

b. Tersedia Dosen pembina pada 
masing-masing UKM, Tersedia 
program kerja, tersedia 
laporan pertanggung jawaban, 
rata-rata kegiatan UKM 
menurun dikarenakan 
pandemi covid-19. 

c. Tersedianya Unit layanan 
kesehatan P3K. 

d. Tersedianya Layanan 
Konseling, Ruang konseling 
dan  Dosen/Psikolog. 

e. Beasiswa KIP & PPA pada 
tahun 2020 -2022 meningkat. 
Sedangkan Beasiswa Yayasan 
menurun. 

f. Rutin dilaksanakan  dan 
tersedia layanan program 

Sesuai standar/penambahan prosedur 

Perlu dibuatkan prosedur Beasiswa 
Yayasan (menambah prosedur SOP tanpa 
mengubah IKU) 
 
 

Melakukan monitoring dan 

menambah prosedur. 
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Quality Carrier bagi calon 
wisudawan. 

g. Adanya layanan hunia 
(asrama) mencukupi untuk 
mahasiswa dari luar 
semarang) 

   
 

11  Tersedianya Akses dan mutu 
layanan : 
a. Bimbingan Akademik rutin 4 x 

pertemuan per semester, 
berjalan dengan baik. 

b. Tersedianya Dosen pembina 
UKM dan jadwal kegiatan 
masing-masing UKM. 

c. Tersedia asuransi Kesehatan 
untuk seluruh mahasiswa, 
dibagikan pada mahasiswa 
baru. (tambahan prosedur ) 

. 

Melampaui dengan adanya layanan hunian 
bagi mahasiswa (asrama) 

Sebagai IKT  
 
 

Melakukan monitoring  untuk 
kegiatan kemahasiswaan dan 
manambah IKT dengan adanya 
hunian (asrama) mahasiswa 
yang berasal dari di luar 
semarang. 

12  Terselenggaranya Unaki Insight 

secara rutin setiap tahun ajaran 
baru bagi mahasiswa baru. (dg 
Tema yg selalu inovatif) sesuai 
 
Dilaksanakan matrikulasi 
sebelum kegiatan Unaki Insight 
dimulai. 
( praktek baru) 

Peningkatan standar  

Dengan menambah prosedur/SOP 
matrikulasi 
 

Melakukan monitoring  
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13  Karena kondisi pandemi Covid-19 
maka berkurangnya sarana 
lomba di bidang non akademik. 
 

Menambah prosedur  
 
menambah/meningkatkan prosedur 
untuk prestasi non akademik. 

Melakukan monitoring dan 
menambah prosedur untuk 
prestasi non akademik. 

14  Universitas dan fakultas 
melakukan upaya untuk 
meningkatkan animo calon 
mahasiswa dengan adanya 
peningkatan untuk tahun 
akademik 2020/2021 meningkat 
sebesar 34,2 % (peningkatan 
strateagi) 

Menambah prosedur  
Untuk peningkatan animo calon 

mahasiswa pada SOP PMB 

Melakukan  monitoring dan 
manambah prosedur 
peningkatan animo calon 
mahasiswa pada SOP PMB. 

15 Sumber 
Daya 
Manusia 

1. Jumlah dosen Prodi TI sudah 
memenuhi IKU, yaitu 14 dosen, 
dan dari 14 terdapat 2 orang 
dengan kualifikasi S3 dan 
jabatan akademik dosen dari 
lektor dan lektor kepala 10 
orang (71,4 %). 

2. Jumlah rasio dosen tetap 
terhadap mahasiswa pada 
Program Studi Sistem Informasi 

adalah 1:17,33 
Setiap dosen memiliki peran 
sebagai pembimbing utama 
kurang lebih 3 sampai dengan 6 
mahasiswa setiap semester. 

3. Jumlah dosen tidak tetap 
Terdapat 2 dosen tidak tetap 
menghajar Bahasa Indonesia 

Sesuai standar dan Indikator Kinerja 
Utama (IKU)  

Sedangkan untuk Jabatan akademik dari 
lektor kepala ke guru besar, lektor ke 
lektor kepala dan seterusnya dengan 
menaikan IKU. 

 

1. Mempertahankan jumlah 
DTPR. 

2. Mempertahankan kualifikasi 
akademik dosen. 

3. Meningkatkan jumlah 
jabatan akademik ke level 
yang lebih tinggi. 

4. Mempertahankan rasio 
jumlah mahasiswa PS 
terhadap DTPR. 

5. Meningkatkan antusias 
dosen dengan mengikuti 
berbagai kegiatan organisasi 
profesi. 
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dan Pendidikan 
Kewarganegaraan. 

4. Presentase sertifikat profesi 
untuk DTPR TI: 92,8 % dengan 
jumlah dosen sebanyak 10. 

DTPR melakukan pengembangan 
DTPR berdasarkan surat tugas 
yang diberikan oleh Dekan 
setiap semester (pengecekan 
bukti fisiki) 

 

16  Tenaga Kependidikan melakukan 
pengembangan berdasarkan 
surat tugas yang diberikan oleh 
Kepala Biro Administrasi dan 
Sumber Daya setiap. 
Kualifikasi dan kecukupan tenaga 
kependidikan sudah memenuhi 
ketentuan standar. 
Kualifikasi dan kecukupan 
laboran sudah sesuai dengan 
kebutuhan progam studi dan 
standar yang berlaku. 

Penambahan prosedur beasiswa untuk 
dosen dan tendik 

Menyelenggara kan pelatihan 
secara berkala untuk 
meningkatkan kompetensi dan 
kapasitas Tenaga 
Kependidikan. 

17  Dari 14 DTPR: 
- Dosen sebagai visiting lecturer: 

1 orang 
- Dosen sebagai perwakilan 

lembaga infokom: 1 orang 
- Dosen sebagai tenaga ahli: 3 

orang 

Penambahan prosedur beasiswa untuk 
dosen dan tendik 

Mengikutsertakan dosen dalam 
berbagai kegiatan baik sebagai 
keynote speaker maupun 
visiting lecturer, maupun 
keahlian dosen melalui 
sertifikasi kompetensi bidang 
secara khusus. 
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- Dosen memiliki prestasi di 
tingkat nasional: 2 orang 

- Dosen memiliki penghargaan 
dalam bentuk hibah di bidang 
penelitian maupun pengabdian 
= 7 orang 

 
7 dari 14 dosen memiliki 
pengakuan rekognisi berdasarkan 
prestasi/kinerja dengan 
persentase nilai 50% (sudah 
sesuai) 

 

18 Keuangan, 
Sarana 
dan 
Prasarana 

Dana Operasional Pendidikan 
(DOP) sudah memenuhi akan 
tetapi jumlahnya tidak 
melampaui secara signifikan 

Sesuai standar/IKU Optimalisasi Dana operasional 
pendidikan (DOP). 

19  Dana penelitian dan PkM DTPR 
sudah memenuhi indikator 
kinerja utama (IKU). 

Sesuai standar/IKU Mempertahankan Dana 
penelitian dan PkM DTPR 

20  Dana sudah mencukupi untuk 
menjamin pencapaian capaian 

pembelajaran. Akan tetapi 
sumber pendanaan dari sumber 
lain masih perlu ditingkatkan. 

Sesuai standar/IKU Peningkatan pendanaan dari 
sumber lain 

21  Skor rata-rata profil dosen, 

sarana dan prasarana  3,875. 
Akan tetapi pada poin 23 rasio 
jumlah mahasiswa terhadap 
DTPR masih mendapat nilai 3 

Sesuai standar/IKU Peningkatan nilai pada poin 20 
(rasio jumlah mahasiswa 
terhadap DTPR) dan poin 23 
(jumlah dosen tidak tetap). 
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dan pada poin 23 jumlah dosen 
tidak tetap masih mendapat nilai 
3. 

22  Sarana dan prasaran sudah 

memenuhi kecukupan dan mutu. 
Akan tetapi prasarana khususnya 
lahan parkir harus ditingkatkan 
secara signifikan untuk 
mengakomodasi kebutuhan 
seluruh civitas akademika dan 
tamu. 

Sesuai standar/IKU Memperluas lahan parkir 

23  Sarana dan prasarana 
pendukung penelitian sudah 
memadai dan memenuhi kualitas. 

Sesuai standar/IKU Mempertahankan sarana dan 
prasarana pendukung 
penelitian yang memadai 
dengan kualitas yang baik. 

24  Minimal 40% penelitian 
dilaksanakan dengan sarana dan 
prasarana milik Universitas AKI 
(seperti laboratorium, studio, 
bengkel, mesin, peralatan, dll). 

Melampaui dari standar minimal. Mepertahankan pelaksanaan 
40% penelitian dengan sarana 
dan prasarana milik 
Universitas AKI. (perlu 
dtingkatkan presentasenya 
pada IKU. 

25  Tersedia laboratorium riset yang 

memadai dan memenuhi standar 
mutu keselamatan kerja, 
kesehatan, kenyamanan, 
keamanan peneliti, masyarakat 
dan lingkungan 

Sesuai standar/IKU Mempertahankan laboratorium 

yang memenuhi dan sesuai 
standar mutu keselamatan 
kerja, kesehatan, kenyamanan, 
keamanan peneliti, masyarakat 
dan lingkungan. 

26  Laboratorium riset dilengkapi 
dengan peralatan dan bahan 
habis pakai dengan jumlah 

Sesuai standar/IKU Mempertahankan kelengkapan 
peralatan dan bahan habis 
pakai. 
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memadai dan bermutu baik. 

27  Tersedianya sarana dan 
prasarana pendukung 
pengabdian kepada masyarakat 

dengan jumlah yang memadai 
dengan kualitas yang baik. 

Sesuai standar/IKU Mempertahankan sarana dan 
prasarana pendukung 
pengabdian kepada 

masyarakat dengan jumlah 
yang memadai dengan kualitas 
yang baik. 

28  Tersedianya fasilitas teknologi 
informasi dan komunikasi (TIK) 
yang baik dan memadai untuk 
mendukung pengabdian kepada 
masyarakat. 

Sesuai standar/IKU Mempertahankan ketersediaan 
fasilitas teknologi informasi 
dan komunikasi (TIK) yang 
baik dan memadai untuk 
mendukung pengabdian 
kepada masyarakat. 

29  Kecukupan, aksesbelitas dan 
mutu saranan prasarana. 

Sesuai standar/IKU Mempertahankan kecukupan, 
aksesbelitas dan mutu saranan 
prasarana yang memenuhi dan 
memadai. 

30  Fasilitas laboratorium untuk 
perkuliahan. 

Sesuai standar/IKU Mempertahankan fasilitas 
laboratorium. 

31  Penggunaan dan ketersediaan 
bandwidth. 

Sesuai standar/IKU Penambahan wifi (hotspot) 
pada titik yang sinyal wifinya 
kurang kuat. 

32  Lisensi/opensource software. Sesuai standar/IKU Mempertahankan jumlah 
software lisensi/ opensource. 

33  Sumber pustaka berupa jurnal 
internasional. 

Sesuai standar/IKU Penambahan koleksi jurnal 
internasional. 

34  Sumber pustaka berupa jurnal 
ilmiah nasional yang terakreditasi 
sinta. 

Sesuai standar/IKU Penambahan jurnal ilmiah 
nasional yang terakreditasi 
sinta. 

  Sumber pustaka berupa buku Sesuai standar/IKU Penambahan koleksi buku-
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teks. buku terbaru. 

35 Pendidikan Prodi telah menetapkan capaian 
pembelajaran yang diturunkan 
dari profil lulusan dan sudah 

memenuhi level 6 KKNI; dan 
terdokumentasi dalam buku 
kurikulum prodi SI, buku 
pedoman akademik 
Prodi telah melakukan 
pemutakhiran kurikulum pada 
tahun 2020 (4 tahun setelah 
kurikulum terakhir) 

Sesuai standar/IKU  Melanjutkan proses monitoring 
kesesuaian cpl dengan profil 
lulusan agar tetap sesuai 

dengan perkembangan profil 
lulusan pada level 6 KKNI, dan 
mempertahankan 
pencapaiannya serta berupaya 
meningkatkan standar 

36  Prodi telah mempunyai buku 
kurikulum yang mempunyai 
struktur berbasis KKNI/OBE/ 
SKKNI sesuai dengan profil 
lulusan, capaian pembelajaran 
lulusan, capaian pembelajaran 
mata kuliah, RPS, struktur 
matakuliah dan asesmen 
pembelajaran,  
Prodi juga telah melaksanakan 

program MBKM dengan 
menggunakan kurikulum OBE 
yang disesuaikan dengamn 
MBKM 

Sesuai standar/IKU Melanjutkan proses monitoring 
dalam pelaksanaan kurikulum 
dengan memperhatikan 
perkembangan ilmu 
informatika dan computer, dan 
mempertahankan 
pencapaiannya serta berupaya 
meningkatkan standar 

37  Selama pandemi pembelajaran 
untuk mata kuliah teori 
dilakukan secara daring, 
menggunakan LMS Google 

Sesuai standar/IKU Melanjutkan proses monitoring 
pelaksanaan interaksi antara 
dosen mahasiswa dan sumber 
belajar serta mengusahakan 
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Classroom, Google Meet ataupun 
Zoom meeting. Sedangkan mata 
kuliah praktik dilaksanakan 
secara luring terbatas dengan 
memperhatikan prokes. Materi 
perkuliahan dapat diakses 
mahasiswa melalui LMS Google 
Classroom untuk masing-masing 
mata kuliah 

peningkatan interaksi dalam 
sumber belajar mengikuti 
perkembangan ilmu 
pengetahuan, dan 
mempertahankan 
pencapaiannya serta berupaya 
meningkatkan standar 

38  

Prodi mempunyai laporan monev 
pembelajaran yang sahih dan  
dilaksanakan secara konsisten 
setiap semester  

Sesuai standar/IKU Melanjutkan proses monitoring 
pelaksanaan pembelajaran 
agar sesuai dengan RPS, dan 
mempertahankan 
pencapaiannya serta berupaya 
meningkatkan standar dengan 
terus menyempurnakan 
rencana pembelajaran menjadi 
semakin baik 

39  

Proses evaluasi dan 
pemutakhiran kurikulum prodi 

telah melibatkan pemangku 
kepentingan baik internal 
maupun eksternal 

Sesuai standar/IKU Melanjutkan proses monitoring 
dalam evaluasi dan 
pemutakhiran kurikulum agar 
dapat melibatkan pemangku 

kepentingan eksternal lebih 
bervariasi, dan 
mempertahankan 
pencapaiannya serta berupaya 
meningkatkan standar 

40  Kegiatan ilmiah di luar kegiatan 
pembelajaran seperti seminar, 
workshop, studi lapangan, telah 

Sesuai standar/IKU Melanjutkan proses monitoring 
pelaksanaan kegiatan di luar 
kegiatan pembelajaran 
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dilaksanakan secara rutin dan 
terjadwal, dan lebih dar 1 
kegiatan per bulan 

terstruktur agar dapat 
konsisten dilaksanakan dan 
dapat semakin beragam 
kegiatannya, dan 
mempertahankan 
pencapaiannya serta berupaya 
meningkatkan standar 

41  Prodi telah mempunyai pedoman 
integrasi topik penelitian dan 
PkM ke dalam pembelajaran 

Sesuai standar/IKU Melanjutkan proses monitoring 
integrasi kegiatan penelitian 
dan PkM dalam pembelajaran 
dengan upaya agar hasil 
penelitian dan PkM dapat 
diinegrasikan dalam 
matakuliah inti prodi, dan 
mempertahankan 
pencapaiannya serta berupaya 
meningkatkan standar 

42  Prodi telah memiliki pedoman 
proses evaluasi dan 
pemutakhiran kurikulum 

Sesuai standar/IKU Melanjutkan proses monitoring 
proses evaluasi dan 
pemutakhiran kurikulum agar 
dapat mengikuti 
perkembangan iptek, dan 

mempertahankan 
pencapaiannya serta berupaya 
meningkatkan standar 

43  Prodi telah mempunyai panduan 
TA tertulis dan telah 
disosialisasikan secara konsisten 
di setiap awal semester dengan 
memanfaatkan web Unaki 

Sesuai standar/IKU Melanjutkan proses monitoring 
pelaksanaan Tugas Akhir agar 
dapat lebih optimal dalam 
pemanfaatan sistem informasi, 
dan mempertahankan 
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pencapaiannya serta berupaya 
meningkatkan standar 

44 Penelitian Keberadaan LPPM sebagai 
pengelola penelitian berdasar SK 

Rektor 
No.167/SK/REK/UNAKI/IX/2003 
tentang Pembentukan Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat. LPPM. 
Laporan kinerja LPPM tahun 
2019 sd 2021 tentang 
keterlaksanaan pengelolaan 
penelitian dan PkM 

Memenuhi standar/ target Mempertahankan pemenuhan 
dan berupaya menyelaraskan 

standar 

45  Tersedia Renstra Penelitian dan 
Panduan Penelitian 
   
 

Memenuhi standar/ target Mempertahankan pemenuhan 
dan berupaya menyelaraskan 
standar 

46  Tersedia Panduan Penelitian yang 
memuat peta jalan Penelitian 
dosen dan mahasiswa setiap 
fakultas serta agenda Penelitian 
pertahun  

 

Memenuhi standar/ target Mempertahankan pemenuhan 
dan berupaya menyelaraskan 
standar 

47  DTPR melakukan penelitian 
dengan 20% dari program 
penelitian dapat diterapkan 
untuk menyelesaikan 
permasalahan industri atau 
masyarakat 

Memenuhi standar/ target Mempertahankan pemenuhan 
dan berupaya menyelaraskan 
standar 

48  Tersedia dokumen hardcopy dan Memenuhi standar/ target Mempertahankan pemenuhan 
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softcopy laporan sebagai 
dokumentasi hasil penelitian 
diantaranya pengumuman 
penerimaan/call for proposal, 
Surat Tugas untuk reviewer dan 
dosen, nilai desk evaluasi 
proposal, dokumen kontrak dan 
Berita Acara Pendanaan 
(BAP)/Kuitansi, nilai monev dan 
laporan akhir 

dan berupaya menyelaraskan 
standar 

49  a. Tersedia Renstra Penelitian 
yang memuat peta jalan 
penelitan dosen dan 
mahasiswa setiap fakultas.  

b. Tersedia agenda penelitian 
dosen pertahun   

 

Memenuhi standar/ target Mempertahankan pemenuhan 
dan berupaya menyelaraskan 
standar 

50  Laporan hasil survei kepuasan 
dosen terhadap pengelolaan 
kegiatan penelitian tahun 2021 
tersedia.  
Hasil survei kepuasan dosen 

terhadap pengelolaan kegiatan 
penelitian tahun 2019/2020 
sampai tahun 2021/2022 lebih 
dari 75 % baik dan sangat baik. 
Hasil desk evaluasi proposal 
dengan nilai kesesuaian 
penelitian dengan peta jalan rata-
rata tiap tahun minimal 5 (baik). 

Melampaui standar/ target Mempertahankan pemenuhan 
dan berupaya menyelaraskan 
standar 
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Hasil monitoring dan evaluasi 
penelitian dengan masukan 
Penilai terkait perbaikan relevansi 
penelitian yaitu hasil peneitian 
untuk pengembangan bahan ajar 
  

60 PkM Tersedia laporan kinerja LPPM 
 

Memenuhi standar/ target Mempertahankan pemenuhan 
dan berupaya menyelaraskan 
standar 

61  Tersedia Renstra PkM dan 
Panduan PkM 

Memenuhi standar/ target Mempertahankan pemenuhan 
dan berupaya menyelaraskan 
standar 

62  Tersedia Panduan PkM yang 
memuat peta jalan PkM dosen 
dan mahasiswa setiap fakultas 
serta agenda PkM pertahun  

Memenuhi standar/ target Mempertahankan pemenuhan 
dan berupaya menyelaraskan 
standar 

63  20% dari program pengabdian 
kepada masyarakat merupakan 
penerapan langsung dari 
keilmuan prodi/hasil penelitian. 

Melampaui standar/ target Mempertahankan pelampauan 
dan berupaya meningkatkan 
standar 

64  Tersedia dokumen pengelolaan 
PkM diantaranya pengumuman 

penerimaan/call for proposal, 
Surat Tugas untuk reviewer dan 
dosen, nilai desk evaluasi 
proposal, dokumen kontrak dan 
Berita Acara Pendanaan 
(BAP)/Kuitansi, nilai monev dan 
laporan akhir. 

Memenuhi standar/ target Mempertahankan pemenuhan 
dan berupaya menyelaraskan 

standar 

65  1. Tersedia agenda PkM tiap Memenuhi standar/ target Mempertahankan pemenuhan 
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tahun 
2. Dilakukan desk evaluasi 

proposal 
 

dan berupaya meningkatkan 
standar 

66  a. Dilakukan desk evaluasi 
proposal dengan nilai kesesuaian 
PkM dengan peta jalan minimal 5 
(baik)  
b. Dilakukan monitoring dan 
evaluasi PkM dengan masukan 
Penilai terkait perbaikan relevansi 
PkM 

Melampaui standar/ target Mempertahankan pelampauan 
dan berupaya lebih 
meningkatkan standar 

67 Luaran Pelaksanaan pengukuran  
Capaian Pembelajaran Lulusan 
(CPL): 
Semester gasal : 
RPS = 96,8%  
- Persentase RPS = 96,8 % 
- Persentase Pengukuran = 90,6 

% 
- Persentase Pelaksanaan 84,5 

% 

(melampaui) 
RTL: meninjau IKU untuk 
ditingkatkan standar. 

Melampaui standar/IKU Meninjau IKU untuk 
meningkatkan standar 

68  Melampaui IKU ( tahun akademik 
2019/2020 = 3,2 
Tetapi tahun 2020/2021 = 3,34 
Tahun 2021/2022 = 3,29 
 

Melampaui standar/IKU Mempertahankan 
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(walaupun melampaui IKU, tetapi 
mengalami penurunan dibanding 
tahun akademik 2019-2020. 
 

69  Prestasi Akademik: 
1. Cloud Computing Bootcamp 

by AWS Educate (2019)- 10 
besar tim terbaik dari 100 tim 

2. Arubalympic (2020) 
 

Prestasi Non Akademik: 
1. Porseni antar mahasiswa 

Kristen se kota Semarang. 
2. Juara video Graphy 
3. Juara 2 vocal Graoup 
4. Juara 2 futsal putri 
5. Juara 3 futsal putra 
6. Juara 3 Bulu tangkis 
7. Juara tari  
RTL: menambah clause pada 
prosedur suasanan akademik 
adanya penghargaan intern bagi 
mahasiswa yang berprestasi. 

Sesuai standar/IKU Menambah clause pada 
prosedur suasanan akademik 
adanya penghargaan intern 
bagi mahasiswa yang 
berprestasi. 
Dan menambah clause pada 
prosedur suasanan akademik 
adanya penghargaan intern 
bagi mahasiswa yang 
berprestasi 

70  Masa Studi 
1. Lulusan 2015/2016 = 5,3 th 
2. Lulusan 2016/2017 = 4,3 th 
3. Lulusan 2018/2019 = 4.1 th 
4. Lulusan 2019/2020 = 4  th 
(sesuai) 
 

Sesuai standar/IKU Mempertahankan 
staandar/IKU sampai pada 
peninjauan kembali.  
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71  Tracer study telah dilaksanakan 
secara berkala setiap akhir 
semester pada bulan Mei dan 
November. lebih dari 50% lulusan 
berhasil terlacak: 
1. Pada tahun 2017/2018 76,5 

%  
2. Pada tahun 2018/2019 68,8 

%;  
3. Pada tahun 2019/2020 66,7 

%  
(sesuai) 
 

Waktu tunggu lulusan pada:  
1. Lulus tahun 2017/2018 

waktu tunggu 6 bulan. 
2. Lulusan tahun 2018/2019 

waktu tunggu 6,3 bulan. 
3. Lulusan 2019/2020 waktu 

tunggu 5,3 bulan. 
(sesuai) 

Sesuai standar/IKU Mempertahankan 
staandar/IKU sampai pada 
peninjauan kembali. 

72  Persentase  lulusan yang bekerja 
pada bidang infokom 
1. Lulusan tahun 2017/2018 = 

76,5 %;  
2. Lulusan tahun 2018/2019 = 

68,6  % 
3. Lulusan tahun 2019/2020 = 

66,7 % 
RTL: meningkatkan prosentase 

Sesuai standar/IKU Mempertahankan 
staandar/IKU sampai pada 
peninjauan kembali untuk 
dinaikkan prosentase IKU. 
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kesesuaian bidang kerja (IKU 60 
%) 
 

73  Jumlah karya dosen/mahasiswa 

yang mendapat HKI: 
Dalam 3 tahun terakhir sebanyak 
13 . 
 
(melampaui, karena 3 tahun 
terakhir minimal 30 %). 
RTL: meningkatkan prosentase 
kesesuaian bidang kerja (IKU 30  
% dalam 3 tahun terakhir) 

Melampaui standar/IKU Mempertahankan 

staandar/IKU sampai pada 
peninjauan kembali untuk 
dinaikkan prosentase IKU dan 
menaikkan  prosentase 
kesesuaian bidang kerja (IKU 
30  % dalam 3 tahun terakhir) 

74  Jumlah publikasi penelitian 
DTPR: 

a. Tahun 2018 =16 
b. Tahun 2019 =34  
c. Tahun 2020 =23 
d. Tahun 2021 - 18 

 
Jumlah penelitian DTPR :  
a. Tahun 2018 = 9 

b. Tahun 2019 = 16 
c. Tahun 2020 = 19 
d. Tahun 2021 = 13 
(melampaui) 
 

Melampaui standar/IKU Mempertahankan 
staandar/IKU sampai pada 
peninjauan kembali untuk 
dinaikkan prosentase IKU 

75  Jumlah artikel karya ilmiah DTPR 
bidang infokom yang disitasi : 
a. Tahun 2018 = 32 

Melampaui standar/IKU Mempertahankan 
staandar/IKU sampai pada 
peninjauan kembali untuk 
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b. Tahun 2019 = 63 
c. Tahun 2020 = 169 
d. Tahun 2021 = 71 
(melampaui) 
RTL: meningkatkan prosentase 
jumlah artikel  (IKU 50 % per 
tahun) 

dinaikkan prosentase jumlah 
artikel.   

76  Jumlah penelitian yang mendapat 
HKI: 
a. Tahun 2017 = 1 
b. Tahun 2018 = 5 
c. Tahun 2019 = 5  
d. Tahun 2020 = 2 
e. Tahun 2021 = 1 

(melampaui) 
 

Jumlah PkM yang diadopsi oleh 
masyarakat  : 
a. Tahun 2019  = 12 
b. Tahun 2020  = 12 
c. Tahun 2021  = 12 
(melampaui) 

Melampaui standar/IKU Mempertahankan 
staandar/IKU sampai pada 
peninjauan kembali untuk 
dinaikkan prosentase IKU 

77  Jumlah PkM bidang infokom yang 
mendapat pengakuan HKI dalam 
3 tahun terakhir sebanyak 4.  
(sesuai) 

Sesuai standar/IKU Mempertahankan 
staandar/IKU sampai pada 
peninjauan kembali untuk 
dinaikkan prosentase IKU 
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Keterangan pengisian tabel : 

Bagian diisikan bagian yang diaudit  

1. No urut permasalahanberdasarkan kriteria/IKU. 

2. Tulis tanggal AMI 

3. Tulis Temuan Hasil AMI diberi Keterangan atau kurung, apakah: 

a. Mencapai standar 

b. Melampaui standar/meningkatkan/menambah  

c. Belum mencapai 

d. Menyimpang dari standar 

4. Tulis hasil dari kolom 3, bila: 

a. Mencapai standar, diisi Universitas/fakultas/prodi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan 

Standar. 

b. Melampaui standar, Universitas/fakultas/prodi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan 

standar. 
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c. Belum mencapai, Universitas/fakultas/prodi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar. 

d. Menyimpang dari standar, Universitas/fakultas/prodi mengembalikan pelaksanaan sesuai standar. 

5. Tulis rencana tindak lanjut, bila hasilnya belum mencapai atau menyimpang. Atau bisa ketrangan lain. dengan mengisi 

Formulir (FSOP-UNAKI-29-06-e, Lampiran E ) untuk keterangan yang perlu tindak lanjut. 

 

Catatan: Hasil dari Pengendalian ini akan digunakan sebagai dasar untuk membuat rencana perbaikan dan hasil peningkatan 

dari rencana perbaikan sesuai dengan Formulir Peningkatan Hasil Perbaikan Hasil AMI (FSOP-UNAKI-29-06-e, Lampiran E). 


