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KATA PENGANTAR 

 
Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan 

kemudahan yang dikaruniakan kepada kita dalam menjalankan berbagai tugas dan 

aktivitas. 

Dalam rangka menindaklanjuti temuan pada laporan hasil audit mutu internal (AMI) pada 

dua program studi di FHIL UHO maka dipandang perlu dilaksanakan Rapat Tinjauan 

Manajemen. RTM telah mengahsilakan upaya-upaya perbaikan untuk menindaklanjuti 

temuan tersebut. Upaya-upaya tersebut menjadi komitmen pimpinan FHIL UHO untuk 

perbaikan dan peningkatan mutu di FHIL UHO 

Terima kasih kepada semua pihak khususnya ketua dan sekretaris UJMI FHIL atas 

tersusun laporan ini, Laporan RTM ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam siklus 

SPMI di FHIL sehingga dapat mendukung keberhasilan implementasi ssstem penjaminan 

mutu di FHIL UHO.  

Demikian kata pengantar ini, semoga Allah merahmati niat baik kita semua. 

 
Kendari,   27  November 2019 
Dekan, 
 
 
 
 
Prof. Dr. Ir. Aminuddin Mane Kandari, M.Si 
NIP. 19651231 199003 1 016
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1. PENDAHULUAN 

 

Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan (FHIL) UHO telah memiliki 

dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yakni dokumen Kebijakan Mutu 

(Buku I), standar manual mutu (Buku II) dan standar mutu (Buku III). SPMI FHIL 

UHO tersebut telah dilaksanakan pada semua level/unit lingkup FHIL UHO. Sesuai 

dengan siklus SPMI maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI di 

FHIL UHO melalui Audit Mutu Internal (AMI). AMI telah dilaksanakan pada dua 

prodi (Kehutanan dan Ilmu Lingkungan) oleh tim auditor AMI yang dibentuk oleh 

LPPMP UHO. Hasil AMI telah dipublikasikan oleh LPPMP UHO untuk ditindak 

lanjuti oleh masing-masing prodi atau fakultas. 

Mekanisme tindak lanjut atas temuan yang dilaporkan oleh LPPMP UHO 

dapat ditempuh melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM adalah 

pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara periodic untuk meninjau kinerja 

system manajemen mut dan kinerja pelayanan institusi untuk emmastikan 

kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas system manajemen mutu dan 

menajemen pelayanan. Tujuan utama RTM adalah membahas tindak lanjut 

temuan audit. RTM dipimpin langsung oleh pimpinan dan dihadiri oleh seluuh 

jajaran manajemen. 

Idealnya, RTM dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari jenjang paling 

rendah (prodi/Jurusan), dilanjutkan di Fakultas dan Universitas. Maksud berjenjang 

adalah jika tindak lanjut temuan yang belum dapat diselesaikan di prodi/jurusan 

maka dapat dibawa ke RTM tingkat Fakultas. Hal yang sama untuk Fakultas ke 

RTM Universitas. Luaran yang diharapkan dari RTM adalah berupa kebijakan 

untuk prningkatan efektivitas sistem penjaminan mutu dan prosesnya.  
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2. PERENCANAAN 

Perencanaan RTM tingkat fakultas diawali dengan koordinasi UJMI fakultas 

dengan Dekan FHIL setelah diterbitkannya laporan AMI oleh LPPMP UHO. Dekan 

FHIL UHO memerintahkan KTU untuk mengkonsepkan/membuat surat undangan. 

Surat undangan bernomor : 1874/UN29.16/EV/2019 tertanggal 26 November 2019 

mengundang para pihak yakni unsur pimpinan yakni para wakil dekan, para ketua 

dan sekretaris Prodi/Jurusan, Kepala Laboratorium serta Ketua dan Sekretaris 

UJMI.  

 

3. PELAKSANAAN 

 

3.1 Waktu  

Pelaksanaan RTM tingkat fakultas dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2019. 

RTM dimulai pada pukul 15.30 s/d selesai 

 

3.2 Tempat  

RTM dilaksanakan di ruang rapat pimpinan FHIL UHO 

 

3.3 Peserta  

Peserta yang menghadiri RTM fakultas sebanyak 14 orang yang terdiri atas unsur 

pimpinan Fakultas, Dekan dan 3 wakil Dekan (4 orang), Ketua dan sekretaris 

Podi/Jurusan (4 orang), Kepala Laboratorium (3 orang), Ketua, Sekretaris dan staf 

UJMI (3 orang) 

 

3.4 Pimpinan Rapat  

RTM dipimpin langsung oleh Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan 

UHO bapak Prof. Dr. Ir. Aminuddin Mane Kandari, M.Si. 

 

3.5 Agenda 

RTM fakultas membahas atau menindak lanjuti temuan pada dua program studi 

lingkup FHIL yang tertuang pada laporan AMI tahun 2019. 
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4. HASIL RTM 

 

4.1 Hasil Temuan AMI 

Audit Mutu Internal yang dilakukan pada dua prodi lingkup FHIL dilakukan untuk 

mengetahui kesesuaian pelaksanaan SPMI FHIL. Terdapat 4 (empat) standar 

utama yang dinilai yakni standar pendidikan dan pengajaran, standar penelitian, 

standar pengabdian kepada masyarakat serta standar tambahan. Hasil temuan 

AMI pada dua prodi lingkup FHIL yakni Prodi Kehutanan dan prodi Ilmu 

Lingkungan masing-masing disajikan pada Tabel 1 dan 2. 

Tabel 1. Temuan audit pada Prodi Kehutanan 

 

Tabel 2. Temuan audit pada Prodi Ilmu Lingkungan 

 

 

4.2 Tindak Lanjut 

Berdasarkan hasil RTM Fakultas maka di hasil tindak lanjut atas temuan audit. 

Secara umum tindak lanjut tersebut disajikan pada Tabel 3 dan 4. 
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Tabel 3. Tindak lanjut atas temuan audit pada Prodi Kehutanan 

No Temuan Tindak Lanjut 

1 Penelusuran alumni/tracer studi sudah 
dilaksanakan, tetapi belum memiliki 
dokumen 

- Mekanisme perolehan data alumni 
termasuk tracer study (WD III 
membuat format terkait mekanisme 
tracer studi—proses dan dokumen) 

- Koordinasi dengan WR I dan IT untuk 
data trace study dan kepuasaan 
sehingga dapat terdokumentasi 

-  

2 Dalam penyusunan RPS belum 
mengikutsertakan berita acara 
penyusunan RPS oleh dosen pengampu 
mata kuliah 

- Kedepan berita acara penyusunan 
RPS akan diikutsertakan dalam 
dokumen RPS 

3 RPS yang belum sepenuhnya ada, dan 
belum sepenuhnya menyesuaikan 
Format Kurikulum Perguruan Tinggi 

- RPS yang belum sesuai format akan 
disesuaikan dengan format 

- Ketua jurusan akan mendata berapa 
MK yang memiliki RPS dan diwajibkan 
membuat RPS sesuai Format 

4 Persentase guru besar belum sesuai 
(>5%) dari 19 dosen tetap 

- Dari 19 dosen tetap baru terdapat 1 
orang GB. Sementara ini telah didata 
dosen yang memenuhi syarat untuk 
percepatan GB 

- UJMI mendoanload list jurnal 
internasional bereputasi dan jurnal 
terakreditasi dengan SJR 0,50 

 

5 Program Studi belum memiliki tenaga 
teknis kependidikan  Laboran dan  
Teknisi 

- Fakultas sudah mengusulkan tenaga 
teknis kependidikan  Laboran dan  
Teknisi ke Universitas tetapi belum 
ditindaklanjuti 
 

6 Sarana dan prasarana yang relevan 
belum terpenuhi, tidak tersedianya ruang 
kelas yang memadai dalam perkulihan 

- Sejak 2018 sampai 2019 telah 
terwujud dua ruang kelas kuliah 
standar 

- Tahun 2020 telah diprogram dua kelas 
- Kebutuhan untuk mencukupi sarana 

dan prasarana perkuliahan yang 
memadai telah diusulkan.kepada pihak 
Universitas 

7 Belum ada pemanfaatan IT dalam 
pelaksanaan perkuliahan : E-learning 
dan E-jurnal 

- Tahun 2019 telah terdapat satu dosen 
yang mengikuti pelatihan SPADA 
namun materinya belum delink ke 
SPADA. Kedepan MK tersebut akan 
diilink dan akan ditambah MK.  
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Tabel 4. Tindak lanjut atas temuan audit pada Prodi Ilmu Lingkungan 

No Temuan Tindak Lanjut 

1 Bukti tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi 
pembelajaran belum didokumentasikan dengan 
baik dan dikonfirmasi oleh teraudit 

- Dokumen monitoring dan 
evaluasi pembelajaran akan 
diperbaiki 

2 Jumlah Laboran dan teknisi masih di bawah SN 
DIKTI dan telah dikonfirmasi oleh teraudit 

- Fakultas sudah mengusulkan 
tenaga teknis kependidikan  
Laboran dan  Teknisi ke 
Universitas tetapi belum 
ditindaklanjuti 

 

 

 

5. PENUTUP 

Hasil RTM fakultas ini dapat menjadi rujukan untuk tahapan siklus SPMI 

berikutnya di Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan.  
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LAMPIRAN 
 

1. Surat Undangan Rapat  
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2. Daftar Hadir Peserta 
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3. Notulensi 

- UJMI menyiapkan format sesuai Dokumen SPMI dan LKPS dan LED Prodi 

- Terkait GB, tahun 2020 semoga ada yang usulkan.. 

- UJMI menyiapkan List jurnal Internasional bereputasi dan nasional terakreditasi 

- Data Alumni : WD III menyiapkan mekanisme proses dan dokumentasi 

- Pada Prodi Ilmu Lingkungan : semua informasi sesuai boring prodi segera 

disiapkan dokumen pendukung 

- WD I membuat tim borang institusi Fakultas. Awal 2020, borang fakultas telah 

tersedia 

- Terkait SDM Dosen : Dosen yang lagi S-3 (Bu Hafidah-IPH IPB dan pak Abdillah 

Munawir-PSL IPB). WD I siapkan surat terkait status studi S3.  
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4. Dokumentasi 

 


