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METODE, TEKNIK, 
LAPORAN AMI DAN RTM





Pengetahuan prasyarat







Tujuan kegiatan Hari ini



A. Metode Pemetaan Indikator Standar
SPMI

B. TekniK = identifikasi indikator standar
SPMI berdasarkan tupoksi

C. Pelaporan = melalui PTK

D. RTM



1. Kita memiliki 24 Standar Wajib SNDIKTI yang 
telah ditetapkan (Pendidikan, Penelitian dan
Pengabdian)

2. Kita juga memiliki ___ standar tambahan

3. LPM/Tim Perlu melakukan pemetaan
indikator Standar dan auditor perlu
memahami indikator tersebut. 

4. Kita semua menjadi tim pemetaan indikator

A. Metode Pemetaan Indikator Standar



A. Metode Pemetaan Indikator Standar

Proses Merencanakan AMI
1. Memahami format AMI dan perlu penyamaan

persepsi. Hal ini dilakukan dan disiapkan oleh LPM. 

2. Auditor memahami jenis dokumen berdasarkan
sasaran/indikator standar

3. Memahami temuan yaitu kekurangan dan kelebihan
dokumen

PROSES AMI DAPAT MENENTUKAN MUTU DAN SKOR AKREDITASI



1. Melihat kesesuaian antara tuntutan
sasaran/indikator standar dengan jenis
tagihan dokumen
Skor 1 KTS Mayor : Apabila dokumen tidak sesuai/tidak ada

Skor 2 KTS Minor :  Apabila dokumen tidak lengkap, belum
sesuai tuntutan indikator standar

Skor 3 OB (Observasi) jika dokumen lengkap sesuai tuntutan
indikator standar

Skor 4 Sesuai jika dokumen lengkap sesuai tuntutan indikator
standar dan sudah dievaluasi serta ditindaklanjuti.



B. TekniK = identifikasi indikator
standar SPMI berdasarkan tupoksi

1. Penilaian Melihat kesesuaian antara tuntutan

sasaran/indikator standar dengan jenis tagihan dokumen

Skor 1 Apabila dokumen tidak sesuai/tidak ada

Skor 2 Apabila dokumen tidak lengkap, belum sesuai tuntutan
indikator standar

Skor 3 jika dokumen lengkap sesuai tuntutan indikator standar

Skor 4 jika dokumen lengkap sesuai tuntutan indikator standar
dan sudah dievaluasi serta ditindaklanjuti.



2. Indetifikasi indikator Standar berdasarkan
tupoksi. 

Indikator Standar SPMI dilaporkan oleh Siapa saja
(Klien), Perlu dipetakan, Pelaksana Indikator

Prodi  : _____indikator

Kepala Lab : ____ Indikator

LPM : _____Indikator

LPPM :______Indikator

Dst …



3. Membuat pertanyaan konsultasi dengan Audite
sesuai tuntutan sasaran/indikator standar dengan jenis
tagihan dokumen

Ini adalah contoh format AMI, Menurut bapa ibu Auditor , bisa diterapkan
atau belum…. 



Revisi : secara bersama dalam exel
Selanjutnya di bagi tugas untuk merevisi Form AMI. Contoh pada exel
berikut



Mekanisme Pelaksanaan AMI 
Lapangan

A. Persiapan Pelaksanaan

1. Ketua tim auditor memperkenalkan diri dan
seluruh anggota tim.

2. Ketua tim auditor menyampaikan tujuan
audit, lingkup dan area audit.

3. Ketua tim auditor menyampaikan jadwal
acara audit untuk disetujui oleh teraudit.



B. Pelaksanaan AMI

1. Bukti-bukti ketidaksesuaian terhadap standar

2. Bukti-bukti ketidaksesuaian terhadap dokumentasi/rekaman

3. Aspek dari operasi yang menyimpang/ cenderung mengarah
kepada ketidaksesuaian

Mekanisme Pelaksanaan AMI 
Lapangan



TEMUAN AMI
Berdasarkan tujuan AMI yaitu Untuk melihat
kesesuaian antara Standar SPMI yang ditetapkan
dengan kepatuhan Klien melalui dokumen pelaksanaan
standar

Standar SPMI Pelaksananan

Kesesuaian
AUDITOR 

Indikator Standar Dokumen Pelaksanaan



MENARASIKAN TEMUAN

Metode PLOR 

Contoh: KTS Mayor yaitu Skor 1.
Ada ketidaksesuaian antara Standar kompetensi lulusan

indikator 1 (P) di Prodi Bahasa Inggris (L) yaitu mekanisme

revisi kurikulum tidak melibatkan stakeholder dan tidak

merevisi kurikulum (O) yang ditunjukan dengan tidak ada

dokumen mekanisme kurikulum (R)  



Ciri Temuan

Skor 1 KTS Mayor : Apabila dokumen tidak
sesuai/tidak ada

Skor 2 KTS Minor :  Apabila dokumen tidak lengkap, 
belum sesuai tuntutan indikator standar

Skor 3 OB (Observasi) jika dokumen lengkap sesuai
tuntutan indikator standar

Skor 4 Sesuai jika dokumen lengkap sesuai tuntutan
indikator standar dan sudah dievaluasi serta
ditindaklanjuti.



Teknik yang digunakan

Pada saat wawancara hendaknya kita menggunakan
satu format untuk mengimput data lapangan (jawaban
Audite, selanjutnya data temuan tersebut di pindahkan
dalam daftar temuan



C. Penutup kegiatan AMI

1. Ketua bersama anggota tim audit mengadakan
rapat penutupan audit dengan teraudit membahas
temuan audit untuk disepakati

2. Ketua tim audit dan teraudit bersama-sama
menandatangani daftar temuan audit. 

3. Ketua auditor menyerahkan form PTK untuk
dianalisis akar penyebab ketidaksesuaian dan
rencana tindak lanjut pada setiap temuan audit 

4. Ketua tim audit menutup acara audit



Latihan

Setiap auditor masing masing 1 standar membuat: 

1. Indikator standar

2. Dokumen yang diharapkan dari indikator standar

3. Pertanyaan untuk pemenuhan indikator

4. Pemberian skor

5. Rencana Tindak lanjut (diisi Auditee) 



C.Laporan AMI melalui PTK



Pembuatan Laporan AMI





Latihan membuat laporan AMI

1. Memilih salah satu prodi

2. Menulis identitas laporan AMI

3. Menulis Temuan yang dicopy dari data exel

4. Menuliskan Permintaan Tindakan korektif



RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
sebagai bentuk PENGENDALIAN

• Rapat Tinjauan Manajemen adalah suatu rapat dengan
periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas
tindak lanjut temuan, dipimpin langsung oleh pimpinan, dan
dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen.

• RTM hanya dilakukan tingkat universitas dan
disosialisasikan tingkat fakultas/prodi/unit

• Data Temuan dilaporkan oleh LPM sebagai
rekapan temuan

• Rapat Koordinasi di tingkat universitas membahas
solusi dari ketidaksesuaian



Peserta RTM

• Pimpinan Universitas, 

• Kepala unit/biro/lembaga

• Pimpinan fakultas dan prodi

• Pemangku kepentingan



Mekanisme RTM

1. Laporan Hasil/temuan audit oleh LPM

2. Umpan balik pemangku kepentingan

3. Kinerja proses dan kesesuaian luaran Tri Dharma 

4. Status tindakan pencegahan dan perbaikan

5. Tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya

6. Perubahan yang dapat mempengaruhi Sistem
Manajemen Mutu

7. Rekomendasi untuk peningkatan dalam bentuk
Berita acara



Luaran RTM

Hasil Kajiulang Manajemen yang diharapkan dapat
berupa: 

1. Peningkatan efektivitas Sistem Penjaminan Mutu
Internal (SPMI) dan prosesnya

2. Peningkatan hasil layanan yang menuju
terpenuhinya standar

3. Program peningkatan mutu Pelaksanaan Standar

4. Penetapan RAB dari Yayasan terhadap
rekomendasi RTM



Strategi LPM UCB 2021

Pengelolaan SPMI Berbasis elektronik pada Proses PPEPP



Terimakasih

“Setiap orang memperjuangkan mutu tdak pernah
mendapat medali/pengakuan,

Tetapi… orang yang mendapat medali oleh karena
seorang pejuang mutu”. 

Salam Sehat…


