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AUDIT 

• Kegiatan audit yang bertujuan untuk melihat 
kesesuaian antara penerapan dengan standar 
yang menjadi acuan akan memperlihatkan 
seberapa besar penerapan yang telah dicapai 
oleh organisasi terhadap standar tersebut. 

• Dalam pelaksanaan audit tentu seorang auditor 
akan menemukan ketidaksesuaian penerapan 
yang dilakukan organisasi terhadap standar yang 
diacu, inilah yang akan dituliskan menjadi temuan 
ketidaksesuaian 
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Pra visit 

• Auditor sudah ada penugasan dari Manajer mutu dibuktikan 
dengan SURAT TUGAS 

• Lead auditor meminta kesediaan Program studi untuk pelaksanaan 
Audit daring (sesuai jadwal) 

• Staf LP3M membuatkan jadwal webex meeting yg sudah disepakati 
auditor dan auditee 

• Staf Lp3m mendistribusikan tautan link webex yang sudah dijadwal 
1 hari sebelum pelaksanaan. 

• Auditor mengakses semua data dukung auditee yang telah 
disampaikan 

• Auditor menyiapkan checklist dan pembagian tugas pada saat AD 
lapangan. 

• Melakukan konsolidasi auditor pra audit lapangan paling lambat 
pada H-1 sebelum audit lapangan dilakukan 
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Pada saat AD daring 
• Staf Lp3M akan menjadi host webex meeting 

• Auditor dan auditi log in (bisa log in sebelum 
host log in) 

• Lead auditor diset sebagai alternatif host 

• Staf Lp3M memberitahukan link daftar hadir 
dalam google form pada menu chat 

• Rekaman kegiatan telah di set Automatic 
recording 
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• Auditor membuat snap shot meeting 
• Auditor dan auditee mengisi daftar hadir AD 

sesuai hari pertemuan. 
• Melaksanakan AL sesuai Ketentuan 

– Pembukaan (diwakili lead dan dihadiri oleh pimpinan) 
– Lead menyampaikan tujuan dan lingkup audit 
– Lead memperkenalkan semua tim auditor 
– Lead membagi tugas sesuai kesepakatan pra audit 
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Verifikasi data dilakukan 

• Koprodi atau pimpinan  

• Dosen  

• Mahasiswa 

• Pegawai 

• Visual vidio 

(dapat dilakukan pada waktu atau room yang 
berbeda) 
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Setelah pelaksanaan 

• Auditor melakukan rapat internal 
auditor dan melengkapi semua form 
laporan (meminta auditee untuk keluar 
dari room) 

• Auditor melakukan penyampaian 
temuan kepada auditee (tertulis untuk 
dikoreksi) 

• Penandatanganan hasil temuan 
• Penutup 
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• Lead Auditor menguplod kelengkapan 
administrasi AD yang meliputi 

  -  Dokumen laporan audit daring 

–   Snap shop webex meeting 
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PENYUSUNAN  PLOR 

• ketidaksesuaian audit harus 
mempertimbangkan kaidah PLOR (Problem, 
Location, Objective dan Reference). 
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Problem (Masalah) 

• Temuan ketidaksesuaian harus menjelaskan 
masalah apa yang ditemukan pada saat 
dilakukan audit baik saat pemeriksaan 
dokumen (desk audit) maupun saat 
melakukan pemeriksaan di lapangan (field 
audit), atau ketidaksesuaian antara dokumen 
dengan pelaksanaannya. 
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Location ( Lokasi dimana masalah 
ditemukan) 

Keterangan sangat penting bagi seorang auditee 
untuk memastikan bahwa benar-benar ada 
ketidaksesuaian yang ditemukan, penulisan 
lokasi ditemukan ketidaksesuaian harus secara 
detail disebutkan agar auditee bisa menelusur 
dengan cepat serta bisa melakukan perbaikan 
sesuai sasaran yang diminta. Lokasi bisa ditulis 
dengan nama departemen, suatu tempat di 
lapangan, dan lain sebagainya 
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Objective (Bukti-bukti pendukung) 
• Kegiatan audit harus dilakukan secara objective 

evidence, seorang auditee bisa menyanggah atau 
mempertanyakan kepada auditor jika bukti 
pendukung ini tidak kuat. Boleh karena itu, dalam 
melakukan audit seorang auditor harus rajin 
mencatat semua bukti-bukti dan lakukan 
klarifikasi kepada auditee. 

• Bukti-bukti ini bisa berupa nomor dokumen, 
tanggal transaksi, nomor transaksi, dan lain-lain. 

            Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 



Reference (Referensi mana yang 
dilanggar) 

• Pada saat melakukan audit sistem manajemen 
tentu seorang auditor telah dibekali dengan 
daftar check list sesuai dengan yang 
dipersyaratkan oleh sistem manajemen yang 
menjadi acuan. Oleh karena itu, pada saat 
melakukan audit jangan lupa untuk 
menuliskan bagian mana dari persyaratan 
sistem manajemen yang dilanggar.  

• Misal, Tidak sesuai standar Unud No 4 point a 
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CONTOH 

• Ditemukan 3 RPS dosen yang digunakan Prodi 
ABC yang sudah tidak berlaku (obsolete) dan 
tidak terdapat waktu tatap muka dengan nomor 
RPS-PRO-001.Rev 00, RPS-PRO-002.Rev 00 dan 
RPS-PRO-003.Rev 00. Hal ini terkonfirmasi pada 
Koordinator program studi dan tidak sesuai 
dengan Standar Proses pembelajaran Klausul 6.g. 
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OB 
• Disarankan untuk mencantumkan tanggal pada 

saat tandatangan. 

• Halaman pengesahan dokumen mutu diajukan 
tanggal 13 April 2018, namun tanda tangan yang 
ada tidak dilengkapi tanggal, sehingga sulit 
mengukur berapa lama approval  dokumen dan 
terkonfirmasi pada Ketua prodi dan tidak sesuai 
dengan (Manual Mutu Tata admin: Klausul 8. 5.2)  
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Minor 
• Inkonsistensi cara penilaian dosen sesuai dengan 

baku mutu nilai dan bobot penilaian tentang 
bobot penilaian pada berita acara ujian akhir dan 
simak  (standar unud.point a.) 

• Tidak ada bukti perhitungan bobot penilaian  dan 
bukti pengumuman nilai pada berita acara ujian 
akhir dan SIMAK. Hal ini terconfirmasi pada 
dosen dan Operator SIMAK Prodi dan tidak sesuai 
dengan  Standar Unud.point a.  
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• Ditemukan audit internal telah dilakukan 
untuk tahun 2014 dan 2015. Hal ini 
menunjukkan audit internal berjalan konsisten 
sesuai yang direncanakan. Namun tidak dapat 
ditunjukkan telah dilakukan verifikasi 
perbaikan terhadap ketidaksesuaian temuan 
audit internal tahun 2015, sehingga  status 
ketidaksesuaian masih Open. 
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• Terjadi ketidaksesuaian kualifikasi Dosen 
dengan hasil verifikasi dalam bentuk SERDOS 
yang dikeluarkan oleh KEMNDIKBUD Nomor 
000.000.315 berlaku dari bulan Maret 2020 
s.d. Maret 2024. Hal ini ditemukan pada Prodi 
DDD yang sudah terkonfirmasi oleh Bagian 
Kepegawaian dan tidak sesuai dengan Standar 
5.1.c. 
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