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Visi FIB UB 
Selaras dengan Visi Universitas yaitu menjadi universitas unggul yang berstandar 
internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, maka Visi FIB UB adalah: 

Menjadi institusi unggul dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat dalam bidang ilmu budaya untuk menciptakan lulusan yang 
mampu bersaing di tingkat internasional.

Misi FIB UB 
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusun misi sebagai berikut: 
a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dalam bidang ilmu 

budaya. 
b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang unggul dalam bidang 

ilmu budaya. 
c. Melakukan penyebarluasan ilmu pengetahuan khususnya ilmu budaya dan ilmu 

kependidikan, serta mengupayakan penggunaannya dalam rangka meningkatkan 
kehidupan masyarakat. 

Tujuan FIB UB
a.  Menghasilkan sumberdaya manusia dalam ilmu budaya yang berkualitas, bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa dan/atau berkemampuan entrepreneur, 
memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi 
tenaga profesional yang tangguh dan mampu bersaing di tingkat internasional; 

b.  Menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan bidang ilmu budaya dalam 
rangka pengembangan ilmu budaya dan peningkatan kehidupan bermasyarakat; 
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I. PENDAHULUAN

Fakultas Ilmu Budaya (FIB), yang merupakan Fakultas termuda di Universitas Brawijaya, 

disahkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya No: 0279A/SK/2009. 

Pendirian fakultas ini merupakan jawaban terhadap tuntutan untuk mengimbangi 

perkembangan ilmu budaya dalam pembangunan masyarakat di Indonesia. Ke depan, FIB 

diharapkan dapat lebih berperan dalam pembangunan sumberdaya manusia Indonesia 

untuk mendukung program pemerintah dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. 

Hal ini dapat dilakukan dengan lebih memperkuat jurusan dan seluruh program studi yang 

telah ada. Penguatan perlu dilakukan agar mutu layanan pendidikan bisa sejajar dengan 

fakultas-fakultas terkemuka di Indonesia dan bisa bersaing dengan program studi dari 

berbagai Negara di kawasan ASEAN seiring dengan akan adanya ASEAN Community pada 

tahun 2015. 

Untuk lebih memperkuat posisi FIB, maka perlu dilakukan perluasan kajian keilmuan 

dengan menambah kajian bidang seni, antropologi, dan pendidikan bahasa. Hal ini sudah 

dirintis oleh FIB mulai tahun 2011 dengan pengajuan pendirian Prodi Sastra Cina, Prodi 

Seni Rupa, Prodi Antropologi, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa 

Jepang, dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Disamping itu telah juga dirintis 

pembukaan Prodi Magister Ilmu Linguistik pada tahun 2012. Dengan dibukanya prodi-prodi 

baru tersebut, diharapkan di masa depan FIB akan bisa lebih berperan dalam menyiapkan 

sumberdaya manusia yang berkualitas dalam rangka pembangunan dan persaingan di era 

global. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, tahapan-tahapan yang akan dilakukan perlu disusun 

dalam jangka pendek (lima tahunan) dan jangka panjang (15 tahunan) yang meliputi 

penataan manajerial dan penguatan kegiatan TRI Dharma Perguruan Tinggi. Khususnya 

untuk kegiatan Tri Dharma PerguruanTinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan 

pengabdiankepada masyarakat, kiranya harus bisa dilaksanakan dengan lebih berkualitas 

agar tercipta lulusan yang memenuhi kualifikasi persaingan di tingkat nasional, regional, 

danbahkan internasional. Adapun tahapan-tahapan yang telah direncanakan dan telah 

dimulai pada Renstra FIB 2009-2013, adalah: 

1) Tahap 1 (tahun 2009 – 2013) meliputi peningkatan sumberdaya staf pengajar dan 

menganalisis pembukaan program studi baru, peningkatan sarana dan prasarana 



dengan tetap mengikuti perkembangan teaching quality dan research quality yang 

ditetapkan di tingkat Universitas. 

2) Tahap 2 (2014 – 2018) meliputi melanjutkan program teaching quality dan research 

quality dengan mengutamakan pengembangan laboratorium dan International 

networking baik untuk pengembangan staf maupun untuk pengembangan pendidikan. 

3) Tahap 3 (2019 – 2023) melakukan penjajakan pembukaan program internasional yang 

telah siap sehingga pada akhir tahap ke 3 ini ada program studi di FIB-UB yang telah 

melakukan program secara internasional. 

Berdasarkan pada tahapan-tahapan di atas, maka dalam lima tahun ke depan FIB akan 

melakukan pengembangan teaching and research quality dengan meningkatkan kualitas 

sumberdaya dan infrastruktur yang ada. Disamping itu, jalinan kerjasama dengan 

masyarakat dan stakeholder juga perlu untuk ditingkatkan demi pengembangan keilmuan 

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semua ini akan bisa dilaksanakandengan 

baik jika didukung dengan sistem manajemen yang baik pula. Untuk itu, maka 

pembenahan-pembenahan sistem manajemen FIB sangat penting untukdilakukan selama 

lima tahun ke depan. Selain itu, FIB juga harus lebih memperkuat posisinya diantara 

fakultas ilmu budaya lain di Indonesia dengan ciri khas yang berbeda yaitu dengan 

memprioritaskan pada pemberdayaan budaya lokal untuk memperkuat budaya nasional 

dalam rangka persaingan di tingkat internasional. 

II. LINGKUP BAHASAN

1. Mengacu sistem manajemen mutu (SMM) SNI ISO 9001:2008, maka Fakultas Ilmu 

Budaya melaksanakan tinjauan manajemen dengan ruang lingkup seperti yang 

dipersyaratkan, yaitu melakukan audit standart mutu, yaitu berupa audit internal dan 

audit eksternal. 

Audit Internal: FIB terus berupaya melakukan perbaikan sistem manajemen melalui 

audit-audit yang diselenggarakan secara internal melalui Audit Internal Mutu, dan SPI. 

Audit internal Mutu dilaksanakan pada tanggal 4 November 2015 oleh Pusat Jaminan 

Mutu UB dengan asesor Dr. Lisa Dwi Wulandari,S.T, M.T dan Dr. Esti Junining, M.Pd 

yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lt. 6 Gd. FIB, UB. SPI tahun 2015 dilaksanakan 

pada bulan Oktober 2015. 
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Audit eksternal:  dilaksanakan antara bulan Juli sampai dengan Oktober 2015 dengan 

asesor dari BAN DIKTI bagi 5 program studi baru di FIB . Audit Eksternal: Kinerja FIB  

untuk peningkatan mutu layanan dilakukan melalui Irjen, BPK, BPKP, KAP dari 

Surabaya.

2. Umpan balik pelanggan. Umpan balik diperoleh melalui E-Complaint dan penyebaran 

kuisioner/angket kepuasan layanan dimana responden pengisi angket adalah Pihak 

Luar institusi yang bekerja sama dengan FIB UB, Karyawan FIB UB, Dosen FIB UB, 

dan Mahasiswa FIB UB.

3. Ketercapaian sasaran mutu dan capaian program kerja pada tahun 2016 yang meliputi 

3 hal yaitu (1) Peningkatan kualitas penelitian melalui kompetisi hibah nasional; (2) 

Peningkatan publikasi ilmiah Dosen di jurnal nasional dan internasional; dan (3) 

Peningkatan kerjasama dalam bidang pengabdian;  serta (4) perumusan kerjasama 

dalam bidang penelitian dan peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat.

4. Tindakan pencegahan dan tindakan koreksi (hambatan program masing-masing bidang 

dan tindak-lanjut untuk mencegah hambatan tersebut agar tidak terjadi lagi) meliputi (1) 

berbagai upaya peningkatan atmosfer akademik; (2) hambatan unit pengembang 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap 

program untuk mencegah hambatan tersebut agar tidak terjadi lagi mengingat temuan 

antara dari 9 Prodi di FIB, banyak yang tidak memenuhi standar Penelitian, 

Pengabdian: baik input, proses, dan luarannya.  

5. Perubahan yang mempengaruhi SMM (baik internal maupun dari eksternal). Beberapa 

perubahan yang membawa perubahan terhadap SMM  internal dan eksternal antara 

lain (1) peningkatan kompetensi penulisan staf pengajar yang diperoleh melalui 

program pengiriman Dosen untuk mengikuti pelatihan penulisan buku ajar; (2) 

peningkatan kualitas akademik staf pengajar melalui program percepatan studi lanjut 

S3 dalam bentuk melalui mekanisme pendampingan penulisan proposal S3; (3) dan 

memfasilitasi kegiatan publikasi ilmiah melalui mekanisme pendampingan penulisan 

artikel jurnal yang terakreditasi internasional hingga siap ditebitkan di jurnal 

internasional yang terakreditasi, (4) Himbauan dari Dekan dalam setiap rapat Dosen 

untuk pengurusan kenaikan pangkat dan NIDN serta penerbitan surat himbauan untuk 

peningkatan kepangkatan Dosen yang perubahan meningkatnya jumlah Dosen yang 

secara kepangkatan mengalami kenaikan; (5) adanya pelatihan pengoperasian sofware 

pemindai plagiasi; (6) meningkatnya kerjasama dalam bidang pengabdian yang 

berimbas pada peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat; serta (7) Unit 



PSIK yang telah melakukan penerjemahan dokumen draft MoU, MoA, dan LoA yang 

telah disusun ke dalam bahasa Indonesia selain ke dalam bahasa Inggris dan bahasa 

lain yang dituju. Selain itu, FIB melanjutkan program teaching quality dan research 

quality dengan mengutamakan pengembangan laboratorium dan internasional 

networking.

6. Saran dan masukan untuk perbaikan SMM unit kerja.

Perubahan OTK Universitas  membawa dampak perubahan susunan unit-unit yang ada 

di FIB. Beberapa unit seperti UPT Bahasa melebur ke dalam Laboratorium. Saran dan 

masukan untuk perbaikan SMM unit kerja adalah lebih mengaktifkan peran GJM 

Fakultas dengan cara melibatkan GJM di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. Di bidang pendidikan diharapkan GJM lebih banyak berperan 

dalam hal validasi soal, penilaian Capaian Pembelajaran dan pembuatan dokumen 

mutu di tingkat Fakultas. Di bidang penelitian GJM bisa berperan dalam hal evaluasi 

proposal, laporan akhir dan laporan keuangan. Di bidang pengabdian kepada 

masyarakat, diharapkan GJM lebih berperan aktif dalam hal evaluasi kelengkapan data 

dukung keuangan. Keterlibatan GJM pada kegiatan di tingkat Fakultas bisa 

dilaksanakan dengan adanya rapat rutin kegiatan GJM yang juga melibatkan Fakultas.

III. PELAKSANAAN
Rapat Tinjauan Manajemen dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2016 melalui 

rapat koordinasi yang dihadiri oleh Dekan FIB selaku pimpinan unit, Wadek I selaku MR 

Unit, Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra, Sekretaris Jurusan Bahasa dan Sastra, 

Koordinator PSIK, KTU, Kasubag Umum dan Keuangan, Kasubag Akademik dan 

Kemahasiswaan. Tinjauan Manajemen ini dilaksanakan dengan mengacu pada temuan dari 

audit internal pada tahun 2015. 

 

              

IV. HASIL
Hasil evaluasi manajemen Fakultas Ilmu Budaya tahun 2015 berikut ini disajikan 

sesuai urutan lingkup bahasan tinjauan manajemen (lihat Bab II).

Tinjauan Manajemen Fakultas Ilmu Budaya  (2 November 2016)
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1.Hasil Audit Internal 
 Fakultas Ilmu Budaya  diaudit pada 4 November 2015 dengan auditor Dr. Esti Junining, 

M.Pd dan Lisa Dwi Wulandari, Dr., ST., MT.  Dari hasil audit internal pada tahun 2015, 

terdapat 22 butir yang terbagi dalam 11 standar yang perlu untuk diperhatikan, yaitu 

standard kompetensi, isi pembelajaran (kurikulum), pengelolaan, kualifikasi peneliti untuk 

penelitian, kompetensi peneliti untuk penelitian, proses penelitian, luaran penelitian, 

kompetensi pelaksana pengabdian masyarakat, proses pengabdian masyarakat, dan 

capaian pengabdian masyarakat. Secara lengkap, hasil audit internal terdapat dalam tabel 

berikut. 

Tabel 1 Hasil Audit Internal FIB

D   Uraian Ketidaksesuaian dan Saran

1 SM-F-D06

Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar 
atau sebutan, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Surat 
Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) paling sedikit berisi, identitas 
pemilik SKPI, identitas PT penyelenggara PS; program pendidikan; 
program studi, CP PS; peringkat lulusan PS dalam KKNI.
Surat Keterangan Pendamping Ijazah: Sudah ada draftnya tinggal 
menunggu SK Rektor

F  Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

2 SM-F-F01

Fakultas/program menetapkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja 
Asing (RPTKA) yang berisi kualifikasi dan kuantitas TKA yang bekerja 
di lingkungan UB dan mengajukan pengesahannya kepada Rektor.
Rencana Penerimaan Tenaga Kerja Asing
a. Dokumen sudah ada dalam bentuk proposal
b. Sudah ada Manual Prosedur Penggunaan Tenaga Pengajar Asing  
c. Manual Prosedur Pengusulan Tenaga Kerja Asing sudah ada

3 SM-F-F02

Fakultas/program memiliki prosentase Dosen yang memiliki sertifikat 
Dosen sekurang-kurangnya 60%.

Sertifikasi Dosen
Tahun lalu 52 % Dosen tersertifikasi, tahun ini 69% Dosen tersertifikasi



4 SM-F-F03

Fakultas/program yang memiliki program pascasarjana wajib memiliki 
prosentase Dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar  sekurang-
kurangnya 25%.
Minimnya Jumlah Guru Besar: Perlunya Gap Analysis dan Master Plan 
untuk mencari akar permasalahan kurangnya jumlah Guru Besar dan 
sebagai sarana untuk mencari solusi peningkatan kuantitas Guru Besar

5 SM-F-F04

Fakultas/program yang memiliki program pascasarjana wajib memiliki 
prosentase Dosen tetap yang memiliki kualifikasi akademik Doktor  
sekurang-kurangnya 40%

6 SM-F-F05

Fakultas/program wajib mendorong dan memberikan kesempatan 
akademik bagi Dosen tetap program pascasarjana untuk 
a. Menjadi penguji luar program studi doktor di perguruan tinggi lain, 
b. Menjadi visiting professor di perguruan tinggi lain di luar negeri,
c. Menjadi anggota masyarakat/himpunan/asosiasi profesi dan ilmiah 
di tingkat internasional.
d. Melakukan sabbatical leave.

Visiting Professor
Upaya yang dilakukan Fakultas untuk mendorong meningkatnya 
jumlah visiting professor?

- Peningkatan kualitas Bahasa Inggris Dosen
- Program Double Degree dengan Universitas di China
- Double degree dan joint degree dengan universitas di 

Jepang
- Joint Academic dengan universitas di Malaysia

G   Standar Pengelolaan Pendidikan

7 SM-F-G08

Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan 
ketenagaan terdiri atas: (a) Penugasan dan pembinaan sumber daya 
manusia (SDM); dan (b) Penyusunan target kerja dan jenjang karir 
SDM.

Pembinaan Sumber Daya Manusia
Direncanakan adanya motivation training bagi tenaga 
kependidikan
Gap Analysis

Gap Analysis SDM sudah dibuat dan direncanakan solusi 
permasalahannya
Saran dari Ibu Lisa: dasar gap analysis dan lampirannya bisa 
dibuat lebih detail supaya benar – benar memenuhi 
kebutuhan. Contohnya: jumlah Dosen di bidang keahlian. 

8 SM-F-G10

Pada ijazah harus dilampirkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah 
(SKPI) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Surat Keterangan Pendamping Ijazah: Sudah ada draftnya 
tinggal menunggu SK Rektor
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10 SM-F-G13

Rencana Strategis (Renstra) disusun dengan partisipasi aktif pemangku 
kepentingan yang mencakup unsur-unsur: Pimpinan unit, Dosen, 
Karyawan, Mahasiswa, dan Pemangku kepentingan eksternal.

Penyusunan Renstra 
Perlunya SK Penyusunan Renstra yang melibatkan seluruh 
pemangku kepentingan
Evaluasi Renstra secara berkala oleh Senat

13 SM-F-G32

Adanya bukti tentang sistem perekaman data dan informasi yang 
mudah dilacak dan digunakan secara efektif untuk memberikan 
peringatan dini agar segera dilakukan tindakan perbaikan.

Sistem Perekaman Data 
a. Sistem Perekaman Data sudah efektif berjalan
b. E-complaint sudah ada di website dan sudah ada petugas 

khusus yang memroses langsung dengan penanganan 
selambat – lambatnya tiga hari

c. Manual Prosedur Penanganan Komplain juga sudah efektif 
berjalan

16 SM-F-G39

Ada bukti bahwa fakultas/program memiliki (a) rancangan dan analisa 
jabatan; (b) uraian tugas; (c) prosedur kerja; (d) program 
peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola 
unit kerja. Menggambarkan efektifitas dan efisiensi manajemen 
operasi di setiap unit kerja.

Sistem Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Fakultas
Rencana rencana terkait monitoring dan evaluasi ada dalam Program 
Kerja 
Rancangan dan analisis jabatan ada dalam OTK dalam poin Uraian 
Tugas, Prosedur Kerja terdapat dalam Manual Prosedur, sementara 
analisis jabatan belum dilaksanakan. Idealnya ada Gap Analysis 
terkait analisis jabatan 

H   Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

18 SM-F-H04

Ruang kerja Dosen tetap yang dapat menjaga privasi, harus 
disediakan dengan luas paling sedikit empat (4) m2 per Dosen, 
dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, akses 
informasi, dan peralatan komunikasi.

Rasio Ruang Dosen dan Jumlah Dosen sudah sesuai standar, akan 
tetapi belum disekat sesuai standar BAN-PT, direncanakan awal tahun 
2016 akan ada penyekatan Ruang Dosen

19 SM-F-H06 Ruang belajar mandiri disediakan paling sedikit untuk 1/3 (sepertiga) 
dari jumlah mahasiswa program doktor dengan luas empat (4) m2 per 
mahasiswa.



Ruang Belajar Mandiri untuk Doktor
Fakultas Ilmu Budaya memiliki Ruang Belajar Mandiri (Self Access 

Center) dengan luasan kurang lebih 150 m2, akan tetapi belum 
ada ruang khusus mahasiswa S3 karena memang belum ada 
Program Doktor. 

20 SM-F-H07

Fakultas/program menyediakan sarana dan prasarana yang dapat 
diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus, antara lain: pelabelan 
dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan 
(ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (guiding block) di 
jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau 
gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar 
mandi untuk pengguna kursi roda.

Fasilitas Disabilitas 

Tiap lantai sudah ada lift untuk mempermudah akses bagi mahasiswa 
difabel. 

23 SM-F-H12

Perpustakaan fakultas/program dilengkapi dengan fasilitas untuk 
memudahkan penelusuran judul dan pengarang buku serta kemudahan 
untuk peminjaman antar perpustakaan, baik internal maupun 
eksternal.

Kondisi Perpustakaan
Ada katalog online sehingga memudahkan pengguna dalam 
mengakses judul buku

I   Standar Kualifikasi Peneliti untuk Penelitian

24 SM-F-I01

Kualifikasi Ketua Peneliti dari penelitian yang dibiayai UB adalah 
Doktor 

Ketua Penelitian belum semuanya bergelar Doktor karena 
jumlah Doktor masih minim 

K   Standar Pengelolaan Penelitian

30 SM-F-K05

Pengelola Penelitian di tingkat fakultas dilakukan oleh Badan 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BPkM).
Ada badan khusus terkait penelitian dan pengabdian yaitu BPPM yang 
menangani monitoring dan evaluasi Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat

Ke depannya, Kajian Keilmuan yang akan mengatur Penelitian dan 
Pengabdian, berkoordinasi dengan BPPM 
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L   Standar Proses Penelitian

31 SM-F-L01
Proses penelitian harus dilakukan sesuai dengan metode penelitian 
yang baku.

32 SM-F-L03

Laporan penelitian adalah draf laporan penelitian yang telah melalui 
perbaikan dari hasil seminar dan proses pemindaian anti plagiasi dan 
menunjukkan orisinalitas ≥ 85%. 

Proses pemindaian anti plagiasi dimulai tahun ini akan tetapi belum 
ada Manual Prosedur Anti Plagiasi Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat (dibuat oleh BPPM) yang mengatur hal tersebut 
Unit khusus anti plagiasi diperlukan dalam memindai hasil penelitian 
dan pengabdian Dosen, serta skripsi mahasiswa. Standar yang berlaku 
maksimal 5% kesamaan per bab.

M   Standar Luaran Penelitian

33 SM-F-M01

Publikasi hasil penelitian dalam format jurnal, buku, makalah seminar 
dan karya tulis ilmiah populer harus melalui Proses Pemindaian Anti 
Plagiasi (PPAP) dan menunjukkan tingkat orisinalitas masing-masing ≥ 
85%.
Proses pemindaian anti plagiasi dimulai tahun ini akan tetapi belum 
ada Manual Prosedur Anti Plagiasi Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat (dibuat oleh BPPM) yang mengatur hal tersebut 

N   Standar Capaian Penelitian

35 SM-F-N02

Persentase publikasi artikel ilmiah Dosen pada jurnal internasional 
bereputasi adalah >25% per tahun.
Upaya Peningkatan Publikasi Dosen Terindeks SCOPUS
a. Peningkatan kuantitas pendanaan 
b. Pelatihan Bahasa Inggris bagi Dosen
c. Pelatihan Penulisan untuk Publikasi Ilmiah

P   Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

46 SM-F-P01

Draf laporan PkM yang telah melalui perbaikan dari hasil seminar dan 
proses pemindaian anti plagiasi dan menunjukkan orisinalitas ≥70% 
disebut Laporan PkM.
Unit khusus anti plagiasi diperlukan dalam memindai hasil penelitian 
dan pengabdian Dosen, serta skripsi mahasiswa. Standar yang berlaku 
maksimal 5% kesamaan per bab



47 SM-F-P02

Publikasi hasil PkM wajib dilakukan melalui jurnal dan buku dan dapat 
ditambahkan dalam bentuk (1) makalah seminar, baik dalam bentuk 
oral atau poster, (2) pengajuan paten, (3) karya tulis ilmiah populer, 
(4) HAKI, (5) produk/  prototipe/formula, desain.

a. Belum ada Pengabdian kepada Masyarakat yang 
dipublikasikan

b. Ada dana dari luar Universitas Brawijaya, akan tetapi belum 
terdokumentasikan. 

S   Standar Perjanjian Kerjasama

55 SM-F-S04

Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama adalah pihak 
asing, perjanjian kerjasama harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan 
bahasa asing.
Perjanjian kerja sama sudah ditulis dalam dua Bahasa: yaitu Bahasa 
Mandarin dan Bahasa Inggris. Perjanjian dalam Bahasa Indonesia tetap 
harus ada 

 

2. Hasil Audit Eksternal
Audit eksternal dilaksanakan terhadap tujuh program studi baru oleh BAN PT. Ketujuh  

program studi termaksud adalah Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi Pendidikan 

Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Bahas Jepang, Prodi Seni Rupa Murni, Prodi Sastra 

Cina, Prodi Antropologi dan Prodi S2 Ilmu Linguistik.  

2.1 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
Pada tanggal 16 Oktober 2016 telah dilakukan visitasi akreditasi yang pertama bagi PS 

Pendidikan Bahasa Inggris. Visitasi akreditasi dilaksanakan di gedung Fakultas Ilmu 

Budaya UB dengan asesor dari BAN PT yaitu Drs. Bambang Sugeng, M.Pd., PhD dan Ria 

Jubhari, PhD. Dalam visitasi ini, asesor melakukan asesmen lapangan, penilaian untuk 

seluruh butir yang terdapat dalam Borang 3A BAN PT, memberi rekomendasi pembinaan 

bagi PS.      

Dikarenakan PS PBIng baru melaksanakan akreditasi PS yang pertama kali, maka 

pada saat visitiasi ini belum ada pembahasan tentang temuan lama dan tindak lanjut yang 

telah dilaksanakan oleh PS. Berdasarkan hasil asesmen lapangan tersebut, asesor 

memberikan rekomendasi pembinaan sebagai berikut.
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Tabel 2. Rekomendasi Pembinaan Akreditasi Program Studi Sarjana
No. Standard Saran
1 Visi, Misi, 

Tujuan dan 
Sasaran, 
serta 
Strategi 
Pencapaian 

Harus lebih ditekankan lagi keterlibatan pemangku kepentingan 
serta diharapkan untuk berhati-hati dengan penyataan standar 
internasional karena bisa menjadi kendala atau kelemahan.

2 Tata  
Pamong, 
Kepemimpin
an, Sistem 
Pengelolaan,   
dan 
Penjaminan  
mutu 

PS disarankan untuk 
1) memperjelas tanggung jawab serta aspek keadilan tata 

pamong; 
2) memperjelas tindak lanjut hasil unit penjaminan mutu; 
3) menyediakan dokumen pendukung berupa laporan 

penjaminan mutu; 
4) meningkatkan dengan menambah contoh-contort nyata dari 

lapangan; serta 
5) menyebutkan dan menjelaskan tentang  UJM Prodi beserta 

SKnya.
3 Mahasiswa 

dan Lulusan 
PS disarankan untuk 
1) mengintensifkan hasil pelacakan dan menindaklanjuti hasil 

tersebut; 
2) memberi perhatian khusus terhadap peningkatan dan 

pengembangan proficiency mahasiswa karena kecenderungan 
mahasiswa yang memiliki fluency tinggi, tetapi accuracy 
rendah.

4 Sumber 
Daya 
Manusia

PS disarankan untuk 
1) meningkatkan kualitas Dosen terutama yang bergelar S3, 

berpangkat Lektor Kepala atau bersertifikasi professional; 
2) membuat buku pedoman perekrutan penempatan, 

pengembangan, retensi, dan pemberhentian Dosen dan 
tenaga kependidikan Dosen dan tenaga kependidikan yang 
lengkap; serta 

3) adanya penjelasan sistem monitoring yang tertuang dalam 
buku pedoman tentang monitoring dan evaluasi rekam jejak 
kinerja akademik Dosen. 

Temuan: kegiatan penelitian Dosen sudah cukup memadai namun 
kegiatan  PkM  Dosen belum mencukupi.

5 Kurikulum, 
Pembelajara
n,  dan 
Suasana 
Akademik,

 

PS disarankan untuk 
1) mengganti mata kuliah yang kurang bermanfaat bagi 

kompetensi mahasiswa/lulusan dengan mata kuliah yang 
mendukung kompetensi mahasiswa/lulusan; 

2) meninjau kembali penempatan beberapa mata kuliah sehingga 
urutan kesulitannya bisa membantu mahasiswa dalam belajar; 

3) mendesain sedemikian rupa sehingga mata kuliah pilihan itu 
menjadi satu paket yang memberi keterampilan tambahan 
kepada mahasiswa/lulusan yang dapat dihubungkan dengan 
program unggulan.

6 Pembiayaan, 
Sarana  dan 

Tidak ada masalah, tetapi hanya perlu mengembangkan dan 
meningkatkan kualitas dan keluaran Prodi.



Prasarana, 
serta  Sistem 
Informasi

7 Penelitian, 
Pelayanan / 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat, 
dan 
Kerjasama

Saran:
1) keterlibatan Dosen dalam penulisan ilmiah, khususnya di 

tingkat nasional perlu ditingkatkan; 
2) kegiatan PkM harus ditingkatkan; 
3) kegiatan kerjasama luar negeri perlu diteruskan dan 

ditingkatkan; dan 
4) perlu dicari solusi untuk meningkatkan kreativitas Dosen 

sehingga mampu menghasilkan karya ilmiah yang 
memungkinkan memperoleh HaKi.

 
Visitasi Akreditasi   (tanggal 16 Oktober 2015)
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2.2. Hasil Audit Eksternal Program Studi Seni Rupa Murni

Prodi Seni Rupa Murni telah melaksanakan audit eksternal dalam betuk proses 

akreditasi program studi. Proses akreditasi ini dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2015. 

Pelaksanaan akreditasi dilantai 6 ruang Sidang Fakultas Ilmu Budaya. Di sana dilakukan 

tanya jawab serta verifikasi data administrasi prodi. Proses verifiasi dilakukan oleh dua 

orang asesor, yaitu:

1. Dr. Titu Tarwiyah Adi, M.Si (Universitas Negeri Jakarta)

2. Dr. Drs. Djuli Djatiprambudi, M.Sn (Universitas Negeri Surabaya)

Proses audit eksternal ini meliputi verifikasi data mengenai beberapa aspek 

standardakreditasi. Berikut daftar standard verifikasi akreditasi Program Studi Seni Rupa 

Murni.

 Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan sasaran, serta Strategi Pencapaian

 Standar 2. Tata Pamong Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan 

    Penjaminan Mutu

 Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan

 Standar 4. Sumber Daya Manusia

 Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

 Standar 6. Pembiayaan, sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

 Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, dan 

                  Kerjasama 

Pada standar 1 Visi, Misi, Tujuan dan sasaran, serta Strategi Pencapaian perlu 

diperbaiki, khususnya pada rumusan visi, misi dan tujuan perlu melibatkan seluruh 

pemangku kepentingan secara intensif, didasarkan pada tracer study yang dilaksanakan 

secara berkelanjutan. Penyebaran info tentang visi, misi perlu disebarluarkan secara 

obtimal melalui jaringan media sosial. Visi, misi hendaknya menjadi pedoman dasar secara 

konsisten dan diterjemahkan dalam tindakan nyata dalam setiap standar yang ada.

 Pada standar 2 Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan 

Mutu  asesor memberi rekomendasi peningkatan sisten tata pamong yang lebih baik 

dengan mengobtimalkan infrastruktur TI. Pada strandar 2 asesor juga memberikan saran 

sebaiknya tata pamong berorientasi pada standar nasional serta tata pamong hendaknya 

memberdayakan SDM yang ada menjadi SDM unggul, kreatif, penuh inisiatif dan diakui 

masyarakat luas. 



Pada sandar 3 mengenai mahasiswa dan lulusan, asesor mengomentari bahwa 

pengoptimalkan seleksi masuk sudah baik, namun perlu adanya persyaratan yang  ketat. 

Perlu adanya studi pelacakan yang dikelola secara melembaga, dan hasil nya dimanfaatkan 

untuk mengkaji pengembagan kurikulum, pembelajaran, dan rumusan profil kompetensi 

berdasarkan KKNI.

 Pada standar 4 mengenai Sumber manusia, asesor menyarankan peningkatan 

kualifikasi dan kompetensi tenaga pengajar. Peningkatan ini dapat dilakukan dengan 

memberikan kesempatan lebih luas lagi untuk terlibat dalam bidang penelitian, publikasi 

ilmiah, seminar nasional/internasional dan mengikuti berbagai kegiatan pameran seni rupa. 

Selanjutnya asesor menyarankan untuk diadakannya tambahan tenaga pengajar diluar 

bidang seni rupa  (lintas disiplin) untuk pengembangan penelitian interdisiplin/multidisiplin. 

Untuk memperbaiki sistem manajemen asesor menyarankan dengan ditambahnya tenaga 

kependidikan untuk menangani tata kelola administrasi dan teknologi informasi serta 

bahasa asing. 

Pada standar 5 mengenai kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik, asesor 

menyarankan perlunya penyelarasan kurikulum secara terus menerus diselaraskan dengan 

perkembangan ipteks dan tuntutan dalam wacana dan praktek seni rupa di media sosial. 

Kurikulum juga perlu diselaraskan dengan KKNI, kebijakan pendidikan tinggi seni, kebijakan 

pemerintah dalam peningkatan tenaga profesional di bidang seni rupa. Asesor juga 

menyarankan untuk pertimbangan MK teori dan MK praktek, serta perlu adanya desain 

peningkatan suasana akademik yang menunjang langsung kompetensi mahasiswa dengan 

cara pertukaran mahasiswa dengan prodi seni rupa di PT luar negeri.

 Pada standar 6 mengenai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem 

informasi, asesor merekomendasikan perlu adanya upaya yang lebih sistemik dalam 

pemerolehan sumber-sumber pembiayaan, baik melalui APBNP, dana hibah luar negeri, 

dana hibah swasta dalam dan luar negeri, atau sumber dari jejaring alumni. Peningkatan 

sarana dan prasarana baik bagi Dosen atau mahasiswa seni rupa. Dalam sistem informasi 

hanya butuh monev secara berkala bagi seluruh civitas akademika.

Pada standar 7 mengenai penelitian, pelayanan/pengabdian kepada msyarakat, dan 

kerjasama, asesor menyarakan peningkatan penelitian Dosen secara kualitas, dan 

produktivitas dengan cara melakukan serangkaian diskusi bersama, workshop, studi 

banding, kerjasama antar PT baik dalam maupun luar negeri. Hasil penelitian Dosen dapat 

diupayakan menjadi bahan pengajaran pada materi perkuliahan. Perlu dikembangkannya 

model penelitian payung yang dikerjakan Dosen dan diikuti mahasiswa, serta perlu 
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pengembangan penegabdian Dosen melalui kerjasama lintas disiplin dan lintas lembaga. 

Agar tercermin visis dan misi prodi menjadi PS unggul perlu diperluas data-data yang 

mencakup direktori penelitian, pembelajaran dan pengabdian kepada masyrakat. Dalam 

bidang penelitian dan pengabdian perlu adanya peningkatan dalam segi pendanaan.

Tindak lanjut:

Tindakan yang sudah dilakukan dalam menagani beberapa temuan diantaranya 

adalah penyebaran informasi tentang visi dan misi program studi seni rupa murni di 

beberapa item diantaranya buku pedoman, web program studi Seni Rupa Murni, media 

sosial lainnya seperti You Tube serta melalui beberapa kegiatan yang dilakukan prodi seni 

rupa murni seperti kegiatan workshop yang melibatkan pihak lain diluar UB.

Dalam membenahi tata pamong sudah dibentuknya kepala studio Seni Rupa Murni yaitu 

Romy Setiawan, S.Pd, M.Sn dengan SK Dekan Fakultas Ilmu Budaya nomor 53 Tahun 

2016 dimana berada di bawah struktur organisasi laboratorium Humaniora, serta 

dilakukannya evaluasi secara berkala oleh UJM prodi (gabungan dua prodi Seni Rupa 

Murni dan Antropologi) dengan melahirkan MP wajib. Tindak lanjut dalam peningkatan 

prestasi mahasiswa secara berkala dengan selalu mengikuti even-even seni baik ditingkat 

lokal amupun daerah. Ini terbukti dengan terpilihnya mahasiswa Seni Rupa Murni mewakili 

Ub dalam ajang peksimida dan terpilih menjadi Juara I serta mewakili propinsi Jawa Timur 

dalam ajang Peksiminas di Kendari Sulawesi Tenggara. Dalam penyelengaraan seleksi 

penerimaan mahasiswa baru, proghram studi  Seni Rupa Murni FIB UB selalu mengadakan 

seleksi ujian masuk perguruan tinggi yang tergabung dalam SBMPTN dibawah kelola Dikti 

serta melakukan Seleksi Keterampilan Khusus Bidang Seni Rupa Murni baik seleksi 

SBMPTN ataupun SPMK. Kurikulum yang diterapkan Prodi Seni Rupa Murni FIB UB sudah 

merujuk pada standar KKNI. Tracer study prodi Seni Rupa Murni mengikuti pada program 

tracer study Fakultas.

Peningkatan sumber daya manusia khususnya dalam bidang pengabdian Dosen Seni Rupa 

Murni tidak hanya mendapat dana pengabdian melalui DPP/SPP tetapi pada tahun ini 

sudah ada satu proposal pengabdian Dosen yang dibiaya oleh Dikti melalui IBM. Publikasi 

Dosen pada tahun ini sudah ada dibeberapa jurnal nasional yaitu Prastia dan JSBN.

Proses peninjauan kurikulum terus dilaksanakan oleh prodi Seni Rupa Murni melalui rapat 

rutin pada setiap semesternya. Sedangkan pembenahan sarana dan prasarana prodi Seni 

Rupa Murni sudah mendapatkan ruangan Dosen yang lebih memadai dari pada 

sebelumnya.



2.3 Hasil Audit Eksternal S2 Linguistik
Akreditasi S2 Linguistik dilakukan pada Oktober 2015 oleh BAN PT dengan asesor Bahren 

Umar Siregar (Atmajaya) dan Mariyuni (Unimed). Berdasarkan hasil akreditasi, Program 

Magister Ilmu Linguistik mendapatkan akreditasi B. Hasil akreditasi yang menonjol adalah 

tidak adanya jurnal ilmiah Prodi.

2.4 Hasil Audit Eksternal Antropologi
Proses yang dilalui Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Budaya UB dalam menjalani 

audit eksternal mutu melalui kegiatan akreditasi pertama kali sejak adanya SK pendirian 

Program studi ini. Kegiatan audit eksternal tersebut dilakukan di Ruang 3.5 Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Brawijaya yang meliputi 12 standart, yakni; Standart Kompetensi, 

strandart isi pembelajaran (Kurikulum), Standart penilaian pendidikan, standart pendidik dan 

tenaga kependidikan, standart pengelolaan, standart kulaifikasi peneliti untuk penelitian, 

standart pengelolaan penelitian, standart luaran penelitian, standart capaian penelitian, 

standart kompetensi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, standart proses 

pengabdian kepada masyarakat, dan standart capaian pengabdian kepada 

masyarakat.Hasil akreditasi dijabarkan di bawah ini.

Tabel 3
Hasil Akreditasi Program Studi Antropologi,

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Tahun2015

Tanggal 
Akreditasi

Nama 
Asesor

Simpulan dan Saran

Jumat dan 
Sabtu, 3-4 
Juli 2015

1. Dr. Drs. 
Erwin, 
M.Si.

2. Dr. Drs. 
Industri 
Ginting 
Suka, M.S.

1. Standar 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta 
Strategi Pencapaian
Visi, misi, tujuan dan sasaran belum begitu jelas, 
namus sudah realistik dan terlihat keterkaitannya. 
Untuk itu visi perlu dirumuskan secara jelas dan 
realistik serta diberi batas waktu pencapaian.

2. Standar 2 Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem 
Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu. Tata pamong, 
kepemimpinan, dan sistem pengelolaan sudah 
dijalankan menurut perundang-undangan yang 
berlaku. Dalam penyusunan rencana tahunan prodi 
sudah melibatkan Dosen, terutama berkaitan dengan 
target AEE, lama masa studi, dan lama penyelesaian 
tugas akhir.

3. Standar 3 Mahasiswa dan Lulusan. Program Studi 
Antropologi mempertimbangkan kualitas input dalam 
menetapkan jumlah mahasiswa baru. Jumlah 
mahasiswa S1 Antropologi keseluruhan 198 orang. 
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Untuk itu perlu usaha menjaga keberlanjutan dari 
mahasiswa.

4. Standar 4 Sumber Daya Manusia. Program Studi 
Antropologi memiliki tenaga Dosen sebanyak 11 
orang dengan latar belakang pendidikan S2 8 orang 
dan S3 3 orang. Untuk itu perlu didorong Dosen 
Antropologi yang berpendidikan S2 untuk mengambil 
program S3 Ilmu Antropologi.

5. Standar 5 Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana 
Akademik. Program Studi Antropologi sudah 
memiliki kurikulum, tetapi belum membedakan 
matakuliah wajib dan matakuliah pilihan. Untuk 
membangun suasana akademik yang kondusif, 
diharapkan Dosen yang mempunyai kegiatan 
penelitian dan pengabdian masyarakat dapat 
melibatkan mahasiswa.

6. Standar 6 Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, 
serta Sistem Informasi. Pengelolaan dana pada PS 
Antropologi sudah mengikuti aturan undang-undang 
yang ada. Program Studi Antropologi diharapkan 
dapat memfasilitasi Dosen agar dapat membuat road 
map penelitian yang akan dilakukan dalam rangka 
pengembangan PS Antropologi di masa datang, di 
samping tetap melaksanakan kegiatan pengabdian 
masyarakat. 

7. Standar 7 Penelitian, Pelayanan /Pengabdian 
kepada Masyarakat, dan Kerjasama. Kerjasama 
Program Studi Antropologi dengan berbagai pihak 
masih perlu ditingkatkan. Diharapkan pimpinan 
program studi menjalin kerjasama dengan 
pemerintahan daerah dan pihak swasta dengan 
prinsip saling menguntungkan untuk kegiatan 
penelitian dan pengabdian masyarakat.

2.5 Hasil Audit Eksternal Prodi S1 Sastra Cina

Audit eksternal prodi S1 Sastra Cina dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2015 bertempat di 

Ruang Rapat Lt. Gd FIB. Asesor eksternal dari BAN PT Dikti adalah Prof. Jojok, Ph.D dari 

UPI Bandung dan Dr. Mariyuni (Unimed). Berdasarkan hasil akreditasi, Program Studi S1 

Satra Cina  mendapatkan akreditasi B. Hasil akreditasi yang menonjol adalah kurangnya 

publikasi dan kurangnya sumber daya manusia Dosen (jumlah Dosen). 

2.6 Hasil Audit Eksternal Prodi S1 Pendidikan Bahasa Jepang 

Audit eksternal prodi S1 Pendidikan Bahasa Jepang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 

2015 bertempat di Ruang Rapat Lt. Gd FIB. Asesor eksternal dari BAN PT Dikti adalah Prof. 

Jojok, Ph.D dari UPI Bandung dan Dr. Mariyuni (Unimed). Berdasarkan hasil akreditasi, 



Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Jepang mendapatkan akreditasi B. Hasil akreditasi 

yang menonjol adalah kurangnya publikasi ilmiah Dosen. 

2.7 Hasil Audit Eksternal Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Program studi Pendidikan Bahasa dan Bahasa Indonesia telah melaksanakan audit 

eksternal dalam betuk proses akreditasi program studi. Proses akreditasi ini dilaksanakan 

pada tanggal 2 Juni 2015. Pelaksanaan akreditasi di lantai 6 ruang Sidang Fakultas Ilmu 

Budaya. Di sana dilakukan tanya jawab serta verifikasi data administrasi prodi. Proses 

verifiasi dilakukan oleh dua orang asesor, yaitu:

1. Prof. Dr. Suwandi, M.Pd (Universitas Negeri Sebelas Maret)

2. Dr. Pujiharto, M.Hum (Universitas Brawijaya)

Proses audit eksternal ini meliputi verifikasi data mengenai beberapa aspek standard 

akreditasi. Berikut daftar standard verifikasi akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa 

dan Sastra Indonesia.

 Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan sasaran, serta Strategi Pencapaian

 Standar 2. Tata Pamong Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan 

    Penjaminan Mutu

 Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan

 Standar 4. Sumber Daya Manusia

 Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

 Standar 6. Pembiayaan, sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

 Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, dan 

                  Kerjasama  

Pada standar 1 Visi, Misi, Tujuan dan sasaran, serta Strategi Pencapaian perlu 

diperbaiki, khususnya pada rumusan tujuan harus lebih menggambarkan profil kempetensi 

lulusan. Rumusan sasaran harus sesuai dengan analisis SWOT.  Program studi perlu 

menyususn renstra yang mengacu pada renstra fakultas. Sasaran atau indikator kinerja 

harus sesuai dengan renstra. Perlu pelibatan lulusan dalam penyempurnaan visi, misi dan 

tujuan program studi.

pada standar 2 Visi, Misi, Tujuan dan sasaran, serta Strategi Pencapaian asesor 

memberi rekomendasi peningkatan sisten tata pamong yang lebih baik. Selain itu, asesor 

juga menyarankan penyiapan isntrumen untuk menjaring umpan balik bagi lulusan atau 

pengguna lulusan. Instrumen ini sudah dibuat dan sedang sisebarluaskan melalui media 

sosial. Namun, balikan instrumen ini masih belum maksimal.
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Pada sandar 3 mengenai mahasiswa dan lulusan, asesor merekomendasikan 

penyiapan wadah bagi pembetukan ikantan alumni PBSI serta dokumen-dokumen yang 

dibutuhkan lulusan. Sedangkan bagi mahasiswa, perlu diberikan motivasi dan kompetensi 

untuk berpestasi di bidang penalaran, bakat dan minat, baik di tingkat lokal, regional, 

nasional, maupun internasional. Pembentukan ini masih dalam tahap perencanaan. 

Mekanisme dan payung hukum yang menaungi keberadaan ikatan alumni ini belum jelas di 

level fakultas.

Pada standar 4 mengenai Sumber manusia, asesor menyarankan peningkatan 

kualifikasi dan kompetensi tenaga pengajar. Peningkatan ini dapat dilakukan dengan 

percepatan studi serta penambahan keikutsertaan pada acara-acara akademis (seminar, 

lokakarya, dan pelatihan). Hal lain yang perlu dilakukan adalah pemberian dorongan bagi 

Dosen untuk memperolh hibah tingkat nasional; dan percepatan kepangkatan Dosen. 

Melalui program fakultas, peningkatan dan percepatan Dosen yang berkualifikasi doktor 

sudah dilakukan. Prodi diksasindo mengirimkan dua tenaga Dosen untuk megikuti program 

ini.

Pada standar 5 mengenai kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik, asesor 

menyarankan perlunya penyempurnaan perangkat pembelajaran dan penyesuaian 

kurikulum dengan UU no. 12 Th 2012, Perpres No. 8 Th 2012, Permendikbud No. 73 Th 

2013, dan Permendikbud No.49 Th 2014. Asesor juga menilai perlunya peningkatan 

suasana akademik dengan meningkatakn interaksi mahasiswa dan Dosen melalui kegiatan 

seminar, bedah buku, dan kegiatan lainnya.

Pada standar 6 mengenai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi, 

asesor merekomendasikan peningkatan fasilitas bagi Dosen baik berupa fasilitis fisik 

(Ruang) maupun dana yang digunakan untuk penelitian dan pengabdian. Asesor juga 

menyarankan untuk meningkatkan jumlah jurnal nasional, internasional, dan prosiding 

seminar. Dalam keikutsertaan seminar, tahun 2016 sudah terdapat Dosen yang mengikuti 

seminar internasional.

Pada standar 7 mengenai penelitian, pelayanan/pengabdian kepada msyarakat, dan 

kerjasama, asesor menyarakan peningkatan keterlibatan mahasiswa pada penelitian dan 

PKM Dosen. Para Dosen juga perlu didorong untuk mendapatkan HAKI dan mengikuti 

penelitian bertaraf nasioanal maupun internasional. Kehiatan kerjasama dengan instnasi 

dalam dan luar negeri perlu ditingkatkan baik secara jumlah maupun relevasinya, serta 

perlu dilakukan monev untuk mengetahui keefektifan kerjasama tersebut.             



3. Umpan Balik Pelanggan
Umpan balik pelanggan diperoleh melalui dua jenis masukan yaitu evaluasi kepuasan 

dan keluhan. Evaluasi kepuasan merujuk kepada hasil Kuisioner Pengolahan Indeks 

Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Per Responden Dan Per Unsur Layanan. Sedangkan 

masukan berupa keluhan diperoleh dari layanan E-Complaint yang dimiliki FIB UB.

Kuisioner Pengolahan Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Per Responden 

Dan Per Unsur Layanan memberikan gambaran Indeks Kepuasan Layanan FIB UB. Hasil 

Kuisioner ini diperoleh dari 4 (empat) kategori responden, yaitu Responden Pihak Luar UB, 

Karyawan FIB UB, Dosen FIB UB, dan Mahasiswa FIB UB. Jumlah Responden keseluruhan 

adalah 276 orang dengan rincian sebagai berikut:

No Responden Jumlah (orang)

1 Responden Pihak Luar UB 3

2 Karyawan FIB UB 5

3 Dosen FIB UB 8

4 Mahasiswa FIB UB 260

Jumlah 276

Grafik dan Tabel di atas mengindikasikan bahwa responden mahasiswa FIB UB 

mendominasi hasil evaluasi kepuasan yang dilakukan. 

Kuisioner yang disebarkan meliputi 11 macam perihal yaitu:

1. Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan kejelasan dari petugas pelayanannya,

2. Kemudahan prosedur/ tata cara pelayanan di Fakultas,
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3. Kecepatan layanan di Fakultas,

4. Ketepatan waktu pelaksanaan layanan sesuai dengan jadwal,

5. Kesesuaian antara biaya yang ditetapkan (SPP, UKT, Wisuda, dsb) dengan biaya 

yang dibayarkan,

6. Hasil layanan akademik (Pembelajaran, KRS, KHS, Laboratorium, Wisuda) yang 

diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,

7. Hasil layanan Kemahasiswaan (minat bakat, penalaran, pengembangan karakter, 

beasiswa, alumni) yang diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,

8. Kemampuan SDM (Dosen atau Karyawan) dalam memberikan pelayanan di 

Fakultas,

9. Sikap SDM (Dosen atau Karyawan) dalam memberikan pelayanan di Fakultas,

10. SDM (Dosen atau Karyawan) di Fakultas memberikan pelayanan sesuai dengan 

Maklumat Pelayanan/ Standard Pelayanan, dan

11. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dari pengguna jasa di Fakultas.

Penilaian Kuisioner memiliki 4 (empat) skala penilaian yaitu Tidak Sesuai (1) hingga sangat 

Sesuai (4). Selain isian dengan skala tersebut di atas, responden juga memberikan 

masukan dan saran.

Hasil evaluasi kepuasan pelanggan menunjukkan bahwa Skala Rata-rata Pelayanan 

Fakultas Ilmu Budaya berada pada skala 2,85. Skala ini berada di antara layanan yang 

Kadang-kadang Sesuai (2) dengan Sesuai (3) dengan standard yang ada. Dapat pula 

diartikan bahwa pelayanan di FIB UB sudah cukup baik dan cukup sesuai dengan standard 

pelayanan yang ada walaupun masih ada wilayah layanan yang harus diperbaiki dan 

ditingkatkan pelayanannya supaya sesuai dengan standard pelayan yang ada. Adapun 

rincian hasil evaluasi yang diperoleh adalah sebagai berikut.



Dari grafik di atas terlihat bawa secara umum layanan di FIB UB berada di level 3 

(Tiga) atau Sesuai dan memenuhi standard dari hasil kuisioner dari keempat responden 

yang ada. Namun begitu, terlihat pula bahwa responden Mahasiswa FIB UB menilai bahwa 

prosedur/ tata layanan di FIB UB masih perlu dibuat lebih ringkas dan mudah (P2). Selain 

itu, responden Mahasiswa FIB UB juga menilai bahwa waktu pelayanan di FIB masih bisa 

ditingkatkan lagi supaya bisa lebih optimal (P3). Perlunya perbaikan dan peningkatan 

layanan juga terlihat pada Ketepatan waktu pelayanan sesuai jadwal (P4) menurut 

responden Karyawan FIB UB dan mahasiswa FIB UB, Kesesuaian biaya yang ditetapkan 

dengan biaya yang dibayarkan (P5) juga perlu diperhatikan kesesuaiannya menurut 

responden Pihak luar UB, Dosen FIB UB dan mahasiswa FIB UB. Selanjutnya, kesesuaian 

hasil layanan akademik dengan ketentuan yang ditetapkan (P6) menurut responden 

Karyawan FIB UB perlu ditingkatkan dan kesesuaian hasil layanan kemahasiswaan dengan 

ketentuan yang ditetapkan (P7) menurut responden Karyawan FIB UB juga perlu 

disesuaikan lagi supaya memenuhi standard layanan yang baik. Selain itu responden 

Dosen FIB UB menilai bahwa penanganan pengaduan, masukan, dan saran juga perlu 

ditingkatkan lagi di FIB UB(P11). Menyikapi masukan-masukan yang diberikan di 

lingkungan FIB UB, telah dilakukan evaluasi dengan setiap bagian dan diambil tindakan 

untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Terkait dengan masukan dari 

mahasiswa, secara rutin dilakukan Hearing dengan wakil-wakil mahasiswa dimana pihak 
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Fakultas dapat duduk bersama pihak Mahasiswa dan saling membahas permasalahan dan 

masukan yang ada.  

Selain memberikan penilaian atas layanan di FIB UB, responden juga 

menyampaikan saran dan keluhan atas layanan di FIB UB. Namun begitu, tidak seluruh 

responden memberikan saran dan masukan saat mengisi kuisioner. Seperti yang telah 

disampaikan sebelumnya, saran dan keluhan juga dapat disampaikan melalui layanan E-

Complaint Fakultas. Adapun saran dan masukan yang diterima baik melalui kuisioner dan 

layanan E-Complaint dapat dilihat pada tabel berikut.

No. Jenis/Aspek/ 
Bidang/ 

Layanan yang 
dikeluhkan

Uraian Keluhan Tindaklanjut (atau 
rencana)

Status 
Akhir

1. Kepegawaian 1. Gaji tidak dibayarkan 
tepat waktu

2. Perlu adanya kejelasan 
terkait kenaikan gaji 
berkala

3. Sertifikasi bagi Dosen 
Tetap Non PNS

Mengikuti mekanisme 
pencairan gaji dari 
universitas

Sudah ada mekanisme 
kenaikan gaji berkala 
tiap 2 tahun

Sertifikasi bagi Dosen 
ditentukan oleh DIKTI

Closed

Closed

Closed

2. Keuangan 1. Penurunan UKT dan 
UKT Mandiri

2. Penyesuaian UKT dan 
fasilitas 

3. Penurunan biaya 
Semester Pendek

4. Bagian Keuangan tidak 
tepat waktu dalam 
mengakomodir 
pencairan dana 
proposal kegiatan 
Mahasiswa

Sudah ada mekanisme 
penurunan UKT

Sedang dilakukan 
perbaikan fasilitas dan 
peningkatan pelayanan

Biaya Semester Pendek 
di FIB berada di  range 
rendah dan akan 
dilakukan sosialisasi 
kepada Mahasiswa

Sudah ada mekanisme 
pencairan dana 
kegiatan Mahasiswa

Closed

Closed

Closed

Closed

3. Birokrasi dan 
Kelembagaan

1. Perlunya SOP yang 
jelas untuk setiap 
bagian

2. Perlu adanya sosialisasi 

Sudah ada MP di 
website FIB.

Sosialisasi MP 

Closed

Closed



SOP di lingkungan FIB 
UB

3. Perlu ada metode 
penerimaan dan 
tindakan saran dan 
masukan yang lebih 
mudah diakses

4. Respon atas masukan   
maupun komplain 
kurang cepat

5. Jangan terlalu sering 
merubah prosedur dan 
mohon ada sosialisasi 
atas perubahan 
prosedur yang ada

6. Perlu ada kejelasan 
prosedur dan birokrasi 
di fakultas

7. Birokrasi terlalu 
panjang, berbelit-belit, 
dan sering berubah

dilakukan melalui 
website.

Sudah ada E-Complaint 
untuk mempermudah 
pemberian saran dan 
masukan.

E-Complaint direspon 
dan ditindaklanjuti 
dalam 3 (tiga) hari kerja

Perubahan dan 
kejelasan prosedur 
sudah tertuang dalam 
MP dan diunggah ke 
Website FIB

Perlu dilakukan evaluasi 
mengenai efektivitas 
dan efisiensi layanan 
birokrasi serta 
implmentasinya kepada 
para stakeholders.

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

4. Pelayanan 1. Pelayanan mohon lebih 
sabar, baik, cepat, 
tanggap,tepat waktu, 
dan ramah

2. Kurangi prosedur yang 
membingungkan

3. Karyawan bagian 
peminjaman barang 
seharusnya  bisa lebih 
datang pagi dan barang 
yang tersedia lebih 
lengkap

4. Setiap mahasiswa 
memiliki hak yang sama 
dalam memperoleh 
pelayanan, mohon tidak 
dibeda-bedakan

5. Harap evaluasi 
dilakukan dengan serius 
dan bertanggung jawab, 
bekerja bukan selalu 
tentang kualitas atau 
hasil tapi kejujuran dan 
keseriusan

6. Pelayanan publik 
melalui email agar lebih 
diperhatikan lagi / cepat 
dibalas

Sudah dilakukan 
pemanggilan dan 
pengarahan untuk 
peningkatan kinerja 
terhadap karyawan 
pelayanan oleh 
Kasubag dan KTU.
Ada tindakan 
penggantian staf 
(rolling)

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

5. Fasilitas 1. Fasilitas perlu Sudah dilakukan Closed
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ditingkatkan
2. Sarana dan prasarana 

disesuaikan dengan 
UKT

3. Semoga FIB bisa 
diperbanyak fasilitasnya 
seperti kantin dan toilet 
yang nyaman juga 
mushola yang layak

4. Perlu perbaikan AC 
yang sering mati, tidak 
adanya lift ke lantai 4 di 
gedung GRL, wifi yang 
tidak lancar, dan kelas 
di GRL sering mati 
lampu sehingga 
mengganggu proses 
pembelajaran

5. Perbaikan Laboratorium 
dan ruang kelas

6. Perlunya penambahan 
fasilitas bidang minat 
bakat

7. Perawatan gedung perlu 
diperhatikan

8. Perlu ada bangku atau 
tempat duduk bagi 
mahasiswa agar tidak 
lesehan di hall tangga 
dan lorong

9. Elevator perlu diperbaiki
10. Perbaikan kamar mandi 

dan mushola

beberapa perbaikan dan 
penambahan fasilitas 
(kursi kuliah, LCD 
proyektor dll) 
Sudah ada 
penambahan ruangan di 
GRL Lt. 4 dengan 
fasilitas yang baik

Sudah ada teknisi 
laboratorium yang 
bertugas memonitor 
teknis penggunaan 
ruang lab dan peralatan 
dalam lab

Fakultas sudah 
mengupayakan dengan 
memfungsikan kembali 
ruang untuk aktivitas 
mahasiswa seperti aula 
FIB UB

Perawatan gedung 
dilakukan secara rutin

Sudah dilakukan 
perbaikan dan 
penambahan fasilitas 
secara berkala

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed
Closed

6. Kebersihan dan 
kenyamanan

1. Ada yang merokok di 
dalam gedung fakultas

2. Kebersihan kamar 
mandi perlu 
diperhatikan

3. Ruang kelas mohon 
disterilkan setelah 
dipergunakan

Telah disosialisasian 
larangan merokok di 
dalam fakultas 

Telah ada petugas yang 
bertanggung jawab 
untuk kebersihan di 
lingkungan Fakultas

Closed

Closed

Closed



7. Layanan 
Akademik

1. Pengurusan apapun di 
Bagian Akademik 
mohon dipermudah

2. Beberapa karyawan 
kurang ramah dan tidak 
memberi jawaban yang 
dibutuhkan terkait info 
seperti KKN, dll

3. Perbaiki sistem 
pencatatan kehadiran 
mahasiswa karena 
antara di Daftar 
Kehadiran dan SIAM 
sering tidak sama dan 
merugikan mahasiswa

4. Pemberian info KKN, 
PPL, dll lebih 
dimantapkan kembali 
agar tidak muncul 
kesalahan antara 
mahasiswa sebagai 
penerima informasi dan 
pihak fakultas sebagai 
pihak pemberi informasi

5. Perbaikan layanan 
peminjaman kelas 
supaya tidak ada kelas 
yang bersamaan 
jadwalnya atau 
kesalahan informasi 
kelas yang kosong

6. KKN dan Magang terlalu 
dibatasi dan Mahasiswa 
tidak memiliki hak 
memilih lokasi KKN dan 
Magang.

7. Pelayanan surat ijin ke 
Bagian Akademik 
kurang cepat dan 
kurang ramah

8. Perlu ada kejelasan 
atas perubahan 
peraturan, mohon 
disosialisasikan supaya 
tidak merugikan 
mahasiswa

Sudah dibuat sistem 
yang lebih mudah 
melalui sistem online

Sudah dilaksanakan 
pelatihan pelayanan 
prima

Rekap kehadiran di 
Akademik disesuaikan 
dengan rekap Dosen 
MK  
Sedang 
dipertimbangkan sistem 
absen online

Sudah dibuat Buku 
Pedoman KKN dan PPL 
dan sudah diunggah ke 
laman FIB

Sedang direncanakan 
sistem pengaturan 
penggunaan ruang 
kelas secara online

Sudah ada perbaikan di 
Pedoman KKN tentang 
pemilihan lokasi KKN. 
Akan ada sosialisasi 
KKN yang lebih awal

Sudah diberikan 
pelatihan pelayanan 
prima kepada karyawan

Semua telah tertuang di 
Buku Pedoman 

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed
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(Akademik, KKN, PPL, 
Skripsi) yang telah 
diunggah di laman FIB

8. Layanan 
Kemahasiswaan

1. Dapat lebih memberikan 
referensi beasiswa 
untuk mahasiswa yang 
kurang aktif dalam 
mencari informasi

2. Mohon agar kemudahan 
kegiatan yg dilakukan 
Himaprodi dan UKM

3. Kejelasan tentang Jaket 
Almamater untuk 
mahasiswa

Secara periodik 
diinformasikan kepada 
mahasiswa dalam 
berbagai format (melalui 
BEM, web FIB, secara 
manual ditempel di 
majalah dinding)

Telah dibuat mekanisme 
pengajuan dana 
kegiatan sesuai 
program kerja 
kemahasiswaan

Sudah diatur di tingkat 
universitas

Closed

Closed

Closed

9. Perkuliahan dan 
Pelayanan dari 
Dosen

1. Perbanyak jumlah 
Dosen dan kurangi 
beban kerja Dosen 
supaya tidak 
mengosongkan kelas 
dan mengganggu 
perkuliahan

2. Dosen sering tidak hadir 
saat perkuliahan

3. Dosen harus tepat 
waktu seperti jadwal 
yang sudah disepakati

4. Perkuliahan bisa 
terpusat di gedung 
fakultas saja dan tidak 
ke gedung yang lain

Sudah dilakukan 
Pelatihan VLM untuk 
mendukung Blended 
Learning 

Akan dibuat sistem 
monitoring kehadiran 
Dosen

Akan dilakukan 
peningkatan sarana 
prasarana pembelajaran

Closed

Closed

Closed

Closed

10. SAC 1. Perlunya penambahan 
referensi dan buku di 
SAC untuk seluruh 
Program Studi di FIB

2. Peminjaman buku di 
SAC mohon digratiskan

3. Syarat menjadi anggota 
SAC baiknya 
dipermudah

Sedang dilakukan 
proses pengadaan buku 
untuk SAC

Yang ada adalah biaya 
keanggotaan dan tidak 
ada biaya peminjaman 
buku

Syarat menjadi anggota 
SAC sudah sangat 
mudah (fotokopi KTM, 
pas foto, dan biaya 
keanggotaan per 6 

Closed

Closed

Closed



bulan sebesar Rp. 
20.000,00)

Dari Rekap Keluhan dari 276 responden di atas, dapat dilihat bahwa prosentase 

keluhan dan masukan paling besar menyangkut Pelayanan yaitu 45% dan prosentase 

terbesar kedua adalah Layanan Akademik sebesar 16%. Dari grafik sebelumnya, diperoleh 

data bahwa Layanan di FIB menempati skala sesuai, namun begitu masih ada ruang 

perbaikan untuk pemberian layanan yang lebih baik. Dengan masukan yang diperoleh ini, 

FIB UB dapat menggunakannya sebagai dasar perbaikan Layanan secara umum dan 

Layanan Akademik secara khusus tanpa mengesampingkan masukan di bidang-bidang 

yang lain.

Dapat dipahami bahwa saran dan keluhan yang diterima merupakan masukan yang sangat 

berharga untuk meningkatkan mutu dan efektifitas layanan di FIB UB. Seperti yang tertuang 

dalam SMM ISO 9001:2008 yang utama (ke-1) bahwa prinsip utama adalah fokus kepada 

pelanggan maka FIB UB berkomitmen untuk menerima masukan yang diterima dan 

berupaya memperbaiki layanan sesuai masukan yang ada sehingga dapat memberikan 

layanan yang lebih baik lagi ke depannya.

4. Kinerja dan Evaluasi Proses
Secara umum, kinerja proses unit kerja dapat diukur dari capaian program kerja dan 

capaian sasaran mutu atau indikator kinerjanya. Capaian program kerja diukur berdasarkan 

skor pembobotan yang ada. Capaian program kerja Fakultas Ilmu Budaya tersebut dapat 

ditampilkan dalam bentuk tabel berikut
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Tabel 5 Capaian Program Kerja Fakultas

No Indikator Sasaran 2015 2016
A Pendidikan Skor Capaian
1 Penerapan kurikulum berbasis KBK-

KKNI pada tahun 2015.
100% 100%

2 Jumlah pilihan pertama calon 
mahasiswa minimal 60% setiap tahun.

5436 4274

3 Rasio Dosen mahasiswa di FIB 
mencapai 1:30.

1:3,71 1:5

4 Keketatan persaiangan (rasio jumlah 
pendaftar dengan yang diterima) 
adalah 1:3.

1:3 1:3

5 Setiap tahun ada minimal 2 Dosen 
yang studi lanjut program S3 (doktor).

2 6

6 Setiap tahun minimal ada 10 Dosen 
yang presentasi di pertemuan ilmiah 
tingkat nasional.

15 12

7 Setiap tahun minimal ada 3 Dosen 
yang presentasi di pertemuan ilmiah 
tingkat internasional.

5 7

8 Rata-rata masa tunggu lulusan dalam 
mendapat pekerjaan rata-rata 6 bulan.

6 Bulan 6 Bulan

9 Pembangunan (renovasi) gedung FIB 
selesai tahun 2017.

90% 100%

10 Tersusunya perencanaan dan 
pelaporan setiap bagian pada setiap 
tahun.

Tersusun Tersusun

B Penelitian
11 Setiap tahun minimal ada 1 kerjasama 

internasional.
3 4

12 Setiap tahun minimal ada penelitian 
yang didanai secara nasional.

7 9

13 Jumlah publikasi ilmiah Dosen di 
tingkat nasional minimal 10 pada 
setiap tahun.

23 15

14 Jumlah publikasi ilmiah Dosen di 
tingkat internasional minimal 1 pada 
setiap tahun.

1 1

C Pengabdian kepada masyarakat
15 Jumlah pengabdian kepada 

masyarakat minimal ada 30 pada 
setiap tahun.

35 36

16 Tiap tahun ada kerjasama dengan 
instansi terkait

6 12



Dari Program Kerja Fakultas Ilmu Budaya yang telah disusun, Capaian kinerja telah 

tercapai  secara maksima. Namun dari enam belas   Rencana Kinerja, satu rencana  yang 

belum dapat terealisasikan yakni rasio Dosen mahasiswa di FIB yang masih tinggi, yakni 

1:7,71 pada tahun 2015 dan 1:5 pada tahun 2016. Masih belum baiknya rasio jumlah Dosen 

dan mahasiswa dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain jumlah Dosen di beberapa 

program studi seperti Sastra Jepang,   Program studi S1 Pendidikan Bahasa Jepang, serta 

program studi S1 Bahasa dan Sastra Prancis yang masih jauh jika dibuat rasionya dengan 

jumlah mahasiswa. Beberapa staf pengajar di   ketiga program studi masih dalam  masa 

studi untuk  memenuhi kualifikasi pengajar. Rencana ke depan Fakultas adalah 

memberikan surat peringatan agar segera menyelesaikan studi. 

 Selanjutnya, tentang capaian sasaran mutu atau indikator kinerja FIB yang 

ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 6
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya 

Bulan Januari - Desember /Tahun 2015

 

Kebijakan Program Kegiatan Proses Output Indikator
Kerja

% Terhadap 
Capaian 
Target 

Renstra
Peningkatan 
Kualitas 
Pembelajaran 
sesuai KKNI

Pengembanga
n kurikulum 
sesuai dengan 
KKNI

Revisi 
Kurikulum

Pembentukan 
panitia lokakarya 
revisi kurikulum

kurikulum  
Terevaluasi 
sesuai KKNI

Kurikulum 100%

Pelatihan 
metode belajar 
mengajar bagi 
Dosen

Pembentukan 
panitia Lokakarya 
‘ Pelatihan 
Metode Belajar 
Mengajar bagi 
Dosen’ 

Dosen telah 
mendapatkan 
pelaithan 
metode belajar 
mengajar 
berbasis KKNI

Pelatihan
Rata-rata 
kepuasan 
mahasiswa

100%

Perbaikan 
Pedoman 
Perkuliahan

Revisi 
Pedoman 
Akademik  
berbasis KKNI

Pembentukan  
Tim Penyusunan 
Pedoman 
Akademik 

Tersusunnya 
Pedoman 
Akademik

Pedoman 
Akademik 
yang telah 
diunggah di 
laman FIB

100%

Revisi 
Pedoman 
Skripsi

Pembentukan  
Tim Penyusunan 
Pedoman Skripsi 

Tersusunnya 
Pedoman  
Skripsi

Pedoman 
Skripsi  
yang telah 
diunggah di 
laman FIB

100%

Penyusunan 
Pedoman PPL

1. Pembentukan 
Tim 
Penyusunan 
Pedoman PPL

2. Penyusunan 
Pedoman PPL

Tersusunnya 
Pedoman PPL

 Pedoman 
PPL

100%
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Lokakarya 
Penyusunan 
Bahan Ajar 
dan Modul

Pembentukan 
Panitia Lokakarya

Tersusunnya 
Modul dan 
Bahan Ajar

Jumlah 
modul dan 
bahan ajar 
yang  
terstandar 
KKNI 

100 %

Pengembanga
n Bahan Ajar 
yang 
Disesuaikan 
KKNI

Lokakarya 
Assessment 
dalam PBM

Pembentukan 
Panitia Lokakrya

Soal yang 
terstandarisasi

Jumlah soal 
terstandaris
asi 

100 %

Peningkatan 
Kualitas 
Dosen dan 
Tenaga 
Kependidikan

Pengiriman 
Dosen untuk 
studi lanjut 
program 
doktor 

Sosialisasi 
program doktor 
dengan beasiswa 
maupun non 
beasiswa

Bertambahnya 
Dosen  yang 
bergelar 
doktor

Jumlah 
Dosen yang 
menempuh  
Program 
Doktor:7 
orang on 
going, 2 
orang 
berangkat 
studi  
Doktor/ start 
up

Kurang dari 
10 %

Pengiriman 
Dosen ke 
pelatihan, 
seminar, 
konferensi di 
dalam dan luar 
negeri

Publikasi, 
kegiatan 
pengiriman Dosen 
ke seminar, 
konferensi ke 
dalam dan luar 
negeri

Proceeding Proceeding, 
sertifikat

100%

Lokakarya 
Peningkatan 
Kualitas  
Artikel  
Penelitian 
untuk 
Publikasi 
Jurnal

Publikasi di jurnal 
ilmiah nasional 
maupun 
internasional

Bertambahnya 
kuantitas dan 
kualitas  artikel 
yang 
dipublikasikan 
di jurnal ilmiah 
nasional 
maupun 
internasional

Publikasi di 
jurnal

100%

Peningkatan 
kemampuan IT 
Dosen dan 
tenaga 
kependidikan

Pembentukan 
panitia, pelatihan

Dosen dan 
tenaga 
kependidikan 
yang 
menguasai IT

% MK yang 
menggunak
an e-
learning

100%

Meningkatkan 
nilai 
kemampuan 
Bahasa Inggris 
Dosen

Pembentukan 
panitia, pelatihan

Meningkatnya 
Kemampuan 
bahasa Inggris 
Dosen

Rata-rata 
nilaiTOEFL
Dosenmenin
gkat

100%

Promosi prodi Penyusunan 
bahan, 
pelaksanaan 
promosi

Terlaksananya
promosi

Rasio 
keketatan 
masuk  FIB

100%

Rekruitmen 
Dosen asing 
sesuai 
kebutuhan 
prodi bahasa 
asing

rekruitmen minimal 1 
Dosen asing  
per Prodi 
bahasa asing

Jumlah 
Dosen asing 
tiap prodi

80%



Kajian 
penerimaan 
Maba sesuai 
kuota dan 
kebutuhanstak
eholder

Pengkajian 
kebutuhan jumlah 
mahasiswa

Perencanaaan
penerimaan 
mahasiswa 
baru

Rasio 
Dosen-
mahasiswa

100%

Peningkatan 
kualitas calon 
mahasiswa

Pembentukan 
Tim 
/komite 
pemantau 
tugas akhir

Penyusunan tim 
pemantau 
KKN/PPL dan 
Tugas Akhir 
mahasiswa

Terbentuknya 
tim/komite 
pemantau 
tugas akhir

Masa 
penulisan 
tugas akhir

100%

Peningkatan 
layanan 
bimbingan dan 
konseling

Evaluasi 
mahasiswa 
dengan IP rendah 
atau melampaui 
masa studi

Kualitas 
bimbingan dan 
konseling yang 
meningkat

Masa studi 
mahasiswa 
lebih efisien

100%

Tugas akhir 
sebagai 
bagian dari 
payung riset 
Dosen

Penyusunan 
penelitian dari  TA

TA menjadi 
bagian 
penelitian 
Dosen

Jumlah TA 
sebagai 
bagian 
penelitian 
Dosen

100%

Peningkatan 
kualitas 
KKN/PPL dan 
tugas akhir 
mahasiswa

Pembentukan 
Tim Pengelola 
PPL dan KKN

Peningkatan 
kualitas 
pelaksanaan KKN

Terselenggara
nya KKN demi 
terciptanya 
lulusan yang 
berdaya saing

MoU dengan 
instansi 
terkait

100%

Peningkatan 
Atmosfer 
Akademik

Peningkatan 
academic/lear
ning skills bagi 
mahasiswa 
FIB  untuk 
mendukung 
PBM

Pelatihan 
academic/learn
ing skills bagi 
mahasiswa

Pembentukan 
panitia pelatihan

Terselenggara
nya pelatihan 
academic/lear
ning skills bagi 
mahasiswa

Masa studi  
mahasiswa

100%

Pengembanga
n 
laboratorium/ 
pusat kajian 
bidang 
bahasa, 
sastra, dan 
budaya

Rekrutmen 
pranata 
laboratorium 
pendidikan

Rekruitmen PLP Jumlah PLP 50%

Peningkatan 
kualifikasi 
bahasa asing 
mahasiswa

Peningkatan 
sarana 
prasarana 
laboratorium 
(pusat kajian)

Penyediaan Lab 
dan Buku 
Referensi

Tersedianya 
sarana dan 
prasaran 
pembelajaran 
berupa 
laboratorium 
dan referensi

Nilai 
Kepuasan 
mahasiswa 
atas 
ketersediaan
sarana 
prasarana

70%

Pembimbingan 
persiapan tes 
bahasa asing 
(TOEIC/TOEF
L, JLPT, DELF, 
HSK)

Pembentukan 
panitia, 
pelaksanaan 
persiapan tes

Keikutsertaan
mahasiswa 
dalam tes 
dengan rata-
rata nilai 
memuaskan

Nilai rata-
rata 
TOEIC/TOE
FL, JLPT, 
DELF, HSK

100%

Peningkatan 
penggunaan 
IT untuk 
kegiatan 
belajar 
mengajar

Pelatihan dan 
pendampingan 
e-learning dan 
blended 
learning bagi 
Dosen

Pembentukan 
panitia, 
pelaksanaan 
pelatihan

Terlaksananya
pelatihan

Jumlah MK 
yang 
menggunaka
n e-learning 
dan blended 
learning

100%
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implementasi 
e-learning dan 
blended 
learning 
dalamPBM

Penerapan e-
learning dan 
blended learning 
dalamPBM

Diterapkannya 
e-learning dan 
blended 
learning

Jumlah 
%MK yang 
menggunaka
n e-learning 
dan blended 
learning

100%

Peningkatan 
Peran Alumni 
untuk 
membantu 
pembekalan 
calon lulusan 
di dunia kerja

1.

Mengadaka
n
Pelatihan 
untuk 
meningkatka
n 
kompetensi 
kerja.

Publikasi 
kegiatan, 
penjaringan 
mahasiswa 
dengan 
pelaporan

Bertambahnya 
jumlah prestasi 
mahasiswa

1. Pelatihan oleh alumni 2 kali 
dalam setahun untuk calon 
lulusan dan lulusan yang 
masih belum bekerja.

70% 
dilaksanakan 

dalam 
lingkup kecil 

berupa 
pembekalan 

bagi mhs 
yang akan 
diwisuda

2. Membentuk 
jaringan 
pemaganga
n

Publikasi 
kegiatan, 
penjaringan 
mahasiswa

Meningkatnya 
kualifikasi kerja 
alumni

2. MOU per tahun untuk 
tempat pemagangan dan 
atau tempat kerja bagi 
lulusan.

0% akan 
dilaksanakan 
pada tahun 

2015

3. Melakukan 
tracer 
studies

Pendataan 
tempat kerja 
Alumni

terbentuknya 
jejaring kerjasama

Hasil tracer studies         0%
(belum 
dilakukan 
tracer study 
di tahun 
2015)

4. Membuka 
jejaring 
peluang 
kerja bagi 
calon 
lulusan 

pembuatan 
proposal kerja 
sama

kegiatan 
permagangan

0%
(masih 

dalam tahap 
perencanaan

)

2.1 Peningkatan Kualitas Pembelajaran sesuai KKNI

Pengembangan 
kurikulum 
sesuai dengan 
KKNI 

Revisi kurikulum Dosen, staf 
administrasi,  
mahasiswa, 
dana

pembentukan 
panitia, 
Lokakarya

terevaluasinya 
kurikulum yang 
sesuai KBK dan 
KKNI

Kurikulum 75%

1.Pelatihan 
metode BM 

Dosen, staf 
administrasi,  
mahasiswa, 
dana

pembentukan 
Tim  
penyusunan 
pedoman

tersusunnya 
pedoman 
Akademik

Rata-rata 
Kepuasan 
mahasisw
a

100%

Perbaikan 
pedoman 
perkuliahan 

2.Revisi 
pedoman 
akademik

Dosen, staf 
administrasi,  
mahasiswa, 
dana

pembentukan 
Tim Pedoman 
KKN

tersusunnya 
pedoman 
praktikum dan 
asistensi

Pedoman 100%

3.Revisi 
pedoman KKN 

Dosen, staf 
administrasi,  
mahasiswa, 
dana

pembentukan 
Tim Penyusun 
Pedoman, 
penyusunan 
pedoman

tersusunnya 
pedoman Skripsi

Pedoman 
KKN

100%

4.Revisi 
Pedoman 
Skripsi

Dosen, staf 
administrasi,  
mahasiswa, 
dana

pembentukan 
Tim Penyusun 
Pedoman, 
penyusunan 
pedoman

tersusunnya 
pedoman PPL

Pedoman 
Skripsi

100%



5.Penyusunan 
pedoman PPL

Dosen staf Sosialisasi 
program doktor 
dengan 
beasiswa 
maupun non 
beasiswa

bertambahnya 
Dosen bergelar 
doktor

Pedoman 
PPL

100%

Pengembangan 
bahan ajar 
yang 
disesuaikan 
dengan KKNI

1.Lokakarya 
penyusunan 
bahan ajar dan 
modul

Dosen Publikasi 
kegiatan, 
pengiriman 
Dosen ke 
seminar, 
konferensi di 
dalam dan luar 
negeri

meningkatnya 
kualifikasi Dosen 
dalam bidang 
keilmuan

Jumlah 
Modul 
dan 
bahan 
ajar

100%

2.Pelatihan 
Assessment 
dalam PBM 

 sosialisasi 
publikasi di 
jurnal nasional 
dan internt.

publikasi di jurnal Jumlah 
soal 
terstandar
isasi

0% akan 
dirumusk
an pada 

tahun 
2015

Peningkatan 
kualitas Dosen 
dan tenaga 
kependidikan 

1.Pengiriman 
Dosen untuk 
studi lanjut 
program 
Doktor 

Pendampingan 
dan percepatan 
pengurusan 
kepangkatan

Pangkat/jabatan 
Dosen

Dosen dengan 
jabatan lektor 
dan lektor kepala 
meningkat di FIB

Jumlah 
Dosen 
yang 
menempu
h Doktor

100%

2.Pengiriman 
Dosen ke 
pelatihan, 
seminar, 
konferensi di 
dalam dan luar 
negeri

pemilihan 
kaprodi, 
Dosen, dan 
staf pendukung 
akademik dan 
keuangan 
untuk mewakili 
FIB di tingkat 
UB

Staf berprestasi Staf Dosen, 
Kaprodi, 
keuangan dan 
akademik yang 
berprestasi

Proceedin
g
Publikasi 
di jurnal

100%

3.Percepatan 
kenaikan 
pangkat/jabata
n Dosen PNS 
dan non-PNS 

Penyusunan 
bahan, 
pelaksanaan 
promosi

Terlaksananya 
promosi

Peningkatan 
jumlah dan 
kualitas calon 
mahasiswa

Dosen 
dengan 
gelar 
lektor 
kepala

100%

4.Pemilihan 
Dosen  
Berprestasi 

pemutakhiran 
website sesuai 
kebutuhan unit

kelompok kajian 
bidang ilmu

website 
terbaharui

Dosen 
berpresta
si tingkat 
FIB

100%
Dilaksan

akan 
sebagai 
bagian 

aktivitas 
pusat

5.Pertukaran 
Dosen dengan 
PT dalam dan 
luar negeri

rekruitmen minimal 1 
Dosen asing  
per Prodi 
bahasa asing

perbaikan nisbah 
Dosen – 
mahasiswa

Jumlah 
Dosen 
peserta 
pertukara
n

0% akan 
dilaksana
kan pada 

tahun 
2015

6.Meningkatkan 
kemampuan IT 
Dosen dan 
tenaga 
kependidikan

pengkajian 
kebutuhan 
jumlah  
mahasiswa

perencanaaan 
penerimaan 
mahasiswa 
baru

perbaikan nisbah 
Dosen – 
mahasiswa

% MK 
yang 
menggun
akan e-
learning 

100%

Peningkatan 
kualitas 

1.Pembentukan 
Tim Pengelola 

Dosen, staf 
administrasi, 

pelaksanaan 
monev atas 

terselenggaranya 
KKN demi 

MOU 
dengan 

0% 
dilaksana
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KKN/PPL dan 
tugas akhir 
mahasiswa 

PPL dan KKN mahasiswa, 
dana

implementasi 
KKN

terciptanya 
lulusan yang 
berdaya saing

intansi 
terkait

kan 
dilakukan 

pada 
2015

2.2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Peningkatan 
jumlah dan 
kualitas 
penelitian dan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat

1. Pelatihan 
Penelitian dan 
Pengabdian 
kepada 
masyarakat

Penyusunan dan 
pengajuan proposal 
lokakarya, 
menghubungi nara 
sumber

Lokakarya metode 
penelitian

Jumlah proposal 
penelitian dan 
pengabdian yang 
didanai

237%
(target: 

30)

2. Pelatihan dan 
pendampingan 
penulisan artikel 
untuk publikasi 
di jurnal ilmiah

Penyusunan dan 
pengajuan proposal, 
mendatangkan nara 
sumber

Lokakarya 
penulisan artikel 
jurnal

Jumlah publikasi 
artikel jurnal

128% 
(target: 

11)

Peningkatan 
jejaring untuk 
meningkatkan 
jumlah dan 
kualitas 
penelitian dan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat

1.Menjalin kerja 
sama dengan 
instansi atau 
kelompok 
masyarakat 

Pembuatan proposal 
pengabdian kepada 
masyarakat

Penyusunan 
proposal, 
pelaksanaan

Jumlah MOU 167%
(target: 

3)

2. Pembentukan 
daerah binaan

Penyusunan proposal, 
pelaksanaan

Terjalin kerjasama 
dalam penelitian 
dan pengabdian 
kepada masyarakat

Jumlah daerah 
binaan

400%
 (target 

3)

Perbaikan  
manajemen 
BPPM 

Perbaikan sistem 
database BPPM

Rapat koordinasi, 
pengumpulan data dan 
dokumen

data dan dokumen 
untuk keperluan 
audit internal

Ketersediaan data 
base

100%
sudah 

terinstal 
di BPPM 
terinstall 
di BPPM

Pengembangan 
Jurnal di FIB

1. Penerbitan 
jurnal 

Pengumpulan artikel 
untuk jurnal Humanitas

Penerbitan artikel 
Humanitas

Jumlah jurnal di 
FIB

0%
(target: 
100%)

2. Penataan 
manajemen 
jurnal menuju 
jurnal 
terakreditasi

Rapat koordinasi dan 
benchmarking

Struktur pengelola 
jurnal

Tupoksi dan MP 
Jurnal 

0%
(target: 
100%)

3.1. Peningkatan Sistem Manajemen yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel.

Peningkatan 
Efisiensi 
penyelenggara
an bidang 
Keuangan

1. Penyusunan dan 
monitor  RBA berdasarkan 
sumber dana PNBP dan 
kegiatan seluruh unit kerja 
di FIB

rapat koordinasi 
dan rapat kerja

RBA Tersusunnya RBA 100%

2. Penerapan Sistem 
Akuntansi keuangan (SAK) 
berbasis IT

implementasi 
kebijakan

SAK Tersusunnya SAK 100%



3. Penerapan  Standar 
Tarif sesuai aturan yang 
berlaku

implementasi 
kebijakan

standar tarif FIK Terbitnya SK 
penyesuaian tarif 
fakultas

100%

Efisiensi 
Pemanfaatan 
dan 
Pengembanga
n Sarana dan 
Prasarana 
serta TIK

1. Inventarisasi aset 
fakultas berbasis IT

pengembangan 
model 
inventarisasi aset

MP/IK 
inverntarisai 

Tersedianya 
software 
inventarisasi aset 
fakultas

100%

2. Monitoring barang 
inventaris secara berkala

monitoring data ter update Data inventaris 
terkini

100%

3. Penambahan aset 
gedung 

pembangunan 
gedung baru

jumlah ruangan 
yang lebih 
memadai

Terbangunnya 
gedung baru

0% 

4. Penambahan  sarana 
prasarana sesuai 
kebutuhan Fakultas sesuai 
standar ISO

pengembangan 
sarana prasarana 
bagi keg 
penunjang 
akademik

ruang kerja unit 
sesuai standar

Tersedianya kantor 
UPT,  Laboratorium 
Bahasa, dan fasilitas 
PBM  sesuai standar 
ISO

1 lab 
bahasa
1 lab 
microte
aching
1 studio 
teater
1 movie 
room

5. Peningkatan efisiensi 
sarana dan prasarana 
dalam rangka sosialisasi 
dokumen fakultas sesuai 
standar ISO

penyusunan 
sistem kerja 
penggunaan 
sarana prasarana

MP dan IK 
penggunaan 
sarana dan 
prasana

Tersedianya sarana 
dan prasarana 
sosialisasi dokumen 
fakultas sesuai 
standar ISO

100%

6. Optimalisasi SAC pengembangan 
sistem layanan 
SAC

sistem layanan 
dengan 
menggunakan 
teknologi IT

Layanan SAC lebih 
optimal, jumlah 
kunjungan 
mahasiswa ke SAC 
bertambah

100%

7. Penambahan 
ketersediaan sarana 
pembelajaran berupa 
software

pembelian dan 
pengadaan

sumber belajar 
yang lebih 
lengkap untuk 
mendukung PBM

Tersedianya software 
pembelajaran 
bahasa

0%

8. Peningkatan layanan 
prima

Mengikutkan staf 
dalam pelatihan 
layanan prima

Mengikuti 
kegiatan 
pelatihan

Layanan prima 
menuju atmosfir 
akademik yang 
nyaman dan aman

100%

Peningkatan 
kuantitas dan 
kualitas SDM

1. Rekrutmen tenaga 
pendidik untuk mencapai 
rasio ideal

rekrutmen minimal 2 Dosen 
PNS/ 2 Dosen 
tetap non PNS 
per Prodi

Rekrutmen 
universitas 
berdasarkan usulan 
fakultas

2. Menugaskan tenaga 
pendidik untuk studi lanjut 

penugasan 
Dosen untuk 
studi lanjut

minimal 2 Dosen 
studi lanjut ke 
Ph.D./Doktor

Tidak ada Dosen 
bergelar S1, 
meningkatnya Dosen 
bergelar S3

0%

3. Pengembangan SDM 
tenaga kependidikan 

Mengikutsertakan 
tenaga 
kependidikan 
dalam diklat 
Bahasa Inggris 
dan IT

Keikutsertaan 
tenaga 
kependidikan 
dalam diklat

Minimal 5 orang 
tenaga kependidikan 
telah mengikuti diklat 
bahasa Inggris dan 
IT

0%
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4. Menerapkan peraturan 
kerja dan kode etik, serta 
mengevaluasi kinerja 
tenaga pendidik dan 
tenaga kependidikan

Pelatihan 
pengisian SIPKD

Tersusunnya 
laporan kegiatan 
Tridarma PT 
Dosen

Semua Tenaga 
Pendidik telah 
menyelesaikan 
SIPKD

100%

Penilaian DP3 Nilai kinerja 
Dosen

DP3 Selesai bulan 
Februari

100%

Rekapitulasi 
kehadiran Dosen

Kehadiran Dosen 
minimal 80%

prosentase 
kehadiran minimal 
80%

100%

5. Pendampingan 
penyusunan angka kredit 
Dosen

pendampingan 
dan sosialisasi 
kenaikan pangkat 
kepada Dosen

Minimal 2 Dosen 
naik jabatan ke 
lektor/lektor 
kepala

Kenaikan jabatan 
fungsional dari 
asisten ahli ke lektor 
min 10 org, lektor ke 
lektor kepala min 5 
org, dari lektor 
kepala ke gubes min 
2 org

1 
lektor, 

1 lektor 
kepala

3.2 Pengembangan Entrepreneurial University 

Optimalisasi 
Unit Usaha

1Peningkatkan 
pendapatan fakultas 
melalui layanan UPT 
Lintas Bahasa 

proposal, 
promosi, 
kegiatan kursus

program kerja sama dalam 
kursus dan layanan 
kebahasaan

Peningkatan 
pendapatan 
fakultas melalui 
UPT

100%

2. Perintisan unit usaha 
lain

pembukaan unit 
usaha 

unit usaha Terbentuknya 
unit wirausaha 
FIB  

0%

3. Peningkatan 
kerjasama dengan 
instansi lain 

pembuatan 
proposal kerja 
sama

kegiatan kerjasama dalam 
bidang tri dharma PT

Minimal 
terdapat 3 
kontrak 
kerjasama 

100%

4. Peningkatan 
pembinaan terprogram 
mahasiswa berbakat 
dalam bidang 
kewirausahaan

pelatihan dan 
pendampingan 
mahasiswa 
untuk PMW

proposal PMW didanai Dikti Peningkatan 
jumlah proposal 
PMW per tahun

100%

3.3 Pencitraan Internasional (International Outlook) 

Pengiriman 
delegasi 
untuk 
mengikuti 
kegiatan di 
tingkat 
internasional

1. Membuat SOP tentang 
pengiriman delegasi 
kegiatan di tingkat 
internasional.

Pelatihan Peningkatan jumlah 
mahasiswa yang 
mengikuti program 
internasional

SOP tentang 
pengiriman 
delegasi 
kegiatan 
ditingkat 
internasional

0%

2. Mengimplementasikan 
SOP tentang pengiriman 
delegasi kegiatan di 
tingkat internasional

pengiriman 
wakil FIB 
dalam kegiatan 
Tri Dharma di 
tingkat 
internasional

jumlah keikutsertaan mhs 
dan Dosen di tingkat 
internasional

Terdapat 
minimal dua 
delegasi 
mahasiswa per 
tahun untuk 
mengikuti 
kegiatan di 
tingkat 
internasional

0%



3. Penandatanganan 
MoU dengan beberpa 
Univ. di China

Kunjungan 
Pimpinan 
Fakultas dan 
jajarannya ke 
China

Peningkatan jumlah MoU 
FIB dengan Univ. di luar 
negeri

Adanya 
kunjungan 
kerjasama ke 
China dan 
sebaliknya 
China ke FIB

100%

Peningkatan 
Mahasiswa 
Asing melalui 
Program 
BIPA di UPT 
Lintas Bahasa

1. Pengembangan 
program BIPA

korespondensi, 
penyusunan 
proposal, 
pengiriman 
proposal, 
pembuatan 
MOU 

tersedianya MOU 
kerjasama 

Terlaksananya 
Benchmarking, 
Terbentuknya 
Tim BIPA, 
Tersusunnya 
Modul BIPA

100%

2. Promosi BIPA UPT 
Lintas Bahasa ke luar 
negeri

Penyusunan 
proposal, 
penyusunan 
proposal, 
pelaksanaan, 
pelaporan

Terlaksananya seminar,  
workshop dan konferensi 

Tersedianya 
Website UPT 
(penambahan 
laman khusus 
BIPA), minimal 
ada 
penambahan 10 
orang 
mahasiswa 
BIPA per tahun

0%

2.Pembentukan Asosiasi 
Bidang Keilmuan sesuai 
Prodi di FIB

kunjungan dan 
lokakarya 
pembentukan 
asosiasi 
sertifikasi prosi

terbentuknya asosiasi 
sertifikasi prodi

Jumlah asosiasi 
bidang ilmu

0%

Peningkatan 
standarisasai 
pelaksanaan 
tri dharma 
perguruan 
tinggi sesuai 
ISO

3.Persiapan Pelaksanaan 
AIM 

audit internal 
dan revisi 
temuan

temuan audit internal Peningkatan 
mutu layanan Tri 
Dharma PT

100%

5. Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan
Tindakan koreksi diberikan berdasarkan saran, keluhan, hasil evaluasi kepuasan 

layanan, audit internal dan eksternal, evaluasi program kerja, serta evaluasi sasaran 

mutu. Melalui informasi yang diperoleh, maka disusunlah rencana dan tindakan yang 

dapat dilakukan. Berikut adalah rincian masukan, tindakan, serta status tindakan.

No. Masukan Tindakan Perbaikan Status 
(Open/ 
Closed)

Tindakan 
Pencegahan

A. Keluhan 
1. Ada yang merokok di dalam gedung 

fakultas
Sosialisasi larangan 
merokok di dalam fakultas

Closed Melanjutkan 
sosialisasi dengan 
memasang tanda 
dilarang merokok di 
lingkungan FIB UB

B. Evaluasi 
1. Gaji dan Kenaikan Gaji Berkala Sudah ada mekanisme Closed Pembuatan informasi 
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terkait waktu pembayaran 
gaji dan kenaikan gaji 
berkala

penjelas perihal gaji 
dan kenaikan gaji 
berkala dan 
mensosialisasikanny
a kepada civitas FIB 
UB

2. Sertifikasi bagi Dosen Tetap Non 
PNS

Sertifikasi bagi Dosen 
ditentukan oleh DIKTI

Closed Perlu dibuat 
sosialisasi informasi 
bahwa Sertifikasi 
untuk Dosen 
ditentukan oleh 
DIKTI dan bukan 
oleh Fakultas atau 
Universitas

3. Penurunan UKT Sudah ada mekanisme 
penurunan UKT

Closed Informasi terkait UKT 
dapat dengan mudah 
ditemukan dan 
diakses  di website 
Universitas dan 
Fakultas

4. Penyesuaian UKT dan fasilitas Sedang dilakukan 
perbaikan fasilitas dan 
peningkatan pelayanan

Closed Perbaikan fasilitas 
dan peningkatan 
pelayanan dilakukan 
secara lebih intensif

5. Penurunan biaya Semester Pendek Biaya Semester Pendek di 
FIB berada di  range 
rendah dan akan 
dilakukan sosialisasi 
kepada Mahasiswa

Closed Sosialisasi kepada 
Mahasiswa terkait 
biaya Semester 
Pendek

6. Bagian Keuangan tidak tepat waktu 
dalam mengakomodir pencairan 
dana proposal kegiatan Mahasiswa

Sudah ada mekanisme 
pencairan dana kegiatan 
Mahasiswa

Closed Sosialisasi dan 
pemberian informasi 
mengenai 
mekanisme 
pencairan dana 
kepada Mahasiswa 
dan Lembaga 
Mahasiswa di FIB 
UB

7. Efisiensi SOP di lingkungan FIB UB Sudah ada MP untuk 
setiap Unit, Bagian, dan 
Prodi di FIB UB

Closed Sosialisasi dan 
Revisi MP dilakukan 
secara rutin

8. Perlu ada metode penerimaan dan 
tindakan saran dan masukan yang 
lebih mudah diakses

Sudah ada aplikasi E-
Complaint yang direspon 
dan ditindaklanjuti dengan 
cepat

Closed Sosialisasi fungsi E-
Complaint 

9. Pelayanan mohon lebih sabar, baik, 
cepat, tanggap,tepat waktu, dan 
ramah tanpa membeda-bedakan 
mahasiswa yang meminta 
pelayanan

Telah dilakukan evaluasi 
dan rolling karyawan

Closed Evaluasi pada 
kinerja karyawan dan 
layanan dilakukan 
secara rutin

10. Perbaikan sarana dan prasarana di 
lingkungan FIB UB

Sudah dilakukan 
beberapa perbaikan dan 
penambahan fasilitas di 
lingkungan FIB UB

Closed Perbaikan, 
perawatan, dan 
penambahan fasilitas 
dilakukan secara 
rutin

11. Peningkatan fungsi Laboratorium Penunjukan teknisi 
laboratorium yang 
bertugas memonitor teknis 
penggunaan ruang lab 
dan peralatan dalam lab

Closed Pembuatan MP 
penggunaan 
Laboratorium dan 
penjadwalan 
penggunaan 
Laboratorium



12. Penambahan fasilitas bidang minat 
bakat untuk mahasiswa

Memfungsikan kembali 
ruang untuk aktivitas 
mahasiswa seperti Aula 
FIB UB

Closed Pembuatan MP dan 
penjadwalan 
penggunaan Aula 
FIB UB

13. Kebersihan Ruang Kelas dan Kamar 
Mandi 

Telah ada petugas yang 
bertanggung jawab untuk 
kebersihan di lingkungan 
FIB UB

Closed Pembuatan Sistem 
Monitoring bagi 
petugas kebersihan 
di lingkungan FIB UB

14. Layanan Akademik mohon 
dipermudah

Layanan Akademik telah 
dikembangkan menjadi 
sistem yang lebih mudah 
melalui sistem online

Closed Sosialisasi Layanan 
Akademik online 
kepada operator 
bidang Akademik 
dan Dosen

15. Pemberian layanan akademik yang 
lebih baik

Pelaksanaan Pelayanan 
Prima bagi staf Bagian 
Akademik

Closed Monitoring 
pelayanan akademik 
secara rutin

16. Rekap Kehadiran Mahasiswa tidak 
sama antara Daftar Hadir dan SIAM

Rekap kehadiran di 
Akademik disesuaikan 
dengan rekap Dosen MK  

Closed Monitoring 
Perekapan 
Kehadiran 
Mahasiswa
Pertimbangkan 
penggunaan sistem 
absen online

17. Informasi terkait PPL, KKN, Skripsi, 
dll kurang jelas

Sudah dibuat Buku 
Pedoman Skripsi, KKN 
dan PPL dan sudah 
diunggah ke laman FIB
Form layanan akademik 
sudah tersedia untuk 
dapat diakses secara 
mandiri oleh mahasiswa

Closed Mensosialisakan 
melalui Dosen 
Pembimbing 
Akademik dan 
Dosen Pembimbing 
untuk 
menyampaikan 
kepada Mahasiswa

18. Perbaikan layanan peminjaman 
kelas

Sedang direncanakan 
sistem pengaturan 
penggunaan ruang kelas 
secara online

Closed Penyelesaian sistem 
pengaturan 
penggunaan ruang 
kelas online dan 
menyosialisasikanny
a kepada civitas FIB 
UB

19. Mekanisme KKN dan aturan 
pemilihan lokasi KKN berubah

Sudah ada perbaikan di 
Pedoman KKN tentang 
pemilihan lokasi KKN

Closed Sosialisasi KKN 
akan dilakukan lebih 
awal

20. Perlu ada kejelasan atas perubahan 
peraturan, mohon disosialisasikan 
supaya tidak merugikan mahasiswa

Peraturan dan 
perubahannya telah 
tertuang di Buku 
Pedoman (Akademik, 
KKN, PPL, Skripsi) yang 
telah diunggah di Web FIB

Closed Mensosialisakan 
melalui Dosen 
Pembimbing 
Akademik dan 
Dosen Pembimbing 
untuk 
menyampaikan 
kepada Mahasiswa

21. Dapat lebih memberikan referensi 
beasiswa untuk mahasiswa yang 
kurang aktif dalam mencari 
informasi

Telah ada media informasi 
untuk mahasiswa dalam 
berbagai format (melalui 
BEM, web FIB, secara 
manual ditempel di 
majalah dinding)

Closed Mengoptimalkan dan 
meneruskan 
pemasangan 
informasi untuk 
mahasiswa melalui 
media yang ada

22. Kejelasan tentang Jaket Almamater 
untuk mahasiswa

Pengadaan Jaket 
Almamater untuk 
Mahasiswa diatur di 
tingkat universitas

Closed Pemberian informasi 
mengenai Jaket 
Almamater kepada 
mahasiswa

23. Perbanyak jumlah Dosen dan 
kurangi beban kerja Dosen supaya 

Sudah dilakukan 
Pelatihan VLM untuk 

Closed Pelatihan dilanjutkan 
untuk seluruh Dosen 
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tidak mengosongkan kelas dan 
mengganggu pelaksanaan 
perkuliahan

mendukung Blended 
Learning 

dan penambahan 
database fakultas 
untuk kelancaran 
pelaksanaan 
Blended Learning

24. Dosen tidak tepat waktu saat 
mengajar

Akan dibuat sistem 
monitoring kehadiran 
Dosen

Closed Sosialisasi Sistem 
Monitoring dan 
Monitoring kepada 
Dosen dilakukan 
dengan rutin

25. Perlunya penambahan referensi dan 
buku di SAC untuk seluruh Program 
Studi di FIB

Sedang dilakukan proses 
pengadaan buku untuk 
SAC

Closed Pengadaan buku 
untuk SAC dilakukan 
secara teratur

26. Syarat menjadi anggota SAC 
baiknya dipermudah dan 
peminjaman buku digratiskan

Syarat menjadi anggota 
SAC sudah sangat mudah 
(fotokopi KTM, pas foto, 
dan biaya keanggotaan 
per 6 bulan sebesar Rp. 
20.000,00)

Closed Sosialisasi 
pemanfaatan SAC 
dan pembuatan MP 
pendukung 
pemanfaatan SAC

C. Temuan Audit
(termasuk yang eksternal)

1. Jumlah GB di Prodi S2 Linguistik 
belum memadai

Adanya program 
percepatan GB untuk 
Dosen senior di FIB

Closed -

2. Belum adanya program doktor di 
FIB

- Open -

3. Belum tersedia peta kampus dan 
pelabelan Braille

- Open -

4. Standar Capaian Penelitian:

Persentase publikasi artikel ilmiah 
Dosen pada jurnal internasional 
bereputasi adalah >25% per tahun.

Sudah diadakan 
Pendampingan penulisan 
artikel imliah Dosen

Open -

5. Standar Capaian Penelitian:

Persentase publikasi buku Dosen 
yang diterbitkan oleh penerbit 
adalah >25% per tahun.

Sudah diadakan Pelatihan 
penulisan buku bagi 
Dosen

Open -

6. Standar Kompetensi Pelaksana 
Pengabdian kepada Masyarakat:

Peneliti Utama: Doktor yang telah 
memimpin PkM/sebagai Ketua 
Peneliti dan/atau PkM mandiri dalam 
15 (lima belas) kegiatan PkM.

Sudah ada beberapa 
Doktor FIB yang menjadi 
ketua peneliti

Closed -

7. Standar Proses Pengabdian kepada 
Masyarakat:

Publikasi hasil PkM wajib dilakukan 
melalui jurnal dan buku dan dapat 
ditambahkan dalam bentuk (1) 
makalah seminar, baik dalam bentuk 
oral atau poster, (2) pengajuan 
paten, (3) karya tulis ilmiah populer, 
(4) HAKI, (5) produk/  
prototipe/formula, desain.

Data tidak tersedia. Publikasi hasil 
hanya wajib untuk Penelitian dan 
tidak untuk PkM

- Open -



8. Standar Proses Pengabdian kepada 
Masyarakat:

Publikasi hasil PkM dipindai melalui 
Proses Pemindaian Anti Plagiasi 
(PPAP) dan menunjukkan tingkat 
orisinalitas masing-masing ≥95%.

Sudah ada pelatihan 
Turnitin 

Closed -

9. Standar Pendanaan Pengabdian 
kepada Masyarakat:

Rata-rata dana PkM untuk program 
S-2 dan S-3 lebih dari 
Rp2.500.000,00 per Dosen per 
tahun.

- Closed -

10. Standar Perjanjian kerjasama:

Dalam hal salah satu pihak dalam 
perjanjian kerjasama adalah pihak 
asing, perjanjian kerjasama harus 
dibuat dalam bahasa Indonesia dan 
bahasa asing.

Perjanjian kerjasama dengan pihak 
asing dibuat dalam Bahasa Inggris 
dan Bahasa negara institusi yang 
bersangkutan (Mandarin 
danJepang)

Perjanjian kerjasama 
antara FIB UB dengan 
institusi asing selanjutnya 
dibuat dalam bahasa 
asing dan bahasa 
Indonesia

Closed Pembuatan MP 
Perjanjian 
Kerjasama

D. Evaluasi Program Kerja
1. Pemerataan dan perluasan akses 

yang meliputi internasionalisasi 
program studi

Sudah dibukanya program 
kelas Internasional PS 
Sastra Jepang dan PS 
Sastra Cina mulai th 
akademikk 2016/2017

Closed -

2. Peningkatan mutu, relevansi dan 
daya saing dilakukan dengan 
meningkatkan kualitas PPL dan 
KKN dan tugas akhir mahasiswa

Telah terbentuknya tim 
KKN yang berhasil 
menggulirkan KKN 
tematik di mana FIB 
dengan menjalin 
kerjasama dengan 
masyarakat di Gunungsari 
dan Pujon yang dimulai 
pada tahun 2014 dan 
berkembang dengan 
bertambahnya desa 
binaan yakni Tulungrejo, 
Sumber Rejo dan Temas . 
Perbaikan manajemen di 
bidang kemahasiswaan 
juga telah dilakukan 
dengan telah ditunjuknya 
Dosen bentuknya Dosen 
pendamping KKN.

Closed -

3. Peningkatan atmosfir akademik di 
kalangan Dosen

1) Pembentukan 
kelompok kajian, dan 
presentasi ilmiah

2) Pendanaan untuk 
Dosen mengikuti 
konferensi 
internasional

Closed -
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3)

Kesempatan/keleluas
aan bagi Dosen untuk 
mengikuti forum 
ilmiah nasional dan 
internasional (tallent 
scouting, bridging 
program, visiting 
lecturer) 

4. Peningkatan sistem manajemen 
yang efektif, efisien, dan transparan, 
fakultas sedang dalam proses 
menyusun sistem akuntabilitas 
berbasis IT.

1) Rintisan integrasi 
data di bidang 
akademik, 
kemahasiswaan dan 
keuangan yang telah 
terealisasi adalah 
integrasi antara 
bidang akademik dan 
kemahasiswaan 
untuk pengurusan 
wisuda mahasiswa.

2) Kemudahan 
mengakses berbagai 
arsip yang dibutuhkan 
oleh sivitas 
akademika FIB dalam 
situs arsip UB

Closed -

6. Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen Sebelumnya
Berikut ini diuraikan rekomendasi-rekomendasi dari tinjauan manajemen tahun 

sebelumnya, tindakan apa saja yang sudah dilakukan, kendala apa saja yang dihadapi 

dan rencana lanjutan apa yang dipersiapkan.

No.
Rekomendasi 

Tinjauan 
Manajemen 
Sebelumnya

Aspek
Tindak Lanjut 
yang SUDAH 

dilakukan

Kendala 
yang 

dihadapi
Rencana 

selanjutnya

1. Menyusun 
rencana 
pengadaan 
tenaga asing

Administratif Berkoordinasi 
dengan 
International 
Office UB

Birokrasi 
yang muter-
muter dan 
memerlukan 
waktu yang 
sangat lama 
berbulan-
bulan bahkan 
berganti 
tahun 
(pengalaman 
yang tidak 

Perlu saran 
dan bantuan 
dari 
Universitas 
(UB)



mengenakkan 
terjadi pada 
Native 
Speaker dari 
Jepang)

2. Membuat gap 
analisis dan 
perencanaan 
terstruktur 
terkait SDM 
maupun 
penyediaan 
sarana dan 
prasarana

Terkait SDM 
(Gelar 
akademik dan 
Kepangkatan)

FIB sangat 
mendorong staf 
pengajar untuk 
studi lanjut 
doktor bagi 
yang masih 
bergelar Master.
Adapun dalam 
hal 
kepangkatan, 
FIB sudah 
beberapa kali 
mengirim surat 
kepada para 
Staf dosen 
untuk mengurus 
kepangkatannya

Untuk studi 
lanjut, 
kendalanya 
bermacam-
macam, yang 
sering terjadi 
adalah alasan 
keluarga.
Adapun yang 
terkait 
dengan 
kepangkatan, 
kendala yang 
dihadapi 
adalah 
penelitian 
(jurnal)

Untuk  dosen 
yang masih 
bergelar 
Master, FIB 
membentuk 
tim 
percepatan 
doktor 
(sedang 
dalam 
proses, dan 
ada yang 
sudah jalan).
Sedangkan, 
untuk 
kepangkatan, 
FIB tetap 
akan terus 
menerus 
mengundang 
para pakar 
atau ahli di 
bidang 
penelitian 
untuk melatih 
para dosen 
menulis 
karya ilmiah 
yang 
hasilnya bisa 
dimuat di 
jurnal 
terakreditasi.

3. Mewacanakan 
pembentukan 
kode etik di 
tingkat senat

Etika tenaga 
pengajar dan 

tenaga 
kependidikan

Sudah pernah 
di-sounding 
dalam rapat 
senat 
sebelumnya

Masih sulit 
menerapkan 
reward (bagi 
yang 
berprestasi) 
and 
punishment 
(bagi yang 
melakukan 
pelanggaran 
kode etik) 

Menyusun 
MP kode etik 
FIB UB

7. Perubahan yang Mempengaruhi SMM
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Tahun 2016 susunan organisasi Universitas Brawijaya disesuaikan dengan 

perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan tata kelola perguruan tinggi yang baik. 

Berkenaan dengan hal tersebut, seperti halnya seluruh unit kerja di Universitas Brawijaya, 

Fakultas Ilmu Budaya juga mengatur lebih lanjut susunan organisasi dan tata kerja 

fakultas. Adapun perubahan organisasi tata kerja FIB UB tahun 2016 ini pada: (1) 

pembentukan dua jurusan baru yaitu Jurusan Pendidikan Bahasa dan Jurusan Seni dan 

Antropologi; (2) pembentukan Laboratoratorium. Dua hal tersebut akan dijelaskan lebih 

lanjut di bawah ini.

Penambahan dua jurusan baru. Pada Organisasi Tata Kerja (OTK) yang 

sebelumnya, FIB UB baru memiliki satu jurusan yaitu Jurusan Bahasa dan Sastra yang 

membawahi Program Studi (PS) yang sudah lama didirikan yaitu: PS Sastra Inggris, PS 

Bahasa dan Sastra Perancis, PS Sastra Jepang, dan PS Sastra Cina. Sementara ada PS 

yang baru didirikan setelah tahun 2010 belum terwadahi di tingkat jurusan. Oleh karena itu 

dibentuk Jurusan Pendidikan Bahasa dan Jurusan Seni dan Antropologi. Jurusan 

Pendidikan Bahasa membawahi PS Pendidikan Bahasa Inggris, PS Bahasa Jepang, dan 

PS Pendidikan Bahasa Indonesia. Selanjutnya untuk Jurusan Seni dan Antropologi 

terdapat PS Seni Rupa dan PS Antropologi. Sementara itu, berdasarkan OTK tahun 2016 

salah satu PS yang baru dibentuk setelah tahun 2010 yaitu PS Magister Ilmu Linguistik 

masuk di bawah Jurusan Bahasa dan Sastra.

Pembentukan Laboratoratorium. Dalam OTK Fakultas Ilmu Budaya tahun 2016, 

terdapat Laboratorium, yang secara struktur keorganisasian sejajar dengan jurusan-

jurusan di bawah Fakultas. Dalam implementasinya, laboratorium itu bagaimana 

manajemen dan fungsinya serta berapa jumlah pranata laboratorium pendidikan yang 

diperlukan  di Fakultas Ilmu Budaya masih perlu banyak belajar dari fakultas-fakultas lain 

di UB khususnya Fakultas-fakultas Ilmu Sosial seperti, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu 

Administrasi, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, karena dengan 

adanya laboratorium ini, maka akan ada perubahan yang mempengarui SMM di FIB UB.  

8. Saran dan Masukan untuk Perbaikan SMM
Berdasarkan saran dan masukan yang diperoleh dari stakeholder internal dan 

stakeholder eksternal yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja sistem 

manajemen organisasi di Fakultas Ilmu Budaya, perlu adanya updating informasi secara 

terus-menerus misalnya dengan jalan mengundang para alumni Fakultas Ilmu Budaya 



yang telah terjun langsung di masyarakat baik di tingkat Nasional maupun Internasional. 

Kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh dunia luar, agar para pelaksana sistem 

manajemen dapat memenuhi permintaan dari stakeholder di luar. 

V. PENUTUP

Dalam OTK yang baru (tahun 2016) Fakultas Ilmu Budaya telah menyusun 

Organisasi Tata Kerja yang Efisian dengan membentuk dua Jurusan Baru yang menjadi 

wadah bagi Program Studi-Program Studi yang belum ternaungi oleh Jurusan . Seperti 

telah disampaikan sebelumnya bahwa selain Jurusan yang sudah ada yaitu Jurusan 

Bahasa dan Sastra, FIB sudah mengajukan perijinan ke DIKTI untuk membentuk Jurusan 

Pendidikan Bahasa yang menanungi PS Pendidikan Bahasa Inggris, PS Pendidikan 

Bahasa Jepang dan PS Pendidikan Bahasa Indonesia, serta  Jurusan Antropologi dan 

Seni yang menaungi PS Antropologi, dan PS Seni Rupa Murni. Dengan adanya tiga 

Jurusan di bawah Fakultas Ilmu Budaya, nantinya diharapkan agar FIB dapat lebih efektif 

dan efisian dan menjalankan SMM-nya


