
1 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPM 
CP RISET 

PPM 
KEMAHA
SISWAAN 

SATUAN PENJAMINAN MUTU 



2 
 

 
 
 
 

LAPORAN AUDIT MUTU RISET DAN PkM 
 
 
 
 

Penyusun: 
Rd Funny Mustikasari Elita 
R. Nabila Putri Nurhasanov 

 
Ketua Tim Auditor: 

Rd Funny Mustikasari Elita 
Anggota: 

Wati Sukmawati 
Yulinurpin 

Eri Endrawan 
Yadi Mulyadi 
Iis Musrifah 

Kusna Dwipayana 
 
 
 

 
 
 
 
 

SATUAN PENJAMINAN MUTU 
Bandung  15 Juli 2022 

 
 
 
 
 



3 
 

KATA PENGANTAR 
 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga ”Laporan Audit Mutu 
Penelitian dan PkM  Triwulan ke dua Tahun 2022 pada prodi-prodi Vokasi ” ini dapat 
diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil Audit Riset dan PkM oleh 
Auditor Penjaminan Mutu SPM. Berdasarkan hasil Audit  terhadap 12  indikator (Siset 
8 Butir dan PkM 4 butir) terdapat beberapa temuan yang keseluruhannya merupakan 
hasil konfirmasi dengan Kaprodi. Harapan kami temuan tersebut dapat segera 
ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja.    

Apresiasi kami sampaikan kepada TIM yang telah kooperatif  dalam pelaksanaan 
kegiatan ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu 
terlaksananya kegiatan.  

 

 

 

 

 

 

Bandung , 15   Juli        2022  
Kepala Satuan Penjaminan Mutu 

 
 
 
 
 

 Rd Funny Mustikasari Elita 
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DAFTAR PRODI YANG MENJADI TARGET  
AUDIT MUTU PENELITIAN DAN PkM 

1.  D4 Agroteknoppreneur 
2.  D4 Administrasi Pemerintahan 

3.  D4 Administrasi Keuangan Publik 
4.  D4 Akuntansi Perpajakan 

5.  D4 Akuntansi  Sektor Publik 
6.  D4 Bisnis Internasional 

7.  D4 Bisnis Logistik 
8.  D4 Bahasa Dan Budaya Tiongkok 

9. D4 Kearsipan Digital 
10. D4 Kebidanan 

11. D4 Manajemen Produksi Media 
12. D4 Pariwisata Bahari 
13.D4 Pemasaran Digital 

14. D4 Teknologi Industri Kimia 
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Hari/Tanggal : Jumat, 15 Juli Auditee : Prodi D4  
AGROTEKNORENEUR 

Jam : Auditor : 
Fak/Prodi : 

Agroteknopreneur/Faperta 
a. Ketua : Rd Funny Mustikasari Elita 

Nama Dokumen : Daftar Tilik Audit PPkM b. Anggota : Wati Sukmawati 
Halaman  : c. Anggota : Iis Musrifah 

 
 

No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

1.  Kerjasama 
Penelitian  
dengan Dunia 
usaha dan dunia 
Industri 

Tersedianya dana penelitian 
internal dan eksternal dari  
dunia usaha dan dunia 
industri 
 

Tersedia dana 
penelitian internal 
yang berasal dari 
institusi dan mandiri 
 

 v    

2.  Kerjasama 
Penelitian  
dengan Dunia 
usaha dan dunia 
Industri 

Penggunaan dana penelitian 
bersama Dunia Usaha dan 
Dunia industri meliputi: 
a. perencanaan penelitian; 
b. pelaksanaan penelitian; 
c. pengendalian penelitian; 
d. pemantauan dan evaluasi 
penelitian; 
e. pelaporan hasil 
penelitian; dan 
f. diseminasi hasil 
penelitian. 
 

Dana penelitian 
digunakan untuk 
sebagian kegiatan  
 

 v    

3.  Kerjasama 
Penelitian  
dengan Dunia 
usaha dan dunia 
Industri 

Ketersediaan dana 
pengelolaan penelitian 
bersama Dunia Usaha dan 
Dunia industri yang 
digunakan untuk: 
a. manajemen penelitian 
yang terdiri atas seleksi 
proposal, pemantauan dan 
evaluasi, pelaporan 
penelitian, dan diseminasi 
hasil penelitian; 
b. peningkatan kapasitas 
peneliti; dan 

Dana pengelolaan 
penelitian digunakan 
untuk kegiatan (a) 
dan (b) 
 

 v    

1. D4 Agroteknopreneur  
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

c. publikasi ilmiah atau 
kekayaan intelektual (KI)  
 

4 Pedoman 
Kriteria minimal 
Hasil Penelitian 

Keberadaan pedoman 
penentuan  kriteria minimal 
hasil penelitian yang 
memenuhi aspek:                                              
 1. Hasil penelitian yang 
dilaksanakan dosen dan 
mahasiswa Program Studi 
merupakan semua luaran 
yang dihasilkan melalui 
kegiatan yang memenuhi 
kaidah dan metode ilmiah 
secara sistematis sesuai 
otonomi keilmuan dan 
budaya akademik.                        
2. Hasil penelitian di 
perguruan tinggi diarahkan 
dalam rangka 
mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi,                                                                                
3.  meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat                                                                       
4. meningkatkan daya saing 
bangsa.    
 

Unit pengelola 
penelitian sudah  
memiliki pedoman 
penentuan kriteria 
minimal hasil 
penelitian meliputi 1 
- 3 aspek 
  

 v    

5 Penetapan 
Pelaksanaan  
kriteria Minimal 
hasil  Penelitian 

UPPS memastikan 
pelaksanaan pemenuhan 
kriteria minimal hasil 
penelitian.                              
1. Hasil penelitian yang 
dilaksanakan dosen dan 
mahasiswa Program Studi 
merupakan semua luaran 
yang dihasilkan melalui 
kegiatan yang memenuhi 
kaidah dan metode ilmiah 
secara sistematis sesuai 
otonomi keilmuan dan 
budaya akademik                        
2. Hasil penelitian di 
perguruan tinggi diarahkan 

Unit pengelola 
penelitian belum 
memastikan 
pelaksanaan 
pemenuhan kriteria 
minimal hasil 
penelitian 
 

v     
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

dalam rangka 
mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi,                                                                                 
3.  meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat                            
4. meningkatkan daya saing 
bangsa.    
 

6 Penetapan 
kriteria Minimal 
hasil  Penelitian  

Unit Pengelola  penelitian 
sudah menetapkan:                      
1. Hasil penelitian 
mahasiswa diarahkan untuk 
memenuhi  capaian 
pembelajaran lulusan, dan 
ketentuan peraturan di 
perguruan tinggi                            
2. Hasil penelitian 
mahasiswa diarahkan untuk 
memenuhi ketentuan dalam  
rangka mengembangkan 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi        
3. Meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat                                       
4. meningkatkan  daya saing 
bangsa.                                    
 

Unit pengelola 
penelitian belum 
menetapkan hasil 
penelitian 
mahasiswa  
 

v     

7 Transparansi 
Hasil penelitian  

Unit pengelola penelitian 
dan Program Studi 
melaksanakan transparansi 
hasil penelitian  dengan 
cara:                                 
1. diseminarkan                           
2. dipublikasikan                           
3. dipatenkan                                  
4. dan/atau cara lain yang 
dapat digunakan untuk 
menyampaikan hasil 
penelitian kepada 
masyarakat 
 

Unit Pengelola 
penelitian belum 
melaksanakan 
transparansi hasil 
penelitian 
 

v     

8   Bentuk pembelajaran 
terintegrasi Penelitian yang 

Bentuk pembelajaran 
berupa: kuliah; 

  v   
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

dilakukan melalui join 
reseach bersama Dunia 
usaha dan Dunia industri  

responsi dan tutorial; 
seminar; praktikum 
perancangan, dan 
pengembangan 
dilakukan di kampus  
 

AUDIT MUTU Pengabdian Kepada Masyarakat 

9 Kerjasama PkM 
dengan Dunia 
Usaha Dunia 
Industri 

Tersedianya dana PKM 
internal dan eksternal dari  
dunia usaha dan dunia 
industri untuk hilirisasi 
penelitian 
 

Tersedia dana PkM 
yang berasal dari 
institusi dan mandiri 
 

 v    

1
0 

 Penggunaan dana PKM 
bersama Dunia Usaha dan 
Dunia industri meliputi: 
a. perencanaan penelitian; 
b. pelaksanaan penelitian; 
c. pengendalian penelitian; 
d. pemantauan dan evaluasi 
penelitian; 
e. pelaporan hasil 
penelitian; dan 
f. diseminasi hasil 
penelitian. 

Dana PkM digunakan 
untuk sebagian 
kegiatan  
 

 v    

1
1 

 Ketersediaan dana 
pengelolaan PKM  bersama 
Dunia Usaha dan Dunia 
industri yang digunakan 
untuk: 
a. manajemen PkM yang 
terdiri atas seleksi proposal, 
pemantauan dan evaluasi, 
pelaporan penelitian, dan 
diseminasi hasil penelitian; 
b. peningkatan kapasitas 
peneliti; dan 
c. insentif publikasi ilmiah 
atau insentif kekayaan 
intelektual (KI) 

Dana pengelolaan 
penelitian digunakan 
untuk kegiatan (a), 
dan (b) 
 

  v   

1
2 

 Bentuk pembelajaran 
teritegrasi PKM melalui 

Bentuk pembelajaran 
berupa: kuliah; 

  v   
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

kerjasama dengan dunia 
usaha dan dunia industri 

responsi dan tutorial; 
seminar; praktikum 
perancangan, dan 
pengembangan 
 

 
S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai 
 
 
Bandung ,  Juni 2022 
Ketua Auditor      Anggota 

1. . Wati Sukmawati 

 
 
 

2. Iis Musrifah 
Rd Funny Mustikasari Elita 

                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DI ISI SAAT AUDIT DOKUMEN DI ISI SAAT AUDIT LAPANGAN 
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Hari/Tanggal : Rabu 29 Juni 2022 Auditee : Prodi D4 Akuntasi Sektor 
Publik/FEB 

Jam : Auditor : 
Fak/Prodi : FEB a. Ketua : Rd Funny Mustikasari Elita 

Nama Dokumen : Daftar Tilik Audit PPkM b. Anggota : Wati Sukmawati 
Halaman  : c. Anggota : Eri Endrawan  

 

No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

1 Kerjasama 
Penelitian  
dengan Dunia 
usaha dan dunia 
Industri 

Tersedianya dana penelitian 
internal dan eksternal dari  
dunia usaha dan dunia industri 
 

Tersedia dana 
penelitian internal 
yang berasal dari 
institusi dan mandiri 
 

 v    

2 Kerjasama 
Penelitian  
dengan Dunia 
usaha dan dunia 
Industri 

Penggunaan dana penelitian 
bersama Dunia Usaha dan 
Dunia industri meliputi: 
a. perencanaan penelitian; 
b. pelaksanaan penelitian; 
c. pengendalian penelitian; 
d. pemantauan dan evaluasi 
penelitian; 
e. pelaporan hasil penelitian; 
dan 
f. diseminasi hasil penelitian. 

Dana penelitian 
digunakan untuk 
semua kegiatan 
 

  v   

3 Kerjasama 
Penelitian  
dengan Dunia 
usaha dan dunia 
Industri 

Ketersediaan dana pengelolaan 
penelitian bersama Dunia Usaha 
dan Dunia industri yang 
digunakan untuk: 
a. manajemen penelitian yang 
terdiri atas seleksi proposal, 
pemantauan dan evaluasi, 
pelaporan penelitian, dan 
diseminasi hasil penelitian; 
b. peningkatan kapasitas 
peneliti; dan 
c. publikasi ilmiah atau 
kekayaan intelektual (KI)  

Dana pengelolaan 
penelitian digunakan 
untuk kegiatan (a), 
(b), dan (c) 
 

  v   

2. Akuntansi Sektor Publik 
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

4 Pedoman 
Kriteria minimal 
Hasil Penelitian 

Keberadaan pedoman 
penentuan  kriteria minimal 
hasil penelitian yang memenuhi 
aspek:                                              
 1. Hasil penelitian yang 
dilaksanakan dosen dan 
mahasiswa Program Studi 
merupakan semua luaran yang 
dihasilkan melalui kegiatan 
yang memenuhi kaidah dan 
metode ilmiah secara sistematis 
sesuai otonomi keilmuan dan 
budaya akademik.                        
2. Hasil penelitian di perguruan 
tinggi diarahkan dalam rangka 
mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi,                                                                                
3.  meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat                                                                       
4. meningkatkan daya saing 
bangsa.    
 

Unit pengelola 
penelitian sudah  
memiliki pedoman 
penentuan kriteria 
minimal hasil 
penelitian meliputi 1 
- 3 aspek 
 

 v   Masih Harus 
ditingkatkan 

5 Penetapan 
Pelaksanaan  
kriteria Minimal 
hasil  Penelitian 

UPPS memastikan pelaksanaan 
pemenuhan kriteria minimal 
hasil penelitian.                              
1. Hasil penelitian yang 
dilaksanakan dosen dan 
mahasiswa Program Studi 
merupakan semua luaran yang 
dihasilkan melalui kegiatan 
yang memenuhi kaidah dan 
metode ilmiah secara sistematis 
sesuai otonomi keilmuan dan 
budaya akademik                        
2. Hasil penelitian di perguruan 
tinggi diarahkan dalam rangka 
mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi,                                                                                 
3.  meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat                            
4. meningkatkan daya saing 
bangsa.    
 

Unit pengelola 
penelitian belum 
memastikan 
pelaksanaan 
pemenuhan kriteria 
minimal hasil 
penelitian 
 
 
 
 
 
 
 

 

v    Harus segera 
dipastikan 
pelaksanaan 
kriteria 
minimal 
hasil 
penelitian di 
tingkat 
Fakultas  
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

6 Penetapan 
kriteria Minimal 
hasil  Penelitian  

Unit Pengelola  penelitian sudah 
menetapkan:                      
1. Hasil penelitian mahasiswa 
diarahkan untuk memenuhi  
capaian pembelajaran lulusan, 
dan ketentuan peraturan di 
perguruan tinggi                            
2. Hasil penelitian mahasiswa 
diarahkan untuk memenuhi 
ketentuan dalam  
rangka mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi        
3. Meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat                                       
4. meningkatkan  daya saing 
bangsa.                                    
 

Unit pengelola 
penelitian sudah  
menetapkan hasil 
penelitian 
mahasiswa meliputi 
1-3 aspek 
 

 v   Masih harus 
ditingkatkan 

7 Transparansi 
Hasil penelitian  

Unit pengelola penelitian dan 
Program Studi melaksanakan 
transparansi hasil penelitian  
dengan cara:                                 
1. diseminarkan                           
2. dipublikasikan                           
3. dipatenkan                                  
4. dan/atau cara lain yang dapat 
digunakan untuk 
menyampaikan hasil penelitian 
kepada masyarakat 
 

Unit Pengelola 
penelitian sudah  
melaksanakan 
transparansi hasil 
penelitian dengan 1-
3 cara 
 

 v   Masih Harus 
ditingkatkan 
dan 
dikoordinasi
kan dengan 
DRPM 

8  Bentuk pembelajaran 
terintegrasi Penelitian yang 
dilakukan melalui join reseach 
bersama Dunia usaha dan Dunia 
industri  

Bentuk pembelajaran 
berupa: kuliah; 
responsi dan tutorial; 
seminar; dan 
praktikum  dilakukan 
di kampus  

    Belum ke 
arah 
pengembang
an 

AUDIT MUTU Pengabdian Kepada Masyarakat 

9 Kerjasama PkM 
dengan Dunia 
Usaha Dunia 
Industri 

Tersedianya dana PKM internal 
dan eksternal dari  dunia usaha 
dan dunia industri untuk 
hilirisasi penelitian 
 

Tersedia dana PkM 
yang berasal dari 
institusi dan mandiri 
 

 v    
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

10  Penggunaan dana PKM bersama 
Dunia Usaha dan Dunia industri 
meliputi: 
a. perencanaan penelitian; 
b. pelaksanaan penelitian; 
c. pengendalian penelitian; 
d. pemantauan dan evaluasi 
penelitian; 
e. pelaporan hasil penelitian; 
dan 
f. diseminasi hasil penelitian. 
 

Dana PkM digunakan 
untuk sebagian 
kegiatan  

 v   Masih harus 
ditingkatkan 

11  Ketersediaan dana pengelolaan 
PKM  bersama Dunia Usaha dan 
Dunia industri yang digunakan 
untuk: 
a. manajemen PkM yang terdiri 
atas seleksi proposal, 
pemantauan dan evaluasi, 
pelaporan penelitian, dan 
diseminasi hasil penelitian; 
b. peningkatan kapasitas 
peneliti; dan 
c. insentif publikasi ilmiah atau 
insentif kekayaan intelektual 
(KI) 
 

Dana pengelolaan 
penelitian hanya 
digunakan untuk 
kegiatan (a) 

 v   Masih harus 
ditingkatkan 

12   Bentuk pembelajaran 
teritegrasi PKM melalui 
kerjasama dengan dunia usaha 
dan dunia industri 

Bentuk pembelajaran 
berupa: kuliah; 
responsi dan tutorial; 
seminar; dan 
praktikum 

 v   Masih harus 
ditingkatkan 

 
S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai                                    Anggota  
                                  
Bandung ,29  Juni 2022 
Ketua Auditor                                                           1. Wati Sukmawati                 

                                                                                                    
                                                                                   
                                                                                       2. Eri Indrawan       

DI ISI SAAT AUDIT DOKUMEN 

DI ISI SAAT AUDIT LAPANGAN  
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 Rd Funny Mustika Elita                                                                              
 
 
 

Hari/Tanggal : Rabu 29 Juni Auditee : Prodi D4 Administrasi 
Pemerintahan  

Jam : Auditor : 
Fak/Prodi : FISIP a. Ketua : Rd Funny Mustikasari Elita 

Nama Dokumen : Daftar Tilik Audit PPkM b. Anggota : Wati Sukmawati 
Halaman  : c. Anggota : Eri Endrawan 

 
 

No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

1 Kerjasama 
Penelitian  
dengan Dunia 
usaha dan dunia 
Industri 

Tersedianya dana penelitian 
internal dan eksternal dari  
dunia usaha dan dunia 
industri 
 

Tersedia dana 
penelitian internal 
yang berasal dari 
institusi dan mandiri, 
Pemerintah, atau 
dunia usaha dan 
dunia industri dari 
sumber dana lainnya 
dari dalam dan luar 
negeri 
 

  v   

2 Kerjasama 
Penelitian  
dengan Dunia 
usaha dan dunia 
Industri 

Penggunaan dana penelitian 
bersama Dunia Usaha dan 
Dunia industri meliputi: 
a. perencanaan penelitian; 
b. pelaksanaan penelitian; 
c. pengendalian penelitian; 
d. pemantauan dan evaluasi 
penelitian; 
e. pelaporan hasil 
penelitian; dan 
f. diseminasi hasil 
penelitian. 
 

Dana penelitian 
digunakan untuk 
sebagian kegiatan  
 

 v    

3 Kerjasama 
Penelitian  
dengan Dunia 

Ketersediaan dana 
pengelolaan penelitian 
bersama Dunia Usaha dan 

Dana pengelolaan 
penelitian hanya 

v     

3. D4 Administrasi Pemerintahan  
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

usaha dan dunia 
Industri 

Dunia industri yang 
digunakan untuk: 
a. manajemen penelitian 
yang terdiri atas seleksi 
proposal, pemantauan dan 
evaluasi, pelaporan 
penelitian, dan diseminasi 
hasil penelitian; 
b. peningkatan kapasitas 
peneliti; dan 
c. publikasi ilmiah atau 
kekayaan intelektual (KI)  
 

digunakan untuk 
kegiatan (a) 
 

4 Pedoman 
Kriteria minimal 
Hasil Penelitian 

Keberadaan pedoman 
penentuan  kriteria minimal 
hasil penelitian yang 
memenuhi aspek:                                              
 1. Hasil penelitian yang 
dilaksanakan dosen dan 
mahasiswa Program Studi 
merupakan semua luaran 
yang dihasilkan melalui 
kegiatan yang memenuhi 
kaidah dan metode ilmiah 
secara sistematis sesuai 
otonomi keilmuan dan 
budaya akademik.                        
2. Hasil penelitian di 
perguruan tinggi diarahkan 
dalam rangka 
mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi,                                                                                
3.  meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat                                                                       
4. meningkatkan daya saing 
bangsa.    
 

Unit pengelola 
penelitian telah 
memiliki pedoman 
penentuan kriteria 
minimal hasil 
penelitian yang 
memenuhi keempat 
aspek 
 

  v   

5 Penetapan 
Pelaksanaan  
kriteria Minimal 
hasil  Penelitian 

UPPS memastikan 
pelaksanaan pemenuhan 
kriteria minimal hasil 
penelitian.                              
1. Hasil penelitian yang 
dilaksanakan dosen dan 

Unit pengelola 
penelitian sudah  
memastikan 
pelaksanaan 
pemenuhan kriteria 
minimal hasil 

  v   
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

mahasiswa Program Studi 
merupakan semua luaran 
yang dihasilkan melalui 
kegiatan yang memenuhi 
kaidah dan metode ilmiah 
secara sistematis sesuai 
otonomi keilmuan dan 
budaya akademik                        
2. Hasil penelitian di 
perguruan tinggi diarahkan 
dalam rangka 
mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi,                                                                                 
3.  meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat                            
4. meningkatkan daya saing 
bangsa.    
 

penelitian meliputi  
keempat aspek 
 
 
 

 

6 Penetapan 
kriteria Minimal 
hasil  Penelitian  

Unit Pengelola  penelitian 
sudah menetapkan:                      
1. Hasil penelitian 
mahasiswa diarahkan untuk 
memenuhi  capaian 
pembelajaran lulusan, dan 
ketentuan peraturan di 
perguruan tinggi                            
2. Hasil penelitian 
mahasiswa diarahkan untuk 
memenuhi ketentuan dalam  
rangka mengembangkan 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi        
3. Meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat                                       
4. meningkatkan  daya saing 
bangsa.                                    
 

Unit pengelola 
penelitian sudah  
menetapkan hasil 
penelitian 
mahasiswa meliputi 
4 aspek 
 

  v   

7 Transparansi 
Hasil penelitian  

Unit pengelola penelitian 
dan Program Studi 
melaksanakan transparansi 
hasil penelitian  dengan 
cara:                                 
1. diseminarkan                           

Unit Pengelola 
penelitian sudah  
melaksanakan 
transparansi hasil 
penelitian dengan 1-
3 cara 

 v    
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

2. dipublikasikan                           
3. dipatenkan                                  
4. dan/atau cara lain yang 
dapat digunakan untuk 
menyampaikan hasil 
penelitian kepada 
masyarakat 
 

 

9   Bentuk pembelajaran 
terintegrasi Penelitian yang 
dilakukan melalui join 
reseach bersama Dunia 
usaha dan Dunia industri  

Bentuk pembelajaran 
berupa: kuliah; 
responsi dan tutorial; 
seminar; praktikum, 
perancangan, 
pengembangan, dan 
Penelitian yang 
berasal dari kasus 
nyata di dunia usaha 
(mitra) dan dunia 
industri melalui join 
research 
 

   v  

AUDIT MUTU Pengabdian Kepada Masyarakat 

9 Kerjasama PkM 
dengan Dunia 
Usaha Dunia 
Industri 

Tersedianya dana PKM 
internal dan eksternal dari  
dunia usaha dan dunia 
industri untuk hilirisasi 
penelitian 
 

Tersedia dana PkM 
yang berasal dari 
institusi dan mandiri 
 

 v    

1
0 

 Penggunaan dana PKM 
bersama Dunia Usaha dan 
Dunia industri meliputi: 
a. perencanaan penelitian; 
b. pelaksanaan penelitian; 
c. pengendalian penelitian; 
d. pemantauan dan evaluasi 
penelitian; 
e. pelaporan hasil 
penelitian; dan 
f. diseminasi hasil 
penelitian. 

Penggunaan dana 
PkM tidak jelas 
 

v     
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

1
1 

 Ketersediaan dana 
pengelolaan PKM  bersama 
Dunia Usaha dan Dunia 
industri yang digunakan 
untuk: 
a. manajemen PkM yang 
terdiri atas seleksi proposal, 
pemantauan dan evaluasi, 
pelaporan penelitian, dan 
diseminasi hasil penelitian; 
b. peningkatan kapasitas 
peneliti; dan 
c. insentif publikasi ilmiah 
atau insentif kekayaan 
intelektual (KI) 

Tidak tersedia dana 
untuk pengelolaan 
PkM 
 

v     

1
2 

 Bentuk pembelajaran 
teritegrasi PKM melalui 
kerjasama dengan dunia 
usaha dan dunia industri 

Bentuk pembelajaran 
hanya berupa kuliah 
kelas 
 

v     

 
S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai 
 
Bandung ,  Juni 2022 
Ketua Auditor      Anggota 

1. . Wati Sukmawati 

  
 
Rd Funny Mustikasari 

2. Iis Musrifah 

 
 

DI ISI SAAT AUDIT DOKUMEN 

DI ISI SAAT AUDIT LAPANGAN 
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Hari/Tanggal : Rabu 29 Juni 2022 Auditee : Prodi D4 Administrasi 
Keuangan Publik  

Jam : Auditor : 
Fak/Prodi : FISIP a. Ketua : Rd Funny Mustikasari Elita 

Nama Dokumen : Daftar Tilik Audit PPkM b. Anggota :  Wati Sukmawati 
Halaman  : c. Anggota :  Eri Endrawan 

 

No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

1 Kerjasama 
Penelitian  
dengan Dunia 
usaha dan dunia 
Industri 

Tersedianya dana penelitian 
internal dan eksternal dari  
dunia usaha dan dunia 
industri 
 

Tidak ada dana 
penelitian internal 
 

v     

2 Kerjasama 
Penelitian  
dengan Dunia 
usaha dan dunia 
Industri 

Penggunaan dana penelitian 
bersama Dunia Usaha dan 
Dunia industri meliputi: 
a. perencanaan penelitian; 
b. pelaksanaan penelitian; 
c. pengendalian penelitian; 
d. pemantauan dan evaluasi 
penelitian; 
e. pelaporan hasil 
penelitian; dan 
f. diseminasi hasil 
penelitian. 
 

Dana penelitian 
digunakan untuk 
sebagian kegiatan  
 

 v    

3 Kerjasama 
Penelitian  
dengan Dunia 
usaha dan dunia 
Industri 

Ketersediaan dana 
pengelolaan penelitian 
bersama Dunia Usaha dan 
Dunia industri yang 
digunakan untuk: 
a. manajemen penelitian 
yang terdiri atas seleksi 
proposal, pemantauan dan 
evaluasi, pelaporan 
penelitian, dan diseminasi 
hasil penelitian; 
b. peningkatan kapasitas 
peneliti; dan 

Dana pengelolaan 
penelitian digunakan 
untuk kegiatan (a) 
dan (b) 
 

 v    

4. D4 Administrasi Keuangan Publik 
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

c. publikasi ilmiah atau 
kekayaan intelektual (KI)  
 

4 Pedoman 
Kriteria minimal 
Hasil Penelitian 

Keberadaan pedoman 
penentuan  kriteria minimal 
hasil penelitian yang 
memenuhi aspek:                                              
 1. Hasil penelitian yang 
dilaksanakan dosen dan 
mahasiswa Program Studi 
merupakan semua luaran 
yang dihasilkan melalui 
kegiatan yang memenuhi 
kaidah dan metode ilmiah 
secara sistematis sesuai 
otonomi keilmuan dan 
budaya akademik.                        
2. Hasil penelitian di 
perguruan tinggi diarahkan 
dalam rangka 
mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi,                                                                                
3.  meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat                                                                       
4. meningkatkan daya saing 
bangsa.    
 

Unit pengelola 
penelitian sudah  
memiliki pedoman 
penentuan kriteria 
minimal hasil 
penelitian meliputi 1 
- 3 aspek 
 

 v    

5 Penetapan 
Pelaksanaan  
kriteria Minimal 
hasil  Penelitian 

UPPS memastikan 
pelaksanaan pemenuhan 
kriteria minimal hasil 
penelitian.                              
1. Hasil penelitian yang 
dilaksanakan dosen dan 
mahasiswa Program Studi 
merupakan semua luaran 
yang dihasilkan melalui 
kegiatan yang memenuhi 
kaidah dan metode ilmiah 
secara sistematis sesuai 
otonomi keilmuan dan 
budaya akademik                        
2. Hasil penelitian di 
perguruan tinggi diarahkan 

Unit pengelola 
penelitian sudah  
memastikan 
pelaksanaan 
pemenuhan kriteria 
minimal hasil 
penelitian meliputi 1-
3 aspek 
 
 
 
 

 

 v    
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

dalam rangka 
mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi,                                                                                 
3.  meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat                            
4. meningkatkan daya saing 
bangsa.    
 

6 Penetapan 
kriteria Minimal 
hasil  Penelitian  

Unit Pengelola  penelitian 
sudah menetapkan:                      
1. Hasil penelitian 
mahasiswa diarahkan untuk 
memenuhi  capaian 
pembelajaran lulusan, dan 
ketentuan peraturan di 
perguruan tinggi                            
2. Hasil penelitian 
mahasiswa diarahkan untuk 
memenuhi ketentuan dalam  
rangka mengembangkan 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi        
3. Meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat                                       
4. meningkatkan  daya saing 
bangsa.                                    
 

Unit pengelola 
penelitian sudah  
menetapkan hasil 
penelitian 
mahasiswa meliputi 
1-3 aspek 
 

 v    

7 Transparansi 
Hasil penelitian  

Unit pengelola penelitian 
dan Program Studi 
melaksanakan transparansi 
hasil penelitian  dengan 
cara:                                 
1. diseminarkan                           
2. dipublikasikan                           
3. dipatenkan                                  
4. dan/atau cara lain yang 
dapat digunakan untuk 
menyampaikan hasil 
penelitian kepada 
masyarakat 
 

Unit Pengelola 
penelitian sudah  
melaksanakan 
transparansi hasil 
penelitian dengan 1-
3 cara 
 

 v    

8  Bentuk pembelajaran 
terintegrasi Penelitian yang 

Bentuk pembelajaran 
berupa: kuliah; 

  v   
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

dilakukan melalui join 
reseach bersama Dunia 
usaha dan Dunia industri  

responsi dan tutorial; 
seminar; praktikum 
perancangan, dan 
pengembangan 
dilakukan di kampus  
 

AUDIT MUTU Pengabdian Kepada Masyarakat 

9 Kerjasama PkM 
dengan Dunia 
Usaha Dunia 
Industri 

Tersedianya dana PKM 
internal dan eksternal dari  
dunia usaha dan dunia 
industri untuk hilirisasi 
penelitian 
 

Tersedia dana PKM 
yang berasal dari 
institusi dan mandiri 
 

 v    

1
0 

 Penggunaan dana PKM 
bersama Dunia Usaha dan 
Dunia industri meliputi: 
a. perencanaan penelitian; 
b. pelaksanaan penelitian; 
c. pengendalian penelitian; 
d. pemantauan dan evaluasi 
penelitian; 
e. pelaporan hasil 
penelitian; dan 
f. diseminasi hasil 
penelitian. 

Dana PkM digunakan 
untuk sebagian 
kegiatan  
 

 v    

1
1 

 Ketersediaan dana 
pengelolaan PKM  bersama 
Dunia Usaha dan Dunia 
industri yang digunakan 
untuk: 
a. manajemen PkM yang 
terdiri atas seleksi proposal, 
pemantauan dan evaluasi, 
pelaporan penelitian, dan 
diseminasi hasil penelitian; 
b. peningkatan kapasitas 
peneliti; dan 
c. insentif publikasi ilmiah 
atau insentif kekayaan 
intelektual (KI) 

Dana pengelolaan 
penelitian digunakan 
untuk kegiatan (a), 
dan (b) 
 

  v   

1
2  

 Bentuk pembelajaran 
teritegrasi PKM melalui 

Bentuk pembelajaran 
berupa: kuliah; 

  v   
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

kerjasama dengan dunia 
usaha dan dunia industri 

responsi dan tutorial; 
seminar; praktikum 
perancangan, dan 
pengembangan 
 

 
S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai 
 
 
Bandung ,  Juni 2022 
Ketua Auditor      Anggota 

1. . Wati Sukmawati 

 
 
Rd Funny Mustikasari Elita  

2. Eri Indrawan 

   
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DI ISI SAAT AUDIT DOKUMEN 

DI ISI SAAT AUDIT LAPANGAN 
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Hari/Tanggal : Kamis 30 Juni 2022 Auditee : Prodi D4 Akuntansi 
Perpajakan  

Jam : Auditor : 
Fak/Prodi : FEB a. Ketua : Rd Funny Mustikasari Elita 

Nama Dokumen : Daftar Tilik PPkM b. Anggota : Yulinurpin 
Halaman  : c. Anggota : Yadi Mulyadi 

 

No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

1 Kerjasama 
Penelitian  
dengan Dunia 
usaha dan dunia 
Industri 

Tersedianya dana penelitian 
internal dan eksternal dari  
dunia usaha dan dunia 
industri 
 

Tersedia dana 
penelitian internal 
yang berasal dari 
institusi dan mandiri, 
Pemerintah, atau 
dunia usaha dan 
dunia industri dari 
sumber dana lainnya 
dari dalam dan luar 
negeri 
 

  v   

2 Kerjasama 
Penelitian  
dengan Dunia 
usaha dan dunia 
Industri 

Penggunaan dana penelitian 
bersama Dunia Usaha dan 
Dunia industri meliputi: 
a. perencanaan penelitian; 
b. pelaksanaan penelitian; 
c. pengendalian penelitian; 
d. pemantauan dan evaluasi 
penelitian; 
e. pelaporan hasil 
penelitian; dan 
f. diseminasi hasil 
penelitian. 
 

Dana penelitian 
digunakan untuk 
sebagian kegiatan  
 

 v    

3 Kerjasama 
Penelitian  
dengan Dunia 
usaha dan dunia 
Industri 

Ketersediaan dana 
pengelolaan penelitian 
bersama Dunia Usaha dan 
Dunia industri yang 
digunakan untuk: 
a. manajemen penelitian 
yang terdiri atas seleksi 

Dana pengelolaan 
penelitian digunakan 
untuk kegiatan (a), 
(b), dan (c) 
 

  v   

5. D4 Akuntansi Perpajakan 
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

proposal, pemantauan dan 
evaluasi, pelaporan 
penelitian, dan diseminasi 
hasil penelitian; 
b. peningkatan kapasitas 
peneliti; dan 
c. publikasi ilmiah atau 
kekayaan intelektual (KI)  
 

4 Pedoman 
Kriteria minimal 
Hasil Penelitian 

Keberadaan pedoman 
penentuan  kriteria minimal 
hasil penelitian yang 
memenuhi aspek:                                              
 1. Hasil penelitian yang 
dilaksanakan dosen dan 
mahasiswa Program Studi 
merupakan semua luaran 
yang dihasilkan melalui 
kegiatan yang memenuhi 
kaidah dan metode ilmiah 
secara sistematis sesuai 
otonomi keilmuan dan 
budaya akademik.                        
2. Hasil penelitian di 
perguruan tinggi diarahkan 
dalam rangka 
mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi,                                                                                
3.  meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat                                                                       
4. meningkatkan daya saing 
bangsa.    
 

Unit pengelola 
penelitian telah 
memiliki pedoman 
penentuan kriteria 
minimal hasil 
penelitian yang 
memenuhi keempat 
aspek 
 

  v   

5 Penetapan 
Pelaksanaan  
kriteria Minimal 
hasil  Penelitian 

UPPS memastikan 
pelaksanaan pemenuhan 
kriteria minimal hasil 
penelitian.                              
1. Hasil penelitian yang 
dilaksanakan dosen dan 
mahasiswa Program Studi 
merupakan semua luaran 
yang dihasilkan melalui 
kegiatan yang memenuhi 

 
Unit pengelola 
penelitian sudah  
memastikan 
pelaksanaan 
pemenuhan kriteria 
minimal hasil 
penelitian meliputi  
keempat aspek 
 

  v   
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

kaidah dan metode ilmiah 
secara sistematis sesuai 
otonomi keilmuan dan 
budaya akademik                        
2. Hasil penelitian di 
perguruan tinggi diarahkan 
dalam rangka 
mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi,                                                                                 
3.  meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat                            
4. meningkatkan daya saing 
bangsa.    
 

 
 

 

6 Penetapan 
kriteria Minimal 
hasil  Penelitian  

Unit Pengelola  penelitian 
sudah menetapkan:                      
1. Hasil penelitian 
mahasiswa diarahkan untuk 
memenuhi  capaian 
pembelajaran lulusan, dan 
ketentuan peraturan di 
perguruan tinggi                            
2. Hasil penelitian 
mahasiswa diarahkan untuk 
memenuhi ketentuan dalam  
rangka mengembangkan 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi        
3. Meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat                                       
4. meningkatkan  daya saing 
bangsa.                                    
 

Unit pengelola 
penelitian sudah  
menetapkan hasil 
penelitian 
mahasiswa meliputi 
4 aspek 
 

  v   

7 Transparansi 
Hasil penelitian  

Unit pengelola penelitian 
dan Program Studi 
melaksanakan transparansi 
hasil penelitian  dengan 
cara:                                 
1. diseminarkan                           
2. dipublikasikan                           
3. dipatenkan                                  
4. dan/atau cara lain yang 
dapat digunakan untuk 

Unit Pengelola 
penelitian sudah  
melaksanakan 
transparansi hasil 
penelitian dengan 
keempat cara  
 

  v   
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

menyampaikan hasil 
penelitian kepada 
masyarakat 
 

8  Bentuk pembelajaran 
terintegrasi Penelitian yang 
dilakukan melalui join 
reseach bersama Dunia 
usaha dan Dunia industri  

Bentuk pembelajaran 
berupa: kuliah; 
responsi dan tutorial; 
seminar; dan 
praktikum  dilakukan 
di kampus  
 

 v    

AUDIT MUTU Pengabdian Kepada Masyarakat 

9 Kerjasama PkM 
dengan Dunia 
Usaha Dunia 
Industri 

Tersedianya dana PKM 
internal dan eksternal dari  
dunia usaha dan dunia 
industri untuk hilirisasi 
penelitian 
 

Tersedia dana PkM 
yang berasal dari 
institusi dan mandiri 
 

 v    

1
0 

 Penggunaan dana PKM 
bersama Dunia Usaha dan 
Dunia industri meliputi: 
a. perencanaan penelitian; 
b. pelaksanaan penelitian; 
c. pengendalian penelitian; 
d. pemantauan dan evaluasi 
penelitian; 
e. pelaporan hasil 
penelitian; dan 
f. diseminasi hasil 
penelitian. 

Dana PKM digunakan 
untuk semua 
kegiatan 
 

  v   

1
1 

 Ketersediaan dana 
pengelolaan PKM  bersama 
Dunia Usaha dan Dunia 
industri yang digunakan 
untuk: 
a. manajemen PkM yang 
terdiri atas seleksi proposal, 
pemantauan dan evaluasi, 
pelaporan penelitian, dan 
diseminasi hasil penelitian; 
b. peningkatan kapasitas 
peneliti; dan 

Dana pengelolaan 
penelitian digunakan 
untuk kegiatan (a), 
(b), dan publikasi 
hasil kegiatan PkM 
 

   v  
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

c. insentif publikasi ilmiah 
atau insentif kekayaan 
intelektual (KI) 

1
2  

 Bentuk pembelajaran 
teritegrasi PKM melalui 
kerjasama dengan dunia 
usaha dan dunia industri 

Bentuk pembelajaran 
berupa: kuliah; 
responsi dan tutorial; 
seminar; dan 
praktikum 
 

 v    

 
S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai 
 
 
Bandung ,  Juni 2022 
Ketua Auditor      Anggota 

1. Yulinurpin 
 

 
 

2. Yadi Mulyadi 

 
Rd Funny Mustikasari Elita 
 
 
 
 
 
 
 
  

DI ISI SAAT AUDIT DOKUMEN 

DI ISI SAAT AUDIT LAPANGAN 
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Hari/Tanggal : Kamis 30 Juni 2022 Auditee : Prodi D4 Bisnis 
Internasional  

Jam : Auditor : 
Fak/Prodi : FEB a. Ketua : Rd Funny Mustikasari Elita 

Nama Dokumen : Daftar Tilik Audit PPkM b. Anggota : Yulinurpin  
Halaman  : c. Anggota : Yadi Mulyadi 

 

No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

1 Kerjasama 
Penelitian  
dengan Dunia 
usaha dan dunia 
Industri 

Tersedianya dana 
penelitian internal dan 
eksternal dari  dunia usaha 
dan dunia industri 
 

      

2 Kerjasama 
Penelitian  
dengan Dunia 
usaha dan dunia 
Industri 

Penggunaan dana 
penelitian bersama Dunia 
Usaha dan Dunia industri 
meliputi: 
a. perencanaan penelitian; 
b. pelaksanaan penelitian; 
c. pengendalian penelitian; 
d. pemantauan dan 
evaluasi penelitian; 
e. pelaporan hasil 
penelitian; dan 
f. diseminasi hasil 
penelitian. 
 

      

3 Kerjasama 
Penelitian  
dengan Dunia 
usaha dan dunia 
Industri 

Ketersediaan dana 
pengelolaan penelitian 
bersama Dunia Usaha dan 
Dunia industri yang 
digunakan untuk: 
a. manajemen penelitian 
yang terdiri atas seleksi 
proposal, pemantauan dan 
evaluasi, pelaporan 
penelitian, dan diseminasi 
hasil penelitian; 

      

6. D4 Bisnis Internasional  



30 
 

No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

b. peningkatan kapasitas 
peneliti; dan 
c. publikasi ilmiah atau 
kekayaan intelektual (KI)  
 

4 Pedoman 
Kriteria minimal 
Hasil Penelitian 

Keberadaan pedoman 
penentuan  kriteria 
minimal hasil penelitian 
yang memenuhi aspek:                                              
 1. Hasil penelitian yang 
dilaksanakan dosen dan 
mahasiswa Program Studi 
merupakan semua luaran 
yang dihasilkan melalui 
kegiatan yang memenuhi 
kaidah dan metode ilmiah 
secara sistematis sesuai 
otonomi keilmuan dan 
budaya akademik.                        
2. Hasil penelitian di 
perguruan tinggi 
diarahkan dalam rangka 
mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi,                                                                                
3.  meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat                                                                       
4. meningkatkan daya 
saing bangsa.    
 

      

5 Penetapan 
Pelaksanaan  
kriteria Minimal 
hasil  Penelitian 

UPPS memastikan 
pelaksanaan pemenuhan 
kriteria minimal hasil 
penelitian.                              
1. Hasil penelitian yang 
dilaksanakan dosen dan 
mahasiswa Program Studi 
merupakan semua luaran 
yang dihasilkan melalui 
kegiatan yang memenuhi 
kaidah dan metode ilmiah 
secara sistematis sesuai 
otonomi keilmuan dan 
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

budaya akademik                        
2. Hasil penelitian di 
perguruan tinggi 
diarahkan dalam rangka 
mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi,                                                                                 
3.  meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat                            
4. meningkatkan daya 
saing bangsa.    
 

6 Penetapan 
kriteria Minimal 
hasil  Penelitian  

Unit Pengelola  penelitian 
sudah menetapkan:                      
1. Hasil penelitian 
mahasiswa diarahkan 
untuk memenuhi  capaian 
pembelajaran lulusan, dan 
ketentuan peraturan di 
perguruan tinggi                            
2. Hasil penelitian 
mahasiswa diarahkan 
untuk memenuhi 
ketentuan dalam  
rangka mengembangkan 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi        
3. Meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat                                       
4. meningkatkan  daya 
saing bangsa.                                    
 

      

7 Transparansi 
Hasil penelitian  

Unit pengelola penelitian 
dan Program Studi 
melaksanakan 
transparansi hasil 
penelitian  dengan cara:                                 
1. diseminarkan                           
2. dipublikasikan                           
3. dipatenkan                                  
4. dan/atau cara lain yang 
dapat digunakan untuk 
menyampaikan hasil 
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

penelitian kepada 
masyarakat 
 

8  Bentuk pembelajaran 
terintegrasi Penelitian 
yang dilakukan melalui 
join reseach bersama 
Dunia usaha dan Dunia 
industri  
 

      

AUDIT MUTU Pengabdian Kepada Masyarakat 

9 Kerjasama PkM 
dengan Dunia 
Usaha Dunia 
Industri 

Tersedianya dana PKM 
internal dan eksternal dari  
dunia usaha dan dunia 
industri untuk hilirisasi 
penelitian 
 

      

10  Penggunaan dana PKM 
bersama Dunia Usaha dan 
Dunia industri meliputi: 
a. perencanaan penelitian; 
b. pelaksanaan penelitian; 
c. pengendalian penelitian; 
d. pemantauan dan 
evaluasi penelitian; 
e. pelaporan hasil 
penelitian; dan 
f. diseminasi hasil 
penelitian. 

      

11  Ketersediaan dana 
pengelolaan PKM  bersama 
Dunia Usaha dan Dunia 
industri yang digunakan 
untuk: 
a. manajemen PkM yang 
terdiri atas seleksi 
proposal, pemantauan dan 
evaluasi, pelaporan 
penelitian, dan diseminasi 
hasil penelitian; 
b. peningkatan kapasitas 
peneliti; dan 
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

c. insentif publikasi ilmiah 
atau insentif kekayaan 
intelektual (KI) 

12   Bentuk pembelajaran 
teritegrasi PKM melalui 
kerjasama dengan dunia 
usaha dan dunia industri 

      

 
S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai 
 
 
Bandung ,  Juni 2022 
Ketua Auditor      Anggota 
 

1. Yulinurpin 
 
 
 
 
 
Rd Funny Mustikasari Elita  
 

2. Yadi Muyadi 
 

 
        

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DI ISI SAAT AUDIT DOKUMEN 

DI ISI SAAT AUDIT LAPANGAN 
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Hari/Tanggal 

 
: Kamis 30 Juni 2022 

 
Auditee 

 
: Prodi D4   Bisnis Logistik  

    
Jam : Auditor : 
Fak/Prodi : FISIP a. Ketua : Rd Funny Mustikasari Elita 

Nama Dokumen : Daftar Tilik Audit PPkM b. Anggota : Yulinurpin 
Halaman  : c. Anggota : Yadi Mulyadi 

 

No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

1 Kerjasama 
Penelitian  
dengan Dunia 
usaha dan dunia 
Industri 

Tersedianya dana penelitian 
internal dan eksternal dari  
dunia usaha dan dunia industri 
 

Tersedia dana 
penelitian internal 
yang berasal dari 
institusi dan 
mandiri 
 

 v    

2 Kerjasama 
Penelitian  
dengan Dunia 
usaha dan dunia 
Industri 

Penggunaan dana penelitian 
bersama Dunia Usaha dan 
Dunia industri meliputi: 
a. perencanaan penelitian; 
b. pelaksanaan penelitian; 
c. pengendalian penelitian; 
d. pemantauan dan evaluasi 
penelitian; 
e. pelaporan hasil penelitian; 
dan 
f. diseminasi hasil penelitian. 
 

 
 

     

3 Kerjasama 
Penelitian  
dengan Dunia 
usaha dan dunia 
Industri 

Ketersediaan dana pengelolaan 
penelitian bersama Dunia 
Usaha dan Dunia industri yang 
digunakan untuk: 
a. manajemen penelitian yang 
terdiri atas seleksi proposal, 
pemantauan dan evaluasi, 
pelaporan penelitian, dan 
diseminasi hasil penelitian; 
b. peningkatan kapasitas 
peneliti; dan 
c. publikasi ilmiah atau 
kekayaan intelektual (KI)  

      

7. D4 Bisnis Logistik 
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

4 Pedoman 
Kriteria minimal 
Hasil Penelitian 

Keberadaan pedoman 
penentuan  kriteria minimal 
hasil penelitian yang 
memenuhi aspek:                                              
 1. Hasil penelitian yang 
dilaksanakan dosen dan 
mahasiswa Program Studi 
merupakan semua luaran yang 
dihasilkan melalui kegiatan 
yang memenuhi kaidah dan 
metode ilmiah secara 
sistematis sesuai otonomi 
keilmuan dan budaya 
akademik.                        
2. Hasil penelitian di perguruan 
tinggi diarahkan dalam rangka 
mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi,                                                                                
3.  meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat                                                                       
4. meningkatkan daya saing 
bangsa.    
 

 
 

     

5 Penetapan 
Pelaksanaan  
kriteria Minimal 
hasil  Penelitian 

UPPS memastikan pelaksanaan 
pemenuhan kriteria minimal 
hasil penelitian.                              
1. Hasil penelitian yang 
dilaksanakan dosen dan 
mahasiswa Program Studi 
merupakan semua luaran yang 
dihasilkan melalui kegiatan 
yang memenuhi kaidah dan 
metode ilmiah secara 
sistematis sesuai otonomi 
keilmuan dan budaya 
akademik                        
2. Hasil penelitian di perguruan 
tinggi diarahkan dalam rangka 
mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi,                                                                                 
3.  meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat                            
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

4. meningkatkan daya saing 
bangsa.    
 

6 Penetapan 
kriteria Minimal 
hasil  Penelitian  

Unit Pengelola  penelitian 
sudah menetapkan:                      
1. Hasil penelitian mahasiswa 
diarahkan untuk memenuhi  
capaian pembelajaran lulusan, 
dan ketentuan peraturan di 
perguruan tinggi                            
2. Hasil penelitian mahasiswa 
diarahkan untuk memenuhi 
ketentuan dalam  
rangka mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi        
3. Meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat                                       
4. meningkatkan  daya saing 
bangsa.                                    
 

      

7 Transparansi 
Hasil penelitian  

Unit pengelola penelitian dan 
Program Studi melaksanakan 
transparansi hasil penelitian  
dengan cara:                                 
1. diseminarkan                           
2. dipublikasikan                           
3. dipatenkan                                  
4. dan/atau cara lain yang 
dapat digunakan untuk 
menyampaikan hasil penelitian 
kepada masyarakat 
 

      

8  Bentuk pembelajaran 
terintegrasi Penelitian yang 
dilakukan melalui join reseach 
bersama Dunia usaha dan 
Dunia industri  

      

AUDIT MUTU Pengabdian Kepada Masyarakat 

9 Kerjasama PkM 
dengan Dunia 
Usaha Dunia 
Industri 

Tersedianya dana PKM internal 
dan eksternal dari  dunia usaha 
dan dunia industri untuk 
hilirisasi penelitian 

Tersedia dana PkM 
yang berasal dari 
institusi dan 
mandiri 

 v    
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

  

1
0 

 Penggunaan dana PKM 
bersama Dunia Usaha dan 
Dunia industri meliputi: 
a. perencanaan penelitian; 
b. pelaksanaan penelitian; 
c. pengendalian penelitian; 
d. pemantauan dan evaluasi 
penelitian; 
e. pelaporan hasil penelitian; 
dan 
f. diseminasi hasil penelitian. 

      

1
1 

 Ketersediaan dana pengelolaan 
PKM  bersama Dunia Usaha 
dan Dunia industri yang 
digunakan untuk: 
a. manajemen PkM yang terdiri 
atas seleksi proposal, 
pemantauan dan evaluasi, 
pelaporan penelitian, dan 
diseminasi hasil penelitian; 
b. peningkatan kapasitas 
peneliti; dan 
c. insentif publikasi ilmiah atau 
insentif kekayaan intelektual 
(KI) 

      

1
2  

 Bentuk pembelajaran 
teritegrasi PKM melalui 
kerjasama dengan dunia usaha 
dan dunia industri 

Bentuk 
pembelajaran 
berupa: kuliah; 
responsi dan 
tutorial; seminar; 
dan praktikum 
 

 v    

 
S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai                                        Anggota  
                                                                                                                                                                                                                                                                         
Bandung ,  Juni 2022                                                       1. Yulinurpin  
Ketua Auditor                                                      
                                   2. Yadi Mulyadi   
                                                                                                      

DI ISI SAAT AUDIT DOKUMEN  
 
 
 
DI ISI SAAT AUDIT LAPANGAN  
 
 



38 
 

                                                                                                        
     Rd Funny Mustikasari Elita                                                   

 
 
 
   

 
 
 

Hari/Tanggal : Selasa 12 Juli 2022 Auditee : Prodi D4   Bahasa Dan 

Budaya Tiongkok  

Jam : Auditor : 

Fak/Prodi : FIB a. Ketua : Rd Funny Mustikasari Elita 

Nama Dokumen : Dafrat Tilik PPkM b. Anggota : Yulinurpin 

Halaman  : c. Anggota : Yadi Mulyadi 

 

No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  

Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 

Khusus 

1 Kerjasama 

Penelitian  

dengan Dunia 

usaha dan dunia 

Industri 

Tersedianya dana penelitian 

internal dan eksternal dari  

dunia usaha dan dunia 

industri 

Tersedia dana 

penelitian internal 

yang berasal dari 

institusi dan mandiri 

 v    

2 Kerjasama 

Penelitian  

dengan Dunia 

usaha dan dunia 

Industri 

Penggunaan dana penelitian 

bersama Dunia Usaha dan 

Dunia industri meliputi: 

a. perencanaan penelitian; 

b. pelaksanaan penelitian; 

c. pengendalian penelitian; 

d. pemantauan dan evaluasi 

penelitian; 

e. pelaporan hasil 

penelitian; dan 

f. diseminasi hasil 

penelitian. 

Penggunaan dana 

penelitian tidak jelas 

 

v     

3 Kerjasama 

Penelitian  

dengan Dunia 

Ketersediaan dana 

pengelolaan penelitian 

bersama Dunia Usaha dan 

Dana pengelolaan 

penelitian hanya 

v     

8. Bahasa dan Budaya Tiongkok 
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  

Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 

Khusus 

usaha dan dunia 

Industri 

Dunia industri yang 

digunakan untuk: 

a. manajemen penelitian 

yang terdiri atas seleksi 

proposal, pemantauan dan 

evaluasi, pelaporan 

penelitian, dan diseminasi 

hasil penelitian; 

b. peningkatan kapasitas 

peneliti; dan 

c. publikasi ilmiah atau 

kekayaan intelektual (KI)  

digunakan untuk 

kegiatan (a) 

 

4 Pedoman 

Kriteria minimal 

Hasil Penelitian 

Keberadaan pedoman 

penentuan  kriteria minimal 

hasil penelitian yang 

memenuhi aspek:                                              

 1. Hasil penelitian yang 

dilaksanakan dosen dan 

mahasiswa Program Studi 

merupakan semua luaran 

yang dihasilkan melalui 

kegiatan yang memenuhi 

kaidah dan metode ilmiah 

secara sistematis sesuai 

otonomi keilmuan dan 

budaya akademik.                        

2. Hasil penelitian di 

perguruan tinggi diarahkan 

dalam rangka 

mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi,                                                                                

3.  meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat                                                                       

4. meningkatkan daya saing 

bangsa.    

Unit pengelola 

penelitian telah 

memiliki pedoman 

penentuan kriteria 

minimal hasil 

penelitian yang 

memenuhi keempat 

aspek 

 

  v   

5 Penetapan 

Pelaksanaan  

UPPS memastikan 

pelaksanaan pemenuhan 

Unit pengelola 

penelitian sudah  

  v   
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  

Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 

Khusus 

kriteria Minimal 

hasil  Penelitian 

kriteria minimal hasil 

penelitian.                              

1. Hasil penelitian yang 

dilaksanakan dosen dan 

mahasiswa Program Studi 

merupakan semua luaran 

yang dihasilkan melalui 

kegiatan yang memenuhi 

kaidah dan metode ilmiah 

secara sistematis sesuai 

otonomi keilmuan dan 

budaya akademik                        

2. Hasil penelitian di 

perguruan tinggi diarahkan 

dalam rangka 

mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi,                                                                                 

3.  meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat                            

4. meningkatkan daya saing 

bangsa.    

memastikan 

pelaksanaan 

pemenuhan kriteria 

minimal hasil 

penelitian meliputi  

keempat aspek 

 

6 Penetapan 

kriteria Minimal 

hasil  Penelitian  

Unit Pengelola  penelitian 

sudah menetapkan:                      

1. Hasil penelitian 

mahasiswa diarahkan untuk 

memenuhi  capaian 

pembelajaran lulusan, dan 

ketentuan peraturan di 

perguruan tinggi                            

2. Hasil penelitian 

mahasiswa diarahkan untuk 

memenuhi ketentuan dalam  

rangka mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan 

teknologi        

3. Meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat                                       

Unit pengelola 

penelitian sudah  

menetapkan hasil 

penelitian 

mahasiswa meliputi 

4 aspek 

 

  v   
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  

Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 

Khusus 

4. meningkatkan  daya saing 

bangsa.                                    

7 Transparansi 

Hasil penelitian  

Unit pengelola penelitian 

dan Program Studi 

melaksanakan transparansi 

hasil penelitian  dengan 

cara:                                 

1. diseminarkan                           

2. dipublikasikan                           

3. dipatenkan                                  

4. dan/atau cara lain yang 

dapat digunakan untuk 

menyampaikan hasil 

penelitian kepada 

masyarakat 

Unit Pengelola 

penelitian sudah  

melaksanakan 

transparansi hasil 

penelitian dengan 1-

3 cara 

 

 v    

8  Bentuk pembelajaran 

terintegrasi Penelitian yang 

dilakukan melalui join 

reseach bersama Dunia 

usaha dan Dunia industri  

Bentuk pembelajaran 

berupa: kuliah; 

responsi dan tutorial; 

seminar; dan 

praktikum  dilakukan 

di kampus  

 v    

AUDIT MUTU Pengabdian Kepada Masyarakat 

9 Kerjasama PkM 

dengan Dunia 

Usaha Dunia 

Industri 

Tersedianya dana PKM 

internal dan eksternal dari  

dunia usaha dan dunia 

industri untuk hilirisasi 

penelitian 

 

Tidak ada dana PkM 

internal 

 

v     

1

0 

 Penggunaan dana PKM 

bersama Dunia Usaha dan 

Dunia industri meliputi: 

a. perencanaan penelitian; 

b. pelaksanaan penelitian; 

c. pengendalian penelitian; 

d. pemantauan dan evaluasi 

penelitian; 

e. pelaporan hasil 

Penggunaan dana 

PkM tidak jelas 

 

v     
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  

Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 

Khusus 

penelitian; dan 

f. diseminasi hasil 

penelitian. 

1

1 

 Ketersediaan dana 

pengelolaan PKM  bersama 

Dunia Usaha dan Dunia 

industri yang digunakan 

untuk: 

a. manajemen PkM yang 

terdiri atas seleksi proposal, 

pemantauan dan evaluasi, 

pelaporan penelitian, dan 

diseminasi hasil penelitian; 

b. peningkatan kapasitas 

peneliti; dan 

c. insentif publikasi ilmiah 

atau insentif kekayaan 

intelektual (KI) 

Tidak tersedia dana 

untuk pengelolaan 

PkM 

 

v     

1

2  

 Bentuk pembelajaran 

teritegrasi PKM melalui 

kerjasama dengan dunia 

usaha dan dunia industri 

Bentuk pembelajaran 

hanya berupa kuliah 

kelas 

 

v     

 
S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai 
 
 
Bandung ,  Juni 2022 
Ketua Auditor      Anggota 

1. Yulinurpin 
 
 
 
 
Rd Funny Mustikasari Elita    2. Yadi Mulyadi 
        

                                                                                                         
                                                                                   

DI ISI SAAT AUDIT DOKUMEN 
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Hari/Tanggal : Senin 11 Juli 2022 Auditee : Prodi D4 Kearsipan Digital  
Jam : Auditor : 
Fak/Prodi : FISIP a. Ketua : Rd Funny Mustikasari Elita 

Nama Dokumen :  Daftar Tilik Audit PPkM b. Anggota : Kusna Dipayana 
Halaman  : c. Anggota : Iis Musrifah 

 

No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil 
Observasi/  

Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML 
Catatan 
Khusus 

1 Kerjasama 
Penelitian  
dengan Dunia 
usaha dan dunia 
Industri 

Tersedianya dana penelitian 
internal dan eksternal dari  dunia 
usaha dan dunia industri 
 

Tidak ada dana 
penelitian 
internal 
 

v     

2 Kerjasama 
Penelitian  
dengan Dunia 
usaha dan dunia 
Industri 

Penggunaan dana penelitian 
bersama Dunia Usaha dan Dunia 
industri meliputi: 
a. perencanaan penelitian; 
b. pelaksanaan penelitian; 
c. pengendalian penelitian; 
d. pemantauan dan evaluasi 
penelitian; 
e. pelaporan hasil penelitian; dan 
f. diseminasi hasil penelitian. 
 

Penggunaan 
dana penelitian 
tidak jelas 
 

v     

3 Kerjasama 
Penelitian  
dengan Dunia 
usaha dan dunia 
Industri 

Ketersediaan dana pengelolaan 
penelitian bersama Dunia Usaha 
dan Dunia industri yang 
digunakan untuk: 
a. manajemen penelitian yang 
terdiri atas seleksi proposal, 
pemantauan dan evaluasi, 
pelaporan penelitian, dan 
diseminasi hasil penelitian; 
b. peningkatan kapasitas peneliti; 
dan 
c. publikasi ilmiah atau kekayaan 
intelektual (KI)  

      

9. D4 Kearsipan Digital  

DI ISI SAAT AUDIT LAPANGAN  
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil 
Observasi/  

Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML 
Catatan 
Khusus 

4 Pedoman 
Kriteria minimal 
Hasil Penelitian 

Keberadaan pedoman penentuan  
kriteria minimal hasil penelitian 
yang memenuhi aspek:                                              
 1. Hasil penelitian yang 
dilaksanakan dosen dan 
mahasiswa Program Studi 
merupakan semua luaran yang 
dihasilkan melalui kegiatan yang 
memenuhi kaidah dan metode 
ilmiah secara sistematis sesuai 
otonomi keilmuan dan budaya 
akademik.                        
2. Hasil penelitian di perguruan 
tinggi diarahkan dalam rangka 
mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi,                                                                                
3.  meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat                                                                       
4. meningkatkan daya saing 
bangsa.    
 

Unit pengelola 
penelitian telah 
memiliki 
pedoman 
penentuan 
kriteria minimal 
hasil penelitian 
yang memenuhi 
keempat  aspek, 
terdokumentasi 
dengan lengkap, 
dan dapat 
diakses oleh 
pemangku 
kepentingan 
internal dan 
eksternal  
 

   v  

5 Penetapan 
Pelaksanaan  
kriteria Minimal 
hasil  Penelitian 

UPPS memastikan pelaksanaan 
pemenuhan kriteria minimal 
hasil penelitian.                              
1. Hasil penelitian yang 
dilaksanakan dosen dan 
mahasiswa Program Studi 
merupakan semua luaran yang 
dihasilkan melalui kegiatan yang 
memenuhi kaidah dan metode 
ilmiah secara sistematis sesuai 
otonomi keilmuan dan budaya 
akademik                        
2. Hasil penelitian di perguruan 
tinggi diarahkan dalam rangka 
mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi,                                                                                 
3.  meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat                            
4. meningkatkan daya saing 
bangsa.    
 

Unit pengelola 
penelitian sudah  
menetapkan 
hasil penelitian 
mahasiswa 
meliputi 4 aspek,  
terdokumentasi 
dengan lengkap, 
dan dapat 
diakses oleh 
pemangku 
kepentingan 
internal dan 
eksternal  
 

   v  
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil 
Observasi/  

Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML 
Catatan 
Khusus 

6 Penetapan 
kriteria Minimal 
hasil  Penelitian  

Unit Pengelola  penelitian sudah 
menetapkan:                      
1. Hasil penelitian mahasiswa 
diarahkan untuk memenuhi  
capaian pembelajaran lulusan, 
dan ketentuan peraturan di 
perguruan tinggi                            
2. Hasil penelitian mahasiswa 
diarahkan untuk memenuhi 
ketentuan dalam  
rangka mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi        
3. Meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat                                       
4. meningkatkan  daya saing 
bangsa.                                    
 

Unit pengelola 
penelitian sudah  
menetapkan 
hasil penelitian 
mahasiswa 
meliputi 4 aspek,  
terdokumentasi 
dengan lengkap, 
dan dapat 
diakses oleh 
pemangku 
kepentingan 
internal dan 
eksternal  
 

   v  

7 Transparansi 
Hasil penelitian  

Unit pengelola penelitian dan 
Program Studi melaksanakan 
transparansi hasil penelitian  
dengan cara:                                 
1. diseminarkan                           
2. dipublikasikan                           
3. dipatenkan                                  
4. dan/atau cara lain yang dapat 
digunakan untuk menyampaikan 
hasil penelitian kepada 
masyarakat 
 

Unit Pengelola 
penelitian sudah  
melaksanakan 
transparansi 
hasil penelitian 
dengan keempat 
cara dan dapat 
diakses oleh 
seluruh 
pemangku 
kepentingan dan 
dpat digunakan 
untuk 
mengambil 
keputusan. 
 

   v  

8  Bentuk pembelajaran 
terintegrasi Penelitian yang 
dilakukan melalui join reseach 
bersama Dunia usaha dan Dunia 
industri  
 

      

AUDIT MUTU Pengabdian Kepada Masyarakat 
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil 
Observasi/  

Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML 
Catatan 
Khusus 

9 Kerjasama PkM 
dengan Dunia 
Usaha Dunia 
Industri 

Tersedianya dana PKM internal 
dan eksternal dari  dunia usaha 
dan dunia industri untuk 
hilirisasi penelitian 
 

Tidak ada dana 
PKM internal 
 

v     

10  Penggunaan dana PKM bersama 
Dunia Usaha dan Dunia industri 
meliputi: 
a. perencanaan penelitian; 
b. pelaksanaan penelitian; 
c. pengendalian penelitian; 
d. pemantauan dan evaluasi 
penelitian; 
e. pelaporan hasil penelitian; dan 
f. diseminasi hasil penelitian. 
 

      

11  Ketersediaan dana pengelolaan 
PKM  bersama Dunia Usaha dan 
Dunia industri yang digunakan 
untuk: 
a. manajemen PkM yang terdiri 
atas seleksi proposal, 
pemantauan dan evaluasi, 
pelaporan penelitian, dan 
diseminasi hasil penelitian; 
b. peningkatan kapasitas peneliti; 
dan 
c. insentif publikasi ilmiah atau 
insentif kekayaan intelektual (KI) 
 

Tidak tersedia 
dana untuk 
pengelolaan PkM 
 

     

12   Bentuk pembelajaran teritegrasi 
PKM melalui kerjasama dengan 
dunia usaha dan dunia industri 
 

      

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai                                          Anggota  
                                               
Bandung ,  Juni 2022                                                   1. Kusna Dipayana        
Ketua Auditor       
                          
 
                                                                                            
                                                                                           2. Iis Musrifah  

DI ISI SAAT AUDIT LAPANGAN  
 
 

DI ISI SAAT AUDIT DOKUMEN  
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Rd Funny Mustikasari Elita                                                                                                                             
 
 
 
 

Hari/Tanggal : Selasa 12 Juli 2022 Auditee : Prodi D4 Kebidanan  
Jam : Auditor : 
Fak/Prodi : FK a. Ketua : Rd Funny Mustikasari Elita 

Nama Dokumen : Daftar Tilik Audit PPkM b. Anggota : Yulinurpin 
Halaman  : c. Anggota : Yadi mulyadi 

 

No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

1 Kerjasama 
Penelitian  
dengan Dunia 
usaha dan dunia 
Industri 

Tersedianya dana penelitian 
internal dan eksternal dari  
dunia usaha dan dunia 
industri 
 

Tersedia dana 
penelitian internal 
yang berasal dari 
institusi dan mandiri 
 

 v    

2 Kerjasama 
Penelitian  
dengan Dunia 
usaha dan dunia 
Industri 

Penggunaan dana penelitian 
bersama Dunia Usaha dan 
Dunia industri meliputi: 
a. perencanaan penelitian; 
b. pelaksanaan penelitian; 
c. pengendalian penelitian; 
d. pemantauan dan evaluasi 
penelitian; 
e. pelaporan hasil 
penelitian; dan 
f. diseminasi hasil 
penelitian. 
 

Dana penelitian 
digunakan untuk 
semua kegiatan 
 

  v   

3 Kerjasama 
Penelitian  
dengan Dunia 
usaha dan dunia 
Industri 

Ketersediaan dana 
pengelolaan penelitian 
bersama Dunia Usaha dan 
Dunia industri yang 
digunakan untuk: 
a. manajemen penelitian 
yang terdiri atas seleksi 
proposal, pemantauan dan 
evaluasi, pelaporan 
penelitian, dan diseminasi 
hasil penelitian; 

Dana pengelolaan 
penelitian digunakan 
untuk kegiatan (a), 
(b), (c), dan kegiatan 
lain yang relevan 
 

   v  

10. D4 Kebidanan 
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

b. peningkatan kapasitas 
peneliti; dan 
c. publikasi ilmiah atau 
kekayaan intelektual (KI)  
 

4 Pedoman 
Kriteria minimal 
Hasil Penelitian 

Keberadaan pedoman 
penentuan  kriteria minimal 
hasil penelitian yang 
memenuhi aspek:                                              
 1. Hasil penelitian yang 
dilaksanakan dosen dan 
mahasiswa Program Studi 
merupakan semua luaran 
yang dihasilkan melalui 
kegiatan yang memenuhi 
kaidah dan metode ilmiah 
secara sistematis sesuai 
otonomi keilmuan dan 
budaya akademik.                        
2. Hasil penelitian di 
perguruan tinggi diarahkan 
dalam rangka 
mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi,                                                                                
3.  meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat                                                                       
4. meningkatkan daya saing 
bangsa.    
 

Unit pengelola 
penelitian telah 
memiliki pedoman 
penentuan kriteria 
minimal hasil 
penelitian yang 
memenuhi keempat  
aspek, 
terdokumentasi 
dengan lengkap, dan 
dapat diakses oleh 
pemangku 
kepentingan internal 
dan eksternal  
 

   v  

5 Penetapan 
Pelaksanaan  
kriteria Minimal 
hasil  Penelitian 

UPPS memastikan 
pelaksanaan pemenuhan 
kriteria minimal hasil 
penelitian.                              
1. Hasil penelitian yang 
dilaksanakan dosen dan 
mahasiswa Program Studi 
merupakan semua luaran 
yang dihasilkan melalui 
kegiatan yang memenuhi 
kaidah dan metode ilmiah 
secara sistematis sesuai 
otonomi keilmuan dan 
budaya akademik                        

Unit pengelola 
penelitian sudah  
memastikan 
pelaksanaan 
pemenuhan kriteria 
minimal hasil 
penelitian meliputi  
keempat aspek 
 

  v   
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

2. Hasil penelitian di 
perguruan tinggi diarahkan 
dalam rangka 
mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi,                                                                                 
3.  meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat                            
4. meningkatkan daya saing 
bangsa.    
 

6 Penetapan 
kriteria Minimal 
hasil  Penelitian  

Unit Pengelola  penelitian 
sudah menetapkan:                      
1. Hasil penelitian 
mahasiswa diarahkan untuk 
memenuhi  capaian 
pembelajaran lulusan, dan 
ketentuan peraturan di 
perguruan tinggi                            
2. Hasil penelitian 
mahasiswa diarahkan untuk 
memenuhi ketentuan dalam  
rangka mengembangkan 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi        
3. Meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat                                       
4. meningkatkan  daya saing 
bangsa.                                    
 

Unit pengelola 
penelitian sudah  
menetapkan hasil 
penelitian 
mahasiswa meliputi 
4 aspek,  
terdokumentasi 
dengan lengkap, dan 
dapat diakses oleh 
pemangku 
kepentingan internal 
dan eksternal  
 

   v  

7 Transparansi 
Hasil penelitian  

Unit pengelola penelitian 
dan Program Studi 
melaksanakan transparansi 
hasil penelitian  dengan 
cara:                                 
1. diseminarkan                           
2. dipublikasikan                           
3. dipatenkan                                  
4. dan/atau cara lain yang 
dapat digunakan untuk 
menyampaikan hasil 
penelitian kepada 
masyarakat 
 

Unit Pengelola 
penelitian sudah  
melaksanakan 
transparansi hasil 
penelitian dengan 
keempat cara  
 

  v   
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

8  Bentuk pembelajaran 
terintegrasi Penelitian yang 
dilakukan melalui join 
reseach bersama Dunia 
usaha dan Dunia industri  

Bentuk pembelajaran 
berupa: kuliah; 
responsi dan tutorial; 
seminar; praktikum 
perancangan, dan 
pengembangan 
dilakukan di kampus  
 

  v   

AUDIT MUTU Pengabdian Kepada Masyarakat 

9 Kerjasama PkM 
dengan Dunia 
Usaha Dunia 
Industri 

Tersedianya dana PKM 
internal dan eksternal dari  
dunia usaha dan dunia 
industri untuk hilirisasi 
penelitian 
 

Tersedia dana PkM 
yang berasal dari 
institusi dan mandiri 
 

 v    

1
0 

 Penggunaan dana PKM 
bersama Dunia Usaha dan 
Dunia industri meliputi: 
a. perencanaan penelitian; 
b. pelaksanaan penelitian; 
c. pengendalian penelitian; 
d. pemantauan dan evaluasi 
penelitian; 
e. pelaporan hasil 
penelitian; dan 
f. diseminasi hasil 
penelitian. 

Dana PkM digunakan 
untuk semua 
kegiatan dan 
pengusulan Hak 
Kekayaan Intelektual 
(komersialisasi) 
 

   v  

11  Ketersediaan dana 
pengelolaan PKM  bersama 
Dunia Usaha dan Dunia 
industri yang digunakan 
untuk: 
a. manajemen PkM yang 
terdiri atas seleksi proposal, 
pemantauan dan evaluasi, 
pelaporan penelitian, dan 
diseminasi hasil penelitian; 
b. peningkatan kapasitas 
peneliti; dan 
c. insentif publikasi ilmiah 
atau insentif kekayaan 
intelektual (KI) 

Dana pengelolaan 
penelitian digunakan 
untuk kegiatan (a), 
(b), dan publikasi 
hasil kegiatan PkM 
 

   v  
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

12   Bentuk pembelajaran 
teritegrasi PKM melalui 
kerjasama dengan dunia 
usaha dan dunia industri 

Bentuk pembelajaran 
berupa: kuliah; 
responsi dan tutorial; 
seminar; praktikum 
perancangan, dan 
pengembangan 
 

  v   

 
 
 
S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai 
 
 
Bandung ,  Juni 2022                                                                      Anggota  
Ketua Auditor       

1. Yulinurpin 
 
 

 
 
Rd Funny Mustikasari Elita    2. Yadi Mulyadi 

                                                                                                 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DI ISI SAAT AUDIT DOKUMEN 

DI ISI SAAT AUDIT LAPANGAN 
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Hari/Tanggal : Selasa 12 Juli 2022 Auditee : Prodi D4 Pariwisata Bahari  
Jam : Auditor : 
Fak/Prodi : FPIK a. Ketua : Rd Funny Mustikasari Elita 

Nama Dokumen : Daftar Tilik Audit PPkM b. Anggota : Yulinurpin 
Halaman  : c. Anggota : Yadi mulyadi 

 

No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

1 Kerjasama 
Penelitian  
dengan Dunia 
usaha dan dunia 
Industri 

Tersedianya dana penelitian 
internal dan eksternal dari  
dunia usaha dan dunia 
industri 
 

Tersedia dana 
penelitian internal 
yang berasal dari 
institusi dan mandiri 
 

 v    

2 Kerjasama 
Penelitian  
dengan Dunia 
usaha dan dunia 
Industri 

Penggunaan dana penelitian 
bersama Dunia Usaha dan 
Dunia industri meliputi: 
a. perencanaan penelitian; 
b. pelaksanaan penelitian; 
c. pengendalian penelitian; 
d. pemantauan dan evaluasi 
penelitian; 
e. pelaporan hasil 
penelitian; dan 
f. diseminasi hasil 
penelitian. 
 

      

3 Kerjasama 
Penelitian  
dengan Dunia 
usaha dan dunia 
Industri 

Ketersediaan dana 
pengelolaan penelitian 
bersama Dunia Usaha dan 
Dunia industri yang 
digunakan untuk: 
a. manajemen penelitian 
yang terdiri atas seleksi 
proposal, pemantauan dan 
evaluasi, pelaporan 
penelitian, dan diseminasi 
hasil penelitian; 
b. peningkatan kapasitas 
peneliti; dan 

      

11. D4 Pariwisata Bahari  
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

c. publikasi ilmiah atau 
kekayaan intelektual (KI)  
 

4 Pedoman 
Kriteria minimal 
Hasil Penelitian 

Keberadaan pedoman 
penentuan  kriteria minimal 
hasil penelitian yang 
memenuhi aspek:                                              
 1. Hasil penelitian yang 
dilaksanakan dosen dan 
mahasiswa Program Studi 
merupakan semua luaran 
yang dihasilkan melalui 
kegiatan yang memenuhi 
kaidah dan metode ilmiah 
secara sistematis sesuai 
otonomi keilmuan dan 
budaya akademik.                        
2. Hasil penelitian di 
perguruan tinggi diarahkan 
dalam rangka 
mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi,                                                                                
3.  meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat                                                                       
4. meningkatkan daya saing 
bangsa.    
 

Unit pengelola 
penelitian telah 
memiliki pedoman 
penentuan kriteria 
minimal hasil 
penelitian yang 
memenuhi keempat 
aspek 
 

  v   

5 Penetapan 
Pelaksanaan  
kriteria Minimal 
hasil  Penelitian 

UPPS memastikan 
pelaksanaan pemenuhan 
kriteria minimal hasil 
penelitian.                              
1. Hasil penelitian yang 
dilaksanakan dosen dan 
mahasiswa Program Studi 
merupakan semua luaran 
yang dihasilkan melalui 
kegiatan yang memenuhi 
kaidah dan metode ilmiah 
secara sistematis sesuai 
otonomi keilmuan dan 
budaya akademik                        
2. Hasil penelitian di 
perguruan tinggi diarahkan 
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

dalam rangka 
mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi,                                                                                 
3.  meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat                            
4. meningkatkan daya saing 
bangsa.    
 

6 Penetapan 
kriteria Minimal 
hasil  Penelitian  

Unit Pengelola  penelitian 
sudah menetapkan:                      
1. Hasil penelitian 
mahasiswa diarahkan untuk 
memenuhi  capaian 
pembelajaran lulusan, dan 
ketentuan peraturan di 
perguruan tinggi                            
2. Hasil penelitian 
mahasiswa diarahkan untuk 
memenuhi ketentuan dalam  
rangka mengembangkan 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi        
3. Meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat                                       
4. meningkatkan  daya saing 
bangsa.                                    
 

Unit pengelola 
penelitian sudah  
menetapkan hasil 
penelitian 
mahasiswa meliputi 
4 aspek 
 

  v   

7 Transparansi 
Hasil penelitian  

Unit pengelola penelitian 
dan Program Studi 
melaksanakan transparansi 
hasil penelitian  dengan 
cara:                                 
1. diseminarkan                           
2. dipublikasikan                           
3. dipatenkan                                  
4. dan/atau cara lain yang 
dapat digunakan untuk 
menyampaikan hasil 
penelitian kepada 
masyarakat 
 

Unit Pengelola 
penelitian sudah  
melaksanakan 
transparansi hasil 
penelitian dengan 1-
3 cara 
 

 v    

8  Bentuk pembelajaran 
terintegrasi Penelitian yang 

Bentuk pembelajaran 
berupa: kuliah; 

  v   
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

dilakukan melalui join 
reseach bersama Dunia 
usaha dan Dunia industri  

responsi dan tutorial; 
seminar; praktikum 
perancangan, dan 
pengembangan 
dilakukan di kampus  
 

AUDIT MUTU Pengabdian Kepada Masyarakat 

9 Kerjasama PkM 
dengan Dunia 
Usaha Dunia 
Industri 

Tersedianya dana PKM 
internal dan eksternal dari  
dunia usaha dan dunia 
industri untuk hilirisasi 
penelitian 
 

Tersedia dana PkM 
yang berasal dari 
institusi dan mandiri 
 

 v    

10  Penggunaan dana PKM 
bersama Dunia Usaha dan 
Dunia industri meliputi: 
a. perencanaan penelitian; 
b. pelaksanaan penelitian; 
c. pengendalian penelitian; 
d. pemantauan dan evaluasi 
penelitian; 
e. pelaporan hasil 
penelitian; dan 
f. diseminasi hasil 
penelitian. 

      

11  Ketersediaan dana 
pengelolaan PKM  bersama 
Dunia Usaha dan Dunia 
industri yang digunakan 
untuk: 
a. manajemen PkM yang 
terdiri atas seleksi proposal, 
pemantauan dan evaluasi, 
pelaporan penelitian, dan 
diseminasi hasil penelitian; 
b. peningkatan kapasitas 
peneliti; dan 
c. insentif publikasi ilmiah 
atau insentif kekayaan 
intelektual (KI) 

      

12   Bentuk pembelajaran 
teritegrasi PKM melalui 

Bentuk pembelajaran 
berupa: kuliah; 

 v    
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

kerjasama dengan dunia 
usaha dan dunia industri 

responsi dan tutorial; 
seminar; dan 
praktikum 
 

 
S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai 
 
 
Bandung ,  Juni 2022 
Ketua Auditor      Anggota 

1. Yulinurpin 
 
 
 
 
 
Rd Funny Mustikasari Elita    2. Yadi Mulyadi 
 

                                                                                                      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

DI ISI SAAT AUDIT DOKUMEN 

DI ISI SAAT AUDIT LAPANGAN 
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Hari/Tanggal : Jumat 15 Juli 2022 Auditee : Prodi D4 Pemasaran Digital  
Jam : Auditor : 
Fak/Prodi : FEB a. Ketua : Rd Funny Mustikasari Elita 

Nama Dokumen : Daftar Tilik  Audit PPkM b. Anggota : Wati Sukmawati 
Halaman  : c. Anggota : Iis Musrifah 

 

No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

1 Kerjasama 
Penelitian  
dengan Dunia 
usaha dan dunia 
Industri 

Tersedianya dana penelitian 
internal dan eksternal dari  
dunia usaha dan dunia industri 
 

Tersedia dana 
penelitian internal 
yang berasal dari 
institusi dan mandiri 
 

 v    

2 Kerjasama 
Penelitian  
dengan Dunia 
usaha dan dunia 
Industri 

Penggunaan dana penelitian 
bersama Dunia Usaha dan 
Dunia industri meliputi: 
a. perencanaan penelitian; 
b. pelaksanaan penelitian; 
c. pengendalian penelitian; 
d. pemantauan dan evaluasi 
penelitian; 
e. pelaporan hasil penelitian; 
dan 
f. diseminasi hasil penelitian. 
 

      

3 Kerjasama 
Penelitian  
dengan Dunia 
usaha dan dunia 
Industri 

Ketersediaan dana pengelolaan 
penelitian bersama Dunia Usaha 
dan Dunia industri yang 
digunakan untuk: 
a. manajemen penelitian yang 
terdiri atas seleksi proposal, 
pemantauan dan evaluasi, 
pelaporan penelitian, dan 
diseminasi hasil penelitian; 
b. peningkatan kapasitas 
peneliti; dan 
c. publikasi ilmiah atau 
kekayaan intelektual (KI)  
 

      

12. D4 Pemasaran Digital 
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

4 Pedoman 
Kriteria minimal 
Hasil Penelitian 

Keberadaan pedoman 
penentuan  kriteria minimal 
hasil penelitian yang memenuhi 
aspek:                                              
 1. Hasil penelitian yang 
dilaksanakan dosen dan 
mahasiswa Program Studi 
merupakan semua luaran yang 
dihasilkan melalui kegiatan 
yang memenuhi kaidah dan 
metode ilmiah secara sistematis 
sesuai otonomi keilmuan dan 
budaya akademik.                        
2. Hasil penelitian di perguruan 
tinggi diarahkan dalam rangka 
mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi,                                                                                
3.  meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat                                                                       
4. meningkatkan daya saing 
bangsa.    
 

Unit pengelola 
penelitian belum 
memiliki pedoman 
penentuan kriteria 
minimal hasil 
penelitian 
 

v     

5 Penetapan 
Pelaksanaan  
kriteria Minimal 
hasil  Penelitian 

UPPS memastikan pelaksanaan 
pemenuhan kriteria minimal 
hasil penelitian.                              
1. Hasil penelitian yang 
dilaksanakan dosen dan 
mahasiswa Program Studi 
merupakan semua luaran yang 
dihasilkan melalui kegiatan 
yang memenuhi kaidah dan 
metode ilmiah secara sistematis 
sesuai otonomi keilmuan dan 
budaya akademik                        
2. Hasil penelitian di perguruan 
tinggi diarahkan dalam rangka 
mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi,                                                                                 
3.  meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat                            
4. meningkatkan daya saing 
bangsa.    
 

Unit pengelola 
penelitian belum 
memastikan 
pelaksanaan 
pemenuhan kriteria 
minimal hasil 
penelitian 
 

v     
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

6 Penetapan 
kriteria Minimal 
hasil  Penelitian  

Unit Pengelola  penelitian sudah 
menetapkan:                      
1. Hasil penelitian mahasiswa 
diarahkan untuk memenuhi  
capaian pembelajaran lulusan, 
dan ketentuan peraturan di 
perguruan tinggi                            
2. Hasil penelitian mahasiswa 
diarahkan untuk memenuhi 
ketentuan dalam  
rangka mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi        
3. Meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat                                       
4. meningkatkan  daya saing 
bangsa.                                    
 

Unit pengelola 
penelitian sudah  
menetapkan hasil 
penelitian 
mahasiswa meliputi 
1-3 aspek 
 

 v    

7 Transparansi 
Hasil penelitian  

Unit pengelola penelitian dan 
Program Studi melaksanakan 
transparansi hasil penelitian  
dengan cara:                                 
1. diseminarkan                           
2. dipublikasikan                           
3. dipatenkan                                  
4. dan/atau cara lain yang dapat 
digunakan untuk 
menyampaikan hasil penelitian 
kepada masyarakat 
 

      

8  Bentuk pembelajaran 
terintegrasi Penelitian yang 
dilakukan melalui join reseach 
bersama Dunia usaha dan Dunia 
industri  

      

AUDIT MUTU Pengabdian Kepada Masyarakat 

9 Kerjasama PkM 
dengan Dunia 
Usaha Dunia 
Industri 

Tersedianya dana PKM internal 
dan eksternal dari  dunia usaha 
dan dunia industri untuk 
hilirisasi penelitian 
 

Tersedia dana PkM 
yang berasal dari 
institusi dan mandiri 
 

 v    

10  Penggunaan dana PKM bersama 
Dunia Usaha dan Dunia industri 
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

meliputi: 
a. perencanaan penelitian; 
b. pelaksanaan penelitian; 
c. pengendalian penelitian; 
d. pemantauan dan evaluasi 
penelitian; 
e. pelaporan hasil penelitian; 
dan 
f. diseminasi hasil penelitian. 

11  Ketersediaan dana pengelolaan 
PKM  bersama Dunia Usaha dan 
Dunia industri yang digunakan 
untuk: 
a. manajemen PkM yang terdiri 
atas seleksi proposal, 
pemantauan dan evaluasi, 
pelaporan penelitian, dan 
diseminasi hasil penelitian; 
b. peningkatan kapasitas 
peneliti; dan 
c. insentif publikasi ilmiah atau 
insentif kekayaan intelektual 
(KI) 

      

12   Bentuk pembelajaran 
teritegrasi PKM melalui 
kerjasama dengan dunia usaha 
dan dunia industri 

      

 
 
S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai 
 
 
Bandung ,29  Juni 2022 
Ketua Auditor      Anggota 
                                                                                                     1. Wati Sukmawati     

 
 
Rd Funny Mustikasari Elita                                                 2. Iis Musrifah                                                       

  

DI ISI SAAT AUDIT DOKUMEN  
 
 DI ISI SAAT AUDIT LAPANGAN  
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Hari/Tanggal : Jumat 15 Juli 2022 Auditee : Prodi D4 Teknologi Industri 
Kimia  

Jam : Auditor : 
Fak/Prodi : FMIPA a. Ketua : Rd Funny Mustikasari Elita 

Nama Dokumen : Daftar Tilik Audit PPkM b. Anggota : Wati Sukmawati 
Halaman  : c. Anggota : Iis Musrifah 

 

No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

1 Kerjasama 
Penelitian  
dengan Dunia 
usaha dan dunia 
Industri 

Tersedianya dana penelitian 
internal dan eksternal dari  
dunia usaha dan dunia 
industri 
 

Tersedia dana 
penelitian internal 
yang berasal dari 
institusi dan mandiri, 
Pemerintah, atau 
dunia usaha dan 
dunia industri dari 
sumber dana lainnya 
dari dalam dan luar 
negeri 
 

  v   

2 Kerjasama 
Penelitian  
dengan Dunia 
usaha dan dunia 
Industri 

Penggunaan dana penelitian 
bersama Dunia Usaha dan 
Dunia industri meliputi: 
a. perencanaan penelitian; 
b. pelaksanaan penelitian; 
c. pengendalian penelitian; 
d. pemantauan dan evaluasi 
penelitian; 
e. pelaporan hasil 
penelitian; dan 
f. diseminasi hasil 
penelitian. 
 

Dana penelitian 
digunakan untuk 
sebagian kegiatan  
 

 v    

13.  D4 Teknologi Industri Kimia 
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

3 Kerjasama 
Penelitian  
dengan Dunia 
usaha dan dunia 
Industri 

Ketersediaan dana 
pengelolaan penelitian 
bersama Dunia Usaha dan 
Dunia industri yang 
digunakan untuk: 
a. manajemen penelitian 
yang terdiri atas seleksi 
proposal, pemantauan dan 
evaluasi, pelaporan 
penelitian, dan diseminasi 
hasil penelitian; 
b. peningkatan kapasitas 
peneliti; dan 
c. publikasi ilmiah atau 
kekayaan intelektual (KI)  
 

Dana pengelolaan 
penelitian digunakan 
untuk kegiatan (a) 
dan (b) 
 

 v    

4 Pedoman 
Kriteria minimal 
Hasil Penelitian 

Keberadaan pedoman 
penentuan  kriteria minimal 
hasil penelitian yang 
memenuhi aspek:                                              
 1. Hasil penelitian yang 
dilaksanakan dosen dan 
mahasiswa Program Studi 
merupakan semua luaran 
yang dihasilkan melalui 
kegiatan yang memenuhi 
kaidah dan metode ilmiah 
secara sistematis sesuai 
otonomi keilmuan dan 
budaya akademik.                        
2. Hasil penelitian di 
perguruan tinggi diarahkan 
dalam rangka 
mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi,                                                                                
3.  meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat                                                                       
4. meningkatkan daya saing 
bangsa.    
 

Unit pengelola 
penelitian telah 
memiliki pedoman 
penentuan kriteria 
minimal hasil 
penelitian yang 
memenuhi keempat 
aspek 
 

  v   

5 Penetapan 
Pelaksanaan  

UPPS memastikan 
pelaksanaan pemenuhan 
kriteria minimal hasil 

Unit pengelola 
penelitian sudah  
memastikan 

  v   
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

kriteria Minimal 
hasil  Penelitian 

penelitian.                              
1. Hasil penelitian yang 
dilaksanakan dosen dan 
mahasiswa Program Studi 
merupakan semua luaran 
yang dihasilkan melalui 
kegiatan yang memenuhi 
kaidah dan metode ilmiah 
secara sistematis sesuai 
otonomi keilmuan dan 
budaya akademik                        
2. Hasil penelitian di 
perguruan tinggi diarahkan 
dalam rangka 
mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi,                                                                                 
3.  meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat                            
4. meningkatkan daya saing 
bangsa.    
 

pelaksanaan 
pemenuhan kriteria 
minimal hasil 
penelitian meliputi  
keempat aspek 
 

6 Penetapan 
kriteria Minimal 
hasil  Penelitian  

Unit Pengelola  penelitian 
sudah menetapkan:                      
1. Hasil penelitian 
mahasiswa diarahkan untuk 
memenuhi  capaian 
pembelajaran lulusan, dan 
ketentuan peraturan di 
perguruan tinggi                            
2. Hasil penelitian 
mahasiswa diarahkan untuk 
memenuhi ketentuan dalam  
rangka mengembangkan 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi        
3. Meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat                                       
4. meningkatkan  daya saing 
bangsa.                                    
 

Unit pengelola 
penelitian belum 
menetapkan hasil 
penelitian 
mahasiswa  
 

v     

7 Transparansi 
Hasil penelitian  

Unit pengelola penelitian 
dan Program Studi 
melaksanakan transparansi 

Unit Pengelola 
penelitian sudah  
melaksanakan 

 v    
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

hasil penelitian  dengan 
cara:                                 
1. diseminarkan                           
2. dipublikasikan                           
3. dipatenkan                                  
4. dan/atau cara lain yang 
dapat digunakan untuk 
menyampaikan hasil 
penelitian kepada 
masyarakat 
 

transparansi hasil 
penelitian dengan 1-
3 cara 
 

8  Bentuk pembelajaran 
terintegrasi Penelitian yang 
dilakukan melalui join 
reseach bersama Dunia 
usaha dan Dunia industri  

Bentuk pembelajaran 
berupa: kuliah; 
responsi dan tutorial; 
seminar; praktikum, 
perancangan, 
pengembangan, dan 
Penelitian yang 
berasal dari kasus 
nyata di dunia usaha 
(mitra) dan dunia 
industri melalui join 
research 
 

   v  

AUDIT MUTU Pengabdian Kepada Masyarakat 

9 Kerjasama PkM 
dengan Dunia 
Usaha Dunia 
Industri 

Tersedianya dana PKM 
internal dan eksternal dari  
dunia usaha dan dunia 
industri untuk hilirisasi 
penelitian 
 

Tersedia dana PkM 
yang berasal dari 
institusi dan mandiri 
 

 v    

1
0 

 Penggunaan dana PKM 
bersama Dunia Usaha dan 
Dunia industri meliputi: 
a. perencanaan penelitian; 
b. pelaksanaan penelitian; 
c. pengendalian penelitian; 
d. pemantauan dan evaluasi 
penelitian; 
e. pelaporan hasil 
penelitian; dan 

Dana PkM digunakan 
untuk sebagian 
kegiatan  
 

 v    
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

f. diseminasi hasil 
penelitian. 

1
1 

 Ketersediaan dana 
pengelolaan PKM  bersama 
Dunia Usaha dan Dunia 
industri yang digunakan 
untuk: 
a. manajemen PkM yang 
terdiri atas seleksi proposal, 
pemantauan dan evaluasi, 
pelaporan penelitian, dan 
diseminasi hasil penelitian; 
b. peningkatan kapasitas 
peneliti; dan 
c. insentif publikasi ilmiah 
atau insentif kekayaan 
intelektual (KI) 

Dana pengelolaan 
penelitian hanya 
digunakan untuk 
kegiatan (a) 
 

 v    

1
2  

 Bentuk pembelajaran 
teritegrasi PKM melalui 
kerjasama dengan dunia 
usaha dan dunia industri 

Bentuk pembelajaran 
berupa: kuliah; 
responsi dan tutorial; 
seminar; praktikum 
perancangan, dan 
pengembangan 
 

  v   

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai 
 
Bandung ,29  Juni 2022                                                                 Anggota  
Ketua Auditor       

1.  Wati Sukmawati 

 
Rd Funny Mustukasari Elita  

                                                                                   2. Iis Musrifah 
  

                                                                                       
 

 

DI ISI SAAT AUDIT DOKUMEN 

DI ISI SAAT AUDIT LAPANGAN 
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Hari/Tanggal : Jumat 15 Juli 2022 Auditee : Prodi D4 Manajemen 
Produksi Media 

Jam : Auditor : 
Fak/Prodi : FMIPA a. Ketua : Rd Funny Mustikasari Elita 

Nama Dokumen : Daftar Tilik Audit PPkM b. Anggota : Wati Sukmawati 
Halaman  : c. Anggota : Iis Musrifah 

 
 

KAPRODI MANAJEMEN PRODUKSI MEDIA SAAT DIAUDIT TIDAK MENGISI 
FORMULIR DAFTAR TILIK 
 

No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

1 Kerjasama 
Penelitian  
dengan Dunia 
usaha dan dunia 
Industri 

Tersedianya dana penelitian 
internal dan eksternal dari  dunia 
usaha dan dunia industri 
 

      

2 Kerjasama 
Penelitian  
dengan Dunia 
usaha dan dunia 
Industri 

Penggunaan dana penelitian 
bersama Dunia Usaha dan Dunia 
industri meliputi: 
a. perencanaan penelitian; 
b. pelaksanaan penelitian; 
c. pengendalian penelitian; 
d. pemantauan dan evaluasi 
penelitian; 
e. pelaporan hasil penelitian; dan 
f. diseminasi hasil penelitian. 
 

      

3 Kerjasama 
Penelitian  
dengan Dunia 
usaha dan dunia 
Industri 

Ketersediaan dana pengelolaan 
penelitian bersama Dunia Usaha 
dan Dunia industri yang 
digunakan untuk: 
a. manajemen penelitian yang 
terdiri atas seleksi proposal, 
pemantauan dan evaluasi, 
pelaporan penelitian, dan 

      

14.  Manajemen Produksi Media 
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

diseminasi hasil penelitian; 
b. peningkatan kapasitas peneliti; 
dan 
c. publikasi ilmiah atau kekayaan 
intelektual (KI)  
 

4 Pedoman 
Kriteria minimal 
Hasil Penelitian 

Keberadaan pedoman penentuan  
kriteria minimal hasil penelitian 
yang memenuhi aspek:                                              
 1. Hasil penelitian yang 
dilaksanakan dosen dan 
mahasiswa Program Studi 
merupakan semua luaran yang 
dihasilkan melalui kegiatan yang 
memenuhi kaidah dan metode 
ilmiah secara sistematis sesuai 
otonomi keilmuan dan budaya 
akademik.                        
2. Hasil penelitian di perguruan 
tinggi diarahkan dalam rangka 
mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi,                                                                                
3.  meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat                                                                       
4. meningkatkan daya saing 
bangsa.    
 

      

5 Penetapan 
Pelaksanaan  
kriteria Minimal 
hasil  Penelitian 

UPPS memastikan pelaksanaan 
pemenuhan kriteria minimal 
hasil penelitian.                              
1. Hasil penelitian yang 
dilaksanakan dosen dan 
mahasiswa Program Studi 
merupakan semua luaran yang 
dihasilkan melalui kegiatan yang 
memenuhi kaidah dan metode 
ilmiah secara sistematis sesuai 
otonomi keilmuan dan budaya 
akademik                        
2. Hasil penelitian di perguruan 
tinggi diarahkan dalam rangka 
mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi,                                                                                 
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

3.  meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat                            
4. meningkatkan daya saing 
bangsa.    
 

6 Penetapan 
kriteria Minimal 
hasil  Penelitian  

Unit Pengelola  penelitian sudah 
menetapkan:                      
1. Hasil penelitian mahasiswa 
diarahkan untuk memenuhi  
capaian pembelajaran lulusan, 
dan ketentuan peraturan di 
perguruan tinggi                            
2. Hasil penelitian mahasiswa 
diarahkan untuk memenuhi 
ketentuan dalam  
rangka mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi        
3. Meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat                                       
4. meningkatkan  daya saing 
bangsa.                                    
 

      

7 Transparansi 
Hasil penelitian  

Unit pengelola penelitian dan 
Program Studi melaksanakan 
transparansi hasil penelitian  
dengan cara:                                 
1. diseminarkan                           
2. dipublikasikan                           
3. dipatenkan                                  
4. dan/atau cara lain yang dapat 
digunakan untuk menyampaikan 
hasil penelitian kepada 
masyarakat 
 

      

8  Bentuk pembelajaran 
terintegrasi Penelitian yang 
dilakukan melalui join reseach 
bersama Dunia usaha dan Dunia 
industri  

    v  

 

9 Kerjasama PkM 
dengan Dunia 

Tersedianya dana PKM internal 
dan eksternal dari  dunia usaha 
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No 
Referensi 

(Butir Mutu) 
Pertanyaan 

Hasil Observasi/  
Audit Visitasi 

BM 
SM M 

ML Catatan 
Khusus 

Usaha Dunia 
Industri 

dan dunia industri untuk 
hilirisasi penelitian 
 

10  Penggunaan dana PKM bersama 
Dunia Usaha dan Dunia industri 
meliputi: 
a. perencanaan penelitian; 
b. pelaksanaan penelitian; 
c. pengendalian penelitian; 
d. pemantauan dan evaluasi 
penelitian; 
e. pelaporan hasil penelitian; dan 
f. diseminasi hasil penelitian. 

      

11  Ketersediaan dana pengelolaan 
PKM  bersama Dunia Usaha dan 
Dunia industri yang digunakan 
untuk: 
a. manajemen PkM yang terdiri 
atas seleksi proposal, 
pemantauan dan evaluasi, 
pelaporan penelitian, dan 
diseminasi hasil penelitian; 
b. peningkatan kapasitas peneliti; 
dan 
c. insentif publikasi ilmiah atau 
insentif kekayaan intelektual (KI) 

      

12   Bentuk pembelajaran teritegrasi 
PKM melalui kerjasama dengan 
dunia usaha dan dunia industri 

      

 
S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai                        
                                                          
Bandung ,29  Juni 2022                                                    Anggota  
 
Ketua Auditor         
                                                                                          1. Wati Sukmawati  

                    
                                                                                            2. Iis Musrifah 
Rd Funny Mustikasari Elita  

DI ISI SAAT AUDIT DOKUMEN 

DI ISI SAAT AUDIT LAPANGAN 
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Penutup 

 Universitas Padjadjaran merupakan perguruan tinggi negeri yang terus berusaha untuk 

meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas 

akademik itu sendiri. Hal ini juga terkait dengan salah satu misi UNPAD yaitu menjadi universitas 

unggul dalam penyelenggaraan pendidikan kelas dunia. Menyikapi kondisi ini, sudah seyogyanya 

Universitas Padjadjaran mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian 

internal dengan melaksanakan AUDIT MUTU Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk 

peningkatan  mutu akademik. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi 

yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan menjadi lebih baik 

dari tahun sebelumnya. 

 Kegiatan ini terkait dengan program Renstra lima tahunan terutama pada rencana kerja bidang 

Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat UNPAD pada program kerja peningkatan mutu 

input, proses dan output pendidikan dan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik. 

Adapun sasaran dari program kerja ini adalah meningkatnya mutu akademik dan adanya 

penjaminan mutu. 

 

 


