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KATA PENGANTAR 

 

 

Segala puji dan syukur diucapkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan 

rahmat-Nya, telah dilaksanakan penyusunan laporan kegiatan tentang Monitoring 

e-SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) Program Studi di Fakultas Perikanan 

dan Kelautan Universitas Riau (FPK Unri). 

Laporan kegiatan ini merupakan salah satu program dari Lembaga 

Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) Universitas Riau 

untuk meningkatkan Standar Mutu Internal terhadap seluruh Program Studi di 

lingkungan Universitas Riau, termasuk Fakultas Perikanan dan Kelautan. Tujuan 

laporan kegiatan adalah mengetahui proses e-SPMI Program Studi di FPK Unri. 

Kegiatan ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan  di FPK Unri. Hal ini 

diharapkan memberikan suatu pandangan terhadap pentingnya pemahaman 

tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal, khususnya bagi Program Studi di 

lingkungan FPK Unri dalam menunjang mutu akademik. 

Penyusunan laporan monitoring e-SPMI masih banyak kekurangan. Oleh 

karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan agar penyusunan 

laporan kegiatan ini dapat tersusun dengan baik. 

 

 

    Pekanbaru, 18 Juni 2022 

               Tim SPM FPK Unri 
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A.  LATAR BELAKANG 

Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau (FPK Unri) terus 

meningkatkan mutu akademik  dan sumberdaya manusia yang ahli di berbagai bidang 

perikanan dan kelautan. Fakultas Perikanan dan Kelautan  sebagai salah satu fakultas 

yang berada di lingkungan Universitas Riau, telah menyusun dan menyelaraskan arah 

dan strategi kebijakan Universitas Riau. Hal ini juga berdasarkan pokok pikiran yang 

ada pada arah dan strategi kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 

dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI). Berdasarkan hal 

tersebut, maka arah kebijakan Universitas Riau adalah:  

a. Meningkatkan jumlah lulusan perguruan tinggi. 

b. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan relevan dengan kebutuhan 

pembangunan. 

c. Meningkatkan kualitas dan produktivitas IPTEK. 

d. Mengembangkan sistem inovasi teknologi tepat guna. 

 

FPK Unri selaku penyelenggara program pendidikan mempunyai peran penting 

dalam mensukseskan program Universitas Riau. Selain untuk menyelenggarakan 

pendidikan dan pengajaran, tugas pokok FPK Unri adalah penelitian bidang 

perikanan dan kelautan yaitu menggunakan iptek untuk mengeksploitasi sumberdaya 

perikanan dan kelautan seperti teknologi penangkapan, produksi sumberdaya 

perikanan melalui pembenihan/pembesaran, konservasi lingkungan laut, bioteknologi 

kelautan, teknologi pasca panen, dan pemasaran sumberdaya perikanan.  

Penelitian diarahkan kepada lingkungan perairan, baik perairan umum maupun 

perairan pesisir dan laut. Selain itu, tugas FPK Unri adalah menyebarkan informasi 

kepada masyarakat yang berhubungan dengan perikanan dan kelautan melalui 

program yang dikenal dengan pengabdian kepada masyarakat. Hasil pendidikan dan 

pengajaran diselenggarakan di kampus sehingga menghasilkan sarjana, magister dan 

doktor yang dapat mengembangkan ilmunya sesuai dunia perikanan dan kelautan. 

Hal ini diharapkan dapat mencapai mutu akademik yang perlu untuk  dipertahankan 

dan mutu akademik yang perlu untuk ditindaklanjuti di tingkat 6 Program Studi S1 

(Budidaya Perairan/BDP, Ilmu Kelautan/IK, Pemanfaatan Sumberdaya Perairan/PSP, 

Teknologi Hasil Perikanan/THP, Manajemen Sumberdaya Perairan/MSP, dan 

Agrobisnis Perikanan/AP), Fakultas, dan Universitas Riau. 
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Selain itu, ada 1 Program Studi S2 Ilmu Kelautan dan 1 Program Studi S3 Ilmu 

Kelautan juga di FPK Unri diharapkan mencapai mutu akademiknya. FPK Unri 

sebagai suatu lembaga berperan langsung dengan mengembangkan iptek untuk 

diabdikan kepada masyarakat luas, diterapkan demi meningkatkan pengetahuan 

masyarakat dalam mengelola sumberdaya perikanan dan kelautan. Keberadaan FPK 

Unri sangat strategis, dengan kondisi alam dan kultur di Provinsi Riau dan pantai 

timur Pulau Sumatera,  lingkungan perairan yang luas dan budaya maritim. FPK Unri 

berdiri pada tahun 1964, dengan satu jurusan yaitu Jurusan Perikanan Laut.  

FPK Unri dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik melalui suatu 

peningkatan kualitas dosen, tenaga kependidikan, laboran; penyediaan sarana 

prasarana yang memadai, sistem pembelajaran dengan kurikulum berbasis Outcomes 

Base Education (OBE), kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) dan 

menjalin kerja sama antara stake holder. Harapannya adalah lulusan FPK Unri 

mampu berkompetisi di dunia kerja baik di tingkat nasional maupun internasional. 

FPK Unri berdasarkan visi dan misi yang telah disusun, senantiasa berpijak pada 

kawasan Wilayah Barat Indonesia, merupakan areal untuk pengembangan dan 

penyebarluasan informasi bidang perikanan dan kelautan. Hal ini juga diselaraskan 

dengan visi dan misi Universitas Riau. 

 

Visi Universitas Riau:  
“ Menjadi universitas riset unggul bermartabat di bidang sains dan 

teknologi di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035 ”. 

 

Visi FPK Unri: 

” Mewujudkan pendidikan tinggi yang unggul di Indonesi  dalam 

menghasilkan sumber daya manusia (SDM) dan IPTEK perikanan dan 

kelautan menjelang tahun 2035 ”. 

 

 
Misi FPK Unri: 

a. Melaksanakan pendidikan di bidang perikanan dan kelautan untuk 

menghasilkan lulusan yang menguasai IPTEK perikanan dan 

kelautan. 

b. Melaksanakan penelitian dalam rangka menemukan dan 

mengembangkan IPTEK perikanan dan kelautan yang berbasis 

potensi sumberdaya lokal. 

c. Melaksanakan pengabdian masyarakat melalui pemberdayaan 

masyarakat dan penerapan, pengembangan serta diseminasi IPTEK 

perikanan dan kelautan.  
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Tujuan Strategis FPK Unri: 
a. Menghasilkan lulusan dari berbagai strata pendidikan, yang 

menguasai IPTEK perikanan dan kelautan. 

b.  Menghasilkan IPTEK perikanan dan kelautan yang efisien, efektif 

dan adaptif.  

c.  Menerapkan dan menyebarluaskan IPTEK perikanan dan kelautan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program 

pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. 

 

 
Sasaran Strategis FPK Unri: 
 a.  Tersedianya akses untuk meningkatkan mutu pendidikan program 

studi dan lulusan mahasiswa FPK Unri. 

 b.  Peningkatan mutu penelitian dan tersedianya hasil penelitian IPTEK 

bidang perikanan dan kelautan yang efisien dan efektif bagi 

pembangunan regional, nasional 

     dan internasional. 

 c.  Peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat dan tersedianya 

sistem, model dan teknologi bidang perikanan dan kelautan yang 

mampu memecahkan persoalan dasar masyarakat.  

 d.  Peningkatan kapasitas SDM dan perluasan jaringan kerja sama FPK 

Unri dengan stakeholder. 

 

Dalam rangka mewujudkan mutu program studi yang berkelanjutan, maka 

FPK Unri berperan sebagai Unit Pengelola Program Studi (UPPS) yang telah 

berkomitmen untuk meningkatkan mutu fakultas dan program studi. Peningkatan 

mutu dapat dilakukan melalui suatu upaya pengembangan dan peningkatan 

fakultas dan program studi yang dikelola yaitu dengan membentuk Sistem 

Penjaminan Mutu (SPM) Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. 

Pimpinan FPK Unri menugaskan Satuan Penjaminan Mutu Fakultas Perikanan 

dan Kelautan (SPM FPK) untuk mengaudit FPK Unri, program studi S1 BDP, IK, 

PSP, THP, MSP, dan AP, termasuk 2 Program Studi S2 dan S3 Ilmu kelautan dengan 

melakukan evaluasi setiap tahunnya. Berdasarkan informasi dan data yang telah 

didapatkan, maka FPK Unri mengevaluasi, memahami kondisi dan mutu program 

studi dengan baik. FPK Unri merencanakan langkah pengembangan,  perbaikan yang 

berkelanjutan dan mempertimbangkan rekomendasi hasil e-SPMI. 

 Hal ini diikuti dengan melakukan langkah perbaikan sesuai standar mutu 

universitas yang belum tercapai. Selain itu, kinerja SPM FPK Unri juga harus 

dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan komprehensif. Lembaga Pengembangan 

dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Riau (LPPMP Unri) berperan dalam 
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penjaminan mutu di FPK Unri. Tim asesor dan auditor internal LPPMP Unri 

berperan untuk pengawasan dan melakukan koordinasi dengan tim SPM FPK Unri. 

Hal ini dilakukankan dalam bentuk evaluasi program studi di FPK Unri yang 

dilakukan tiap tahun. Hasil evaluasi monitoring (monev) tersebut dapat digunakan 

untuk menyusun Laporan Evaluasi Diri (LED) untuk persyaratan akreditasi program 

studi di FPK Unri. 

Hasil monev e-SPMI berperan dalam menentukan langkah pengembangan, 

perbaikan FPK Unri dan program studi dengan baik dan efisien. Misalnya proses 

perbaikan yang berkaitan dengan kegiatan akademik (pendidikan, pengajaran, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) dapat disesuaikan dengan kondisi 

program studi di FPK Unri. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kegiatan Monitoring e-SPMI Program 

Studi Tahun 2022 di FPK Unri perlu dilakukan. 

 

B.  DASAR PELAKSANAAN 

1.  Tahapan Pelaksanaan 

Pelaksanaan Monitoring e-SPMI Program Studi di FPK Unri yang dilakukan 

dengan menggunakan metode analisis deskriptif berupa pengisian e-SPMI melalui 

link web Pusat Jaminan Mutu (PJM) Unri, wawancara dan diskusi. Kegiatan ini 

dilakukan oleh program studi dalam  bidang perikanan dan kelautan secara efektif. 

Peserta pada kegiatan monitoring e-SPMI ini adalah 6 program studi di FPK 

Unri yaitu Program Studi Budidaya Perairan (BDP), Ilmu Kelautan (IK), 

Pemanfaatan Sumberdaya Perairan (PSP), Teknologi Hasil Perikanan (THP), 

Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP) dan Agrobisnis Perikanan (AP). Ikut 

serta 2 Program Studi S2 dan S3 Ilmu Kelautan yang dinilai. Sebelum dilakukan 

kegiatan pengisian formulir mutu di e-SPMI, SPM FPK melakukan sosialisasi 

dengan mendatangkan narasumber dari PJM LPPMP Unri yaitu Bapak Rahmat 

Rizal Adhi, ST, MT.  

Pelaksanaan kegiatan monitoring e-SPMI berguna untuk memperoleh banyak 

masukan untuk berkembang dalam bidang SPMI. Mutu pendidikan sangat penting 

Karen berhubungan dengan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu 

bersaing ditingkat nasional dan internasional. 
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Tahapan pelaksanaan kegiatan monitoring e-SPMI terdiri atas : 

a.   Tahap Persiapan 

Tahap persiapan merupakan tahap yang diperlukan untuk dapat 

memperlancar dan mempermudah kegiatan monitoring e-SPMF ini. Adapun 

tahapannya adalah: 

 Memperbanyak dokumen mutu program studi yang diberikan kepada tim SPM 

FPK Unri. 

 Mempersiapkan ruangan dan kelengkapan lain untuk pelaksanaan kegiatan 

monitoring e-SPMI. 

 

b.   Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 

Tahapan ini merupakan suatu tahap yang diperlukan untuk melaksanakan 

kegiatan monitoring e-SPMI: 

 Pelaksanaan kegiatan diarahkan oleh tim SPM FPK Unri. 

 Setelah penyajian dan pengisisan dokumen e-SPMI oleh  ketua dan sekretaris 

program studi, diberi kesempatan untuk bertanya kepada tim SPM FPK Unri. 

 Tim SPM FPK Unri memberikan konklusi dan saran terhadap permasalahan 

dalam penyusunan dokumen dan pengisian e-SPMI program studi di FPK Unri. 

  

c.   Tahapan Penyelesaian 

Tahapan penyelesaian terdiri dari perumusan hasil kegiatan monitoring e-

SPMI dan penyusunan berita acara/validasi yang diarahkan oleh ketua tim SPM 

FPK Unri dan Bapak Dr. Rahman Karnila, S.Pi., M.Si (Wakil Dekan Bidang 

Akademik FPK Unri). 

 

2.  Tim Pelaksana Kegiatan 

a. Penasehat :  Prof. Dr. Ir. Bintal Amin, M.Sc. 

b. Penanggung Jawab :  Dr. Rahman Karnila, SPi, MSi. 

    Dr. Ir. Mulyadi, M.Phil. 

                      Dr Ir. Sofyan Husen Siregar, MSc 

c. Ketua Pelaksana :  Dr. Dessy Yoswaty, SPi, MSi. 

d. Sekretaris   :  Dr. Trisla Warningsih, SPi, MSi. 

e. Divisi Standar Mutu :  Novreta Ersyi Darfia, ST, MT 
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f. Divisi Audit Mutu :  Tomi Ramadona, SPi, MSi   

g. Divisi Monev :  Santhy Wisuda Sidauruk, SPi, MSi 

h. Prodi yang monitoring :  S1 Budidaya Perairan 

     S1 Ilmu Kelautan 

     S1 Pemanfaatan Sumberdaya Perairan 

     S1 Teknologi Hasil Perairan 

     S1 Manajemen Sumberdaya Perairan 

     S1 Agrobisnis Perikanan 

   S2 Ilmu Kelautam 

   S3 Ilmu Kelautam 

 

   

C.  TUJUAN PELAKSANAAN 

Kegiatan ini bertujuan untuk: 

a. Menyusun dokumen e-SPMI pada 6 program studi S1 (BDP, IK, PSP, THP, 

MSP, dan AP), termasuk 2 Prodi S2 dan S3 Ilmu Kelautan di FPK Unri. 

b. Mempersiapkan akreditasi program studi di FPK Unri dalam bidang perikanan 

dan kelautan. 

c. Mengembangkan sistem penjaminan mutu di lingkungan FPK Unri supaya dapat 

berlangsung secara efektif dan terarah. 

 

D.  MEKANISME PELAKSANAAN 

1. Media dan Waktu 

Pengisian e-SPMI oleh Gugus Penjaminan Mutu Program Studi (GPM Prodi) 

dilakukan pada alamat http://spmi.unri.ac.id/ menggunakan akun GPM masing-

masing prodi yang telah dibagikan oleh SPM FPK. Pengisian dilakukan pada 

tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022.  

 

2. Sumber Data 

Data yang diisi oleh GPM Prodi pada e-SPMI didapat dari beberapa sumber, 

antara lain: dokumen kelengkapan administrasi prodi, portal akademik, website 

prodi, fakultas, dan universitas, serta data terbaru dari bagian biro akademik dan 

kemahasiswaan FPK Unri.   

http://spmi.unri.ac.id/
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E.  HASIL ANALISIS PELAKSANAAN 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini semakin 

berkembang dengan pesat, seiring dengan peningkatan mutu Perguruan Tinggi. 

Selain itu, Perguruan Tinggi juga diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang 

mampu bersaing di pasaran global dan mempu berkompetisi di dunia kerja. 

Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan suatu kegiatan sistemik untuk 

meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Oleh 

sebab itu,  untuk memperoleh Pendidikan Tinggi yang bermutu, Universitas Riau 

turut menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Penjaminan 

mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evvaluasi, pengendalian dan 

peningkatan standar Perguruan Tinggi (SPT). Sistem penjaminan mutu Perguruan 

Tinggi yaitu: 

a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan 

    Tinggi. 

b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi. 

 

Kegiatan e-SPMI telah dilaksanakan oleh Universitas Riau melalui PJM 

LPPMP untuk menghasilkan suatu budaya mutu di lingkungan Universitas Riau, 

termasuk 6 program studi yang berada di Fakultas Perikanan dan Kelautan 

Universitas Riau (FPK Unri). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2012 Pasal 54 dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 yaitu Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi terdiri dari: 

a. Standar Nasional Pendidikan 

b. Standar Nasional Penelitian 

c. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

Adapun SPMI dan SPME dilakukan berdasarkan SPT yang sama dan/atau 

melampaui SN Dikti. Untuk mengembangkan SPT, maka Universitas Riau dapat 

memilik keleuasaan untuk mengatur pemenuhan SN Dikti. Pelaksanaan SPMI di 

Universitas Riau tahun 2022 dilaksanakan dalam bentuk e-SPMI yang digunakan 

untuk penilaian SPMI pada program studi di FPK Unri. Untuk pelaksana 

monitoring e-SPMI  dilakukan oleh PJM LPPMP Unri dan SPM FPK Unri. 
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1. Kondisi Eksisting Data 

Pelaksanaan e-SPMI pada 6 program studi S1, termasuk 2 Program Studi 

S2 dan S3 Ilmu Kelautan di FPK Unri dilakukan dengan beberapa tahapan audit 

mutu yaitu: 

a. Pelaksanaan audit dokumen, monitoring e-SPMI dan penilaian secara desk 

evaluasi terhadap isian formulir mutu 6 program studi S1, termasuk 2 Prodi S2 

dan S3 Ilmu Kelautan di FPK Unri, yang telah diisi melalui laman web 

www.spmi.unri.ac.id. 

b. Pelaksanaan audit kepatuhan melalui visitasi oleh tim auditor yang telah 

bersertifikat dan pihak PJM LPPM Universitas Riau ke 6 program studi S1, 

termasuk 2 Prodi S2 dan S3 Ilmu Kelautan di FPK Unri. Hal ini dilakukan 

untuk verifikasi dan klarifikasi terhadap isian formulir mutu dan bukti fisik 

atau dokumen kelengkapan formulir mutu. 

c. Pelaksanaan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut (RTL) dari hasil 

monitoring yang telah dilakukan oleh tim auditor dan pihak PJM LPPM 

Universitas Riau. 

 

Hasil monitoring dan evaluasi e-SPMI tersebut sangat berguna untuk 

mengembangkan budaya mutu di lingkungan FPK Unri yaitu: 

a. Memastikan kepatuhan dan audit dokumen formulir mutu telah diisi dan 

dilengkapi oleh 6 program studi S1, termasuk 2 Prodi S2 dan S3 Ilmu 

Kelautan di FPK Unri melalui e-SPMI. Berdasarkan standar yang memenuhi 

dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). 

b. Melakukan evaluasi hasil penilaian e-SPMI atas standar internal dan standar 

pengembangan yang telah melampaui standar minimal SN-Dikti. 

c. Memberikan rekomendasi dan saran untuk perbaikan mutu dan kinerja 6 

program studi S1, termasuk 2 Prodi S2 dan S3 Ilmu Kelautan di FPK Unri 

berdasarkan evaluasi dari hasil e-SPMI. 

d. Mengimplementasikan sistem penjaminan mutu secara internal oleh 6 

program studi di FPK Unri sebagai bentuk pertanggung jawaban budaya mutu 

kepada stakeholder. 

 

http://www.spmi.unri.ac.id/
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Pelaksanaan monitoring e-SPMI pada 6 program studi S1, termasuk 2 

Prodi S2 dan S3 Ilmu Kelautan di FPK Unri yang dilihat berdasarkan kriteria 

yaitu program studi yang telah memperoleh akreditasi A yaitu program studi 

BDP, IK, MSP, THP dan PSP, sedangkan program studi yang memperoleh 

akreditasi B yaitu Program Studi AP. Selain itu, ada 2 Prodi S2 dan S3 Ilmu 

Kelautan yang telah memperoleh akreditasi B. 

Kegiatan pelaksanaan e-SPMI di lingkungan Universitas Riau telah diatur 

berdasarkan jadwal yang disusun oleh PJM LPPM Universitas Riau seperti dilihat 

pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.Jadwal pengisian e-SPMI di lingkungan Universitas Riau. 

No Periode Jadwal 

1 Pengisian e-SPMI oleh GPM 13 – 30 mei 2022 

2 Monev atau audit oleh SPMF 1 – 4 Juni 2022 

3 Pembahasan hasil audit bersama PJM LPPM Unri 6 Juni 2022 

4 Pembuatan laporan monitoring e-SPMI 6 program 

studi, 2 Prodi S2 dan S3 IK di FPK Unri 

30 Juni 2022 

 

Pelaksanaan monitoring e-SPMI diharapkan dapat memperoleh informasi 

penting dalam proses peningkatan mutu pendidikan yang telah dilaksanakan oleh 

6 program studi di FPK Unri (program studi BDP, IK, MSP, THP, PSP dan AP), 

termasuk 2 Prodi S2 dan S3 Ilmu Kelautan. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi 

kekurangan yang ada dan akan melakukan peningkatan atau tindak lanjut untuk 

mencapai budaya mutu di lingkungan FPK Universitas Riau. 

Pengisian e-SPMI dan bukti pendukung terdiri atas: a) Beberapa item isian 

formulir mutu yang diisi pada laman web.spmi.unri.ac.id. yang meliputi data 

dosen, tendik, mahasiswa, alumni; b) Dokumen tertulis atau laporan program 

studi; c) Website 6 program studi di FPK; dan d) Borang akreditasi 6 program 

studi, termasuk 2 Prodi S2 dan S3 Ilmu Kelautan di FPK Unri. 

Pengisian e-SPMI yaitu aplikasi sistem penjaminan mutu internal secara 

online. Hal ini bertujuan untuk a) Tersedianya layanan penjaminan mutu melalui 

pembinaan, pendampingan, supervisi terhadap satuan pendidikan dalam 

pengembangan SPMI; b) Tersedianya data dan informasi pelaksanaan SPMI 

seluruh satuan pendidikan di Universitas Riau secara online; dan c) Tersedianya 

progres dan pelaporan pelaksanaan SPMI di seluruh satuan pendidikan di Unri.  
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a. Program Studi S1 Budidaya Perairan 

Pelaksanaan e-SPMI diharapkan untuk memenuhi target akreditasi Unggul 

dan akreditasi internasional program studi di FPK Unri. Pelaksanaan pengisian e-

SPMI yang telah dilakukan oleh GPM/Prodi di Prodi S1 Budidaya Perairan dilihat 

pada Gambar 1. 

 

 

 

Gambar 1. Hasil pengisian formulir mutu oleh GPM/Prodi di Prodi S1 BDP. 

  

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa Prodi S1 BDP memperoleh 

nilai skor  mutu sebesar 0; telah mengisi Progress Isian Mutu Program Studi 

sebesar 100%. Untuk pengisian Progress Formulir Mutu Program Studi, Prodi S1 

BDP hanya mengisi e-SPMI sebesar 4%.  
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b. Program Studi S1 Ilmu Kelautan 

Pelaksanaan pengisian e-SPMI yang telah dilakukan oleh GPM/Prodi di Prodi 

S1 Ilmu Kelautan dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

Gambar 2. Hasil pengisian formulir mutu oleh GPM/Prodi di Prodi S1 IK. 

 

Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwa Prodi S1 IK memperoleh nilai 

skor  mutu sebesar 94; telah mengisi Progress Isian Mutu Program Studi sebesar 

80%. Untuk pengisian Progress Formulir Mutu Program Studi, Prodi S1 IK telah 

mengisi e-SPMI sebesar 95%.  
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c. Program Studi S1 Pemanfaatan Sumberdaya Perairan 

Pelaksanaan pengisian e-SPMI yang telah dilakukan oleh GPM/Prodi di Prodi 

S1 Pemanfaatan Sumberdaya Perairan dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

Gambar 3. Hasil pengisian formulir mutu oleh GPM/Prodi di Prodi S1 PSP. 

 

Berdasarkan Gambar 3 dapat dilihat bahwa Prodi S1 PSP memperoleh 

nilai skor  mutu sebesar 0; telah mengisi Progress Isian Mutu Program Studi 

sebesar 23%. Untuk pengisian Progress Formulir Mutu Program Studi, Prodi S1 

PSP telah mengisi e-SPMI sebesar 0%.  
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d. Program Studi S1 Teknologi Hasil Perikanan 

Pelaksanaan pengisian e-SPMI yang telah dilakukan oleh GPM/Prodi di Prodi 

S1 Teknologi Hasil Perikanan dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

 

Gambar 4. Hasil pengisian formulir mutu oleh GPM/Prodi di Prodi S1 THP. 

 

Berdasarkan Gambar 4 dapat dilihat bahwa Prodi S1 THP memperoleh 

nilai skor  mutu sebesar 0; telah mengisi Progress Isian Mutu Program Studi 

sebesar 100%. Untuk pengisian Progress Formulir Mutu Program Studi, Prodi S1 

THP telah mengisi e-SPMI sebesar 0%.  
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e. Program Studi S1 Manajemen Sumberdaya Perairan 

Pelaksanaan pengisian e-SPMI yang telah dilakukan oleh GPM Prodi S1 

Manajemen Sumberdaya Perairan dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

  

 

Gambar 5. Hasil pengisian formulir mutu oleh GPM di Prodi S1 MSP. 

 

Berdasarkan Gambar 5 dapat dilihat bahwa Prodi S1 MSP memperoleh 

nilai skor  mutu sebesar 0; telah mengisi Progress Isian Mutu Program Studi 

sebesar 97%. Untuk pengisian Progress Formulir Mutu Program Studi, Prodi S1 

MSP telah mengisi e-SPMI sebesar 0%.  
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f. Program Studi S1 Agrobisnis Perikanan 

Pelaksanaan pengisian e-SPMI yang telah dilakukan oleh GPM Prodi S1 

Agrobisnis Perikanan dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 

 

Gambar 6. Hasil pengisian formulir mutu oleh GPM di Prodi S1 AP. 

 

Berdasarkan Gambar 6 dapat dilihat bahwa Prodi S1 AP memperoleh nilai 

skor  mutu sebesar 0; telah mengisi Progress Isian Mutu Program Studi sebesar 

94%. Untuk pengisian Progress Formulir Mutu Program Studi, Prodi S1 AP telah 

mengisi e-SPMI sebesar 0%.  
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Kegiatan monitoring e-SPMI juga dilakukan penilaian terhadap 2 Program 

Studi S2 dan S3 Ilmu Kelautan yaitu: 

a. Program Studi S2 Ilmu Keluatan 

Pelaksanaan pengisian e-SPMI yang telah dilakukan oleh GPM/Prodi di 

Prodi S2 Ilmu Kelautan dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

 

 

Gambar 7. Hasil pengisian formulir mutu oleh GPM?Prodi di Prodi S2 IK. 

 

Berdasarkan Gambar 7 dapat dilihat bahwa Prodi S2 IK memperoleh nilai 

skor  mutu sebesar 0; telah mengisi Progress Isian Mutu Program Studi sebesar 

42%. Untuk pengisian Progress Formulir Mutu Program Studi, Prodi S2 IK telah 

mengisi e-SPMI sebesar 17%.  
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b. Program Studi S3 Ilmu Keluatan 

Pelaksanaan pengisian e-SPMI yang telah dilakukan oleh GPM/Prodi di 

Prodi S3 Ilmu Kelautan dapat dilihat pada Gambar 8 

 

. 

 

Gambar 8. Hasil pengisian formulir mutu oleh GPM/Prodi di Prodi S3 IK. 

 

Berdasarkan Gambar 8 dapat dilihat bahwa Prodi S3 IK memperoleh nilai 

skor  mutu sebesar 0; telah mengisi Progress Isian Mutu Program Studi sebesar 

0%. Untuk pengisian Progress Formulir Mutu Program Studi, Prodi S3 IK  telah 

mengisi e-SPMI sebesar 17%. Secara keseluruhan, Prodi S3 Ilmu Kelautan belum 

melakukan pengisian formulir mutu di e-SPMI. 
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2.  Akar Permasalahan 

Aplikasi e-SPMI merupakan isian formulir mutu program studi yang dapat 

diakses oleh GPM 6 program studi S!, termasuk 2 Prodi S2 dan S3 Ilmu Kelautan 

di FPK Unri dan tim SPMF. Pada isian formulir mutu tersebut, GPM diminta 

untuk menilai mutu program studinya (self evaluation) berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan oleh BAN-PT/LAM. Isian formulir mutu pada e-SPMI yaitu: 

a. Rekrutmen mahasiswa baru 

b. Registrasi mahasiswa 

c. Perwalian 

d. Rekrutmen dan manajemen kinerja dosen 

e. Kualifikasi dan kompetensi dosen 

f. Pengembangan kompetensi didaktik dosen 

g. Rekrutmen dan manajemen kinerja tenaga kependidikan 

h. Kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan 

i. Ruang kuliah, laboratorium dan ruang kerja 

j. Ruang kerja dosen 

k. Ruang kerja tenaga kependidikan 

l. Perpustakaan 

m. Internet 

n. Kurikulum 

o. Perkuliahan 

p. Asesmen 

q. Skripsi, tesis dan disertasi 

r. Magang dan praktek kerja lapangan (PKL) 

s. Lulusan dan alumni 

t. Luaran pendidikan 

 

Pengisian formulir mutu pada e-SPMI memerlukan data dukung dan 

dokumen yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. GPM diminta untuk 

menentukan skor mutu berdasarkan penyampaian informasi yang terdapat pada 

formulir mutu yang dapat tersimpan di dalam database e-SPMI. Hasil tersebut 

merupakan bentuk self evaluation dari 6 prodi S1, 2 Prodi S2 dan S3 Ilmu 

Kelautan di FPK Unri. 



 Laporan Monitoring e-SPMI Program Studi di FPK UNRI 2022 

 
25 

Setiap standar dan atau sub standar dalam penilaian monitoring e-SPMI  

yang dinilai dengan menggunakan quality grade descriptor sebagai berikut:  

Sangat Kurang  (skor 0), Kurang (skor 1), Cukup (skor 2), Baik (skor 3) dan 

Snagat baik (skor 4). Hasil penilaian kualitatif berdasarkan isian formulir mutu 

pada e-SPMI dapat dikuantifikasikan sebagai berikut: 

a. Skor 0 (Sangat kurang), jika semua kinerja mutu setiap standar yang diukur 

sangat  kurang atau tidak ada. 

b. Skor 1 (Kurang), jika semua kinerja mutu setiap standar yang diukur kurang. 

c. Skor 2 (Cukup), jika semua kinerja mutu yang diukur cukup, namun tidak ada 

yang menonjol. 

d. Skor 3 (Baik), jika semua kinerja mutu setiap standar yang diukur baik dan 

tidak ada kekurangan yang berarti. 

e. Skor 4 (Sangat baik), jika semua kinerja mutu setiap standar yang diukur 

sangat baik. 

 

Namun, pada pelaksanaan pengisian formulir mutu pada e-SPMI terdapat 

beberapa permasalahan yang dihadapi oleh 6 program studi di FPK Unri. Kriteria 

Sangat kurang (skor 0) dan kriteria kurang (skor 1)  dijumpai pada beberapa 

indikator standar yang diisi pada formulir mutu e-SPMI. Indikator pada standar 

yang dinilai Sangat kurang (< = 1) dan Kurang (> 1 sampai < = 2). Permasalahan 

tersebut antara lain: 

a. Program Studi S1 Budidaya Perairan. 

Indikator pada standar yang diisi pada formulir mutu e-SPMI untuk 

Program Studi S1 Budidaya Perairan dapat dilihat pada Tabel 2. 

  

Tabel 2. Indikator hasil penilaian e-SPMI Prodi S1 BDP. 

No Nomor 

Indikator 

Skor 

Mutu 

Deskripsi 

1 1.1.a 2 Informasi pendaftaran, seleksi dan registrasi 

mahasiswa baru tersedia, dapat diakses di web 

prodi dan selalu diupdate. 

2 1.1.b 2 Informasi pendaftaran, seleksi dan registrasi 

mahasiswa asing baru, dapat diakses di web prodi 

dan selalu diupdate. 

3 1.2.a 2 Informasi registrasi mahasiswa tersedia, dapat 

diakses di web prodi dan selalu diupdate. 
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4 10.1.c 2 Informasi bursa kerja di Carrer Center diupdate  

secara berkala. 

5 10.1.d 2 Program pembekalan bagi calon lulusan untuk 

memasuki dunia kerja oleh Carrer Center 

dilakukan secara regular. 

6 10.1.e 2 Program kegiatan yang menghubungkan lulusan 

dan dunia kerja (Carrer Day) dilakukan secara 

regular. 

7 10.2.b 1 Ketepatan waktu mahasiswa dalam menmpuh 

program studinya. Contoh mahasiswa angkatan 

2010 dikategorikan lulus tepat waktu apabila 

diwisuda paling lambat Oktober 2014. 

8 2.1.e.2 2 Rasio  jumlah mahasiswa terhadap jumlah tenaga 

dosen (Magister/Doktor) 

9 2.3.a 1 Informasi, panduan dan prosedur pengembangan 

kompetensi didaktik dosen tersedia di web prodi 

dan selalu diupdate. 

10 3.3.a 1 Informasi, panduan dan prosedur pengembangan 

kompetensi tenaga kependidikan tersedia di web 

prodi dan selalu diupdate. 

11 4.4.e 2 Ketersediaan ruang belajar bersama mahasiswa. 

 

12 4.4.h 1 Perpustakaan dapat melayani civitas akademika 

secara efisien dan efektif dengan jumlah 

jam/layanan: 76,5 jam/minggu. 

13 4.5.b  

0 

Program studi menyediakan internet dengan 

kapasitas yang mencukupi yaitu rasio bandwidth 

adalah 5 Kbps/mahasiswa. 

14 6.1.i 2 Kuliah dikategorikan 3: kuliah umum, kuliah 

regular dan kuliah pilihan. Kuliah umum adallah 

kuliah wawasan dan stadium generale. 

15 6.1.j 2 

 

Kuliah dikategorikan 3 : Kuliah umum, kuliah 

reguler dan kuliah pilihan. Kuliah reguler adalah 

kuliah wajib kurikulum.  

16 6.2.d 0 Hasil asesmen diinformasikan kepada mahasiswa 

untuk feedback kemajuan studi.  

17 6.2.e 0 Asesmen untuk seluruh mata kuliah dilakukan 

dengan adil, menggunakan multi komponen dan 

sesuai dengan learning outcome yang diharapkan.  

18 7.c 2 Peraturan penulisan Laporan Skripsi ditetapkan 

oleh Program Studi terkait, sedangkan peraturan 

penulisan Tesis/Disertasi ditetapkan oleh Pasca 

Sarjana. Peraturan penulisan Laporan 

Skripsi/Tesis/Disertasi tersedia di website Prodi 

dan selalu diupdate.  

19 8.b 0 Peraturan penulisan Laporan PkMI ditetapkan 

oleh Program Studi dan tersedia di website Prodi 

serta selalu diupdate.  
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b. Program Studi S1 Ilmu Kelautan 

Indikator pada standar yang diisi pada formulir mutu e-SPMI untuk 

Program Studi S1 Budidaya Perairan dapat dilihat pada Tabel 3. 

  

Tabel 3. Indikator hasil penilaian e-SPMI Prodi S1 IK. 

No Nomor 

Indikator 

Skor 

Mutu 

Deskripsi 

1 1.1.a 0 Informasi pendaftaran, seleksi dan registrasi 

mahasiswa baru tersedia, dapat diakses di web 

prodi dan selalu diupdate. 

2 1.1.b 0 Informasi pendaftaran, seleksi dan registrasi 

mahasiswa asing baru, dapat diakses di web prodi 

dan selalu diupdate. 

3 1.2.a 1 Informasi registrasi mahasiswa tersedia, dapat 

diakses di web prodi dan selalu diupdate. 

4 1.3.d 0 Informasi dan panduan untuk menyampaikan 

umpan balik mahasiswa tersedia di Web Prodi  

5 10.1.c 2 Informasi bursa kerja di Carrer Center diupdate 

secara berkala.  

6 10.1.d 1 Program pembekalan bagi calon lulusan untuk 

memasuki dunia kerja oleh Carrer Center 

dilakukan secara reguler.  

7 10.1.e 1 Program kegiatan yang menghubungkan lulusan 

dan dunia kerja (Carrer Day) dilakukan secara 

regular. 

8 10.1.g 2 Informasi tentang alumni tersedia di Website 

Prodi.  

9 10.1.i 2 Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan 

kompetensi Prodi.  

10 10.2.e 2 Masa Tunggu Lulusan. Lulusan yang 

mendapatkan pekerjaan formal (termasuk studi 

lanjut atau wirausaha) pada tahun pertama setelah 

kelulusan.  

11 2.2.g 1 Di akhir semester setiap dosen yang mengajar di 

semester berjalan harus melakukan evaluasi 

pembelajaran dengan membuat portfolio mata 

kuliah  

12 2.3.a 1 Informasi, panduan dan prosedur pengembangan 

kompetensi didaktik dosen tersedia di Web Prodi 

dan selalu diupdate  

13 3.3.a 0 Informasi, panduan dan prosedur pengembangan 

kompetensi tenaga kependidikan tersedia di Web 

Prodi dan selalu diupdate  

14 3.3.b 1 Pelatihan peningkatan kompetensi tenaga 

kependidikan diselenggarakan minimal 1 kali 

setiap tahun, disesuaikan dgn hasil Pemantauan.  
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15 3.3.c 0 Pengembangan kompetensi harus berdasarkan 

hasil evaluasi internal yang dilakukan secara 

reguler dan terencana.  

16 4.1.c 2 Ruang kuliah dikelompokkan menjadi : ruang 

kuliah umum, ruang kuliah reguler dan ruang 

kuliah kecil. Kapasitas ruang kuliah harus sesuai 

dengan jenis/sifat kuliah agar kuliah dapat 

terselenggara dengan baik dan sesuai dengan 

rencana deliverynya. Luas ruang kuliah adalah 1 - 

1.5 m2/mahasiswa.  

17 4.1.d 2 Laboratorium memenuhi regulasi safety, health 

dan environment dan dirawat secara reguler. 

Kapasitas laboratorium disesuaikan dengan 

jenis/sifat praktikum dan peralatan yang 

digunakan agar proses praktikum dapat 

dilaksanakan dengan baik. Luas laboratorium per 

workstation adalah 1.5 - 5 m2.  

18 4.2.b 2 Ruang kerja dosen dapat berbentuk enclosed/semi-

enclosed office dengan luas minimum = 6 m2 per 

dosen (standar SNPT)  

19 4.2.c 2 Ruang kerja dosen dilengkapi dengan sarana yang 

dapat membantu dosen dalam melaksanakan 

Tridharma PT dan minimal terdiri dari : meja 

kerja, kursi kerja dosen, kursi tamu, rak buku, 

komputer yang terhubung internet, printer 

(sekurangnya shared).  

20 4.3.b 2 Area kerja tenaga kependidikan dapat berbentuk 

enclosed/semi-enclosed office dengan luas 

minimum = 4 m2 per Tendik  

21 4.3.c 2 Area kerja tenaga kependidikan dilengkapi dengan 

sarana yang dapat membantu pekerjaannya dan 

minimal terdiri dari : meja kerja, kursi kerja 

dosen, komputer yang terhubung internet, lemari 

arsip, dan printer (sekurangnya shared).  

22 4.5.a 0 Kurikulum mengadopsi OBE dan SCL  

 

23 4.5.b 0 Kurikulum merefleksikan tujuan pendidikan, 

learning outcomes, keseimbangan antara 

pengetahuan-skill, dan kompetensi lulusan yang 

ingin dicapai serta memenuhi persyaratan 

akreditasi nasional.  

24 5.c 0 Informasi dan deskripsi kurikulum masing-masing 

Prodi tersedia di website Prodi dan selalu 

diupdate.  

25 6.1.b 1 Informasi kalender akademik, kurikulum, silabus, 

dan SAP setiap mata kuliah tersedia di website 

Prodi dan selalu diupdate.  
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26 6.1.f 1 Monitoring pelaksanaan perkuliahan dilakukan 

secara reguler melalui Berita Acara Perkuliahan.  

27 6.1.i 0 Kuliah dikategorikan 3 : Kuliah umum, kuliah 

reguler dan kuliah pilihan. Kuliah umum adalah 

kuliah wawasan dan stadium generale.  

28 6.1.j 0 Kuliah dikategorikan 3 : Kuliah umum, kuliah 

reguler dan kuliah pilihan. Kuliah reguler adalah 

kuliah wajib kurikulum.  

29 6.1.k 2 Kuliah dikategorikan 3 : Kuliah umum, kuliah 

reguler dan kuliah pilihan. Kuliah pilihan adalah 

kuliah matakuliah pilihan kurikulum.  

30 6.2.b 1 Kriteria dan penilaian asesmen dipublikasikan 

dengan jelas.  

31 6.2.c 1 Informasi tentang prosedur, kriteria kelulusan dan 

regulasi asesmen tersedia di Web Prodi dan 

diimplementasikan dengan konsisten.  

32 7.a 1 Informasi tentang regulasi skripsi/tesis/disertasi 

tersedia di website Prodi dan selalu di update.  

33 7.b 1 Regulasi pada butir (a) minimum mencakup syarat 

pengambilan skripsi/tesi.disertasi, syarat 

pembimbing skripsi/tesis/disertasi dan regulasi 

pembimbingan skripsi/tesis/disertasi.  

34 7.c 1 Peraturan penulisan Laporan Skripsi ditetapkan 

oleh Program Studi terkait, sedangkan peraturan 

penulisan Tesis/Disertasi ditetapkan oleh Pasca 

Sarjana. Peraturan penulisan Laporan 

Skripsi/Tesis/Disertasi tersedia di website Prodi 

dan selalu diupdate.  

35 7.d 1 Kriteria dan penilaian Skripsi/Tesis/Disertasi 

dipublikasikan dengan jelas.  

36 7.e 2 Jumlah maksimum mahasiswa bimbingan per 

dosen adalah 12 satuan pembimbingan. Bobot 

beban pembimbingan mahasiswa S1,S2,S3 

masing-masing adalah 1,2,dan 3 satuan 

pembimbingan.  

37 7.f 2 Jumlah pertemuan pembimbingan selama 

penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi adalah 

minimum 12 kali per semester. Pada setiap 

bimbingan/konsultasi, dosen pembimbing 

mencatat masalah dan rekomendasi solusinya pada 

Buku Bimbingan Skripsi/Tesis/Disertasi.  

38 8.a 0 Informasi program, syarat dan mekanisme 

pelaksanakan Praktek Kerja, Magang, Internship 

(PkMI) tersedia di website Prodi dan selalu 

diupdate.  

39 8.b 1 Peraturan penulisan Laporan PkMI ditetapkan 

oleh Program Studi dan tersedia di website Prodi 

serta selalu diupdate.  
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40 8.c 1 Kriteria dan penilaian PkMI dipublikasikan 

dengan jelas.  

41 8.e 1 Durasi pelaksanaan PkMI, dengan jumlah jam 

kerja sekurangnya jumlah SKS x 5 x 15. Contoh 

jika PkMI berbobot 1 sks, sekurangnya 1 x 5 x 15 

= 75 Jam.  

 

c. Prodi S1 Pemanfaatan Sumberdaya Perairan 

Indikator pada standar yang diisi pada formulir mutu e-SPMI untuk 

Program Studi S1 Pemanfaan Sumberdaya Perairan dapat dilihat pada Tabel 4. 

  

Tabel 4. Indikator hasil penilaian e-SPMI Prodi S1 PSP. 

No Nomor 

Indikator 

Skor 

Mutu 

Deskripsi 

1 1.1.b 1 Informasi pendaftaran, seleksi dan registrasi 

mahasiswa asing baru, dapat diakses di Web Prodi 

dan selalu diupdate  

2 2.1.d 2 Jumlah dosen di Program Studi mencukupi agar 

program-program pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat dipastikan dapat 

berjalan dengan baik.  

3 2.1.e1 2 Rasio jumlah mahasiswa terhdap jumlah tenaga 

dosen (Sarjana)  

4 2.1.e2 2 Rasio jumlah mahasiswa terhdap jumlah tenaga 

dosen (Magister/Doktor)  

5 2.2.c 1 Dosen yang mengajar di Prodi S2 dan S3 

berpendidikan S3 dan memiliki jabatan fungsional 

sekurang-kurangnya Lektor  

6 2.2.d 2 Persentase Dosen Pengajar di Prodi S1 dan Prodi 

S2 berpendidikan S3 yang bidang keahliannya 

sesuai dengan kompetensi PS  

7 2.3.a 2 Informasi, panduan dan prosedur pengembangan 

kompetensi didaktik dosen tersedia di Web Prodi 

dan selalu diupdate  

8 2.3.b 2 Pelatihan / Penyegaran didaktik / teaching & 

learning yang dilakukan Dosen disesuaikan 

dengan hasil Pemantauan Dosen  

9 3.1.a1 2 Perekrutan tenaga kependidikan disesuaikan 

dengan kebutuhan Program Studi yang diuraikan 

dalam rencana pengembangan SDM di masing-

masing Program Studi  

10 3.1.a2 2 Tersedia pedoman tentang sistem seleksi, 

penempatan, retensi, dan pemberhentian tenaga 

kependidikan dan diimplementasikan secara 

konsisten  
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d. Program Studi S1 Teknologi Hasil Perikanan 

Indikator pada standar yang diisi pada formulir mutu e-SPMI untuk 

Program Studi S1 Teknologi Hasil Perikanan dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Indikator hasil penilaian e-SPMI Prodi S1 THP. 

No Nomor 

Indikator 

Skor 

Mutu 

Deskripsi 

1 1.1.b 0 Informasi pendaftaran, seleksi dan registrasi 

mahasiswa asing baru, dapat diakses di Web Prodi dan 

selalu diupdate  

2 10.1.c 2 Informasi bursa kerja di Carrer Center diupdate secara 

berkala.  

3 10.2.e 2 Masa Tunggu Lulusan. Lulusan yang mendapatkan 

pekerjaan formal (termasuk studi lanjut atau 

wirausaha) pada tahun pertama setelah kelulusan.  

4 2.3.a 2 Program Studi menempatkan / menugaskan dosen yang 

memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai 

dengan kualifikasi dan kompetensi bidang tugasnya 

agar misi dan tujuan Program Studi dapat tercapai.  

5 3.3.a 2 Informasi, panduan dan prosedur pengembangan 

kompetensi tenaga kependidikan tersedia di Web Prodi 

dan selalu diupdate  

6 4.4.g 2 Ruang kuliah, laboratorium dimanfaatkan secara 

efektif dan efisien dengan mengimplementasikan 

sistem penggunaan dan penjadwalan ruang kuliah dan 

laboratorium.  

 

e. Prodi S1 Manajemen Sumberdaya Perairan 

Indikator pada standar yang diisi pada formulir mutu e-SPMI untuk 

Program Studi S1 Manajemen Sumberdaya Perairan dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Indikator hasil penilaian e-SPMI Prodi S1 MSP. 

No Nomor 

Indikator 

Skor 

Mutu 

Deskripsi 

1 10.1.a 0 Ijazah, transkrip dan SKPI (Surat Keterangan 

Pendamping Ijazah) diberikan saat wisuda.  

2 10.1.b 2 Waktu yang dibutuhkan untuk legalisir ijazah 

adalah 3 hari kerja.  

3 10.1.c 2 Informasi bursa kerja di Carrer Center diupdate 

secara berkala.  

4 10.1.d 2 Program pembekalan bagi calon lulusan untuk 

memasuki dunia kerja oleh Carrer Center 

dilakukan secara reguler.  

5 10.1.e 2 Program kegiatan yang menghubungkan lulusan 

dan dunia kerja (Carrer Day) secara reguler.  
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6 10.1.f 2 Setiap Program Studi memiliki wadah untuk 

alumni.  

7 10.1.g 2 Informasi tentang alumni tersedia di Website 

Prodi.  

8 2.2.g 2 Di akhir semester setiap dosen yang mengajar di 

semester berjalan harus melakukan evaluasi 

pembelajaran dengan membuat portfolio mata 

kuliah  

9 6.2.d 2 Hasil asesmen diinformasikan kepada mahasiswa 

untuk feedback kemajuan studi.  

 

f. Program Studi S1 Agrobisnis Perikanan 

Indikator pada standar yang diisi pada formulir mutu e-SPMI untuk 

Program Studi S1 Agrobisnis Perikanan dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Indikator hasil penilaian e-SPMI Prodi S1 AP. 

No Nomor 

Indikator 

Skor 

Mutu 

Deskripsi 

1 1.1.a 2 Informasi pendaftaran, seleksi dan registrasi 

mahasiswa baru tersedia, dapat diakses di Web 

Prodi dan selalu diupdate  

2 1.1.b 1 Informasi pendaftaran, seleksi dan registrasi 

mahasiswa asing baru, dapat diakses di Web Prodi 

dan selalu diupdate  

3 10.1.c 1 Rata-rata lama studi wisudawan.  

 

4 10.1.d 1 Program pembekalan bagi calon lulusan untuk 

memasuki dunia kerja oleh Carrer Center 

dilakukan secara reguler.  

5 10.1.e 1 Program kegiatan yang menghubungkan lulusan 

dan dunia kerja (Carrer Day) dilakukan secara 

reguler.  

6 10.1.i 2 Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan 

kompetensi Prodi.  

7 10.2.b 2 Ketepatan waktu mahasiswa dalam menempuh 

Program Studinya. Contoh : mahasiswa angkatan 

2010 dikategorikan lulus tepat waktu apabila 

diwisuda paling lambat Oktober 2014.  

8 10.2.c 2 Rata-rata lama studi wisudawan.  

 

9 10.2.e 2 Masa Tunggu Lulusan. Lulusan yang 

mendapatkan pekerjaan formal (termasuk studi 

lanjut atau wirausaha) pada tahun pertama setelah 

kelulusan.  
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10 2.2.g 1 Di akhir semester setiap dosen yang mengajar di 

semester berjalan harus melakukan evaluasi 

pembelajaran dengan membuat portfolio mata 

kuliah  

11 2.3.a 1 Informasi, panduan dan prosedur pengembangan 

kompetensi didaktik dosen tersedia di Web Prodi 

dan selalu diupdate  

12 3.1.a2 0 Ketercukupan tenaga kependidikan 

(laboran/teknisi/analisis) untuk pelaksanaan 

kegiatan Program Studi  

13 3.1.c 2 Tersedia pedoman tentang TUPOKSI, monitoring, 

evaluasi kinerja tenaga kependidikan dan 

diimplementasikan secara konsisten  

14 3.1.d 1 Jumlah tenaga kependidikan mencukupi untuk 

mendukung program-program pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di 

Program Studi. Kebutuhan jumlah tenaga 

kependidikan diuraikan dalam analisis jabatan di 

masing-masing Program Studi.  

15 3.2.a 2 Penempatan tenaga kependidikan yang memiliki 

kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan 

kualifikasi dan kompetensi bidang tugasnya agar 

misi dan tujuan Program Studi tercapai.  

16 3.2.c 2 Kualifikasi tenaga teknisi dan laboran minimum 

lulusan program DIII / sederajat atau SMA / 

sederajat berpengalaman kerja di bidangnya 

minimal 3 tahun.  

17 3.3.a 1 Informasi, panduan dan prosedur pengembangan 

kompetensi tenaga kependidikan tersedia di Web 

Prodi dan selalu diupdate  

 

18 3.3.b 2 Pelatihan peningkatan kompetensi tenaga 

kependidikan diselenggarakan minimal 1 kali 

setiap tahun dan disesuaikan dengan hasil 

Pemantauan.  

19 3.3.c 1 Pengembangan kompetensi harus berdasarkan 

hasil evaluasi internal yang dilakukan secara 

reguler dan terencana.  

20 4.1.b 2 Laboratorium dikelompokkan sesuai dengan 

kompetensi fakultas (contohnya laboratorium 

sains, teknik, komputer, dll)  

21 4.1.d 2 Laboratorium memenuhi regulasi safety, health 

dan environment dan dirawat secara reguler. 

Kapasitas laboratorium disesuaikan dengan 

jenis/sifat praktikum dan peralatan yang 

digunakan agar proses praktikum dapat 

dilaksanakan dengan baik. Luas laboratorium per 

workstation adalah 1.5 - 5 m2.  
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22 4.4.e 2 Ketersediaan ruang belajar bersama untuk 

mahasiswa  

23 4.5.a 2 Mahasiswa dapat mengakses internet di Program 

Studi. Coverage wifi di dalam gedung adalah 

100%.  

24 5.d 2 Kurikulum diperbaharui secara reguler. Setiap 

Prodi memiliki mekanisme untuk pengembangan 

dan pembaharuan kurikulum.  

25 6.1.c 2 Standar, pedoman dan prosedur persiapan, 

pelaksanaan dan evaluasi perkuliahan 

disosialisasikan ke para dosen, tenaga 

kependidikan, dan mahasiswa serta tersedia di 

website Prodi dan selalu di update.  

26 6.1.f 2 Monitoring pelaksanaan perkuliahan dilakukan 

secara reguler melalui Berita Acara Perkuliahan 

(BAP).  

27 6.1.g 2 Perkuliahan dilaksanakan dengan baik dan sesuai 

dengan rencana agar tujuan mata kuliah dan 

course outcome tercapai.  

28 6.1.h 2 Untuk peningkatan mutu perkuliahan yang 

berkelanjutan (continous improvement), tersedia 

mekanisme untuk penyampaian umpan balik 

mahasiswa secara reguler. Hasil umpan balik 

digunakan dosen untuk evaluasi perkuliahan yang 

diuraikan dalam protfolio mata kuliah.  

29 6.1.i 2 Kuliah dikategorikan 3 : Kuliah umum, kuliah 

reguler dan kuliah pilihan. Kuliah umum adalah 

kuliah wawasan dan stadium generale.  

30 6.1.k 2 Kuliah dikategorikan 3 : Kuliah umum, kuliah 

reguler dan kuliah pilihan. Kuliah pilihan adalah 

kuliah matakuliah pilihan kurikulum.  

31 6.1.l 2 Kuliah paralel dilaksanakan secara koheren  

 

32 6.2.a 2 Tersedia pemetaan Learning Outcomes (LO) 

terhadap tujuan mata kuliah yang dipublikasikan 

dengan jelas.  

33 7.a 0 Informasi tentang regulasi skripsi/tesis/disertasi 

tersedia di website Prodi dan selalu di update.  

34 7.c 1 Peraturan penulisan Laporan Skripsi ditetapkan 

oleh Program Studi terkait, sedangkan peraturan 

penulisan Tesis/Disertasi ditetapkan oleh Pasca 

Sarjana. Peraturan penulisan Laporan 

Skripsi/Tesis/Disertasi tersedia di website Prodi 

dan selalu diupdate.  

 

35 7.d 2 Kriteria dan penilaian Skripsi/Tesis/Disertasi 

dipublikasikan dengan jelas.  
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36 7.e 2 Jumlah maksimum mahasiswa bimbingan per 

dosen adalah 12 satuan pembimbingan. Bobot 

beban pembimbingan mahasiswa S1,S2,S3 

masing-masing adalah 1,2,dan 3 satuan 

pembimbingan.  

37 7.f 2 Jumlah pertemuan pembimbingan selama 

penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi adalah 

minimum 12 kali per semester. Pada setiap 

bimbingan/konsultasi, dosen pembimbing 

mencatat masalah dan rekomendasi solusinya pada 

Buku Bimbingan Skripsi/Tesis/Disertasi.  

38 7.g 0 Mahasiswa yang mengerjakan 

Skripsi/Tesis/Disertasi dengan penelitian harus 

mencatat kegiatan penelitiannnya pada Logbook 

Penelitian.  

39 8.a 1 Informasi program, syarat dan mekanisme 

pelaksanakan Praktek Kerja, Magang, Internship 

(PkMI) tersedia di website Prodi dan selalu 

diupdate.  

40 8.b 1 Peraturan penulisan Laporan PkMI ditetapkan 

oleh Program Studi dan tersedia di website Prodi 

serta selalu diupdate.  

41 8.c 1 Kriteria dan penilaian PkMI dipublikasikan 

dengan jelas.  

42 8.e 2 Durasi pelaksanaan PkMI, dengan jumlah jam 

kerja sekurangnya jumlah SKS x 5 x 15. Contoh 

jika PkMI berbobot 1 sks, sekurangnya 1 x 5 x 15 

= 75 Jam.  

 

Kegiatan monitoring e-SPMI ini telah menunjukkan bahwa kemampuan 

program studi di FPK Unri menilai (self evaluation) untuk melihat keberhasilan 

penjaminan mutu di prodinya masih rendah (kategori sangat kurang dan kurang). 

Hal ini dilihat berdasarkan elaksanakan kinerja, khususnya dalam kinerja bidang 

akademik yang sesesui standar kompetensi lulusan, kurikulum, proses, penilaian, 

penelitian, lulusan dan pengabdian kepada masyarakat. Hasil dari kegiatan 

monitoring e-SPMI pada program studi di FPK Unri dapat digunakan sebagai 

acuan dalam pengambilan kebijakan pada periode berikutnya sehingga budaya 

mutu atau standarr mutu program studi dapat menjadi semakin lebih baik. Hasil 

monitoring e-SPMI juga diharapkan dapat meningkatkan akreditasi unggul atau 

akreditasi internasional. Hasil monitoring e-SPMI program sstudi di FPK Unri 

akan ditindaklanjuti dengan kegiatan pelaksanaan audit e-SPMI. 
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Hasil penilaian (self evaluation) oleh GPM terhadap standar mutu 6 

program studi S1 di FPK Unri terhadap skor mutu dengan kategori Sangat kurang 

dan kurang dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

Gambar 9. Hasil self evaluation oleh GPM/Prodi terhadap standar mutu dengan  

                    skor sangat kurang dan kurang. 

 

Berdasarkan Gambar 9. dapat dilihat bahwa program studi yang menilai 

paling tinggi standar mutunya dengan skor Sangat kurang dan Kurang yaitu 

Program Studi AP, Program Studi IK dan Program Studi BDP. Program Studi 

yang paling sedikit menilai standar mutunya dengan skor Sangat Kurang dan 

Kuran yaitu Program StudiTHP, Program Studi MSP dan Program Studi PSP.  

Hasil kegiatan monitoring e-SPMI dapat digunakan sebaagai acuan kepada 

program studi di FPK Unri untuk lebih memperhatikan sistem penjaminan mutu 

dapat standar mutu (SN Dikti). SPMF telah melakukan penelusuran isian formulir 

mutu dan bukti atau dokumen kelengkapan yang telah diisi pada e-SPMI untuk 

memastikan bahwa sistem mutu telah diterapkan oleh program studi di FPK Unri. 

Selain itu, hasil kegiatan monitoring e-SPMI juga untuk melihat penerapan sistem 

penjaminan mutu telah sesuai dengan sasaran dan tujuan SPMI. SPMF juga telah 

melakukan monoring e-SPMI untuk menentukan kesesuaian atau ketidaksesuaian 

proses pelaksanaan standar mutu (penilaian isian mutu dan formulir mutu) dan 

mencari akar masalah untuk mencari tindak lanjut untuk perbaikan agar mutu 

program studi di FPK Unri dapat lebih baik. 
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g. Program Studi S2 Ilmu Kelautan 

Indikator pada standar yang diisi pada formulir mutu e-SPMI untuk 

Program Studi S2 Ilmu Kelautan dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Indikator hasil penilaian e-SPMI Prodi S2 IK. 

No Nomor 

Indikator 

Skor 

Mutu 

Deskripsi 

1 1.1.a 1 Informasi pendaftaran, seleksi dan registrasi 

mahasiswa baru tersedia, dapat diakses di Web 

Prodi dan selalu diupdate  

2 1.1.b 0 Informasi pendaftaran, seleksi dan registrasi 

mahasiswa asing baru, dapat diakses di Web Prodi 

dan selalu diupdate  

3 1.3.d 0 Informasi dan panduan untuk menyampaikan 

umpan balik mahasiswa tersedia di Web Prodi  

4 5.c 1 Informasi dan deskripsi kurikulum masing-masing 

Prodi tersedia di website Prodi dan selalu 

diupdate.  

 

 Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat hasil self evaluation Program Studi S2 

Ilmu Kelautan terdapat beberapa item dengan kategori sangat kurang (skor 0) dan 

kurang (skor 1). Program Studi S3 Ilmu Kelautan belum melakukan pengisian 

formulir mutu dan melengkapi dokumen atau buktinya sehinga tim SPMF belum 

bisa melakukan monitoring e-SPMI pada Program Studi S3 Ilmu Kelautan. 

Penerapan SPMI pada 8 program studi di FPK Unri telah sesuai dengan 

Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yang menyatakan siklus kegiatan 

SPMI terdiri dari PPEPP Standar Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan 

kaizen atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi. Evaluasi 

pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara 

Audit Mutu Internal (AMI) oleh auditor Universitas Riau yang telah memperoleh 

sertifikat. tahap awal kegiatan SPMI yaitu a) Penetapan (P) standar bahwa seluruh 

prodi wajib melaporkan kegiatan e-SPMI; b) Pelaksanaan (P) yaitu input data oleh 

GPM melalui e-SPMI; c) Evaluasi (E) yaitu evaluasi data yang telah diinput GPM 

oleh SPMF; d) Pengendalian (P) yaitu hasil evaluasi oleh SPMF akan dilaporkan  

ke pimpinan UPPS (Dekan dan pimpinan fakultas); dan e) Perbaikan (P) yaitu 

tindakan yang diambil untuk perbaikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) 

sehingga selesai 1 siklus kegiatan PPEPP. 
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Secara keselurahan, hasil monitoring e-SPMI pada 8 program studi di FPK 

Unri telah berusaha dengan baik untuk melaksanakan self evaluation melalui 

pengisian formulir mutu pada e-SPMI. Pelaksanaan monitoring pengisian e-SPMI 

yang telah dilakukan oleh SPMF di FPK Universitas Riau dapat dilihat pada 

Gambar 10. 

 

 

 

Gambar 10. Hasil isian mutu 8 program studi di FPK Unri. 

  

Berdasarkan Gambar 10 dapat dilihat bahwa 6 prodi S1 dan 2 Prodi S2 

dan S3 Ilmu Kelautan di FPK Unri telah memperoleh skor mutu sebesar 1741, 

untuk pengisian Progress Isian Mutu Fakultas sebesar 67%. Pengisian Progress 

Formulir Mutu Fakultas sebesar 14%. 



 Laporan Monitoring e-SPMI Program Studi di FPK UNRI 2022 

 
39 

 Secara keseluruhan, kegiatan monitoring e-SPMI di FPK Unri terhadap 

penilaian formulir mutu pada 6 program studi S1, termasuk 2 Prodi S2 dan S3 

Ilmu Kelautan dapat dilihat pada Gambar 11 dan Gambar 12. 

 
Gambar 11. Penilaian formulir mutu pada e-SPMI 8 prodi di FPK Unri. 

 

 Berdasarkan Gambar 11. dapat dilihat bahwa penilaian skor isian mutu 

yang tertinggi terdapat pada Program Studi S1 BDP dan THP (100%), sedangkan 

yang terendah terdapat pada Program Studi S1 PSP (23%) dan Prodi S2 IK (42%). 

Prodi S3 IK tidak dinilai, karena belum melakukan kegiatan pengisian formulir 

mutu di e-SPMI. Secara keseluruhan, penilaian monitoring e-SPMI untuk FPK 

Unri dapat dilihat pada Gambar 12. 

 

Gambar 12. Hasil penilaian formulir mutu pada e-SPMI di FPK Unri 
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3. Kendala 

Aplikasi e-SPMI merupakan aplikasi penjamin mutu internal secara online 

yang baru diterapkan di Universitas Riau, sehingga membutuhkan beberapa 

penyesuaian untuk digunakan oleh semua program studi (8 prodi) yang ada di 

Fakultas Perikanan dan Kelautan Unri. Setelah dilakukan monitoring oleh tim 

SPMF terkait isian form mutu dan formulir mutu, ditemukan beberapa kendala 

berikut: 

a. Terdapat prodi yang tidak melakukan pengisian form mutu dan formulir mutu 

dan menganggap sebagai pekerjaan tambahan di program studi, juga telah 

memiliki beban tugas dan pekerjaan yang cukup padat di program studi FPK 

Unri. Misalnya jadwal mengajar, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

b. Terdapat prodi yang melakukan pengisian form mutu, namun tidak 

mengupload bukti sehingga Pemonev (tim SPM FPK Unri) tidak dapat 

menlaksanakan validasi isian formulir mutu yang telah dilakukan 

c. Beberapa Prodi masih belum memiliki GPM sehingga menyulitkan untuk 

pengisian e-SPMI tersebut, masih dikerjakan oleh pihak program studi. 

d. GPM masih belum memahami pengisian formulir mutu melalui e-SPMI serta 

masih kurang dalam melengkapi bukti atau dokumen pendukung. 

e. Jarak waktu antara sosialisasi pengisian e-SPMI dengan pengisian e-SPMI 

terlalu singkat. 

f. Standar mutu 8 program studi di FPK Unri melalui pengisian formulir mutu di 

e-SPMI berdasarkan yang telah ditetapkan oleh SN-Dikti masih kurang dalam 

siklus pertama PPEPP ini. Hal ini untuk meningkatkan budaya mutu pada 

program studi dan kualitas lulusan yang dihasilkan oleh FPK Unri. 

g. Terdapatnya program studi yang masih kurang dalam memahami tentang 

pengembangan budaya mutu pada program studi di FPK Unri. 

h. Pogram studi di FPK Unri masih kurang dalam mengimplementasikan 

penjaminan mutu di program studi secara berkelanjutan. 

i. Persiapan PPEPP belum menghasilkan roapmap atau panduan untuk 

pengembangan SPMI pada program studi di FPK Unri. 
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4.  Tindak Lanjut 

Tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi 

8 program studi di FPK Unri pada saat ini yaitu: 

a. Menyebarkan surat edaran kepada Program Studi untuk dapat membentuk 

GPM Prodi. 

b. Melakukan sosialisasi pengisian e-SPMI di Fakultas Perikanan dan Kelautan 

Universitas Riau. 

c. Tenaga kependidikan dalam memenuhi kebutuhan layanan di program studi, 

maka sebaiknya diikutsertakan dalam berbagai pelatihan yang mendukung 

pekerjaan pada program studi di FPK Unri. 

d. Dosen mengikuti kegiatan asosiasi profesi dan pelatihan untuk meningkatan 

kualifikasi kemampuan akademik dan memperluas relasi untuk dapat menjalin 

kerjasama. 

e. Dosen lebih banyak melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pembelajaran serta 

pengembangan keilmuan di program studi. 

f. Program studi di FPK Unri menjalin kerjasama baik ditingkat lokal, nasional 

maupun internasional untuk pengembangan program studi. 

g. Dalam menenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja, maka program studi menjalin 

dengan stakeholder untuk pengembangan mutu alumni. 

h. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana di program studi FPK Unri. 

i. Memperbaiki rasio dosen dan mahasiswa dengan cara melakukan rekruitmen 

pada program studi yang masih kekurangan dosen. 

j. Hasil kegiatan monitoring akan ditindak lanjuti dengan Rapat Tinjauan 

Manajemen (RTM) bersama UPPS (dekan dan pimpinan fakultas). 

k. Pimpinan fakultas mengalokasikan dana khusus untuk pengembangan PPEPP 

SPMI 8 program studi di FPK Unri. 

 

Hasil kegiatan monitoring e-SPMI diharapkan dapat ditindak lanjuti dan 

dilakukan perbaikan pada siklus PPEPP berikutnya. Selain itu, akan menjaga 

kebijakan standar mutu yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dengan 

baik oleh 8 program studi di FPK Unri. 
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F.  REKOMENDASI PEMBAHASAN PADA RAPAT TINJAUAN 

MANAJEMEN FAKULTAS 

 

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Fakulas Perikanan dan Kelautan 

Universitas Riau (FPK Unri) merupakan rapat yang dilakukan oleh seluruh 

manajemen FPK Unri secara periodik. Hal ini untuk meninjau kinerja sistem 

manajemen mutu dan kinerja pelayanan institusi serta memastikan kelanjutan, 

kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu dan sistem 

pelayanan. Peninjauan kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan 

institusi dilakukan berdasarkan materi berupa hasil audit mutu internal (AMI) 

program studi dan unit-unit lain, umpan balik dari stakeholder, hasil survei 

kepuasan stakeholder, kinerja layanan, kinerja dosen, pencapaian sasaran 

mutu/indikator kinerja, serta status tindak lanjut dari hasil tinjauan manajemen 

sebelumnya.  

Rapat tinjauan manajemen FPK Unri merupakan tahapan yang strategis 

untuk memanfaatkan hasil AMI sebagai bagian dari aspek pengendalian dalam 

PPEPP. Rapat tinjauan manajemen di lingkungan FPK Unri dilakukan secara 

berjenjang, dimulai dari tingkat program studi, hingga fakultas. Tindak lanjut dari 

rapat tinjauan manajemen merupakan bentuk nyata komitmen pimpinan untuk 

peningkatan mutu. 

Luaran atau hasil dari RTM FPK Unri berupa kebijakan, keputusan, 

dan/atau tindakan untuk peningkatan sistem dan hasil layanan, pemenuhan 

kebutuhan sumber daya, identifikasi perubahan-perubahan yang diperlukan baik 

pada sistem penjaminan mutu maupun sistem pelayanan, penyediaan sumberdaya 

dan fasilitas yang perlu dilakukan agar sistem penjaminan mutu dan sistem 

pelayanan menjadi efektif. 

Berdasarkan hasil monitoring E-SPMI di FPK Unri direkomendasikan 

tindak  lanjut RTM sebagai berikut: 

a. FPK Unri memperjelas target capaian IKU dan menyosialisasikan kepada 

sivitas akademika secara luas. 

b. Fakultas perlu membuat aktualisasi visi misi unit kerja di FPK Unri 

menyesuaikan dengan visi misi Universitas kepada senat Fakultas.  
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c. FPK Unri  secara berkala untuk melaksanakan kompetisi akademik dan non 

akademik di lingkungan fakultas baik bagi dosen, tendik, dan mahasiswa, 

maupun bagi prodi. 

d. FPK Unri  mendorong proses pembelajaran di tingkat prodi yang semakin 

otonom dan fleksibel dan menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak 

mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. 

e. Rumusan sasaran mutu setiap unit di FPK Unri  yang telah disusun perlu 

direview kembali dengan melibatkan segenap fungsi dan jenjang organisasi 

FPK Unri.   

f. FPK Unri telah berupaya mengembangkan manajemen berbasis resiko untuk 

mempercepat pencapaian budaya mutu. 

g. Perlu adanya mekanisme pengendalian pencapaian sasaran mutu secara 

periodik. 

h. FPK Unri telah menyusun kurikulum berdasarkan IKU yang telah ditetapkan 

oleh Universitas Riau. 

 

Diharapkan melalui RTM dengan melaksanakan pertemuan bersama UPPS 

di FPK Unri berlangsung secara periodik. Hal ini dilakukan untuk meninjau 

kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan di FPK Unri untuk 

memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen 

mutu dan menajemen pelayanan dapat terlaksana dengan baik. Dalam kegiatan 

RTM turut membahas tindak lanjut temuan hasil kegiatan monitoring e-SPMI.  
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G.  DOKUMENTASI DAN LAMPIRAN 

1.  Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi Pengisian e-SPMI Fakultas Perikanan 

dan Kelautan Universitas Riau pada 24 Mei 2022 secara Hybrid . 
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2.  Dokumentasi Pembahasan Hasil Monitoring e-SPMI bersama PJM pada 

tanggal 06 Juni 2022 
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3. Kegiatan pembahasan hasil audit bersama PJM LPPMP Unri di Hotel The 

Zuri Pekanbaru tanggal 6 Juni 2022. 
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Lampiran 1. SK GJM (Gugus Jaminan Mutu) Prodi S1 Ilmu Kelutan FPK Unri. 
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Lampiran 2. SK GPM Prodi S1 MSP 
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