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I. DAFTAR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI

 Program Studi S-1 Kesehatan Masyarakat

 No. PTK 00031/PTK.SIKLUS.II/2022

 Kode AMI-5

 Kesimpulan Minor

 Temuan 

1. Ada mata kuliah yang masih belum sesuai template terbaru dari LP3M yaitu mat kul
Komunikasi kesehatan dengan biostatistika inferemsial

2. ada mata kuliah yang belum lengkap perangkat pembelajarannya

3. ada mata kuliah yang masih belum menintegrasikan hasil pengabdian dan penelitian dosen 

 

 Rencana Tindak Lanjut 

Memotivasi dosen agar dapat mengaplot perangkat pembelajaran ke mmp namun perlu diketahui
bahwa semester depan, kesmas akan memberlakukan kurikulum baru dimana struktur
kurikulumnya berubah sekitar 80%. 

 Program Studi S-1 Gizi

 No. PTK 00032/PTK.SIKLUS.II/2022

 Kode AMI-5

 Kesimpulan Minor

 Temuan 

- kelengkapan perangkat pembelajaran masih kurang

 Rencana Tindak Lanjut 

akan mengingatkan PJMK untuk segera upload perangkat pembelajarannya secara lengkap
(kontrak kuliah, silabus, RPS, RTM, LKM, Rubrik) dan diarahkan untuk berbasis case method
(CM) dan atau team project based learning (Team PBL)

 Program Studi S-2 Kesehatan Masyarakat

II. KESIMPULAN

Audit Mutu Internal ini, merupakan hal yang penting dan wajib dilakukan di lingkungan
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember,  untuk memastikan dilakukannya
tindakan perbaikan sesuai hasil temuan Audit Mutu Internal yang telah dilakukan.
Tanggapan kaprodi terhadap hasil temuan ini diwujudkan dalam bentuk Rapat Tinjauan
Manajemen. Disinilah semua hasil temuan Audit Mutu Internal akan ditanggapi dan
ditindaklanjuti. Hasil temuan dari Audit Mutu Internal dan upaya tindak lanjut yang telah
diputuskan dalam Rapat Tinjauan  Manajemen ini dituangkan dalam sebuah dokumen
yang disebut Rencana Manajemen Mutu. Audit internal diawali dengan perencanaan
Audit Mutu Internal, yang disusun oleh tim audit internal secara fleksibel, perencanaan
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yang fleksibel dimaksudkan agar memungkinkan perubahan penekanan berdasarkan
temuan dan bukti objektif selama audit. Masukan yang relevan dari bidang yang diaudit,
dan dari pihak lain yang berkepentingan, nantinya akan dipertimbangkan dalam
pengembangan rencana Audit Mutu Internal. Pelaporan Audit Mutu Internal mencakup
bukti kinerja yang sangat berguna untuk memberikan peluang pengakuan oleh auditee
dan memotivasi FKM UNEJ. Berdasarkan pengamatan sementara, tujuan dari sistem
pengendalian di FKM UNEJ yang dilakukan oleh auditor diwujudkan melalui beberapa
strategi dasar yang mencakup: (1) Semua pihak terkait melakukan pemantauan secara
obyektif dan mampu memberikan umpan balik terhadap setiap proses dan kegiatan yang
dilaksanakan (2) Pelaku pendidikan di semua tingkatan menjalankan mekanisme
pelaporan baik formal maupun informal dengan disiplin, akurat dan efektif termasuk jika
ditemui kendala dan masalah. (3) dilakukannya pemeriksaan yang detail dan akurat
sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan terhadap setiap proses dan tahapan
kegiatan yang dilaksanakan (4) pengawasan yang ketat dan tegas terhadap proses dan
kegiatan pada setiap tahapan yang dilaksanakan. (5) setiap saat dilakukan evaluasi
untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pembelajaran di FKM UNEJ. Fakultas
Kesehatan Masyarakat Univeristas Jember dalam menyiapkan perangkat proses
pembelajaran di program studi kesehatan masyarakat dan prodi gizi dapat dalam
kategori baik. Temuan dan kesimpulan yang dihasilkan perbaikan yang dilakukan pada
kategori minor. Bukti pelaksanaan dapat di lihat pada Sistem Penjaminan Mutu
(SIJAMU). 
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