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A. Pendahuluan
Rapat tinjauan managemen (RTM) dilaksanakan dalam rangka meninjau sistem managemen
mutu yang telah dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Parepare dalam rangka
memastikan kelanjutan kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas managemen mutu. Tinjauan
dimaksudkan untuk melihat adanya peluang untuk menjadi lebih baik atau adanya kebutuhan
akan perubahan sistem managemen mutu. Agenda rapat tinjauan managemen membahas masalah
yang memiliki potensi sama terjadi berulang dan memerlukan penyelesaian mendesak untuk
dicarikan segera penyelesaiannya. Pembahasan dalam RTM meliputi: 1) hasil audit internal
mutu, 2) Tindakan Perbaikan, 3) Waktu Perbaikan, 4) Output dari Perbaikan, dan 5)
Penaggungjawab.
B. Waktu Pelaksanaan
Rapat dilaksanakan pada hari Kamis, 18 Juni 2020 bertempat di Aula Kampus II UM Parepare,
pukul 9.00-12.00 WITA.
C. Peserta
Peserta pada pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen ini adala stakeholder Internal:
1. Rektor UM Parepare
2. Wakil Rektor UM Parepare
3. Direktur dan Sekreatris Pascasarjana UM Parepare
4. Dekan dan Wakil Dekan 1 di Lingkup UM Parepare
5. Ketua Gugus Penjamin Mutu UM Parepare
6. Ketua Prodi di Lingkup UM Parepare
7. Ketua Lembaga di Lingkup UM Parepare
8. Kepala Biro di Lingkup UM Parepare

9. Kepala Lab/Unit di Lingkup UM Parepare
10. Auditor Mutu Internal UM Parepare
D. Hasil Rapat
Sebagai masukan(input) rapat tinjauan managemen antara lain: hasil audit internal mutu, umpan
balik pelanggan, kinerja proses dan kesesuaian produk, status tindakan pencegahan dan tindakan
koreksi, tindak lanjut tinjauan managemen yang lalu, perubahan yang dapat mempengaruhi
sistem penjaminan mutu, dan saran untuk koreksi.
E. Tindakan Perbaikan
Topik RTM

Tindakan Perbaikan

Waktu Perbiakan

Output

Penaggungjawab

Kualifikasi
Dosen AIK 1
berkualifikasi
S1

Mengusul dosen
Tahun ajaran
pengampu mata AIK 2020-2021
1 yang berkualifikasi
minimal S2

Dosen yang
WR IV
mengajar di
LP2IK
AIK 1
berkualifikasi
S2

Tidak ada
lulusan pada
prodi
pendidikan
biologi di
tahun
akademik
2014/2015

Meningkatkan
pelayanan kantor
bimbingan dan
konseling

Tahun 2018-2019

50%
mahasiswa
prodi
pendidikan
biologi
selesai tepat
waktu

Mash ada
dosen yang
berkualfiikasi
S1 mengajar
dibeberapa
prodi yang
mengajar
matakuliah
kelimuan

Memvalidasi KRS
dan melakukan
pengawasan diawal
perkuliahan

Tahun ajaran
2020-2021

Dosen yang
WR 1, LPMU,
mengajar
Wakil Dekan 1
matakuliah
dan Ketua Prodi
keilmuan
prodi
berkualifikasi
minimal S2

Berita acara

Insentif mengajar

Tahun ajaran

Berita acara

Wakil Dekan 1
Ketua Prodi
Kantor Layanan
Bimbingan dan
Konseling

Wakil Dekan 1,

nilai tidak
diinput tepat
waktu.

dosen ditahan
sampai berita acara
nilai dikumpul
dibagian
penginputan nilai
dan apabila berita
acara nilai tidak
dikumpul sampai
semester selanjutnya
masuk maka
penginput nilai
berkewajiban
memberikan nilai B
kepada semua
mahasiswa

2020-2021

nilai
terkumpul
tepat waktu
dan/atau nilai
mahasiswa
sudah
terinput
sebelum
masuk
semester
berikutnya

Ketua Prodi,
Dosen yang
Bersangkutan,
dan Staf
Penginput Nilai

F. Saran perbaikan pelaksanaan Audit Mutu Internal
1. Audit pada tahun ajaran selanjutnya dimasukkan bagian positif sebagai motivasi bagi
prodi/unit lainnya.
2. Tahun ajaran yang diaudit sebaiknya 2 semester (1 tahun) yang baru selesai.
G. Kesimpulan
Dari rapat tinjauan managemen dapat disimpulkan bahwa semua berkomitmen untuk
meningkatkan mutu yang dibuktikan dengan adanya perbaikan-perbaikan yang bisa dilihat dari
hasil audit dari periode ke periodeserta adanya peningkatan kepuasan pelanggan dan tercapainya
sasaran mutu. Pimpinan juga telah menunjukkan komitmen dan keseriusannya dengan selalu
mengingatkan kepada semua pihak untuk bertanggung-jawab terhadap tupoksi masing-masing
dan meningkatkan komunikasi antar bagian demi tercapainya tujuan bersama
.

