


IBadan Penjaminan Mutu AkademikI 

 

119 
 

 
 

 
 
 

 
BADAN PENJAMINAN MUTU AKADEMIK 

BPMA 2013 
Tanggal : 13 Januari 2013 
Disusun oleh : STIMA IMMI 

Disetujui oleh : Senat STIMA IMMI 
 

© STIMA IMMI, 2013 – All Rights Reserved 
 
 
 

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI 
JAKARTA 2013 



IBadan Penjaminan Mutu AkademikI 

 

120 
 

KATA PENGANTAR 
 

Dengan mengucapkan syukur Alhamdullilah telah terbit Buku Manajemen Mutu 

Akademik Tahun 2013. Manual Mutu Akademik ini berisi tentang kebijakan, system, 

konsep, penerapan penjaminan mutu dan akan menjadi pedoman bagi penyusunan spesifikasi 

Program Studi (PS). 

Manual Mutu Akademik ini hendaknya dijadikan panduan bagi pengelolaan program, 

dosen, staf, akademik, dan mahasiswa dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan dalam 

pengelolaan pendidikan yang lebih baik. 

 

 

 

Jakarta, Desember 2013 

Ketua Sekolah Tinggi Manajemen IMMI 

 

 

Dr. Zulkifli Rangkuti, M.Si. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IBadan Penjaminan Mutu AkademikI 

 

121 
 

DAFTAR ISI 
 
BADAN PENJAMINAN MUTU AKADEMIK( B P M A ) 1 
BAB I LANDASAN IDEAL 5 
A. MENUJU SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN YANG TERBAIK 5 
B. TANTANGAN DAN HAMBATAN 6 
C. VISI STIMA IMMI TAHUN 2025 8 
D. FUNGSI DAN MISI STIMA IMMI 10 
E. SEMANGAT BARU STIMA IMMI 11 
 
BAB II CAPAIAN HINGGA 2013 13 
A.  PENDIDIKAN  13 
B.  PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  14 
C.  PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  15 
D.  KEMAHASISWAAN  16 
F.  PENINGKATAN JARINGAN ICT  16 
G.  PENATAAN KELEMBAGAAN DAN SISTEM MANAJEMEN  17 
H.  PENATAAN SDM  17 
I.  PENGEMBANGAN USAHA  18 
J.  KESEJAHTERAAN 18 
 
BAB III MANAJEMEN  MUTU AKADEMIK 19 
A. PENDAHULUAN 19 
B. KONSEP PENJAMINAN MUTU 19 
C. TUJUAN PENJAMINAN MUTU 20 
D. STRATEGI PENJAMINAN MUTU 20 
E. STANDAR DAN INDIKATOR MUTU 21 
F. PROSES PENJAMINAN MUTU 21 
G. MANAJEMEN MUTU AKADEMIK  22 
 
 
 
 



IBadan Penjaminan Mutu AkademikI 

 

122 
 

BAB IV  KURIKULUM DAN MAHASISWA 51 
A. PENDAHULUAN 51 
B.  KURIKULUM  42 
 
BAB V DOSEN 55 
A. PENDAHULUAN 55 
B. PENGERTIAN, RUANG LINGKUP KERJA, KLASIFIKASI DAN TUGAS 56 
C. LANDASAN IDEAL 58 
D. STANDAR MUTU DOSEN 61 
E. MANAJEMEN PENJAMINAN MUTU DOSEN 67 
 
BAB VI PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASARAKAT 73 
BAGIAN I PENELITIAN 73 
A. PENDAHULUAN 73 
B. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN 74 
C. LANDASAN IDEAL PENELITIAN 75 
D. STANDAR MUTU PENELITIAN 76 
E. MANAJEMEN PENJAMINAN MUTU PENELITIAN 79 
F.  PENUTUP 82 
 
BAGIAN II  
PENGABDIAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT (P2M) 83 
A. PENDAHULUAN 83 
B. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP P2M 84 
C. LANDASAN IDEAL P2M 85 
D. STANDAR MUTU P2M 86 
E. MANAJEMEN PENJAMINAN MUTU P2M 88 
F. PENUTUP 91 
 
 
 
 
 
 



IBadan Penjaminan Mutu AkademikI 

 

123 
 

BAB VII. PRASARANA DAN SARANA AKADEMIK 93 
A. PENDAHULUAN 93 
B. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PRASARANA 
 DAN SARANA AKADEMIK 93 
C. LANDASAN IDEAL PENJAMINAN MUTU PRASARANA DAN  
 SARANA AKADEMIK 94 
D. STANDAR MUTU PRASARANA DAN SARANA AKADEMIK 95 
E. STANDAR MUTU P.S AKADEMIK 96 
F. STANDAR MUTU MANAJEMEN P.S AKADEMIK 108 
G. PENJAMINAN MUTU  PRASARANA DAN SARANA AKADEMIK 111 
H. PENUTUP 113 
 
DAFTAR ACUAN 115 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IBadan Penjaminan Mutu AkademikI 

 

1 
 

BADAN PENJAMINAN MUTU AKADEMIK 
( B P M A ) 

 
VISI  

Terciptanya Sistem Penjaminan Mutu yang mampu membawa STIMA IMMI menuju 
Perguruan Tinggi Riset Manajemen. 
 
 
MISI 

1. Menyusun standar  Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); 
2. Melakukan monitoring dan evaluasi internal (monevin) terhadap proses Pendidikan, 

Penelitian serta Pelayanan dan Pengabdian pada Masyarakat (P2M); 
3. Melakukan evaluasi dan audit internal terhadap mutu akademik secara bertahap dan 

berkelanjutan; 
4. Melakukan pembinaan terhadap unit-unit penjaminan mutu di STIMA IMMI  yang 

berkaitan dengan pelaksanaan penjaminan mutu. 
 
 
TUJUAN 

1. Menghasilkan acuan / pedoman standar  Sistim Penjaminan Mutu Internal  STIMA 
IMMI. 

2. Menetapkan peringkat / harkat mutu program studi di STIMA IMMI secara berkala. 
3. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap proses Pendidikan, Penelitian, 

Pelayanan dan Pengabdian pada Masyarakat (P2M); 
4. Memberikan saran atau rekomendasi terhadap perbaikan dan peningkatan mutu 

akademik secara bertahap dan berkelanjutan 
5. Mendampingi persiapan program studi untuk akreditasi nasional. 
6. Menghasilkan unit penjaminan mutu akademik yang berdayaguna dan berhasilguna. 
7. Memberikan masukan terhadap masalah-masalah tertentu yang dihadapi oleh 

pengelola STIMA IMMI berkaitan dengan penjaminan mutu 
8. Mempersiapkan personil BPMA yang kompeten dalam penjaminan mutu akademik. 

 
 
SASARAN DAN PROGRAM 

No Sasaran Program 
1 Tersedia standar  SPMI STIMA IMMI 

bertaraf nasional. 
 Penyusunan dan Implementasi SPMI 
 Tinjauan buku acuan dan standar yang 

ada. 
2 Tersedia data harkat mutu program studi 

setiap semester. 
 Pemetaan harkat mutu program studi 
 Monitoring dan evaluasi hasil tinjauan 

harkat mutu Program Studi 
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3 Secara berkala dan berkesinambungan 
mutu proses Pendidikan, Penelitian, 
Pelayanan dan Pengabdian pada 
Masyarakat (P2M), di monitor dan 
dievaluasi 

 Penyusunan dan pengembangan standar 
serta borang monevin 

 Pelaksanaan monevin proses 
pengembangan akademik 

 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 
proses Pembelajaran, Penelitian dan 
Pengabdian pada Masyarakat (P2M) 

4 Mutu akademik program studi  dimonitor 
dan evaluasi secara berkelanjutan. 

Pelaksanaan Evaluasi Internal bagi program 
studi. 

5 Program studi mengajukan akreditasi 
secara terencana, terstruktur dan konsisten 
serta terintegrasi dengan sistem 
pengelolaan STIMA IMMI secara 
menyeluruh dan terpusat untuk 
mendapatkan pengakuan tertinggi terhadap 
mutu akademik secara nasional. 

Pembinaan dan pembimbingan dalam 
menyusun dokumen akreditasi/ asesmen versi 
BAN PT. 

6 Unit Penjaminan Mutu Akademik 
(UPMA) di arah program studi berfungsi 
sebagai motor penggerak dan koordinator 
dalam melakukan peran sebagai 
pengendali mutu dan pengembang sistem 
penjaminan mutu akademik di prodi 
masing-masing dan terintegrasi dengan 
sistem penjaminan mutu STIMA IMMI 
secara menyeluruh. 

Pemberdayaan Unit Penjaminan Mutu 
Akademik (UPMA) pada prodi dalam 
menjaga mutu akademik. 

7 Personil BPMA yang kompeten dalam 
penjaminan mutu akademik. 

Program Pelatihan / Penyegaran / Studi 
Banding anggota BPMA /UPMA dan 
sekretariat BPMA tentang penjaminan mutu 
akademik 

 
 
KEGIATAN 
Kegiatan pembinaan di bidang Quality assurance diarahkan pada peningkatan mutu di 
tingkat Nasional untuk menunjang visi STIMA menjadi Perguruan Tinggi Riset Manajemen 
 
 
KEGIATAN INTI 
1. Evaluasi Internal (EVIN) Program studi yang akan  di-akreditasi. 
2. Evaluasi Internal Tahunan (EVITAH) on line untuk  program studi 
3. Evaluasi Dosen/Fasilitator oleh Mahasiswa dalam proses pembelajaran (EDOM/EFOM) 
4. Monitoring dan Evaluasi Internal (MONEVIN) kegiatan Pengembangan Akademik 
5. Evaluasi Implementasi  SPMI pada setiap unit kerja 
6. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Akademik (Pedoman, Manual, Borang, 

Standar, dll) 
7. Pelatihan Penyusunan Dokumen Akreditasi  BAN PT. 
8. Pembinaan dan pemberdayaan UPMA, Tim Asesor Internal dan Tim Monev Internal 
9. Memberikan masukan internal dan eksternal STIMA IMMI dalam rangka peningkatan 

mutu akademik 
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STRUKTUR ORGANISASI 
BPMA bertanggung jawab kepada Ketua STIMA IMMI, yang pelaksanaan sehari-

harinya berkoordinasi dengan Wakil Ketua I Bidang Akademik. Proses penjaminan mutu 
akademik di STIMA IMMI dilaksanakan secara berjenjang dari arah Perguruan Tinggi 
sampai ke program studi. Karena itu dalam menjalankan tugasnya di lingkungan STIMA 
IMMI, BPMA mempunyai rekan kerja secara terstruktur, yaitu Unit Penjaminan Mutu 
Akademik (UPMA) pada Program Studi. Kedua institusi ini bekerjasama dalam menjalankan 
tugas penjaminan mutu akademik di lingkungan STIMA IMMI. Dalam kepengurusannya, 
BPMA terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, penasehat, dan anggota BPMA. 
Pimpinan BPMA adalah Ketua dan sekretaris.  
  

Pengorganisasian personalia internal BPMA ditata berdasarkan Bidang Tugas BPMA, 
yang meliputi: 

1. Bidang Pengendalian Mutu Akademik 
2. Bidang Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Akademik. 

  
Berikut  adalah struktur organisasi BPMA yang mulai berlaku 2014 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Uraian tugas Bidang Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Akademik : 

1. Mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik 
2. Mengembangkan pedoman dan tata cara evaluasi internal penjaminan mutu 

akademik 
3. Mengembangkan instrumen evaluasi internal penjaminan mutu akademik 
4. Mengembangkan dan mendorong pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan 

STIMA IMMI 
5. Mengembangkan jaringan kerjasama di bidang penjaminan mutu akademik dengan 

perguruan tinggi lain. 
6. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada unit lain yang terkait dengan 

penjaminan mutu 
 
 

KETUA 

PENASEHAT SEKRETARIS 

KOORDINATOR 
PENGEMBANGA

KOORDINATOR 
PENGENDALIAN 

 
UPMA 
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B. Uraian tugas Bidang Pengendalian Mutu Akademik 
1. Melakukan evaluasi internal akademik terhadap unit-unit  dan program studi. 
2. Memberikan rekomendasi terhadap penyusunan portofolio unit-unit  dan program 

studi 
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal program 

pengembangan akademik 
4. Melakukan koordinasi dengan unit  penjaminan mutu akademik dalam 

penyelenggaraan penjaminan mutu akademik 
5. Mengkomunikasikan seluruh langkah/kegiatan BPMA kepada pimpinan dan unit-

unit terkait 
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BAB I 
LANDASAN IDEAL 

 
 
A. MENUJU SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN YANG TERBAIK 

Menjelang tahun 2025 nanti, STIMA IMMI  telah mampu menjadi sebuah 
Perguruan Tinggi yang memiliki ciri-ciri seperti ini: 
1. Integritas tinggi atau amanah (menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, 

akuntabilitas, dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku, dan peduli akan masalah 
kemanusian), 

2. Struktur organisasi yang efisien, tata-pamong yang lengkap dan  jelas fungsinya, 
serta kepemimpinan yang penuh semangat wirausaha sosial (social entrepreneurship) 
dan bekerja secara terencana. 

3. Monitoring dan evaluasi dan secara konsisten dan jujur, perkembangan yang dicapai 
untuk perbaikan, sehingga  dapat menjaga penyempurnaan mutu akademiknya 
secara terus menerus, 

4. Memiliki dosen yang cukup dan profesional, serta mempunyai kemampuan 
akademik yang tinggi dan  dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh tenaga non-
akademik yang handal sesuai dengan bidang tugasnya,serta sejahtera. 

5. Memiliki sarana dan prasana akademik yang cukup dan baik, didukung oleh 
perpustakaan yang nyaman dan bahan pustaka yang lengkap-mutakhir dan mudah 
diperoleh, 

6. Memiliki dana yang cukup bagi seluruh keperluan operasional dan pengembangan, 
7. Memiliki sistem teknologi informasi yang lengkap, mutakhir dan mudah diakses, 
8. Memiliki mahasiswa yang terbaik, dengan sistem rekrutmen yang jujur,adil dan 

transparan, dan sebagian lain berasal dari mancanegara, 
9. Memiliki  kurikulum bermutu, unggul dan dimutakhirkan secara kosisten, sistem 

pembelajaran yang teratur dan berbasis student centered learning,serta disiplin 
dengan terencana, 

10. Memiliki sumberdana dan sumberdaya yang cukup untuk kegiatan penelitian dan 
pelayanan masyarakat,sehingga dapat menghasilkan temuan-temuan baru yang 
bermanfaat bagi kemanusiaan dan menyumbang bagi akumulasi ilmu pengetahuan.  

 
Kriteria di atas tentu saja memerlukan lebih lanjut standar, indikator dan strategi 

untuk memenuhinya,diharapkan nanti para penyelenggara institusi  STIMA IMMI   
menindak-lanjuti tugas ini.Dengan mengupayakan diri sekuat tenaga untuk  mencapai 
dan memenuhi kriteria dan standar tersebut maka STIMA IMMI harus menjadi salah 
satu Perguruan Tinggi  dibidang Ilmu Manajemen yang Terbaik di Indonesia 
dalam beberapa tahun mendatang dan seterusnya menjadi Perguruan Tinggi Riset 
Manajemen Pertama di Indonesia.Karena, kriteria di atas sudah mencakup hampir 
seluruh persyaratan setiap Perguruan Tinggi yang baik. Siapa pun yang akan menilai,  
akan tetap terjaring sebagai sebuah Perguruan Tinggi yang Terbaik di  Indonesia. 
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B. TANTANGAN DAN HAMBATAN 

Untuk dapat mencapai sebuah STIMA IMMI  yang benar-benar 
unggul,pengalaman telah mengajarkan  tentang hambatan dan tantangan utama yang 
dihadapi STIMA IMMI selama ini,tanpa kita dapat menyingkirkan hambatan dan 
menanggulangi tantangan tersebut, maka STIMA IMMI yang unggul tidak akan pernah 
tercapai. 

Dibawah ini adalah uraian tentang beberapa hambatan dan tantangan yang paling 
serius yang selama ini di hadapi oleh STIMA IMMI. 

 
Pertama adalah membentuk institusi STIMA IMMI yang benar-benar 

terintegrasi. Sebuah STIMA IMMI Incorporated sangat diharapkan untuk dapat 
mengarahkan dan mengontrol dengan tegas institusi-institusi di bawahnya, yaitu 
Program studi, departemen, program pendidikan, pusat penelitian dan seterusnya 
khususnya dalam bidang-bidang yang paling strategis, yaitu keuangan, sarana-
prasarana,  kurikulum, dan penyelenggaraan pendidikan. STIMA IMMI diharapkan 
dapat mengatur dengan jelas dan tegas pembagian hak, kewajiban, dan wewenang 
antara Pusat Administrasi, dengan program study, jurusan, Pusat Penelitian dan lain-lain 

Kedua adalah peningkatan mutu dan kesejahteraan dosen. Dahulu dosen 
STIMA IMMI cukup lulusan S1. Jika kemudian di antara dosen tersebut ada yang dapat 
melanjutkan pendidikannya ke S2, atau bahkan ke S3, maka itu adalah atas inisiatif, 
kemauan dan usaha sang dosen itu sendiri. Baik STIMA IMMI, program studi, ataupun 
jurusan tempat dosen itu berkiprah tidak dapat memaksakan hal tersebut kepada stafnya. 
Yang  pertama,pada masa kini, dosen STIMA IMMI harus minimal memiliki ijazah S2. 
Sebenarnya persyaratan ini belum cukup untuk mencapai STIMA IMMI yang unggul. 
Setiap dosen STIMA IMMI  secara umum sekurang-kurangnya harus memiliki ijazah 
S3, lulusan dari universitas terkemuka di dalam atau pun di luar negeri yang memang 
sudah terbukti profesionalismenya. Mereka yang berijazah S1 dan S2, jika diperlukan, 
ditempatkan sebagai "teaching assistant," dan atau direkrut dari kalangan lulusan 
pascasarjana Universitas terkemuka lainnya. 

Hal kedua menyangkut dosen adalah tentang kesejahteraannya. Semua kita 
maklum bahwa pada masa kini dosen STIMA IMMI yang hidup semata-mata atas gaji 
sebagai pegawai negeri atau yayasan tidak dapat diharapkan menjalankan tugas 
akademiknya dengan baik. Gajinya tidak cukup untuk hidup layak dan bekerja dengan 
giat di Jakarta. Karena itu. di luar gaji yayasan/ pegawai negeri, setiap dosen STIMA 
IMMI juga harus diberi tunjangan tambahan yang sesuai1 Hal ketiga tentang dosen 
adalah profesionalismenya dalam bidang pengajaran. Dosen bukan hanya seorang 
sarjana dalam bidang ilmunya, tapi juga harus menjadi seorang guru yang baik, yang 
mampu mentransfer ilmunya kepada mahasiswa dengan metode dan teknik pengajaran 
yang benar. 

Ketiga adalah menjalankan secara konsekwen dan konsisten penjaminan mutu 
akademik (quality assurance). Kita harus selalu ingat bahwa tujuan dari STIMA IMMI 
adalah menjadi Perguruan Tinggi yang terbaik, yaitu mempunyai mutu yang tinggi 
dalam seluruh kriteria yang telah disebutkan di muka. Keunggulan akan dicapai  melalui 
proses seperti silinder yang berlingkar naik. Roda manajemen yang terdiri atas plan 
(perencanaan). do (pelaksanaan), check (evaluasi), dan action (penyempurnaan) harus 
dirancang dan dilaksanakan secara terinci dan berdisiplin di STIMA IMMI. STIMA 
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IMMI harus terus mengevaluasi dan menyempurnakan mutu akademiknya setiap tahun. 
Roda manajemen harus terus bergulir ke arah pencapaian puncak-puncak keunggulan. 
Budaya mutu, atau searching for indefinite the best, harus dipunyai oleh seluruh insan 
STIMA IMMI, apakah staf akademik atau pun non-akademik, apakah pimpinan atau 
pun orang biasa. 

Keempat adalah kepemimpinan.  STIMA IMMI harus dikelola sebagai sebuah 
corporate, namun tidak komersil. Meskipun STIMA IMMI dikelola dengan kaidah-
kaidah sebuah perusahaan dagang, namun STIMA IMMI tidak memperdagangkan 
ilmu. STIMA IMMI tetap sebuah lembaga pendidikan, yaitu sebuah knowledge 
provider. Budaya soft nation (mengutip istilah Gunnar Myrdal) yang penuh dengan 
basa-basi, ewuh-pakewuh, sungkan-sungkanan, banyak memberi toleransi demi 
popularitas pribadi, lebih mengutamakan penampilan ketimbang kinerja, harus diganti 
dengan budaya entrepreneurial dengan menggunakan sistem meritocracy dan stick-and-
carrot, tanpa meninggalkan tata krama Indonesia. 

Di STIMA IMMI, pemimpin adalah mereka yang menduduki jabatan puncak 
dalam institusinya. Di tangannyalah terletak nasib institusi tersebut. Ketua, Pembantu 
Ketua, Ketua Program Pendidikan, Ketua jurusan, Kepala Pusat/ Badan, dan seterusnya 
adalah para pemimpin di STIMA IMMI. Bagi mereka. di samping sebagai seorang 
entrepreneur, STIMA IMMI juga menuntut agar mereka berlaku dan bersikap 
profesional, yaitu menjadikan jabatannya sebagai sebuah profesi. Apa artinya pemimpin 
yang profesional? Artinya dia harus mencurahkan seluruh tenaga, pikiran, dan 
waktunya untuk mengelola dan memajukan institusinya. Dia hidup dari jabatannya, dan 
mati untuk jabatannya. Di STIMA IMMI pada umumnya seorang pemimpin sudah 
diberi honor tambahan  oleh STIMA IMMI. Namun demikian, baru sebagian dari 
mereka yang benarbenar mengabdi sepenuh hati, sepenuh waktu, dan sepenuh tenaga 
untuk institusi yang dipimpinnya,mungkin mereka masih beranggapan,honor tambahan 
itu belum mencukupi untuk sebuah kehidupan yang layak saat ini. Kedepan,dengan 
tambahan honor yang memadai, diharapkan tidak ada lagi pemimpin yang menjadikan 
jabatannya di STIMA IMMI sebagai kerja sambilan, sedangkan kerja  pokoknya adalah 
di luar STIMA IMMI. 

Kelima adalah membangun sebuah perpustakaan pusat yang modern, lengkap, 
nyaman, dan penuh dengan fasilitas kemudahan, yang dikelola oleh tenaga terlatih. 
terdidik. dan berpengalaman dalam bidang pekerjaannya. Banyak orang mengatakan 
bahwa perpustakaan adalah jantung dari sebuah Perguruan Tinggi. Pada umumnya 
gedung perpustakaan selalu merupakan gedung yang tertinggi atau terbesar di 
kampus.Saat ini perpustakaan di STIMA IMMI masih memerlukan penyempurnaan 
dalam segala aspeknya. 

Keenam adalah mambangun sebuah teknologi informasi akademik maupun non 
akademik yang canggih, lengkap, dan mudah dicapai sistem teknologi informasi yang 
canggih. Dengan piranti lunak dan piranti keras yang mutahir, yang dijalankan oleh 
tenaga-tenaga yang terlatih dan terdidik maka kita akan dengan sangat mudah dan cepat 
memperoleh informasi apa saja tentang STIMA IMMI. Dengan demikian kita akan 
mengetahui dengan cepat kondisi kita pada masa kini, yang pada gilirannya 
memudahkan kita untuk menyusun rencana ke depan. 
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Ketujuh adalah membangun institusi-institusi penelitian yang kuat dan 
menggalakkan para dosen untuk melakukan kegiatan penelitian dan penulisan. Kini 
adalah masanya kita membangun pusat-pusat penelitian yang lebih bersifat akademik, 
yang dijalankan oleh mereka yang memang ahlinya,dengan program yang sesuai dengan 
kepentingan akademik STIMA IMMI dan kepentingan pihak luar yang beraneka ragam. 

Delapan/terakhir adalah soal dana. STIMA IMMI harus mencari dana yang 
cukup untuk membiayai seluruh keperluan operasional dan pengembangannya. Pada 
masa kini kondisi keuangan STIMA IMMI dikatakan masih kurang mencukupi, meski 
gaji dosen STIMA IMMI yang pegawai negeri masih tetap ditanggung negara. Di luar 
subsidi gaji pegawai negeri, bantuan proyek-proyek hibah dari pemerintah. serta 
pemasukan uang dari mahasiswa. STIMA IMMI hampir tidak mempunyai sumber dana 
lain. Belajar dari berbagai universitas terkemuka di mancanegara. STIMA IMMI harus 
memperluas ragam sumber dananya. sumber dana yang belum digarap dengan 
maksimal antara lain adalah sumbangan dari alumni dan perusahaan, usaha ventura, 
kolaborasi penelitian dengan pihak lain. dan jasa konsultasi. 

Di antara ke 8 tantangan di atas, nampaknya susah untuk menentukan mana yang 
lebih utama dari yang lain. Sebagian orang mengatakan bahwa tantangan yang paling 
utama adalah dana. Dengan dana yang cukup semua akan menjadi beres, rasanya ini 
belum tentu. Dana yang melimpah belum tentu akan efektif di bawah pimpinan yang 
kurang cakap. Karena itu kata sebagian orang, faktor kepepimpinan lah yang paling 
perlu ditangani. Namun demilkian pendapat ini dapat pula dihujah balik, bahwa 
pimpinan tidak akan berarti apa-apa tanpa didukung oleh staf akademik dan non-
akademik yang handal dan profesional. Demikianlah, maka mungkin dapat disimpulkan 
bahwa setiap tantangan mempunyai peranannya sendiri. Karena itu STIMA IMMI yang 
unggul hanya akan dapat dicapai kalau keseluruhan tantangan di atas ditanggulangi 
secara sistemik dan simultan (bersama-sama). 

 
 
C. VISI STIMA IMMI TAHUN 2025 

Gerakan ke arah keunggulan telah dilakukan di kampus STIMA IMMI. Kepak 
telah dikembangkan untuk siap menerbangkan STIMA IMMI  menuju ke puncak 
keunggulan. Kita mengharapkan pimpinan STIMA IMMI, siapa pun orangnya. tetap 
berada di depan dengan gerakan yang lebih cepat, lebih berani, dan lebih cerdas 
membawa STIMA IMMI menuju puncak keunggulan. 
 
Rumusan ringkas beberapa hal tentang ideal STIMA IMMI; 

 Pertama-tama adalah tentang visi STIMA IMMI, yaitu tentang sesuatu yang 
mampu dicapai dalam waktu yang tidak begitu lama, dan kita juga harus bersikap jujur 
dan kritis menilai diri sendiri serta rendah hati. 

Sekarang ini kita menginginkan STIMA IMMI menjadi sebuah Perguruan Tinggi 
Riset Manajemen Pertama  dan salah satu   Perguruan Tinggi Swasta dibidang 
manajemen Terbaik di Indonesia,dan seperti apa kriteria dan standar dari Perrguruan 
Tinggi yang akan kita tuju tersebut ? sementara kita belum menduduki posisi ranking 
yang baik di Jakarta apalagi di Indonesia. 
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Barulah pada 2 tahun terakhir ini kita menilai perlu menyusun laporan tahunan 
lengkap STIMA IMMI, namun belum berdasarkan atas buku panduan Badan Akreditasi 
Nasional (BAN-PT), Itupun dilakukan dengan cara yang masih belum sempurna. Dan 
setelah itu, kita pun belum tentu akan mempelajari hasil laporan itu dengan kritis dan 
teliti. Sampai kini kita belum punya katalog STIMA IMMI (buku panduan umum 
STIMA IMMI yang lengkap). Karena itu, marilah kita berlaku realistik, jujur dengan 
diri sendiri, rendah hati dan tahu diri. 

 Visi bukan hanya merupakan bentuk impian saja, tapi juga harus disepakati 
sebagai milik bersama seluruh jajaran eksekutif dan anggota STIMA IMMI1 Atas 
pertimbangan di atas maka  Badan Penjaminan Mutu Akademik (BPMA), mengusulkan 
rumusan visi STIMA IMMI sebelum melangkah ke Perguruan Tinggi Riset Manajemen 
Pertama Di Indonesia, yaitu  STIMA IMMI menjadi salah satu Perguruan Tinggi 
Swasta dibidang manajemen Terbaik di Indonesia dalam tahun 2025." 

Ini kami anggap realistik dan menantang,  karena pada masa kini (2010) STIMA 
IMMI berada jauh di bawah Perguruan Tinggi Swasta Besar di Indonesia. Jangankan 
100 besar di Indonesia, mungkin hanya termasuk dalam 100 besar di Jakarta saja.  
Bagaimanapun, yang kita segera perlukan pada masa kini adalah pembanding. Kita 
perlu benchmark yang betul-betul patut dan pantas menjadi pembanding diri kita. Untuk 
itulah disini diusulkan agar kita membandingkan diri dengan universitas-universitas 
negeri di Indonesia terbaik untuk tingkat pertama dan Asia Tenggara untuk tingkat yang 
lebih tinggi. Ini adalah realistik dan menantang, karena kita bersaing dengan universitas 
yang tidak terlalu jauh dari lingkungan sosial-politik-ekonomi kita, karena kita 
menggunakan kriteria dan standar yang relatif sama di Indonesia.  

Untuk menjawab tantangan ini,sekali lagi perlu dipertanyakan : apakah kita sudah 
benar-benar kenal dengan kondisi akedemik kita masa kini? Mari kita lihat satu butir 
indikator saja. yaitu tentang dosen. Pada masa kini kita punya 97 orang dosen tetap. 
Dari jumlah tersebut hanya 26 (22.9%) orang yang bergelar Doktor, dan tidak ada (0%) 
yang menyandang jabatan fungsional professor, Padahal untuk menjadi sebuah 
universitas yang terbaik di Indonesia, jumlah dosen dan professor sekurang-kurangnya 
50% dan sisanya adalah lektor kepala (associate professor) dan lektor (assistant 
professor). Pertanyaan kita: apakah kesenjangan antara kondisi yang ideal dengan 
kondisi yang nyata ini dapat kita selesaikan dalam waktu kurang dari 15 tahun 
kedepan,dalam keadaan dana yang katanya begini cekak ? disinilah, diulangi lagi kita 
perlu berlaku realistik dan rendah hati. 

Kita harus ingat bahwa universitas-universitas di Indonesia khususnya dan Asia 
umumnya, pada masa kini bukanlah institusi pendidikan yang beku, merasa mapan, 
puas diri dengan keadaan diri mereka.Ini adalah satu pandangan yang keliru.justru pada 
masa kini semua universitas maju di Indonesia sedang demam peningkatan mutu 
akademik. Mereka sedang giat-giatnya memperbaiki diri untuk mencapai mutu yang 
lebih tinggi, bersaing dengan universitas-universitas di Asia Tenggara dan Asia. Mereka 
ingin mahasiswa-mahasiswa Indonesia tidak lagi pergi kuliah diluar negeri, tetapi tetap 
di negeri mereka sendiri. bahkan mereka ingin menarik mahasiswa dari luar untuk 
kuliah di tempat mereka. Jadi semua universitas besar di Asia sedang berlomba. Karena 
itu, jika kita tidak ikut dalam perlombaan ini, kita stagnan dengan kondisi yang 
sekarang, maka pasti posisi kita dalam ranking Perguruan Tinggi di Jakarta apalagi 
Indonesia, akan semakin tidak diperhitungkan,  akan makin terpuruk dan tidak nampak 
dalam peredaran. Untuk itulah, membandingkan diri dengan universitasuniversitas 



IBadan Penjaminan Mutu AkademikI 

 

10 
 

terbaik di Indonesia  pada masa kini, bercita-cita menjadi salah satu dari lima Perguruan 
Tinggi Swasta dibidang manajemen terbaik di Asia Tenggara adalah realistik dan 
mencabar (challenging) kita. 

 
 

D. FUNGSI DAN MISI STIMA IMMI 

STIMA IMMI adalah sebuah institusi yang bertugas menyelenggarakan pendidikan 
tinggi. Fungsi dari sebuah lembaga pendidikan tinggi menurut Departemen Pendidikan 
Nasional adalah menyelenggarakan pendidikan / pengajaran, penelitian, dan pengabdian 
/ pelayanan masyarakat. Fungsi ini disebut dengan istilah Tridarma Perguruan Tinggi. 
Dengan demikian fungsi STIMA IMMI adalah sama dengan Tridarma Perguruan 
Tinggi. Atas dasar Tridarma Perguruan Tinggi lah terutama seluruh kegiatan akademik 
di STIMA IMMI dinilai. 

Sementara itu, misi adalah pernyataan ringkas tentang tugas-tugas utama yang 
diemban oleh STIMA IMMI, untuk siapa tugas itu dilakukan, dan bagaimana cara tugas 
itu dilaksanakan dalam jangka waktu yang cukup panjang (namun eksplisit rentang 
waktunya). Misi juga menggambarkan fokus perhatian STIMA IMMI  dalam tahun-
tahun mendatang. Apabila visi menyatakan keinginan STIMA IMMI  akan menjadi 
seperti apa pada suatu masa nanti, maka misi menyatakan tentang apa yang terutama 
harus dilakukan oleh STIMA IMMI  dalam rangka mencapai visi tersebut. 

Misi STIMA IMMI, sebagaimana yang tercantum dalam Kepmendikbud No. 
132/D/O/1993 tahun 1993 tentang Pokok-pokok Pengembangan STIMA IMMI   adalah 
sebagai berikut. 
1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbasis riset  untuk pengembangan 

Ilmu, tekonologi, seni, dan budaya, dan 
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbasis riset  serta mengupayakan 

penggunaannya untuk meningkatkan taraf dan kualitas kehidupan masyarakat dan 
kemanusiaan. 

 
Visi dan misi STIMA IMMI tidak dapat terlepas dari fungsi STIMA IMMI sebagai 

sebuah lembaga pendidikan tinggi yang bertanggung jawab dalam bidang 
pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian.Karena itu, mengacu kepada visi 
STIMA IMMI untuk menjadi salah satu  Perguruan Tinggi Swasta dibidang manajemen 
Terbaik dan Sebuah Perguruan Tinggi Swasta dibidang Riset Manajemen Pertama di 
Indonesia pada tahun 2025, serta mempertimbangkan fungsi STIMA IMMI dalam 
bidang tridarma perguruan tinggi,maka secara lebih spesifik misi STIMA IMMI 
tersebut dapat juga dijabarkan dalam bentuk sebagai berikut: 
1. Menyelenggarakan pendidikan  yang bermutu dan berintegritas tinggi (menjunjung 

tinggi kejujuran, keterbukaan dan peduli akan masalah kemanusiaan, khususnya 
yang dihadapi oleh bangsa Indonesia). Memiliki kemampuan akademik dan latar 
belakang profesional yang unggul sesuai dengan bidang studinya, dan memiliki 
kemampuan untuk bersaing dalam berbagai bidang kegiatan dengan sarjana-sarjana 
lulusan universitas lain pada arah Nasional maupun Asia. 

2. Menyelenggarakan penelitian ilmiah maupun terapan untuk menghasilkan karya-
karya ilmiah, rekomendasi kebijakan dan solusi masalah, dan hak paten yang unggul 
pada arah Asia. 
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3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat yang hasilnya 
benar-benar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat umum, khususnya bagi 
masyarakat yang berada dalam lingkungan terdekat STIMA IMMI. 

 
 
E. SEMANGAT BARU STIMA IMMI 

Sejak STIMA IMMI menjadi Perguruan Tinggi pada tahun 1993 yang lalu,  banyak 
sudah yang dicapai dalam usaha-usaha menuju ke keunggulan. Namun demikian, 
sebanyak apa pun yang sudah  diusahakan, ternyata lebih banyak lagi tugas yang 
menunggu untuk diselesaikan. Begitu banyak hal yang belum tersentuh sejak lama. Kita 
tidak boleh cepat puas diri dengan hasil yang kita peroleh pada masa kini. Dalam masa 
awal pengembangannya, yaitu dalam rentang waktu sejak tahun 1993 sampai 2010 ini, 
banyak sekali pelajaran yang dapat kita serap untuk di ambil hikmahnya. Beberapa 
gejala positif yang mulai muncul sejak itu antara lain adalah: 
1. Menilai munculnya kesadaran tentang mutu akademik, 
2. Ada suasana kompetitif yang positif antar jurusan dalam prodi 
3. Peningkatan perhatian terhadap kemajuan program pendidikan reguler dan program 

penyesuaian 
4. Di lingkungan pusat administrasi, penyelenggaraan akademik makin terintegrasi, 

teratur dan mantap. 
5. Sarana dan prasarana kampus makin lengkap, dan nyaman. 
6. Sistem teknologi informasi akademik makin berkembang canggih dan makin 

terakses,  
7. Pemasukan dana yang makin besar, dan lain-lain. 

 
Banyak orang berkata, kalau mau berubah dan maju berilah perhatian yang lebih 

besar pada aspek-aspek kultural.  Aspek kultural adalah hal-ihwal yang berkaitan 
dengan mentalitas manusia. khususnya tentang kejujuran, nilai, etos, semangat, dst. 
Aspek kultural adalah dimensi psikokultural dari manusia. 

Sehubungan dengan aspek kultural, atau dimensi psikokultural, maka dalam 
mencapai tujuan untuk menjadi Perguruan Tinggi Riset Manajemen Pertama di 
Indonesia, STIMA IMMI  harus menetapkan dan mengembangkan nilai-nilai yang 
seharusnya dijunjung tinggi dalam institusi,untuk apa seorang dosen mengajar, meneliti, 
dan melakukan pelayanan masyarakat? Nilai apa yang menjadi dasar seorang pegawai 
administrasi bekerja dalam bidang non-akademik di STIMA IMMI? Semangat apa yang 
mendorong seorang  mahasiswa menuntut pelajaran di STIMA IMMI. Nilai apa yang 
mendorong berjalannya seluruh kegiatan akademik di STIMA IMMI? Semua mereka 
yang bergiat dalam bidang akademik maupun non-akademik di STIMA IMMI 
seharusnya digerakkan oleh satu semangat yang sama. Satu nilai dan etos yang sama. 
Tanpa semangat yang sama, cita-cita untuk menjadi salah satu Perguruan Tinggi besar 
di Indonesia, apalagi Perguruan Tinggi Riset manajemen di Indonesia, tidak akan 
terwujud. 

Kini kita menginginkan agar seluruh insan STIMA IMMI memiliki satu semangat 
juang yang sama. Sepatutnya setiap insan STIMA IMMI bekerja, belajar, mengejar, 
meneliti, melayani masyarakat bukan terutama karena dorongan mencari uang, mencari 
pangkat, mencari popularitas pribadi, atau mencari gengsi, tapi adalah karena ingin 
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menghasilkan kinerja yang lebih bermutu. Mutu dari kegiatan lah yang lebih kita 
utamakan. Seorang mahasiswa belajar di STIMA IMMI bukan terutama untuk mengejar 
ijazah, tapi adalah untuk meningkatkan kemampuan keilmuan dan ketrampilannya. 
Seorang dosen bekerja dengan giat agar terus dapat meningkatkan mutu ilmu yang 
diajarkannya. Seorang dosen-peneliti bertungkus-lumus di laboratorium atau di tengah 
masyarakat terutama untuk mendapatkan ilmu yang lebih tinggi, menemukan teori, 
rumus. dan konsep baru. 

Jadi, sepatutnya semua orang di STIMA IMMI giat bekerja karena didorong 
terutama oleh nilai, keinginan. etos, atau semangat untuk mengejar mutu akademik yang 
lebih baik. Kenapa begitu? Karena untuk menjadi yang terbaik terletak pada mutu. 
Hanya dengan peningkatan mutu akademik-lah kita akan bisa mencapai keunggulan. 
Jika kita perlu merumuskan semangat kultural STIMA IMMI ini dalam satu kalimat 
ringkas maka bunyi kalimat itu adalah "Striving for The Best. yaitu "Berjuang 
Mencapai Yang Terbaik, dan Mengejar Mutu." Inilah semangat baru STIMA IMMI. 
Semangat ini seharusnya kita miliki bersama, jika kita manjadi Perguruan Tinggi besar 
Indonesia pada tahun 2025  nanti. Semangat ini perlu kita tanamkan ke dalam setiap 
dada insan STIMA IMMI1 Semangat ini perlu kita sebar-luaskan ke seluruh pelosok 
STIMA IMMI. di ruang kuliah, di laboratorium. di kamar Ketua,Puket-Ketua Prodi dan 
jurusan, di lapangan olah raga, di ruang seminar, bahkan di kantin makan mahasiswa. 
Sekali lagi. dinyatakan disini, semangat baru STIMA IMMI adalah "Striving for the 
best," "Berjuang Mencapai Yang Terbaik, dan Mengejar Mutu.'’ 

Dalam pelaksanaannya, nilai utama ini tidak dapat berdiri sendiri, tapi harus 
ditopang oleh nilai-nilai pilihan yang lain. Untuk itu diusulkan bahwa semangat 
"Berjuang Mencapai Yang Terbaik,dan Mengejar Mutu," harus didukung oleh lima 
semangat (nilai) yang lain, yaitu: 

1. Integrasi (incorporated). 
2. Penyempurnaan mutu akademik tiada henti (quality assurance). 
3. Kewirausahaan sosial (social entrepreneurship). 
4. Keterbukaan (transparency). 
5. Profesionalisme (professionalism). 

 
Keseluruhan  nilai-nilai di atas kita sebut dengan istilah Pancadharma, atau lima 

jalan pengabdian. Lima jalan pengabdian (pancadharma) inilah yang akan menjadi dasar 
kita untuk menuju ke posisi Perguruan Tinggi besar Indonesia, dan seterusnya menjadi 
"Perguruan Tinggi Riset Manajemen Pertama Indonesia." Untuk memudahkan 
mengingatnya, uraian pancadharma ini dapat disederhanakan dalam bentuk bagan di 
bawah ini. 

Gambar 1. Bagan Pancadharma STIMA IMMI 
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BAB II 
CAPAIAN HINGGA 2013 

 
 

Pengembangan Rencana strategis ( RENSTRA) STIMA IMMI 2013-2017 tidak 
terlepas dari hasil analisis terhadap evaluasi kinerja selama lima tahun terakhir dalam 
mengimplementasikan. Dengan demikian Renstra 2013-2017 merupakan kinerja tahun  
sebelumnya. Pada bagian ini digambarkan capaian  yang terdiri dari dua belas kebijakan.  
 
 
A.  PENDIDIKAN  

Peningkatan mutu dan kinerja akademik merupakan salah satu fokus pada 
implementasi kebijakan pendidikan pada Renstra  2013-2017. Capaian kinerja dalam 
bidang peningkatan mutu kinerja pendidikan ditunjukkan oleh berbagai indikator 
capaian seperti penyempurnaan kurikulum, pengembangan standar mutu akademik, dan 
monitoring pembelajaran. Layanan khusus juga diberikan kepada mahasiswa yang 
berprestasi atau memiliki minat khusus, baik dalam bentuk kurikulum yang fleksibel 
maupun bimbingan yang bersifat individual sehingga yang bersangkutan dapat lebih 
cepat lulus dari rata-rata mahasiswa lainnya. Dampaknya, rata-rata IPK mahasiswa baik 
pada program diploma, D3, S1, dan S2 terus meningkat menjadi 3,3 untuk D3, 3,1 
untuk S1, dan 3,2 untuk S2.  

Layanan kepada mahasiswa terkait program akademik juga dilakukan melalui 
peningkatan pelayanan virtual library untuk mahasiswa dan dosen, serta pemanfaatan 
jaringan information and communication technology (ICT) untuk menyelenggarakan 
perkuliahan dengan sistem e-learning oleh 3 Prodi. Upaya meningkatkan mutu dan 
layanan akademik juga dilakukan lewat pemanfaatan layanan internet bagi sivitas 
akademika dan tenaga administrasi lembaga, dan rencana pembangunan  infrastruktur 
ICT yang menghubungkan seluruh unit di kampus induk (1) dan kampus 2 dan 3 
dengan tingkat keamanan yang tinggi.  

Untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat, serta untuk meningkatkan 
daya saing, pada periode sebelum RENSTRA Tahun 2013-2017 STIMA IMMI telah 
membuka konsentrasi Pendidikan, yang merupakan pengembangan dari Program Studi 
S2. Kerjasama kelembagaan dalam bidang akademik dengan lembaga lain baik di 
dalam maupun di luar negeri terus bertambah. Di kalangan pengelola STIMA IMMI  
telah tumbuh keinginan untuk go international dengan terus meningkatkan standar 
mutu dan bekerjasama dengan beberapa universitas di luar negeri baik dalam bentuk 
credit transfer, curriculum benchmarking, atau pertukaran dosen dan mahasiswa. Di 
samping aspek-aspek yang capaiannya sudah berjalan seperti yang diharapkan, 
beberapa aspek lain masih memerlukan usaha keras untuk meningkatkannya, seperti 
daya saing alumni dalam merebut peluang kerja, hasil akreditasi yang belum optimal, 
dan rata-rata masa studi mahasiswa yang melenceng dari target waktu yang ditetapkan. 
Aspek lain yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah otomatisasi student link 
yang belum menjangkau seluruh bahagian pelayanan mahasiswa.  
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Merujuk pada kinerja sebelumnya aspek internasionalisasi program akademik, 
STIMA IMMI menargetkan  telah melaksanakan program credit transfer antara dua  
negara, yaitu Malaysia-Indonesia dengan melibatkan prodi Magister Manajemen. 
Program internasionalisasi juga telah dilakukan dengan menerapkan standar mutu 
manajemen ISO pada berbagai bidang Program Studi..  

Untuk melakukan upaya penjaminan mutu akademik dan mutu manajemen, 
Pimpinan STIMA IMMI memiliki komitmen yang sangat kuat dan diwujudkan dalam 
kebijakan mutu dan sistem penjaminan mutu. Penjaminan mutu STIMA IMMI secara 
internal berada di bawah koordinasi Badan Penjaminan Mutu Akademik (BPMA) dan 
secara eksternal melibatkan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) 
dan/atau lembaga lain yang kompeten. Baik strategi maupun proses penjaminan mutu 
internal STIMA IMMI mengacu pada pedoman penjaminan mutu yang ditetapkan oleh 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan Nasional. Hal ini 
menjadi landasan kebijakan penjaminan mutu di STIMA IMMI  yang dilaksanakan 
berdasarkan Ketetapan Yayasan Mitra Bangsa tentang Anggaran Rumah Tangga  
mengenai Auditor Internal, Auditor Eksternal, dan Penjaminan Mutu.  

Penjaminan mutu yang dilakukan pada rentang waktu 2013-2017 berupa kegiatan 
memfasilitasi penjaminan mutu, melakukan monitoring dan evaluasi internal, 
menyusun panduan evaluasi diri, mengadakan pelatihan penyusunan prosedur 
operasional, mengukur kepuasan pemangku kepentingan, mereviu buku panduan 
penjaminan mutu, menyiapkan sertifikasi international strandard organization (ISO) 
untuk sejumlah unit pelayanan. Seluruh program dan/atau kegiatan penjaminan yang 
direncanakan dapat dilaksanakan dengan capaian kinerja 100%. Terdapat sejumlah isu 
strategis untuk menjadi fokus perhatian pada tahun yang akan datang, yakni 
peningkatan pemahaman civitas akademika terhadap pentingnya mutu, keterlibatan 
pemangku kepentingan internal dalam penjaminan mutu, kapasitas tim penjamin mutu 
unit dasar dalam melaksanakan proses penjaminan mutu, penjaminan mutu eksternal 
yang bukan hanya oleh BAN-PT tetapi juga lembaga akreditasi lain seperti ISO, 
penjaminan mutu berbasis penelitian, dan jejaring dengan perguruan tinggi 
internasional.  

 
 
B.  PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  

Kesungguhan STIMA IMMI dalam meningkatkan mutu penelitian tergambar 
dalam keberhasilan meningkatkan kemampuan dosen dalam manajemen dan 
metodologi penelitian serta pembuatan proposal penelitian yang bermutu. Hal ini 
ditunjukkan dengan adanya 372 judul penelitian yang bersifat kompetitif yang didanai 
sendiri maupun pihak eksternal dan meningkatnya jumlah kerjasama dengan lembaga 
lain dalam bidang penelitian. Keberhasilan ini berimplikasi terhadap peningkatan 
jumlah publikasi nasional melalui  penerbitan jurnal  yang dikelola STIMA IMMI. 
Banyaknya  penelitian yang dilakukan  juga melahirkan beberapa  inovasi yang telah 
diimplementasikan dalam pembelajaran. Sementara itu, implementasi hasil-hasil 
penelitian pada pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat berbasis 
kemitraan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta telah 
menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberhasilan STIMA IMMI.  
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Namun demikian, mengingat masih adanya perolehan hak  atas kekayaan 
intelektual (HKI), usaha inovatif untuk mewujudkan Terbaik  yang  dalam bidang 
akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat masih harus terus 
ditingkatkan.  

 
 
C.  PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  

Implementasi kebijakan pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk 
mewujudkan pengabdian yang bermutu dan sinergis dengan kebutuhan masyarakat. 
Pemberdayaan masyarakat dan kemitraan juga merupakan arah kebijakan pada bidang 
pengabdian kepada masyarakat. Implementasi kebijakan pengabdian kepada masyarakat 
ini mencakup kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) dengan berbagai bentuknya, 
keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan pengabdian dari Departemen Lain selain 
Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi (DP2M DIKTI), dan pengabdian melalui kegiatan inovasi dan 
kerjasama.  

Kegiatan KKN merupakan bentuk kegiatan pengabdian oleh mahasiswa dan dosen 
sebagai pembimbing. Dalam kurun waktu kinerja sebelumnya, STIMA IMMI telah 
mengembangkan kegiatan KKN menjadi KKN Pos Pemberdayaan Masyarakat 
(Posdaya), KKN Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), KKN Pusat Kegiatan Belajar 
Masyarakat (PKBM). Kegiatan pengabdian  dilakukan melalui koordinasi Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), atau dilaksanakan secara 
langsung oleh program studi. Walaupun masih relatif sedikit dibandingkan aktivitas 
penelitian, dosen STIMA IMMI  juga terlibat secara aktif memanfaatkan kesempatan 
yang diberikan oleh DP2M DIKTI melalui berbagai skema kegiatan pengabdian. 
Berbagai inovasi kegiatan pengabdian juga telah dilakukan seperti melalui program 
pendampingan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Program Decentralized Basic 
Education (DBE), dan Program Peningkatan Profesionalisme Guru melalui kegiatan 
Lesson Study dan seminar-seminar. 

 
 
D.  KEMAHASISWAAN  

Jumlah mahasiswa dalam lima tahun terakhir terus bertambah dari kisaran 2500 
pada tahun 2005 menjadi 4600 pada tahun 2010. Perkembangan ini menunjukkan 
meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan STIMA IMMI. 
Meningkatnya kepercayaan masyarakat ini merupakan tantangan bagi pimpinan, para 
dosen, dan staf administrasi untuk memberikan layanan terbaik kepada mahasiswa. 
Berbagai program pembinaan kemahasiswaan yang telah dijalankan pada kinerja 
sebelumnya mengalami peningkatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 
Kegiatan-kegiatan dimaksud meliputi penyaluran dana kemahasiswaan bagi organisasi 
kemahasiswaan, peningkatan layanan kemahasiswaan, beasiswa bagi mahasiswa, 
pelayanan santunan mahasiswa dan layanan bimbingan konseling atau karir bagi 
mahasiswa terutama calon lulusan.  

 



IBadan Penjaminan Mutu AkademikI 

 

16 
 

Pembinaan kegiatan kemahasiswaan tersebut telah membuahkan hasil yang terlihat 
dari semakin besarnya partisipasi mahasiswa dalam menyelenggarakan dan mengikuti 
berbagai kegiatan kemahasiswaan. 

 
 
E.  MODERNISASI KAMPUS DAN FASILITAS  

Kegiatan manajemen aset dan fasilitas pada pelaksanaan kinerja sebelumnya 
berfokus pada tiga aspek utama, yaitu (1) menuntaskan pembangunan fasilitas kampus, 
(2) melengkapi berbagai infrastruktur dan sarana pendukung, dan (3) menumbuhkan 
kesiapan berbagai komponen STIMA IMMI, baik pengguna maupun pengelola, dalam 
menggunakan fasilitas gedung secara penuh. Kesiapan pengelola aset dan fasilitas 
ditumbuhkan melalui kegiatan pelatihan pengelolaan aset dan fasilitas STIMA IMMI. 
Sementara itu, kepada pengguna aset dilakukan sosialisasi manual dan tata tertib 
penggunaan gedung dan fasilitas lainnya melalui  media informasi kampus. Penerapan 
sistem manajemen aset dan fasilitas dengan prinsip sentralisasi pengelolaan dan 
desentralisasi pemanfaatan yang memungkinkan dilakukannya upaya resource sharing 
fasilitas oleh unit-unit kerja  terus disosialisasikan oleh pimpinan  kepada seluruh 
pimpinan unit. 

Kelengkapan infrastruktur dan sarana pendukung seperti  jalan, dan taman kampus 
telah dilakukan secara bertahap. Kompleksitas penggunaan dan pengelolaan aset dan 
fasilitas STIMA IMMI merupakan isu penting yang harus diantisipasi dengan 
menambah jumlah tenaga pembersih  dan pengamanan kampus, pemasangan closed 
Circuit Television (CCTV), dan meningkatkan keterampilan  tenaga pengamanan 
kampus. Sebuah isu penting lain yang perlu memperoleh perhatian dalam pengelolaan 
fasilitas adalah penataan ruang baca dan diskusi, serta sistem perparkiran. 

 
 
F.  PENINGKATAN JARINGAN ICT  

Pengelolaan jaringan ICT dan pengembangan manajemen sistem informasi 
STIMA IMMI berada di bawah koordinasi Bagian Umum. Pada kinerja sebelumnya, 
telah dilakukan upaya peningkatan bandwidth yang sangat signifikan dari 11,5 Mbps 
pada tahun 2007 menjadi 35 Mbps pada tahun 2010. Selain itu dilakukan penambahan 
hotspot, koneksi ke jaringan pendidikan nasional (jardiknas) untuk teleconference, serta 
peningkatan jaringan fiber optic untuk koneksi internet. Peningkatan fasilitas ini telah 
berdampak pada kemudahan dan kecepatan akses internet untuk mendukung kegiatan 
manajemen dan pembelajaran. Sebagian penyebaran informasi sudah dilakukan melalui 
website dan e-mail. Dampaknya mulai nampak, yaitu dosen dan mahasiswa sudah mulai 
memanfaatkan internet untuk mencari referensi kuliah dan penelitian. Implementasi 
program e-learning oleh beberapa unit/prodi diharapkan jadi model pengembangan e-
learning yang dapat diikuti oleh unit-unit lainnya.  

Sementara itu, telah dikembangkan  sistem informasi terintegrasi yang meliputi 
Sistem Informasi Manajemen Akademik dan Kemahasiswaan (SIAKAD), Sedangkan 
Sistem Informasi Keuangan (SIKU), Sistem Informasi Aset dan Fasilitas (SIASEF), 
dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISUDAMA) dalam proses 
pembangunan dan belum bisa operasional.  



IBadan Penjaminan Mutu AkademikI 

 

17 
 

Tahun 2013, seluruh program ini baru mulai diimplementasikan. Keempat sistem 
tersebut diharapkan menjadi alat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 
manajemen STIMA IMMI. 

  
 
G.  PENATAAN KELEMBAGAAN DAN SISTEM MANAJEMEN  

Dalam usaha memenuhi tuntutan kinerja sebelumnya dan guna mewujudkan visi 
STIMA IMMI sebagai Perguruan Tinggi Terbaik dibidang Manajemen, STIMA IMMI 
telah melakukan penataan tata pamong dan tata kelola kelembagaan secara hati-hati, 
cermat, sistemik, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat berjalan lancar dan 
kondusif dengan melibatkan semua unit yang ada. Penataan tata pamong sejalan dengan 
program Dikti dalam mendorong perbaikan tata pamong perguruan tinggi.  

Penataan tata pamong telah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut; Tahap ke 
satu meliputi kajian terhadap struktur organisasi yang menggambarkan kondisi objektif 
saat ini, struktur yang dipetakan berdasarkan ART, dan struktur yang diharapkan. 
Tahap kedua berupa penetapan struktur organisasi STIMA IMMI  oleh Yayasan. 
Tahap ketiga berupa pembentukan struktur organisasi STIMA IMMI secara bertahap. 
Pada tahun 2009 telah dilaksanakan pembentukan LPPM yang merupakan 
penggabungan antara Lembaga Penelitian (LP) dengan Lembaga Pengabdian kepada 
Masyarakat (LPM).  Sekaitan dengan ini, pada tahun 2009 STIMA IMMI  melakukan 
evaluasi atas efisiensi, efektivitas, dan kinerja biro-biro. Dengan dilakukannya 
restrukturisasi tata pamong, telah terjadi peningkatan kinerja seluruh unit, 
pengelompokan fungsi, tanggung jawab, koordinasi, monitoring, dan evaluasi unit yang 
lebih jelas dengan menjadikan teknologi informasi sebagai tulang punggung 
penyelenggaraan fungsi, serta telah terjadi right-sizing struktur dan pengayaan fungsi. 

Terkait dengan peningkatan kinerja manajemen, kampus secara bertahap sejak 
tahun 2008 mencari alternative perluasan  kampus induk dengan rencana membeli 
rumah-rumah sekitar untuk  mengelola berbagai program, di antaranya pengelolaan 
program dual modes, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan citra 
STIMA IMMI di wilayah sekitar/lingkungan kampus1  

 
 
H.  PENATAAN SDM  

Tenaga edukatif  STIMA IMMI pada 2010 tercatat berjumlah 97 orang dan 
tersebar ditiga prodi, Tenaga administrasi pada tahun 2009 berjumlah 26 orang, 
pustakawan 2 orang, dan teknisi 2 orang. Dengan demikian jumlah tenaga nonedukatif 
pada tahun 2009 berjumlah 30, sedangkan pada tahun 2008 berjumlah 28 orang,karena 
2 orang mengundurkan diri. Peningkatan kualifikasi akademik tenaga administrasi, 
pustakawan, laboran, dan teknisi dilakukan melalui pemberian izin studi lanjut, baik 
berupa pendidikan lanjutan pada jenjang D3, S1, dan  S2.  

Mulai tahun 2007, secara bertahap dikembangkan pendekatan pengukuran 
kinerja/produktivitas dosen yang difokuskan pada kinerja akademik (Indeks Kinerja 
Akademik Dosen/IKAD) dan kinerja dosen berdasarkan kepuasan mahasiswa. Pada 
sejumlah unit kerja, pendekatan IKAD ini telah diterapkan dan dijadikan dasar dalam 
perhitungan atau pemberian tunjangan prestasi kerja (TPK) bagi dosen. Pada tahun 
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2010, STIMA IMMI  melalui SPM, melakukan pengukuran kinerja dosen berdasarkan 
kepuasan mahasiswa. Hasil pengukuran yang dilakukan pada tahun 2009 menunjukkan 
bahwa kinerja dosen relatif tinggi atau mencapai skor rata-rata 2,89 (pada skala 4).  

Terdapat sejumlah isu strategik dalam manajemen SDM ke depan terkait dengan 
pengembangan dan  implementasi sistem yang /sedang dikembangkan. Substansi materi 
penyesuaian berkaitan dengan status pegawai, pengadaan, remunerasi/kompensasi, dan 
pengembangannya. Isu strategik lain berkaitan dengan upaya menumbuhkan mindset 
baru bagi seluruh pegawai yang difokuskan pada etos dan budaya kerja yang lebih 
produktif dan berfokus pada costumer, serta perbaikan mutu berkelanjutan. Sinergi 
antara implementasi sistem manajemen SDM berbasis kompetensi dan penumbuhan 
mindset baru tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja SDM STIMA IMMI.  

 
 
I.  PENGEMBANGAN USAHA  
 

Sejalan dengan kebijakan pengembangan usaha secara terus menerus digalakkan. 
Dimulai dengan penyusunan business plan  untuk lembaga merupakan upaya pertama 
yang dilakukan STIMA IMMI ini. Upaya untuk mengembangkan usaha lembaga yang 
berbasis akademik pada intinya telah diprogram untuk dijalankan, seperti layanan tes 
bahasa Inggris, dan layanan pelatihan laboratorium komputer. Pengembangan inkubator 
usaha lembaga seperti Training Center, Educonsult, dan Edupreuneur telahpun 
diprogram agar dapat menunjukkan geliat usaha dan hasil nyata. Bagian Sumberdaya 
Manusia dan perpustakaan dibawah kordinasi Pembantu Ketua III bidang kerjasama 
juga telah berperan aktif dalam merintis dan melaksanakan berbagai kerjasama dengan 
Pemerintah Daerah (Pemda) dan instansi lain, terutama dalam memfasilitasi penerimaan 
mahasiswa mitra kerjasama tersebut.  

 
 
J.  KESEJAHTERAAN 

Implementasi kebijakan peningkatan kesejahteraan bagi dosen dan karyawan 
STIMA IMMI pada periode 2006-2010 telah dilakukan melalui skema pemberian 
insentif secara langsung maupun berbagai skema insentif yang berbasis kinerja. 
Pengelolaan dana kegiatan pengembangan memungkinkan terjadinya berbagai aktivitas 
akademik pada unit kerja dan membuka peluang implementasi performance based 
incentive pada kegiatan tersebut. ProgramTunjangan Prestasi Kerja (TPK) bulanan dan 
tunjangan manajemen merupakan bentuk nyata upaya peningkatan kesejahteraan yang 
sedang direncanakan Lembaga. Program tunjangan pensiun, dan berbagai insentif 
lainnya merupakan bentuk lain upaya peningkatan kesejahteraan yang juga sedang 
digarap Lembaga dan diharapkan mampu menimbulkan peningkatan kinerja. 
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BAB III 
MANAJEMEN  MUTU AKADEMIK 

 

A. PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG 
Sekolah Tinggi Manajemen IMMI (STIMA IMMI) merupakan sebuah perguruan 

tinggi modern yang diperlakukan sebagai corporate, dalam pengertian bahwa STIMA 
IMMI di satu sisi harus akuntabel terhadap pemangku kepentingan  (stakeholders), 
namun di sisi lain tetap mempertahankan sifat nirlaba (non profit). Karena  
diperlakukan sebagai corporate maka produk yang dihasilkan STIMA IMMI yang 
berupa lulusan harus memiliki  beberapa kriteria seperti memiliki kompetensi sesuai 
dengan bidang ilmunya, mudah mendapatkan  pekerjaan, mampu bersaing di arah 
nasional, berkepribadian baik serta bermoral  tinggi. Agar hal tersebut dapat dicapai, 
STIMA IMMI harus memiliki sistem penjaminan  mutu akademik yang handal, yang 
antara lain memuat sistem manajemen mutu akademik. Penyusunan  sistem manajemen 
mutu akademik tersebut harus “selaras” dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang dianut 
oleh STIMA IMMI.  

 
TUJUAN DAN FUNGSI  

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan tuntunan bagi Program studi ataupun 
Jurusan dalam melaksanakan manajemen mutu akademik di lingkungan masing-
masing. Selain itu juga dimaksudkan untuk mempermudah pengelola dalam 
menyelenggarakan kegiatan akademik sesuai dengan standar mutu yang telah 
ditetapkan STIMA IMMI.  
 
SASARAN  

Sasaran  pedoman ini adalah pengelola penyelenggara kegiatan akademik, baik di 
tingkat  Sekolah Tinggi, Program studi maupun Jurusan di lingkungan STIMA IMMI.  

 
 
B. KONSEP PENJAMINAN MUTU 

Mutu pendidikan tinggi berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan dan 
kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh institusi pendidikan tinggi di dalam 
rencana strategisnya atau kesesuaian tujuan dan kompetensi dengan standar yang telah 
ditetapkan. Sementara itu penjaminan mutu berkaitan dengan keseluruhan aktivitas 
dalam berbagai bagian dari suatu sistem untuk memastikan bahwa produk atau layanan 
yang dihasilkan itu konsisten dan sesuai dengan yang direncanakan atau ditetapkan. 

Secara umum penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan proses penetapan 
dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan 
berkelanjutan (continuous quality improvement), sehingga seluruh stakeholders 
memperoleh kepuasaan (stakeholders satisfaction). 
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Sehubungan dengan konsep penjaminan mutu di atas, STIMA IMMI harus mampu 
merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan mutu, baik untuk setiap satuan 
kegiatan  pada setiap butir mutu maupun untuk seluruh kegiatan dalam berbagai  kinerja 
yang diselenggarakannya. 

Penjaminan mutu STIMA IMMI secara internal dikoordinasikan/difasilitasi oleh 
Badan Penjaminan Mutu Akademik (BPMA) STIMA IMMI Jakarta dan secara 
eksternal penjaminan itu melibatkan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 
(BAN-PT) dan atau lembaga lainnya yang relevan dan berkompeten. 

 
 

C. TUJUAN PENJAMINAN MUTU 

Secara umum tujuan penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah untuk 
merencanakan, mencapai, memelihara, dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi 
secara berkelanjutan. Dalam hal ini penjaminan mutu STIMA IMMI Jakarta bertujuan 
untuk merencanakan, mencapai, memelihara, dan meningkatkan standar atau sasaran 
mutu STIMA IMMI Jakarta secara berkelanjutan sesuai dengan rencana strategis yang 
ditetapkan, serta memuaskan stakeholders. Dalam jangka panjang, penjaminan mutu 
STIMA IMMI Jakarta dilakukan untuk mewujudkan visi sebagai Perguruan Tinggi 
yang mampu menghasilkan SDM dengan kompetensi belajar mengajar yang bermutu. 

 
 
D. STRATEGI PENJAMINAN MUTU 

Untuk mencapai tujuan penjaminan mutu tersebut, STIMA IMMI Jakarta, 
merancang dan melaksanakan strategi penjaminan mutu yang mengacu pada pedoman 
penjaminan mutu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 
Departemen Pendidikan Nasional. Penjaminan mutu STIMA IMMI di koordinasikan 
oleh Ketua STIMA IMMI melalui Badan  Penjaminan Mutu Akademik(BPMA).  

Adapun strategi penjaminan mutu STIMA IMMI adalah seperti diuraikan berikut : 
a. Mengembangkan sistem penjaminan mutu STIMA IMMI dan perangkat 

implementasinya; 
b. Membangun dan atau meningkatkan komitmen pimpinan STIMA IMMI dan 

seluruh unit kerja untuk melaksanakan penjaminan mutu setiap kegiatan yang 
diselenggarakannya sesuai dengan sistem penjaminan mutu STIMA IMMI dan 
model implementasinya ; 

c. Menetapkan sasaran atau standar mutu STIMA IMMI dan unit kerja di lingkungan 
STIMA IMMI untuk setiap periode mutu; 

d. Merancang organisasi dan mekanisme kerja penjaminan mutu STIMA IMMI serta 
melaksanakannya secara konsisten;  

e. Mengidentifikasi satuan kegiatan untuk setiap butir mutu pada setiap tahap dalam 
berbagai kinerja STIMA IMMI, serta menetapkan kegiatan yang mutunya 
dijaminkan; 
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E. STANDAR DAN INDIKATOR MUTU 

Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta menentukan dan merumuskan standar 
mutunya melalui analisis sistemik terhadap komponen-komponen sistem 
penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mencakup masukan, proses, keluaran, dan 
dampak. 

Pembahasan lebih lanjut tentang standar dan indikator mutu STIMA IMMI Jakarta  
akan disajikan pada Bagian 3. 

 
 

F. PROSES PENJAMINAN MUTU 

Kegiatan penjaminan mutu di STIMA IMMI Jakarta akan dilaksanakan oleh 
Badan Penjaminan Mutu Akademik (BPMA)  dan ditetapkan oleh Ketetapan Ketua 
STIMA IMMI Jakarta. Dalam ketetapan tersebut akan ditegaskan hal-hal sebagai 
berikut: 
1. Pimpinan STIMA IMMI Jakarta melaksanakan penjaminan mutu untuk memenuhi 

Standar Nasional Pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud 
akuntabilitas publik STIMA IMMI Jakarta kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan. 

2. Penjaminan mutu dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh unit unsur pelaksana 
dan penunjang STIMA IMMI Jakarta dan atau dibantu lembaga lain. 

3. Mutu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dijamin dengan memperhatikan: 
a. pelaksana visi, misi, dan tujuan STIMA IMMI Jakarta secara nyata ; 
b. ketanggapan STIMA IMMI Jakarta terhadap kebutuhan dan aspirasi pihak-                          

pihak yang berkepentingan ; 
c. kesesuaian penyelenggaraan STIMA IMMI Jakarta dengan Standar Nasional    

Pendidikan ; dan 
d. kesesuaian penyelenggaraan STIMA IMMI Jakarta dengan standar mutu 

internasional 
1) Lembaga lain seperti yang dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa 

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) pada program studi atau lembaga 
lainnya yang tatanan kelembagaan, tugas pokok, fungsi, dan 
kewenangannya diatur dalam keputusan Ketua dengan persetujuan Senat 
Akademik. 

2) Keberhasilan penjaminan mutu dinilai dengan akreditasi yang menentukan 
kelayakan program studi. 

3) Akreditasi wajib setiap program studi yang dilaksanakan oleh Badan 
Akreditasi Nasional (BAN-PT) dan atau badan akreditasi lainnya yang 
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 

4) Ketentuan tentang  program pelaksanaan penjaminan mutu diatur lebih 
lanjut dalam Keputusan Ketua dengan persetujuan Senat Akademik. 
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Selanjutnya, ketetapan ihwal penjaminan mutu STIMA IMMI Jakarta tersebut 
dilaksanakan melalui proses atau tahapan kegiatan sebagai berikut: 
a. Menyusun standar atau sasaran mutu yang dituangkan dalam rencana mutu STIMA 

IMMI Jakarta untuk setiap periode mutu. Penyusunan standar atau sasaran mutu ini 
didasarkan pada rencana strategis STIMA IMMI Jakarta; 

b. Setiap unit kerja menyusun standar mutu unit kerja bersangkutan dan standar atau 
sasaran mutu setiap kegiatan untuk setiap butir mutu pada setiap periode mutu; 

c. Setiap unit kerja menyusun mekanisme kegiatan untuk setiap satuan kegiatan yang 
dituangkan dalam prosedur operasional standar (standard operational procedure); 

d. Setiap unit kerja melaksanakan penjaminan mutu kegiatan yang 
diselenggarakannya dengan melaksanakan prosedur operasional standar (standard 
operational procedure) kegiatan itu; 

e. Setiap unit kerja melaksanakan pengendalian mutu kegiatan yang diselenggarakan 
dengan melakukan evaluasi atau pengukuran hasil kegiatan dengan standar atau 
sasaran mutu yang telah ditetapkan. Hasil kegiatan evaluasi atau pengukuran ini 
kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan mutu secara berkelanjutan; 

f. Melaksanakan evaluasi mutu untuk setiap periode mutu yang difokuskan pada audit 
implementasi sistem penjaminan mutu dan audit tingkat ketercapaian standar atau 
sasaran mutu STIMA IMMI jakarta dan atau unit kerja di lingkungan STIMA 
IMMI Jakarta.  

 
 
G. MANAJEMEN MUTU AKADEMIK  

 PENGERTIAN  
“Manajemen mutu akademik” berasal dari istilah/konsep “manajemen mutu” 

(quality management), yaitu sebuah istilah/konsep yang umum digunakan dalam dunia 
industri dan bisnis. Karena STIMA IMMI  bukan organisasi industri maupun bisnis, 
tapi bergiat dalam bidang akademik, maka manajemen mutu yang kita bangun di 
STIMA IMMI disebut dengan istilah “Manajemen Mutu Akademik” (MMA-STIMA 
IMMI), yaitu manajemen mutu dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
dan pelayanan kepada masyarakat.  

Seperti apakah model MMA-STIMA IMMI?  STIMA IMMI menggunakan model 
“manajemen mutu menyeluruh” (total quality management). Manajemen Mutu 
Menyeluruh (Tiga M) adalah satu konsep atau model manajemen yang sangat populer 
dalam dunia industri dan bisnis pada masa kini. Secara umum, Tiga M dapat disebut 
sebagai seperangkat filsafat, dengan mana sistem manajemen dapat mengarahkan 
pencapaian tujuan organisasi secara efisien, untuk menjamin kepuasan pelanggan dan 
memaksimalkan nilai stakeholders (a set of philosophies by which management 
systems direct the efficient achievement of the objectives of the organization to ensure 
customer satisfaction and maximize stakeholder value). 

Berdasarkan  definisi di atas, maka MMA-STIMA IMMI dapat dipahami sebagai 
berikut, yaitu: “Pengelolaan atas seluruh kegiatan akademik beserta seluruh sumberdaya 
dan aset yang ada secara efisien, yang ditujukan untuk menjamin kepuasan pelanggan 
dan meningkatkan nilai yang dimiliki oleh pemangku kepentingan”.  
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Dalam pengertian di atas, dengan demikian ada empat aspek yang perlu 
diperhatikan dalam MMA-STIMA IMMI, yaitu sifatnya yang “menyeluruh” (total) dan 
“efisien” (efficient), dengan tujuan untuk “kepuasan pelanggan” (customer satisfaction) 
dan “maksimalisasi nilai pemangku. 

Aspek-aspek apa saja yang dicakup oleh MMA-STIMA IMMI?  
Pertama, istilah “menyeluruh” menyangkut empat aspek, yaitu menyangkut 

seluruh proses, seluruh tugas, seluruh aset, dan seluruh orang. Kedua, manajemen ini 
mencakup keseluruhan bidang tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, 
dan pengabdian/pelayanan pada masyarakat. Ketiga, manajemen ini tidak hanya 
berusaha untuk membuat produk yang bermutu, tapi juga selalu mencari cara untuk 
menghasilkan produk yang bermutu. Esensi dari manajemen mutu akademik adalah 
perubahan budaya, yaitu perubahan dalam nilai, asumsi, sikap, mentalitas manusia yang 
menjalankan manajemen tersebut, karena itu manajemen mutu akademik tidak akan 
membawa hasil dalam satu malam. Perlu kerja lama, secara terus menerus dan 
konsisten.  

Mekanisme kerja MMA-STIMA IMMI adalah “Roda Deming,” yaitu satu roda 
yang terdiri dari empat langkah, yang berputar menurut jarum jam. Keempat proses 
langkah tersebut adalah (1) perencanaan (plan) (2) pelaksanaan (do), (3) evaluasi 
(check), dan (4) tindakan penyempurnaan (action).  

 
Gambar 1. Roda Deming 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalam menjalankan fungsi manajemen mutu akademik di STIMA IMMI, aspek 
aspek yang terutama harus diperhatikan adalah: 
a.  Struktur organisasi  (Tugas organ-organ yang terkait dengan MMA);  
b.  Mekanisme koordinasi antara Sekolah tinggi, Program Studi dan jurusan;  
c.  Mekanisme koordinasi antara Sekolah Tinggi, dan YMB;  
d.  Mekanisme pengambilan keputusan;  
e.  Mekanisme penentu kebijakan;  
f.  Mekanisme monitoring dan evaluasi.  

 
 
 
 

ACTION 

PLAN 

DO 

CHECK 
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STRUKTUR ORGANISASI MMA  
Tanggung jawab setiap komponen ada pada unit kerja yang berbeda (lihat tabel 1: 

Peta tanggung  jawab dan wewenang dalam manajemen mutu akademik).  
 

ARAH PERGURUAN TINGGI  
Pada arah tertinggi dalam organisasi STIMA IMMI, organ-organ yang terkait 

dengan manajemen mutu akademik adalah Yayasan Mitra Bangsa (YMB), Senat 
Sekolah Tinggi, Pimpinan Sekolah Tinggi, dan Badan Penjaminan Mutu Akademik 
(BPMA).  
 
YAYASAN MITRA BANGSA (YMB)  

YMB-STIMA IMMI adalah Organ Sekolah Tinggi yang mewakili kepentingan 
Pemilik, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Sekolah Tinggi. 
Tugas YMB adalah:  
a. menetapkan kebijakan umum STIMA IMMI;  
b. mengesahkan Rencana Strategis STIMA IMMI dan Rencana Kerja dan Anggaran 

Tahunan  serta perubahannya;  
c. memelihara kondisi kesehatan keuangan STIMA IMMI;  
d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan STIMA 

IMMI;  
 

SENAT STIMA IMMI (SSI) 
Senat STIMA IMMI adalah badan normatif tertinggi di STIMA IMMI dalam 

bidang akademik. Tugas SSI adalah:  
a. menyusun kebijakan akademik, mengesahkan gelar, serta pengembangan 

Perguruan Tinggi;  
b. menyusun kebijakan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta 

kepribadian Sivitas Akademika ;  
c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Perguruan Tinggi;  
d. memberikan masukan kepada YMB berdasarkan penilaiannya atas kinerja 

pimpinan Sekolah Tinggi dalam masalah akademik;  
e. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar 

akademik, dan otonomi keilmuan;  
f. memberikan masukan kepada Pimpinan Sekolah Tinggi dalam penyusunan 

Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;  
g. melaksanakan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan Perguruan 

Tinggi;  
h. memberikan masukan, nasihat, dan teguran kepada Pimpinan Perguruan Tinggi 

dalam pengelolaan  di bidang akademik; dan merumuskan tata tertib kehidupan 
kampus. 
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PIMPINAN STIMA IMMI.  
Pimpinan STIMA IMMI terdiri dari seorang Ketua yang dibantu oleh tiga orang 

Wakil Ketua, yang bertanggung jawab atas bidang akademik,keuangan dan 
kemahasiswaan. 

 
BADAN PENJAMINAN MUTU AKADEMIK  (BPMA)  

adalah sebuah badan pada STIMA IMMI yang bertanggung jawab dalam 
pelaksanaan proses penjaminan mutu akademik di STIMA IMMI.  
Tugas BPMA adalah:  
a. merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara 

keseluruhan.  
b. membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan 

mutu akademik;  
c. memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;  
d. melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.  

 
ARAH PROGRAM STUDI  

Pada arah Proram Studi, organ yang terkait dengan penjaminan mutu akademik 
adalah Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, dan Ketua Jurusan serta Unit Penjaminan Mutu 
Akademik (UPMA). Unit Penjaminan Mutu Akademik adalah sebuah badan pada 
Program Studi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses penjaminan mutu 
akademik di tingkat program studi.  
Tugas UPMA adalah, antara lain:  
a. membentuk tim audit mutu akademik internal;  
b. melakukan koordinasi audit akademik internal terhadap jurusan Program Studi. 
c. menyusun kebijakan akademik dan pengembangan program studi;  
d. menyusun kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan etika Sivitas 

Akademika program studi;  
e. menjabarkan otonomi keilmuan dalam bidang akademik di tingkat program studi;  
f. menjabarkan norma dan tolok ukur penyelenggaraan program studi;  
g. melakukan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan program studi.  
h. Pimpinan Eksekutif  Program studi terdiri dari Ketua dan dibantu oleh 1 orang 

Sekretaris dan 4 orang ketua jurusan.   
 

PIMPINAN PRORAM STUDI  
terdiri atas Ketua, Sekretaris dan jurusan.  
Pimpinan Program Studi bertanggung jawab atas:  
a. tersusunnya spesifikasi Program Studi;  
b. terlaksananya proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan spesifikasi 

Program Studi;  
c. terlaksananya evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;  
d. tindakan perbaikan proses pembelajaran.  

Tim Unit Penjaminan Mutu Akademik (UPMA) adalah sebuah badan di tingkat 
Program Studi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses penjaminan mutu 
akademik di Program Studi.  
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Tabel 1. Peta Tanggung Jawab Dan Wewenang Dalam Manajemen Mutu Akademik 
 

Unit Keluaran Penyusun Pelaksana Penilai 

STIMA 

Kebijakan Akademik 
(Academy Policy) SSI dan YMB PUKET I/BPMA  

BPMA 
(Koordinator) 
 

Standart Mutu 
Akademik  

SAU dan 
MWA PUKET I/BPMA 

Peraturan Akademik KETUA PUKET I 
Pembinaan Mutu 
Akademik SSI KETUA 

Manual Akademik BPMA PUKET I 

Pedoman Tata Cara 
Evaluasi Internal BPMA 

PUKET I / 
BPMA  
 

PRODI 

Standar Mutu  
kademik 
Prodi 

SSI Ketua  
UPMA 
(Koordinator) 
 

Prosedur Penjaminan  
Mutu Akademik dan 
Tata Cara Penilaian  

UPMA UPMA 

 Manual Mutu 
Akademik   UPMA UPMA  

Jurusan/PS 

Standar Mutu Tim Kurikulum Ketua jurusan 

UPMA 
 

Kompetensi Lulusan Tim Kurikulum Ketua jurusan 
Karakteristik 
Program Studi Tim Kurikulum Ketua jurusan 

dan PS 
Manual dan Prosedur 
Penjaminan  Mutu UPMA UPMA 

Staf 
Akademik Penilaian Staf UPMA Ketua jurusan 

dan  PS  UPMA 

  
 

MMA SEBAGAI WUJUD DARI BUDAYA MUTU STIMA IMMI  
Manajemen Mutu Akademik (MMA) adalah sebuah konsep dengan dua dimensi. 

Dia adalah sebuah filosofi sekaligus sebuah metode kerja, sebuah sikap mental 
sekaligus sebuah panduan untuk bertindak.  

Sebagai sebuah Perguruan Tinggi yang otonom dan akuntabel, dengan organisasi 
yang sehat, yang didorong oleh semangat penyempurnaan mutu tiada henti, untuk 
membawa STIMA IMMI mencapai posisi sebagai sebuah Perguruan Tinggi Riset 
Nasional, dan sebagai salah satu  Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia. Untuk 
mendukung keberhasilan MMA, STIMA IMMI harus mempromosikan seperangkat 
nilai di bawah ini.  

Pertama, keseluruhan dari sumberdaya dan aset STIMA IMMI, khususnya 
sumberdaya manusianya, harus menjunjung tinggi nilai keunggulan (excellence). 
STIMA IMMI harus unggul di Indonesia dan di ASEAN. Untuk mencapai nilai 
keunggulan tersebut diperlukan nilai-nilai kultural arah kedua, yaitu kewirausahaan 
sosial (social entrepreneurship), menjunjung tinggi keterpaduan STIMA IMMI 
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(integration), dan penghargaan terhadap mutu (quality assurance). Ketiga nilai arah 
kedua ini perlu didukung oleh nilai kultural arah ke tiga, yaitu integritas (integrity), 
keterbukaan (transparency), dan profesionalisme (professionalism). Demikianlah, maka 
urutan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi di STIMA IMMI adalah sebagai berikut:  
(1)  Keunggulan (excellence)  
(2)  Integrasi  (integration)  
(3)  Kewirausahaan sosial (social entrepreneurship)  
(4)  Penghargaan terhadap mutu (quality assurance)  
(5)  Integritas (integrity)  
(6)  Keterbukaan (transparency)  
(7)  Profesionalisme (professionalism)  

 
Nilai-nilai ini akan tetap tinggal sebagai dokumen tertulis saja, hanya sebagai 

sebuah catatan, jika tidak ada usaha untuk mewujudkannya ke dalam struktur dan 
tindakan sosial yang nyata. 

   
PROFESIONALISME PENGELOLA MMA  

Profesionalisme adalah nilai kultural yang menghargai kebiasaan untuk senantiasa 
menampilkan karya terbaik secara terus menerus tanpa batas (infinite searching for 
excellence) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Seorang pengelola 
manajemen mutu akademik dituntut untuk secara profesional menjalankan manajemen 
mutu akademik yang baik dengan memperhatikan hal-hal dibawah ini:  
a.  Menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, peduli akan masalah kemanusiaan;  
b.  Dapat menyelesaikan masalah dengan mendapat dukungan bersama;  
c.  Mempunyai komitmen terhadap tujuan yang telah ditetapkan bersama;  
d.  Berusaha untuk melaksanakan kegiatan organisasi dengan baik oleh karena itu 

perlu adanya struktur organisasi yang efisien, jelas tugas dan tanggungjawabnya;  
e.  Kepemimpinan yang penuh semangat kewirausahaan dan mampu bekerja secara 

berencana;  
f.  Berusaha berkomunikasi secara jujur dan terbuka;  
g.  Saling percaya di antara anggota pengelola manajemen mutu akademik;  
h.  Mengembangkan kreatifitas baru, ide-ide yang konstruktif;  
i.  Berorientasi pada mutu.  

 
Kode etik pengelola manajemen mutu akademik adalah rambu-rambu yang 

diperlukan bagi pengelola manajemen mutu akademik untuk bersikap dan berperilaku 
yang sesuai dengan nilai-nilai manajemen mutu akademik STIMA IMMI, ketika 
mereka menjalankan tugas-tugasnya baik di lingkungan STIMA IMMI, maupun di 
lingkungan masyarakat. Kode etik pengelola manajemen mutu akademik di STIMA 
IMMI meliputi  hal, yaitu:  
a.  Kode etik terkait dengan profesionalismenya  
 Jujur  
 Disiplin  
 Transparan  
 Partisipatif  
 Responsif  
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 Efisien dan efektif  
 Akuntabel  

b.  Kode etik terkait dengan Perguruan Tinggi 
Menjaga nama baik STIMA IMMI.  

c.  Kode etik terkait dengan mahasiswa  
Menghargai mahasiswa sebagai stakeholders  

d.  Kode etik terkait dengan masyarakat  
Menghargai masyarakat sebagai pengguna jasa dan mitra kerja  

 
ATMOSFER AKADEMIK  

Seluruh pengelola Perguruan Tinggi diharapkan dapat membangun atmosfer 
akademik yang baik dengan berbasis kepada teknologi informasi dan komunikasi, yaitu 
suasana lingkungan di kampus yang memungkinkan adanya hubungan yang harmonis 
dan sehat antar pengelola dan dosen serta pengelola dan mahasiswa. Dalam 
membangun atmosfer akademik diperlukan suasana akademik dan budaya organisasi 
yang kondusif, hal ini akan terbentuk secara bertahap. Atmosfer akademik dan budaya 
yang kondusif harus diciptakan dengan menumbuhkan kesadaran dan komitmen yang 
tinggi dari stakeholders STIMA IMMI.  

Standar manajemen mutu akademik berpedoman bahwa penyelenggaraan kegiatan 
akademik dilakukan secara mandiri, efisien, efektif dan akuntabel untuk memenuhi 
standar permintaan dan kepuasan stakeholders. Organisasi dan manajemen pendidikan 
tinggi di Universitas diterapkan secara profesional, menyeluruh, terpadu, dan taat asas 
dengan governance Perguruan Tinggi.  

Standar manajemen mutu akademik dibedakan antara standar mutu pengelola 
MMA dan standar mutu pengelolaan/penyelenggaraan MMA yang meliputi: 
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.  

 
STANDAR MUTU PENGELOLA MMA  

Tabel 2. Standar Mutu Pengelola Manajemen Mutu Akademik 

Kriteria Indikator 

Memiliki integritas dan menjaga 
nama baik Perguruan Tinggi 
maupun Program studi. 

 Pimpinan dapat bekerja sama dengan pengelola 
akademik baik di arah kepemimpinan Perguruan 
Tinggi, maupun Program studi. 

 Adanya keterbukaan, berpegang pada prinsip 
keterbukaan, partisipatif, efisien, efektif, akuntabel, 
fairness dan taat pada perundang-undangan yang 
berlaku,dalam menjalankan tugas pada unit kerja 
yang dipimpinnya. 

Memiliki pengalaman di bidang 
manajemen   

Pernah terlibat / terkait dalam manajemen akademik, baik 
diarah Perguruan Tinggi/Prodi/jurusan. 
 

Memiliki komitmen tinggi. 

 Menjabarkan kebijakan untuk mencapai tujuan 
bersama sehubungan terhadap tujuan yang dengan 
kegiatan akademik ditetapkan bersama  
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 Merumuskan prosedur yang tepat dan mudah 
dimengerti serta dikomunikasikan kepada seluruh 
jajaran pengelola akademik 

Memiliki jiwa kewirausahaan 
Dapat merumuskan kebijakan kewirausahaan yang 
berguna bagi Sekolah Tinggi, Jurusan / Program studi 
tanpa mengorbankan tujuan kegiatan. 

Berwawasan luas dalam 
Mengembangkan kreativitas dan 
ide-ide baru yang konstruktif 
untuk mengelola dan 
pengembangan STIMA IMMI.  
 

 Berorientasi pada mutu 
 Memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi di 

lingkungan eksternal, seperti perubahan dinamika 
sosial, ekonomi, politik, perkembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni.  

 Perubahan eksternal harus direspon oleh STIMA 
IMMI, untuk itu pimpinan dituntut untuk bergerak 
inovatif dan responsif terhadap perubahan-perubahan 
tersebut. 

 
STANDAR MUTU PENGELOLAAN/PENYELENGGARAAN MMA  
Standar mutu pengelolaan/penyelenggaraan MMA, terdiri dari:  
a.  Standar mutu perencanaan dalam MMA  
b.  Standar mutu pelaksanaan dalam MMA  
c.  Standar mutu pengawasan  
d.  Peningkatan dalam MMA  
 

Tabel 3. Standar Mutu Perencanaan MMA 

Kriteria Indikator 
1. Perioritas Perencanaan Adanya penentu perioritas perencanaan yang jelas sesuai 

dengan kebutuhan stakeholders 
2. Tujuan dan Sasaran Adanya tujuan dan sasaran yang jelas untuk menentukan 

sistem dan proses yang telah direncanakan 
3. Visi dan Misi dalam 

perencanaan 
 Adanya perencanaan kerja jangka panjang, jangka 

menengah dan jangka pendek sesuai dengan visi dan 
misi STIMA IMMI.  

 STIMA IMMI harus mempunyai rencana kerja yang 
teruang dalam RENSTRA1 

4. Perencanaan kebijakan dasar 
tentang pengembangan dan 
penyelenggaraan akademik 

Memiliki kebijakan tertulis tentang pengembangan dan 
penyelenggaraan akademik yang menjabarkan seluruh 
proses dan sistem yang telah ditentukan menjadi kegiatan 
dan langkah-langkah operasional 

5. Merencanakan penentu 
kebijakan 

Menentukan siapa yang mempunyai wewenang untuk 
menentukan kebijakan 

6. Sosialisasi kebijakan Mendokumentasikan dan mensosialisasikan kebijakan  
7. Prosedur penentuan  Tersedia prosedur penentuan kebijakan kebijakan  

 Adanya komite penentu kebijakan  
 Kebijakan harus tegas dan transparan 
 Adanya prosedur untuk merealisir kebijakan 

8. Asas keterbukaan Adanya keterbukaan atas kebijakan, regulasi, program 
dan kegiatan untuk diketahui dan dipahami oleh Sivitas 
akademika 
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9. Adanya perencanaan  Adanya rencana kegiatan penjaminan mutu yang 
teranggarkan. 

 Adanya rencana monitoring dan evaluasi 
10. Perencanaan Pusat kegiatan 

ilmiah 
Pusat kegiatan ilmiah untuk menciptakan iklim dan 
komunitas ilmiah untuk pengembangan pusat mencapai 
visi, misi STIMA IMMI dalam keilmiahan. 

11. Perencanaan publikasi hasil 
riset 

Hasil riset dipublikasikan secara berkala sedikitnya satu 
tahun sekali. 

12. Perencanaan Pengabdian / 
pelayanan kepada 
masyarakat 

Pengabdian /pelayanan kepada masyarakat berorientasi 
kepada terciptanya pelayanan kepada masyarakat, 
kesejahteraan dan kemanusiaan 

 
 

Tabel 4. Standar Mutu Pelaksanaan MMA 

Kriteria Indikator 

1. Pimpinan  
 

Pimpinan berusaha agar Sivitas Akademika paham dan 
dapat memberikan komitmen yang tinggi terhadap 
pelaksanaan kebijakan, regulasi, dan meningkatkan 
komitmen program yang telah ditetapkan oleh pimpinan 
Sivitas Akademika serta membangun suasana kerja yang 
kondusif. 

2. Akuntabilitas 

 Pimpinan dapat menciptakan suasana kerja yang 
kondusif dengan memotivasi Sivitas Akademika 
untuk bekerja secara produktif dalam mencapai visi 
dan misi 

 Ada pertanggung jawaban pimpinan dalam 
menjalankan tugasnya 

3. Sistem Penjaminan Mutu 

 Adanya unit penjaminan mutu di tingkat Sekolah 
Tinggi, program studi dan jurusan  

 Adanya kegiatan BPMA yang dianggarkan- Adanya 
sistem monitoring dan evaluasi 

4. Peningkatan Mutu  Hasil evaluasi dan monitoring digunakan untuk 
peningkatan mutu secara terus menerus 

5. Penyelenggaraan Akademik 

Tersedia rumusan tertulis tentang peraturan akademik 
yang memuat: sistem akademik, tata nilai, tata tertib, 
biaya pendidikan, administrasi akademik, pengajaran, 
penelitian dan pengabdian masyarakat, yang dituangkan 
dalam panduan akademik tahunan. 

6. Panduan terdokumentasi Panduan terdokumentasi secara rutin dan mudah 
didapat/diakses oleh Sivitas Akademika.  
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Tabel 5. Standar Mutu Pengawasan MMA 
Kriteria Indikator 

1. Pengawasan terhadap 
pelaksanaan 

Melaksanakan pengawasan terhadap rencana yang telah 
ditetapkan, apakah pelaksanaan pelaksanaannya sesuai 
dengan prosedur teknis yang telah ditetapkan 

2. Evaluasi diri Melakukan evaluasi diri terhadap proses dan hasil produk 
dan menganalisa sesuai SWOT. 

 
 

Tabel 6. Standar Mutu Peningkatan MMA 
Kriteria Indikator 

1. Analisa hasil evaluasi 

Adanya analisa terhadap hasil-hasil evaluasi untuk dapat 
diketahui kelemahan-kelemahan pelaksanaan yang 
kemudian dapat digunakan sebagai masukan untuk 
peningkatan mutu. 

2. Peningkatan mutu SDM Adanya kegiatan peningkatan mutu SDM pelaksanaan 
SPMA. 

3. Mengikuti roda deming Adanya perbaikan sesuai dengan roda deming. 

 
Manajemen mutu akademik STIMA IMMI mengikuti pola kerja ”Roda Deming”. 

Roda ini terdiri dari empat komponen pokok, yaitu Plan (perencanaan), Do 
(pelaksanaan), Check (evaluasi), Action (tindakan koreksi). Dengan menjalankan proses 
ini akan tercapai satu kondisi penyempurnaan mutu secara berkesinambungan 
(continuous quality improvement).  
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EWALUASI EKSTERNAL  
 Tinjauan Pakar Sejawat 
 Laporan Publik 
 Akreditasi  

 

Gambar 2. Daur Penjaminan Mutu di STIMA IMMI 
*) Modification of Vroeijnsteijn QA model (1995) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERENCANAAN 
Kegiatan perencanaan merupakan bagian dari fungsi manajemen. Kegiatan di dalamnya 
mencakup perihal penyusunan perencanaan, penyusunan strategi, dan penyusunan 
pelaksanaan rencana.  
 
Penyusunan perencanaan  
Langkah penyusunan perencanaan adalah:  
a. Menentukan prioritas;  
b. Menentukan objektif dan target. 

  
 
 
 

FORMULASI/REFORMULASI  
 Visi dan Misi  
 Kebijakan dan Peraturan  
 Tujuan dan Rencana Strategis  
 Penentuan/Penyesuaian Standar  

EVALUASI 
INTERNAL/DIRI  
 Masukan  
 Proses  
 Keluaran  

IMPLEMENTASI dan 
PEMANTIKAN  
 Masukan  
 Proses  
 Keluaran  
 

PENYEMPURNAAN  
 Perbaikan Mutu  
 Peningkatan Mutu  
 Penyesuaian 

Prosedur  
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Penyusunan strategi  
Penyusunan strategi meliputi:  
a.  Melakukan pemetaan manajemen;  
b.  Menetapkan struktur dan prosedur pelaksanaan;  
c.  Menentukan siapa bertanggungjawab untuk apa dan kepada siapa;  
d.  Menentukan keleluasaan dan keterbatasan tanggungjawab manajerial dan 

fungsional;  
e.  Menentukan kunci-kunci akuntabilitas;  
f.  Menentukan mekanisme kerja dan koordinasi;  
g.  Menentukan mekanisme pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan.  

 
Rencana Pelaksanaan  
Hal-hal yang perlu direncanakan adalah:  
a.  Siapa yang melaksanakan;  
b.  Bagaimana melaksanakannya;  
c.  Kapan dilaksanakan.  

 
Manfaat perencanaan  
a.  sebagai landasan perencanaan yang akan datang.  
b.  sebagai alat pengendalian kegiatan yang berlangsung.  
c.  sebagai landasan untuk menentukan arah perbaikan.  

 
 

PELAKSANAAN  
Untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik, perlu dibentuk satu unit 
yang mandiri (independent). Anggota dari unit ini adalah mereka yang tidak menduduki 
jabatan struktural di Perguruan Tinggi/Prodi/Jurusan tersebut. Unit kerja ini disahkan 
oleh Pimpinan tertinggi STIMA IMMI melalui sebuah Surat Keputusan.  
 
Mekanisme koordinasi antara Perguruan Tinggi, Program Studi dan Jurusan.  
a. Ketua Jurusan melaporkan kepada Ketua Prodi tentang evaluasi proses pemelajaran 

yang telah dilaksanakan bersama UPMA;  
b. Ketua Prodi menerima laporan audit mutu internal dari Sekretaris Prodi dan 

UPMA. Selanjutnya laporan tersebut diteruskan ke SSI;  
c. SSI akan mempelajari laporan dari Ketua Prodi. Kemudian untuk meningkatkan 

mutu pandidikan, SSI dapat menentukan kebijakan serta peraturan baru untuk 
Program Studi;  

d. Ketua Prodi memberikan laporan penyelenggaraan akademik Prodi kepada Ketua 
STIMA IMMI dua kali dalam setahun, yaitu selambat-lambatnya sebulan setelah 
semester berakhir.  

 
Mekanisme Penentuan Kebijakan  

Kebijakan dan tata laksana penyusunan kebijakan hingga pengambilan keputusan 
Kebijakan adalah arahan stratejik (strategic intent) yang berfungsi sebagai penunjuk 
arah jangka panjang dalam pengembangan institusi. Kebijakan diperlukan untuk 
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memberi petunjuk tentang kegiatan yang harus dilakukan segera untuk mencapai 
keadaan yang lebih baik di masa depan.  

Kebijakan yang dihasilkan harus mendukung visi, misi, dan tujuan institusi, 
menentukan rencana strategis, mengacu kepada harapan stakeholders, dipahami secara 
luas oleh anggota institusi, dan harus menjamin mutu, baik itu mutu pendidikan, 
penelitian maupun pengabdian masyarakat.  

Kebijakan dalam organisasi ditujukan agar tata laksana (guide line) organisasi 
terlaksana sesuai dengan tujuan. STIMA IMMI sebagai organisasi yang ditujukan untuk 
melaksanakan fungsi pendidikan dan penelitian, memerlukan tata laksana organisasi 
agar dapat melaksanakan pendidikan dan penelitian yang mendukung secara konsisten, 
efisien dan efektif untuk menghasilkan keluaran yang bermutu dan berdaya saing tinggi.  

Tata laksana disusun untuk memberikan arah dalam pengembangan, pelaksanaan 
dan menjaga jalannya organisasi agar tetap sesuai dengan tujuan dan misi utamanya. 
Tata laksana diatur dalam suatu kebijakan. Kebijakan ditujukan baik kepada pelaksana 
organisasi (pamong), anggota organisasi atau pimpinan. 

Dalam struktur organisasi STIMA IMMI, kebijakan akademik merupakan tugas 
dan wewenang YAYASAN (YMB) atas usulan Senat STIMA IMMI (SSI).  

 
Jenis kebijakan  

Kebijakan merupakan salah satu masukan dalam suatu sistem, dengan demikian 
sistem dapat berjalan sesuai tujuan atau misi utamanya. Kebijakan di tingkat Perguruan 
Tinggi antara lain adalah kebijakan yang berkait dengan:  
a. penentuan masukan, baik sumber daya akademik, non-akademik dan mahasiswa, 

dan materi pendukung lainnya,  
b. pengaturan tata laksana dalam proses pendidikan dan penelitian.  
c. penentuan standar luaran (output) dari seluruh proses pendidikan dan penelitian.  
d. Perguruan Tinggi juga harus menjaga akuntabilitas perannya di masyarakat. Karena 

itu setiap kegiatan, baik yang langsung berdampak kepada masyarakat maupun 
tidak langsung, harus dicermati dengan mengatur mekanismenya, yang dapat 
berupa kebijakan yang dapat menjamin akuntabilitas Perguruan Tinggi terhadap 
masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan, baik dalam kegiatan 
pendidikan, penelitian maupun pengabdian.  

 
Dalam menentukan kebijakan, manajemen akademik bertugas untuk merumuskan 

arah dan dasar pemikiran kebijakan itu seperti yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga STIMA IMMI, mendokumentasikan dan mensosialisasikan 
kebijakan dan meningkatkan komitmen untuk melaksanakan kebijakan yang telah 
ditetapkan.  

STIMA IMMI mempunyai kewajiban kepada masyarakat untuk dapat menjamin 
luaran yang berkualitas dan sesuai dengan harapan masyarakat. Harapan masyarakat 
tersebut harus dijamin dengan selalu mencari masukan dari pengguna jasa, sehingga 
luaran STIMA IMMI sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan dan bermanfaat bagi 
kemajuan bangsa dan negara. STIMA IMMI sebagai organisasi pendidikan, yang 
melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, harus menetapkan 
kriteria yang dapat menjamin luaran dari seluruh produknya, dan pada saat yang sama 
harus sesuai dengan harapan masyarakat dan ditetapkan oleh lembaga yang di atasnya 
sehingga mempunyai relevansi yang tinggi. 
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Strategi dalam penentuan kebijakan  
Untuk mewujudkan kebijakan ini, strategi yang disusun adalah:  
1)  Membentuk komite yang bertugas menentukan kebijakan;  
2)  Membuat struktur, proses dan prosedur untuk membuat kebijakan;  
3)  Menyediakan sumber informasi untuk membuat kebijakan;  
4)  Membuat prosedur untuk merealisasikan kebijakan.  

 
STIMA IMMI dalam mengeluarkan produk hukumnya harus melalui tahapan yang 

telah diatur seperti dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga yang telah ditetapkan 
sebagai acuan dasar STIMA IMMI.  

Usulan tentang jenis kebijakan dan bentuk kebijakan sepenuhnya dapat diusulkan 
oleh seluruh anggota organisasi, namun harus mengikuti tatanan yang ada. Anggota 
organisasi STIMA IMMI yang sangat kompeten dalam menentukan arah perjalanan 
organisasi STIMA IMMI terutama adalah YAYASAN MITRA BANGSA (YMB), 
sebagai perwakilan stakeholders di STIMA IMMI. Penggodokannya diserahkan kepada 
Senat STIMA IMMI yang kemudian harus dilaksanakan sepenuhnya oleh perangkat 
pelaksana (pamong) di STIMA IMMI.  

 
Mekanisme Pembuatan dan Penentuan Kebijakan. 

Perguruan Tinggi dalam menentukan kebijakan, melakukan mekanisme 
pembuatan dan penentuan kebijakan sebagai berikut:  
1)  Pembentukan Komite  
2)  Menentukan keanggotaan dan persyaratan  
3)  Memberikan petunjuk pelaksanaan  
4)  Melakukan prosedur administrasi yang diperlukan untuk memperoleh informasi 

yang relevan dan membuat jadwal kegiatan.  
 

STIMA IMMI telah mengeluarkan berbagai aturan serta kebijakan yang 
sasarannya untuk mercapai tujuan serta visi dan misi. Mekanisme pembentukan 
kebijakan tersebut sudah jelas dan mengikuti alur Pembentukan Komite, Menentukan 
Keanggotaan dan Persyaratan, Memberikan Penunjuk  
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 Gambar 4. Alur Perencanaan dan Pengembangan Monitoring dan Evaluasi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUASI DIRI MMA  
Evaluasi Internal mencakup kegiatan mempelajari laporan Evaluasi Diri Institusi. 

Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pemeriksaan di lapangan untuk melakukan 
verifikasi data dan isi laporan evaluasi diri, baik yang terkait dengan proses 
penyelenggaraan maupun hasil kinerja institusi yang bersangkutan. Kegiatan verifikasi 
data dan isi laporan ini dilakukan oleh tim auditor STIMA IMMI yang disebut sebagai 
kegiatan audit, asesmen dan diakhiri dengan evaluasi. Kegiatan audit, asesmen dan 
evaluasi disajikan terpisah dari buku pedoman ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan 
dalam evaluasi diri adalah sebagai di bawah ini.  

 
Pengertian  

Evaluasi Diri Manajemen mutu akademik dalam Manajemen Mutu Akademik 
adalah satu teknik evaluasi internal yang diupayakan oleh STIMA IMMI untuk 
memperoleh gambaran yang jelas dan rinci tentang kondisi internal tentang kebijakan 
dan penentuan kebijakan, perencanaan, kepemimpinan, dokumentasi, mekanisme kerja 
dan kinerja setiap unit kerja, serta sistem monitoring dan evaluasi terhadap 
penyelenggaraan kegiatan akdemik.  

Evaluasi Diri memberikan pandangan mendalam tentang tujuan dan sasaran dari 
STIMA IMMI, dan seberapa jauh telah terwujud. Hal tersebut berkait dengan 
pertanyaan di bawah ini:  
 Mengapa kita melakukan apa yang kita buat? 
 Apakah kita telah melakukan hal yang benar?  
 Apakah kita melakukan hal yang benar dengan cara yang benar?  
 Apakah kita mempunyai instruksi yang jelas dan rinci tentang proses/mekanisme 

untuk mewujudkan apa yang sesungguhnya kita inginkan?  
 Apakah kita telah benar-benar mencapai apa yang kita inginkan?  

Pembentukan 
Komite 

Menentukan 
keanggotan 

dan 
Persyaratan 

Memberi 
petunjuk 

pelaksanaan 
 

Prosedur 
Administrasi 

 

Evaluasi 

Monitoring Menentukan 
Penanggung 

Jawab 
Kegiatan 

monitoring 

Memberi 
alat dan 

SOP 

Meninjau 
Kebijakan sama 

 

Mengsosialisasi 
Penghapusn/ 

Kebijakan 
baru 
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Unit Pelapor  
 Tingkat Jurusan1....... Ketua Jurusan  
 Tingkat Prodi1............ Ketua Prodi  
 Tingkat Perguruan Tinggi1........Ketua 

  
Jadwal Pelaporan Evaluasi Diri  
 Tingkat Jurusan........ 2 x setahun sebulan setelah semester berakhir  
 TingkatProdi............. 1 x setahun di awal tahun baru  
 Tingkat Perguruan Tinggi1.........1 x setahun di awal tahun baru  

 
 

TAHAP PENYUSUNAN MATERI EVALUASI DIRI  
Diskripsikan Komponen Mutu Manajemen Akademik  
 Lembaga pengelola manajemen mutu akademik  
 Renstra.  

 
Kebijakan Dasar  
 Penentu kebijakan  
 Sosialisasi kebijakan  
 Peningkatan komitmen  
 Prosedur merealisir kebijakan  
 Partisipasi pemangku kepentingan dalam penentuan strategi  

 
Kepemimpinan  
 Komitmen pimpinan akan mutu  
 Tanggapan Sivitas Akademika terhadap kebijakan, regulasi dan pengalokasian 

anggaran  
 Upaya pimpinan dalam meningkatkan pemahaman dan komitmen Sivitas 

Akademika terhadap kebijakan, regulasi dan pengalokasian anggaran.  
 Pertanggungan jawaban pimpinan dalam menjalankan tugasnya  
 Kemampuan pimpinan menciptakan suasana kondusif yang memotivasi Sivitas 

akademika untuk bekerja secara produktif dalam mencapai visi, misi, tujuan 
dan sasaran  STIMA IMMI. 

  
Manajemen Mutu Akademik  
 Rumusan tertulis (keputusan) mengenai sistem tata nilai, landasan 

penyelenggaraan kegiatan  akademik, pedoman perilaku Sivitas Akademika dan 
tenaga penunjang, antara lain sebagai berikut:  
- Kebijakan dasar mengenai pengembangan dan penyelenggaraan 

program/kegiatan akademik  
- Sistem tata nilai dan kebijakan akademik serta rumusan norma dan tolok 

ukur penyelenggaraan kegiatan akademik. 
- Kebijakan penjenjangan jabatan akademik, penilaian prestasi akademik dan 

kecakapan serta kepribadian Sivitas Akademika dan pegawai  
- Prosedur pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik 

dan otonomi keilmuan  



IBadan Penjaminan Mutu AkademikI 

 

38 
 

- Prosedur pengambilan keputusan termasuk perencanaan  
- Sistem monitoring dan evaluasi serta pemanfaatan hasilnya  

 Direktori bidang administrasi dan akademik dan dimanfaatkan Perencanaan  
 Prioritas perencanaan  
 Tujuan dan sasaran  
 Kesesuaian visi, misi, tujuan dan sasaran Perguruan Tinggi  
 Uraian tugas dan pelaksana rencana  
 Asas keterbukaan  
 Sistem penjaminan mutu 

 
Unit Pelaksana Penjaminan Mutu  
 Pelaksana penjaminan mutu  
 Laporan Evaluasi Diri  
 Evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam peningkatan kualitas kegiatan akademik 

  
Mekanisme Pengendalian Standar  
 Mekanisme pemenuhan standar  
 Manajemen pengendalian standar  

 
Mekanisme Kerja  
 Mekanisme koordinasi antara Perguruan Tinggi,Program Studi dan Jurusan.  
 Mekanisme pengambilan keputusan  
 Mekanisme perencanaan  
 Strategi penentuan kebijakan  
 Mekanisme pembuatan dan penentuan kebijakan Manajemen Mutu Akademik  

 
Analisis Komponen Mutu Manajemen Akademik  
 Setiap komponen mutu di atas dianalisis dan dibandingkan dengan kriteria dan 

indikator maupun mekanisme kerja yang tertera dalam bab IV Standar Mutu 
Manajemen Akademik.  

 Analisis kekuatan dan kelemahan dari masing-masing komponen mutu. 
 

Hal-hal yang perlu Diperbaiki  
Kelemahan dari hasil analisis komponen mutu tersebut di atas, perlu diperbaiki dan 
dalam bab ini memuat rangkuman komponen-komponen mutu yang perlu diperbaiki.  

 
Rencana Perbaikan Komponen Mutu Manajemen Akademik  
Memuat rencana perbaikan mutu berdasarkan hasil analisis tentang butir-butir mutu 
yang perlu diperbaiki disertai jadwal kegiatan dan personalia penanggung jawab 
kegiatan dan rencana anggaran belanja. Besaran anggaran bagi kegiatan penjaminan 
mutu akademik yang ditetapkan dapat bervariasi tergantung pada keadaan. 

  
Daftar Isi Laporan Evaluasi Diri Manajemen Mutu Akademik  
 Tim Penyusun  
 Kata Pengantar  
 Deskripsi Komponen Mutu Manajemen Akademik  
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 Analisis Komponen Mutu Manajemen Akademik  
 Rencana Perbaikan Mutu (jadwal kegiatan, pelaksana dan rencana biaya 

pelaksanaan)  
 Lampiran  

 
PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN  

Setelah diadakan analisis akan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing 
komponen manajemen mutu maka dilakukan penyusunan perencanaan kembali sebagai 
langkah awal untuk melakukan perbaikan. Komponen-komponen mutu yang perlu 
diperbaiki disesuaikan dengan mengacu pada visi, misi dan tujuan STIMA IMMI. 
Dengan demikian akan tercapai perbaikan secara berkesinambungan (continuous 
improvement).  

Manajemen mutu akademik di STIMA IMMI berpegang pada pemikiran 
pelayanan akademik yang diproduksi oleh STIMA IMMI memenuhi standar, 
permintaan dan kepuasan para stakeholders serta diselenggarakan dengan prinsip 
efisiensi. Adanya penyelenggaraan manajemen mutu akademik yang efisien, STIMA 
IMMI akan berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholders dan 
membangun atmosfer riset untuk mencapai visinya sebagai Perguruan Tinggi yang 
unggul ditingkat Nasional.  

Mengingat pentingnya manajemen mutu akademik bagi penjaminan mutu 
akademik, maka peran BPMA (tingkat Perguruan Tinggi), UPMA (tingkat Prodi),  
perlu ditingkatkan dan jelas wewenangnya.  
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BAB IV 
KURIKULUM DAN MAHASISWA 

 
 
A. PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG 
Dalam era globalisasi ini dunia pendidikan mendapat tantangan dalam 

menghasilkan sumber daya manusia yang diharapkan mampu berperan secara global. 
Pengaruh globalisasi dicirikan dengan adanya aliran manusia, informasi, teknologi 
baru, modal dan gagasan serta citra. Keadaan ini mempengaruhi perubahan nilai 
kehidupan masyarakat, perubahan tuntutan dunia kerja terhadap lulusan, sehinga 
diperlukan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan perkembangan 
ilmu, teknologi dan seni, dunia kerja, profesi, pengembangan kepribadian dengan ciri 
khas kebudayaannya masing-masing. 

Saat ini terjadi perubahan  kurikulum di dunia perguruan tinggi di Indonesia yaitu 
semula menitik beratkan pada pemecahan masalah internal perguruan tinggi dengan 
target penguasaan pada ilmu pengetahuan dan teknologi (SK Mendiknas No. 
056/U/1994), sekarang menekankan pada proses pendidikan yang mengacu pada 
konteks kebudayaan dan pengembangan manusia secara komprehensif, mendunia / 
universal dengan targetnya adalah menghasilkan lulusan yang berkebudayaan dan 
mampu berperan di dunia internasional. Rambu-rambu  kurikulum baru kemudian 
ditetapkan dan dituangkan dalam SK Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman 
Penyusunan  kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik 
yang kemudian dilengkapi dalam SK Mendiknas No. 045/U/2002 tentang  kurikulum 
Ineternal Pendidikan Tinggi menggantikan SK Mendiknas No. 056/U/1994. semula 
disebut sebagai  kurikulum berbasis isi (KBI), kemudian beralih ke  kurikulum berbasis 
kompetensi (KBK). 

Semangat dari SK Mendiknas No. 232/U/2000 adalah memberikan keleluasaan 
dan kebebasan berkreasi bagi setiap perguruan tinggi dalam mengembangkan  
kurikulum sesuai minat dan potensi masing-masing. Setiap perguruan tinggi dapat 
mengeksplorasi potensi yang dimiliki menjadi yang terbaik dan melampaui standar 
mutu yang dituju. 

Hal yang mendasari dan mendorong dilakukan perubahan orientasi  kurikulum dan 
luaran perguruan tinggi adalah sebagai berikut: (1) adanya  kurikulum yang disarankan 
oleh UNESCO (The International Comission on Education for the 211 Century) agar 
lulusan mempunyai kemampuan belajar sepanjang hayat (life long learning). 
Kemampuan ini dapat dicapai apabila didukung dengan empat pilar kemampuan yaitu 
learning to know. learning to do, learning to be and learning to live together, (2) adanya 
persyaratan yang dituntut dari dunia kerja yaitu penguasaan pengetahuan dan 
keterampilan (melakukan analisis dan sintesis, penguasaan teknologi informasi, 
kemampuan berkomunikasi dan keterampilan minimal dalam dua bahasa), sikap 
(kepemimpinan dan bekerja dalam grup) dan pengenalan sikap terhadap pekerjaan 
terkait (terlatih dalam etika kerja, memaknai globalisasi, fleksibel terhadap pilihan 
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pekerjaan), (3) adanya usaha penyepadanan terhadap persyaratan kerja, belajar 
sepanjang hayat,  kurikulum inti dan institusional. 

Selanjutnya dengan diberlakukannya SK Mendiknas No. 232/U/2000 dan SK 
Mendiknas No. 045/U/2002 tersebut, masing-masing perguruan tinggi wajib 
menetapkan standar mutu  kurikulum dan manajemen  kurikulum nya sesuai dengan 
kondisi dan potensi masing-masing yang dimilikinya dan menjamin bahwa proses 
pembelajaran dan lulusannya sesuai dengan yang telah ditetapkan. 

Dalam KBK terjadi perubahan dalam proses pembelajaran yang menyangkut pula 
perubahan dalam peran dosen,perencanaan kurikulum, pelaksanaan proses 
pembelajaran, pengembangan proses pembelajaran, evaluasi program pembelajaran. 
Saat ini program studi di STIMA IMMI sudah menerapkan konsep  kurikulum berbasis 
kompetensi sebagaimana tertera dalam SK Mendiknas No. 232/U/2000 dan SK 
Mendiknas No. 045/U/2002 ini. Dalam rangka mengakomodasi perubahan eksternal di 
atas, STIMA IMMI melalui BPMA berinisiatif untuk menyempurnakan mutu  
kurikulum nya melalui Penjaminan Mutu Akademik. Hal ini dimaksudkan membantu 
program studi dalam rangka penerapan standar mutu  kurikulum yang telah disepakati 
bersama. 

 
TUJUAN DAN FUNGSI 
Penjaminan Mutu  kurikulum dan Mahasiswa ini bertujuan untuk membantu: 
1) Program Studi mempunyai patokan yang terukur dan jelas serta dapat didiskusikan 

di dalam peer groups. 
2) Program Studi dalam menonjolkan keunggulannya disertai tanggung jawab 

khususnya pada stakeholders. 
3) Pengelola akademik (Ketua, Waka bidang akademik, Peer Groups, dan dosen), 

dalam merencanakan, menyelenggarakan dan menyempurnakan kegiatan 
pembelajaran. 

4) Pelaksana penjaminan mutu kurikulum dalam merencanakan dan melaksanakan 
kegiatan evaluasi internal  kurikulum dan implementasinya. 

 
Penjaminan mutu  kurikulum dan mahasiswa ini berfungsi sebagai rambu-rambu 

bagi sivitas akademika STIMA IMMI dalam rangka implementasi dan penyempurnaan  
kurikulum. 

Sasarannya adalah para pengelola/penanggungjawab penyelenggara kegiatan 
akademik di lingkungan STIMA IMMI baik di arah  program studi maupun dosen. 

 
 

B.  KURIKULUM  

PENGERTIAN 
Menurut SK Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan  

kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik.  kurikulum 
adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan 
pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar di perguruan tinggi. 
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Kurikulum memuat tentang pembelajaran yang harus  diketahui oleh mahasiswa 
serta bagaimana cara mahasiswa mencapai tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan.  
Kurikulum dikemas dalam bentuk yang mudah dikomunikasikan kepada berbagai pihak 
yang berkepentingan (stakeholders) di dalam institusi pendidikan, akuntabel, dan 
mudah diaplikasikan dalam praktek.  Kurikulum harus responsif terhadap perubahan 
kebutuhan stakeholders akan lulusan program studi tersebut. 

 Kurikulum dapat berbasis kompetensi dan berbasis riset.  Kurikulum Berbasis 
Kompetensi adalah  kurikulum yang disusun berdasarkan elemen-elemen kompetensi 
yang dapat menghantarkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi utama, pendukung 
dan lainnya yang terkait.  Kurikulum Berbasis Riset adalah  kurikulum yang mendorong 
mahasiswa memecahkan masalah dengan cara penelitian/ilmiah (evidence based 
curriculum/problem solving). 

Dalam  kurikulum, status mata kuliah dapat dibedakan antara Mata kuliah Wajib 
dan Pilihan program studi.Mata kuliah wajib di tingkat Perguruan Tinggi mempunyai 
ciri khas yang membedakan dengan Perguruan Tinggi lain. Ciri khas ini merupakan 
pengetahuan/keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh seluruh lulusan STIMA 
IMMI. 

Program Studi adalah penyelenggara kegiatan akademik dalam dan/atau disiplin 
ilmu tertentu.  

Menurut AD/ART STIMA IMMI pasal 1 (6), jurusan adalah pengelola sumber 
daya akademik untuk pengembangan ilmu pengetahuan,dan pelaksanaan pendidikan 
akademik,profesional dan/atau profesi,dalam sebagian atau satu cabang ilmu 
pengetahuan manajemen. 

Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan 
pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu  
kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, 
keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran  kurikulum. 

 
Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup  kurikulum mencakup: (a) kompetensi lulusan, (b) materi/isi 
pembelajaran, (c) sumber belajar, (d) strategi dan metoda pembelajaran, (e) beban dan 
masa studi, serta (f) sistem evaluasi hasil belajar mahasiswa. 

Jurusan/departemen merupakan penanggung jawab utama dalam menciptakan, 
mengembangkan, merevisi, dan melaksanakan  kurikulum. Bagi Prodi yang tidak 
mempunyai jurusan/departemen, maka fungsi departemen menjadi tanggung jawab 
Prodi. Senat Akademik merupakan penanggung jawab utama dalam memantau 
efektivitas penyelenggaraan  kurikulum di tingkat Prodi. 

  
 Landasan Ideal Kurikulum  

 Kurikulum yang baik adalah memenuhi kriteria sebagai berikut: pertama, harus 
mengacu pada visi dan misi institusi. Kedua, mempertimbangkan kebutuhan masyarakat 
dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni. Ketiga, terintegrasi 
dan efisien, serta dikembangkan secara terus-menerus. Keempat, mempertajam 
kepekaan sosial, serta menumbuhkan suasana akademik yang kondusif dan nyaman.  
Kurikulum STIMA IMMI memenuhi kriteria-kriteria tersebut. 
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Asas Dan Fungsi  kurikulum  
a. Asas 

Dalam SK YMB-STIMA IMMI/2004 tentang  kurikulum Pendidikan Akademik,  
ditentukan bahwa: 
1)  kurikulum harus mendorong pencapaian hasil belajar yang diinginkan berupa 

pengetahuan dan pemahaman, keahlian kognitif, keahlian khusus (termasuk 
keahlian praktis/profesional), keahlian yang dapat ditransfer, kebutuhan untuk 
pekerjaan dan/atau studi lanjut, serta pengembangan kepribadian. 

2)  kurikulum dievaluasi secara teratur dalam kurun waktu 3-5 tahun oleh Senat 
Akademik. 

b. Fungsi 
Kurikulum berfungsi sebagai instrumen untuk membentuk pola pikir ilmiah, 
keahlian, dan kepribadian mahasiswa. 

Karakteristik  kurikulum. 
Kurikulum di STIMA IMMI, baik di tingkat Perguruan Tinggi maupun Program 

Studi adalah  kurikulum berbasis kompetensi dan berbasis riset. 
a. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK); 

1) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang 
dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat 
dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. 

2) Kompetensi dikelompokkan menjadi tiga yaitu kompetensi utama, 
kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya yang terkait. 

3) Elemen-elemen kompetensi terdiri dari: 
a) Landasan kepribadian (moral), 
b) Penguasaan ilmu dan keterampilan, 
c) Kemampuan berkarya (berkreasi, berinovasi, dan berwirausaha); 
d) Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian 

berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai (etika dan profesional); 
e) Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan 

keahlian dalam berkarya; 
f) Belajar sepanjang hayat. 

4) Pengelompokkan bidang ilmu yang terdiri dari rumpun ilmu manajemen serta 
ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Ketiga rumpun ilmu ini harus menonjolkan 
keunggulannya dalam rangka meningkatkan daya saing secara global. 

5) Ciri  kurikulum berbasis kompetensi 
a) Mencantumkan kompetensi lulusan secara jelas dan rinci; 
b) Sedapat mungkin diusahakan adanya integrasi penguasaan ranah kognitif, 

afektif dan psikomotorik-, 
c) Bahan ajar mendukung untuk tercapainya kompetensi lulusan; 
d) Pembelajaran menerapkan metoda/strategi berpusat pada mahasiswa 

(student centered learning), berbasis riset, dan e-learning; 
e) Penilaian hasil belajar lebih ditekankan pada kemampuan dalam 

pemecahan masalah (berkreasi atas dasar pemahaman, penerapan, analisis, 
sintesis, evaluasi yang benar, dan tindakan yang tepat). 
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b. Kurikulum Berbasis Riset (KBR); 
1) Kurikulum Berbasis Riset adalah  kurikulum yang mendorong mahasiswa 

memecahkan masalah dengan cara penelitian/ilmiah (evidence based 
curriculum/problem solving). 

2) Ciri-ciri  kurikulum berbasis riset: 
a) Metode pembelajaran mendorong mahasiswa berfikir secara kritis, 

analitis, dan sintesis sesuai dengan kaidah ilmiah; 
b) Hasil-hasil penelitian dosen digunakan sebagai salah satu bahan ajar, 
c) Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitiannya; 
d) Salah satu komponen penilaian akhir adalah masalah hasil riset. 

 
c. Kurikulum dirancang dengan baik dan seksama, sedemikian rupa, sehingga 

memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk mengikuti  perkuliahan secara lintas 
program, jurusan/departemen agar arah pengembangan akademik berdasarkan 
pendekatan lintas disiplin. Dalam tahap merancang  kurikulum harus 
memperhatikan karakteristik mahasiswa. Karakteristik mahasiswa yang perlu 
diakomodasi antara lain: kebiasaan/cara belajar, motivasi, pengalaman dan latar 
belakang sehingga mahasiswa dalam mengikuti  kurikulum di STIMA IMMI dapat 
diarahkan belajar aktif, bekerja  mandiri, berkomunikasi dengan baik, berfikir 
holistik, dan peduli lingkungan. 

 
Standar Mutu 

Standar mutu  kurikulum yang dimaksud mencakup mutu  kurikulum, mutu 
manajemen  kurikulum, mutu mahasiswa dan mutu proses pembelajaran. Standar mutu  
kurikulum terdiri dari landasan ideal  kurikulum STIMA IMMI, spesifikasi program 
studi dan komponen  kurikulum. Standar mutu manajemen  kurikulum terdiri dari 
perencanaan  kurikulum, pelaksanaan  kurikulum, pengawasan mutu  kurikulum dan 
peninjauan  kurikulum.  

Sedangkan standar mutu mahasiswa mencakup: mahasiswa sebagai input, 
penilaian mahasiswa dan dukungan terhadap mahasiswa. Standar mutu proses 
pembelajaran mencakup: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar dan 
proses pembelajaran. 

Berikut ini disampaikan standar, kriteria dan indikator: 
 

STANDAR MUTU  KURIKULUM 
Tabel 1. Standar Mutu, Kriteria, dan Indlikator  kurikulum 

No Standar Kriteria Indikator 
1. Landasan 

Ideal  
kurikulum  

(a.) Menunjang visi dan 
misi  

Adanya pernyataan tentang kaitan antara  
kurikulum dengan visi dan misi STIMA 
IMMI 
 

  (b.) Memenuhi azas dan 
fungsi  kurikulum. 

1) Lulusan mempunyai pengetahuan dan 
pemahaman bidang keilmuannya 
yang dapat digunakan untuk 
berkarya,studi lanjut,dan 
pengembangan kepribadian 
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2) Kurikulum mempunyai/ dievaluasi 
secara teratur dalam kurun waktu 3-5 
tahun ole senat akademik Perguruan 
Tinggi 
 

  (c.) Memenuhi 
karakteristik  
kurikulum. 

1) kurikulum harus berbasis kompetensi  
2) kurikulum harus berbasis riset 
3) memungkinkan mahasiswa mengikuti 

mata kuliah lintas program,jurusan.  
4) kurikulum menonjolkan keuangan 

dalam rangka meningkatkan daya 
saing secara global 
 

2. Spesifikasi 
program studi 

(a.) Mempunyai tujuan 
pendidikan 

Tujuan pendidikan dinyatakan dengan 
jelas di dalam buku pedoman pendidikan  
 

  (b.) Menyatakan dengan 
jelas kompetensi 
lulusan 
jurusan/program studi 

Kompetensi lulusan dinyatakan dengan 
jelas di dalam buku pedoman pendidikan  

  (c.) Mempunyai struktur  
kurikulum yang jelas 

1) struktur  kurikulum tercantum dalam 
buku pedoman pendidikan 

2) kurikulum dibuat secara sistematik 
persemester dan terlihat dengan jelas 
keterkaitan antara satu mata kuliah 
dengan yang lain 

3) struktur  kurikulum berada dalam 
kisaran sebagai berikut: 
a)kompetensi utama(40-80)% 
b)kompetensi pendukung(20-40)% 

4) kompetensi yang gayut dengan 
kompetensi utama(0-30)% 

5) Struktur  kurikulum harus 
memungkinkan terjadinya 
pembelajaran lintas program,lintas 
departemen/bagian. 
 

  (d.) Isi kurikulum 
menunjang kompetensi 
lulusan  

(1)Materi  kurikulum terdiri dari mata 
kuliah-mata kuliah yang membentuk 
keahlian dan kepribadian 

 
   (2)Mata kuliah pembentuk keahlian yang 

mencakup: 
a. Mata kuliah dasar keilmuan 

(MKDK) 
b. Mata kuliah keilmuan (MKK); 
c. Mata kuliah keahlian 

khusus(MKKK) 
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(3)Mata kuliah pembentuk kepribadian 
mencakup mata kuliah-mata kuliah 
pengayaan wawasan,budi pekerti,dan 
keterampilan dasar pendidikan tinggi 

 
3. Komponen  

kurikulum  
(a.) Kompetensi lulusan  Kompetensi lulusan dinyatakan dengan 

jelas di dalam buku pedoman pendidikan, 
mengacu pada: 
(1) visi,misi STIMA IMMI 
(2) kebutuhan masyarakat dan 

pengembangan iptek,budaya dan 
seni 

(3) Tuntunan pembangunan bangsa dan 
permintaan stakeholders 

(4) tuntunan belajar sepanjang hayat 
 

  (b.) Materi/isi 
pembelajaran 

(1) kurikulum memuat pengelompokan 
mata kuliah sebagai berikut: 

a) kelompok mata kuliah keilmuan 
dan keterampilan(MKK) 

b) mata kuliah berkarya(MKB) 
c) mata kuliah perilaku 

berkarya(MPB) 
d) mata kuliah berkehidupan 

bersama(MBB) 
e) mata kuliah pengembangan 

kepribadian(MPK) 
(1) setiap mata kuliah mempunyai 

rancangan pengajaran,satuan acara 
pengajaran,silabus 

(2) antara mara kuliah satu dengan 
lainnya terlihat jelas hubungannya 
dan bermuara pada pencapaian 
kompetensi lulusan 
 

  (c)  sumber belajar Tersedia sumber belajar di 
perpustakaan,bervariasi dan mengikuti 
perkembangan terkini 
 

  (d)  strategi dan metode 
pembelajaran 

Pembelajaran berfokus pada mahasiswa 
dengan menggunakan metode 
pembelajaran aktif 

  (e)  beban dan masa studi Beban dan masa studi sesuai dengan 
peraturan yang berlaku di STIMA 
IMMI,dan dinyatakan dalam buku 
pedoman pendidikan 

  (f.)   sistem evaluasi hasil 
belajar mahasiswa 

(1) sistim evaluasi belajar mahasiswa 
menggambarkan kemajuan belajar  

(2) penilaian menggunakan PAP 
(penilaian acuan patokan) 
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(3) penilaian memperhatikan berbagai 
kegiatan dalam pembelajaran  

(4) hasil penilaian mencerminkan hasil 
pembelajaran yang diharapkan 

(5) kriteria penilaian harus 
eksplisit,konsisten,dan  diketahui 
oleh mahasiswa 

 
No. Standar 

STANDAR MUTU MANAJEMEN  KURIKULUM 
Tabel 2. Standar Mutu, Kriteria, dan Indikator Manajemen  kurikulum 

Kriteria 
No Standar Kriteria Indikator 
1. Perencanaan Mempunyai tim / unit  

kurikulum program studi 
yang bertugas 
merencanakan dan 
mengevaluasi 
pelaksanaan  kurikulum  

1) Tersedianya dokumen rancangan  
kurikulum yang telah disahkan oleh 
jurusan dan Senat Akademik. 

2)  kurikulum disahkan oleh Ketua 

2. Pelaksanaan  
kurikulum  

Pelaksanaan sesuai 
dengan pedoman  
kurikulum  

1) Tersedianya dokumen berupa: 
a) Buku Rancangan Pengajaran 

(BRP), Buku Pedoman Kerja 
Mahasiswa (BPKM), Diktat, 
daftar hadir, soal ujian, dan 
sebagainya 

b) Laporan evaluasi pelaksanaan  
perkuliahan  dan hasil ujian 

1) Pelaksanaan  kurikulum tepat 
sasaran, tepat waktu, tepat materi, 
dan tepat metoda. 

 
3. Pengawasan 

mutu 
Pengawasan Mutu 
dilaksanakan 

1) Tersedianya dokumen kebijakan 
mutu. 

2) Pelaksanaan Pengawasan oleh 
UPMA prodi. 

 
4. Peninjauan  

kurikulum  
 kurikulum ditinjau secara 
periodik 

1) Tersedianya dokumen prosedur 
peninjauan  kurikulum  

2) Peninjauan  kurikulum 
dilaksanakan oleh tim  kurikulum 
secara Periodik untuk mendapatkan 
umpan balik dari stakeholders dan 
mengakomodasi perkembangan 
program studi di dunia 

5. Produk 
lulusan 

a. Jumlah dan mutu 
lulusan sesuai dengan 
rencana 

a. Jumlah lulusan yang dihasilkan per 
tahun sesuai atau lebih besar dari 
target lulusan per tahun sebagaimana 
tertera dalam program pendidikan. 
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  b. Lama tunggu para 
lulusan memperoleh 
pekerjaan 

b. Lama tunggu para lulusan un tuk 
memperoleh pekerjaan rata-rata sama 
atau lebih cepat dari target yang telah 
ditetapkan dalam program 
pendidikan 

 
 

STANDAR MUTU MAHASISWA 
Tabel 3. Standar Mutu, Kriteria dan Indikator Mahasiswa 

 
No Standar Kriteria Indikator 
1. Mahasiswa 

sebagai input 
Mahasiswa lulus ujian dan 
seleksi masuk : melalui 
test STIMA IMMI, 
SPMB/ PMDK, atau 
seleksi khusus 

1) Lulusan seleksi masuk 
2) Terdaftar pada program Studi di 

STIMA IMMI 

2. Penilaian 
Mahasiswa 

a. Kebijakan dalam 
memberikan nilai. 

Tersedia dokumen kebijakan penilaian 
mahasiswa 

  b. Sistem penilaian 
terstruktur dan 
terjadwal 

1) Penilaian dilakukan secara berkala 
dan dapat berbentuk ujian, 
pelaksanaan tugas atau 
pengamatan 

2) Ujian dapat diselenggarakan 
melalui, ujian tengah semester, 
ujian akhir semester dan ujian 
akhir program studi 

 
  c. Hasil penilaian 

mahasiswa 
disampaikan secara 
terstruktur dan 
dimanfaatkan 

1) Hasil penilaian Proses 
pembelajaran digunakan sebagai 
umpan balik 

2) Hasil ujian akhir semester 
diumumkan1  

 
3. Dukungan 

terhadap 
mahasiswa 

Mahasiswa merasa 
nyaman dan mahasiswa 
memperoleh kemudahan 
dalam  proses belajar 

1) Adanya kemudahan informasi 
pada mahasiswa 

2) Tersedianya pembimbing 
akademik dan non akademik 
(konseling) bagi mahasiswa 

3)  
4) Tersedianya program unggulan 

mahasiswa 
5) Tersedianya beasiswa bagi 

mahasiswa 
6) Tersedianya bantuan untuk 

mendapatkan tempat tinggal yang 
layak 

7) Tersedianya fasilitas olah raga dan 
kesenian 

8) Tersedianya unit pelayanan 
mahasiswa 
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9) Tersedianya fasilitas yang 
memungkinkan mahasiswa 
berbakat luar biasa 
mengembangkan kemampuannya 

 
  a. Lama studi mahasiswa 

dibatasi 
Ketentuan tentang lama studi mahasiswa 
tertera dalam buku Pedoman pendidikan 

  b. Hasil belajar 
mahasiswa dapat 
digunakan untuk 
mengetahui peringkat 
mutu mahasiswa 

Peringkat mutu mahasiswa yang menurut 
nilai hasil belajar sesuai dengan 
peraturan pendidikan 

  c. Indeks Pretasi 
Kumulatif digunakan 
sebagai persyaratan 
dalam menentukan 
kelulusan mahasiswa 
dalam menyelesaikan 
program studinya 

Indeks Prestasi kumulatif sebagai 
persyaratan kelulusan mahasiswa dalam 
menyelesaikan program studi tertera 
dalam buku pedoman pendidikan 

 
 

STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN 
Tabel 4. Standar Mutu, Kriteria dan Indikator Proses Pembelajaran 

Kriteria 
No Standar Kriteria Indikator 
1. Perencanaan a. Setiap mata kuliah 

memiliki rencana 
pembelajaran 

Setiap mata kuliah memiliki rencana 
yang memuat tentang : 
a. Beban SKS mata kuIiah 
b. Rumusan kompetensi lulusan 
c. Pokok bahasan dan silabus 
d. Tugas yang diberikan pada 

mahasiswa 
e. Metoda pembelajaran 
f. Sistem penilaian 
g. Sumber belajar 

 
 
 

  b. Setiap modul/tema 
dalam mata kuliah 
memiliki satuan acara 
pembelajaran 

Setiap modul/tema dalam mata kuliah 
memiliki satuan acara pembelajaran 

2. Pelaksanaan a. Kehadiran Tersedia daftar hadir mahasiswa, dosen, 
daftar acara pertemuan yang memuat 
tentang pokok bahasan, daftar kegiatan 
yang diberikan selama satu semester 

  b. Materi Ajar Tersedia dokumen buku rancangan 
pengajaran dan buku pedoman kerja 
mahasiswa 
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  c. Metoda Pembelajaran Sumber pembelajaran menggunakan 
konsep mahasiswa belajar aktif, kerja 
mandiri dan atau kerja tim 

  d. Sumber belajar Sumber belajar yang digunakan 
bervariasi dan mengikuti 
perkembangan terkini 

  e. Beban mata kuliah Jumlah kegiatan belajar mahasiswa 
sesuai dengan beban mata kuliah 

  f. Penilaian Mahasiswa 1) Lihat table 3: Standar mutu, 
criteria dan indikator mahasiswa 
butir 2 

2) Laporan pelaksanaan proses 
pembelajaran oleh dosen yang 
memuat hambatan dan usulan 
perbaikan 

3. Evaluasi 
Hasil Belajar 
dan Proses 
Pembelajaran 

a. Nilai hasil belajar per 
kelas 

Rata-rata belajar mahasiswa per mata 
kuliah sama atau lebih tinggi dari target 
hasil belajar yang ditetapkan 

  b. Sistem evaluasi belajar 
mahasiswa 

Lihat table 1 : Standar mutu, kriteria dan 
indikator kurikulum, butir 3f 

  c. Evaluasi proses 
pembelajaran 

1) Proses pembelajaran dievaluasi per 
semester 

2) Adanya dokumen/laporan tentang 
evaluasi proses pembelajaran per 
semester 

 
 
 

MANAJEMEN  PENJAMINAN MUTU KURIKULUM 
Penjaminan mutu kurikulum adalah segala upaya untuk mempertahankan dan 

meningkatkan mutu kurikulum yang dilakukan oleh institusi pendidikan secara terus 
menerus dan berkesinambungan. Penjaminan mutu kurikulum ditandai dengan adanya 
kegiatan evaluasi internal dan tindakan penyempurnaan dan pengembangan kurikulum, 
sedangkan kegiatan evaluasi eksternal dimaksudkan untuk keperluan akreditasi 
(pengakuan terhadap mutu perguruan tinggi sebagai wujud akuntabilitas pada para 
stakeholder).  

Kegiatan ini harus dilakukan oleh institusi pendidikan secara terstruktur dan 
terencana dengan baik sesuai dengan "Roda Deming" yang terdiri atas Perencanaan (plan), 
Pelaksanaan/Implementasi (do), Evaluasi (check) serta Penyempurnaan dan 
Pengembangan (action). 

Berikut ini disajikan diagram satu siklus penjaminan mutu kurikulum. 
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                    DIAGRAM SATU SIKLUS PENJAMINAN MUTU KURIKULUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perumusan Standar Mutu 
Standar mutu disusun dan ditetapkan bersama oleh STIMA IMMI beserta seluruh 

Program Studi. Standar mutu meliputi: 
a. Standar Mutu kurikulum 
b. Standar Mutu Manajemen Kurikulum 
c. Standar Mutu Mahasiswa 
d. Standar Mutu Proses Pembelajaran 

 
Setiap program studi di STIMA IMMI harus berupaya untuk memenuhi standar 

yang telah ditetapkan oleh STIMA IMMI. 
 

Implementasi  kurikulum Dan Monitoring 
Salah satu kegiatan dalam manajemen kurikulum adalah implementasi kurikulum 

dan monitoring. Implementasi  kurikulum merupakan tahap yang paling kritis dalam 
rangkaian kegiatan menuju ke pencapaian lulusan yang bermutu. Kurikulum harus 
diimplementasikan sesuai standar mutu kurikulum, mutu manajemen kurikulum, mutu 
mahasiswa, dan mutu proses pembelajaran, agar lulusan program studi yang 
menggunakan kurikulum tersebut dapat mencapai-kompetensi seperti yang diharapkan. 

 
 

Perumusan Standart mutu : 
 Kurikulum 
 Manajemen kurikulum 
 Mahasiswa 
 Proses Pembelajaran 

Tindakan penyempurnaan dari 
pengembangan kurikulum 

Implementasi kurikulum 
dan Monitoring 

Evaluasi Internal 
 Kajian laporan evaluasi diri 

kurikulum 
 Pelaksanaan audit dan 

assessment kurikulum 

Evaluasi Eksternal 

BAN PT 
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Implementasi kruikulum meliputi: 
a. Kegiatan administrasi perkuliahan 
b. Kegiatan pembelajaran: 
 Kegiatan  perkuliahan  
 Kerja praktek 
 Bimbingan akademik 
 Tugas akhir 
 Kegiatan penelitian 
 Kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat 

c. Kegiatan ekstra kurikuler: 
 Paduan suara 
 Olah raga 
 Mapala, KAPA 
 dan lain-lain 

 
Selama implementasi kurikulum, penyelenggara program studi harus 

melaksanakan monitoring. Monitoring adalah kegiatan pengawasan terhadap proses 
pembelajaran agar implementasi  kurikulum tetap berada pada jalurnya, yaitu sesuai 
dengan yang telah direncanakan. Hasil monitoring dilaporkan setiap akhir semester, 
sehingga perbaikan  kurikulum dapat dilakukan pada semester berikutnya. 

 
Evaluasi Internal Kurikulum 

Evaluasi internal  kurikulum merupakan bagian dari kegiatan penjaminan mutu. 
Evaluasi internal  kurikulum mencakup evaluasi terhadap input, proses dan output. 

'Input' yang dimaksud adalah butir standar mutu tentang landasan ideal  
kurikulum STIMA IMMI, spesifikasi program studi, komponen  kurikulum, 
perencanaan  kurikulum dan mahasiswa sebagai input. 

'Proses' yang dimaksud mencakup butir standar mutu pelaksanaan  kurikulum, 
pengawasan mutu kurikulum, peninjauan  kurikulum, penilaian mahasiswa, dan 
dukungan terhadap mahasiswa. 

'Output' yang dimaksud mencakup produk lulusan dan kinerja mahasiswa. 
Evaluasi internal berupa peninjauan  kurikulum dilakukan setiap 3-5 tahun, atau 

setelah dampak dari implementasi  kurikulum tersebut dapat  diketahui, atau bila terjadi    
perubahan tuntutan stakeholders yang mengharuskan  Perguruan Tinggi /program studi 
untuk meninjau  kurikulum nya. 

Evaluasi internal  kurikulum dilakukan sebagai berikut: 
a. Kajian terhadap Laporan Evaluasi Diri Institusi terkait dengan kurikulum 
b. Kegiatan audit apabila diperlukan; 
c. Penilaian (assessment) terhadap  kurikulum ; 
d. Rekomendasi. 
Hasil kegiatan evaluasi internal  kurikulum berupa laporan yang di dalamnya 

tercantum rekomendasi untuk tindakan penyempurnaan dan pengembangan  kurikulum 
 

Evaluasi Internal Proses Pembelajaran 
Evaluasi internal terhadap proses pembelajaran dilakukan di setiap akhir semester. 

Evaluasi internal proses pembelajaran mencakup evaluasi terhadap input, proses dan 
output. 
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'Input' yang dimaksud adalah butir standar mutu tentang rencana pembelajaran. 
'Proses' yang dimaksud adalah pelaksanaan proses pembelajaran. 

'Output' yang dimaksud adalah hasil belajar dan evaluasi hasil belajar mahasiswa. 
Evaluasi internal proses pembelajaran dilakukan dengan cara melakukan: 

a. Kajian terhadap Laporan Evaluasi Diri terkait derigan pelaksanaan proses 
Pembelajaran; 

b. Kegiatan audit apabila diperlukan; 
c. Penilaian (assessment) terhadap proses dan hasil pembelajaran; 
d. Rekomendasi. 

 
Hasil kegiatan evaluasi internal berupa laporan yang di dalamnya tercantum 

rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan penyempurnaan kurikulum proses 
pembelajaran. Tindakan yang dimaksud Dapat berupa penyegaran di bidang ilmu, 
penugasan staf mengikuti seminar / lokakarya, pelatihan keterampilan mengajar/sebagai 
fasilitator, rapat kerja untuk memperbaiki silabus, dan lain lain. 

Evaluasi Eksternal merupakan penilaian dari pihak luar untuk melihat apakah  
kurikulum tersebut telah memenuhi standar yang telah disepakati. Bagi pendidikan 
profesi, evaluasi eksternal dilakukan juga oleh pihak kolegium dari bidang yang 
bersangkutan. 

 
Tindakan Penyempurnaan Dan Pengembangan 

Hasil evaluasi balk internal maupun eksternal menggambarkan kekuatan dan 
kelemahan dari kurikulum yang sedang dijalankan. Kekuatan harus dipertahankan dan 
dikembangkan. Kelemahan harus diperbaiki dan disempurnakan. Tindakan 
penyempurnaan dan pengembangan dapat disebut tindakan koreksi. 
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BAB V 
DOSEN 

 
 
A. PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG 
Pada saat ini STIMA IMMI telah menetapkan visinya untuk menjadi Perguruan 

Tinggi Riset Manajemen Pertama di Indonesia. Untuk mencapai visi ini STIMA IMMI 
harus menata diri dengan melakukan perbaikan manajemen di segala bidang, termasuk 
dalam bidang pengelolaan Sumber Daya Manusia, yaitu dosen dan karyawan 
penunjang. Dosen adalah ujung tombak dan motor institusi untuk melaksanakan 
kegiatan tridharma. Dosen dapat pula berpartisipasi dalam tata pamong institusi dan 
pengembangan profesi. Apabila STIMA IMMI ingin meningkatkan kinerjanya, maka 
memperbaiki mutu dosen harus menjadi prioritas utama STIMA IMMI. 

Sebetulnya pada saat ini telah dilakukan berbagai usaha perbaikan manajemen 
dosen di STIMA IMMI, tetapi pelaksanaannya belum terintegrasi dan masih 
menggunakan pedoman/ kriterianya sendiri, misalnya sistem rekrutmen, sistem 
pembinaan, remunerasi, dan sebagainya. Pengelolaan semacam ini menyebabkan 
kondisi dosen berbeda-beda, demikian pula mutu dosen menjadi tidak sama karena 
tidak menggunakan parameter yang seragam. 

Sebagai badan yang tugas utamanya mengembangkan dan mendorong pelaksanaan 
penjaminan mutu akademik di STIMA IMMI, BPMA berinisiatif untuk membuat 
Penjaminan Mutu bagi Dosen STIMA IMMI,yang kemudian disesuaikan dengan 
tuntutan dan perkembangan badan-badan penjaminan mutu di luar STIMA IMMI, 
terutama dengan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). 

 
TUJUAN DAN FUNGSI 

Pedoman Teknis Penjaminan Mutu Dosen ini bertujuan untuk memberikan 
tuntunan bagi program studi atau jurusan mengenai pelaksanaan penjaminan mutu 
dosen di lingkungannya masing-masing. Selain itu buku ini diharapkan juga dapat 
menjadi panduan bagi dosen yang ingin memperbaiki kinerjanya di  STIMA IMMI.  
Dengan demikian pedoman ini berfungsi sebagai acuan dan rambu-rambu bagi program 
studi  dan jurusan serta dosen di dalam pelaksanaan penjaminan mutu. Diharapkan 
melalui buku ini STIMA IMMI dapat meningkatkan mutu dosen melalui 
profesionalisme dosen yang dapat memenuhi kepuasan stakeholders. 

 
SASARAN 

Penjaminan Mutu Akademik Dosen ini ditujukan untuk memberikan tuntunan bagi 
pengelola institusi dan seluruh dosen di STIMA IMMI, baik dosen tetap maupun tidak 
tetap. Namun demikian pedoman ini juga dapat digunakan bagi semua pihak yang 
peduli pada peningkatan mutu dosen termasuk para asesor yang bermaksud menilai 
mutu dosen  STIMA IMMI  
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B. PENGERTIAN, RUANG LINGKUP KERJA, KLASIFIKASI 
DAN TUGAS 

PENGERTIAN UMUM 
Secara umum "dosen" tergolong sebagai "pendidik". Siapa pendidik? UU RI No. 

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 39 (2) mengatakan 
bahwa "Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 
melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 
pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi". 

 
Dalam pasal 40 (2) ditambahkan bahwa pendidik berkewajiban: 

 
1) Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis 

dan dialogist 
2) Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; 

dan 
3) Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai 

dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. 
 

Dosen adalah sebutan untuk tenaga pendidik pada perguruan tinggi. Dosen 
mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang 
diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Dalam UU RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1, dikatakan 
bahwa "Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat". 
Dari pasal 1 ini perlu ditekankan bahwa seorang dosen bukan hanya merupakan seorang 
pendidik profesional pada perguruan tinggi, tapi juga merupakan seorang ilmuwan. 
Untuk itu, dalam UU RI no. 14 Tahun 2005 pasal 45, dikatakan bahwa "Dosen wajib 
memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan 
rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi 
tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 
nasional". 

Secara umum Pemerintah melalui UU RI No.14 Tahun 2005 pasal 46, 
mengharuskan setiap dosen memiliki kualifikasi akademik minimum sebagai berikut: 

1) Lulusan program magister untuk dosen program diploma atau program 
sarjana. 

2) Lulusan program doktor untuk dosen program pascasarjana. 
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RUANG LINGKUP KERJA 
Ruang lingkup kerja dosen di STIMA IMMI meliputi bidang pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian/pelayanan pada masyarakat, tetapi dosen juga dapat terlibat 
dalam pengembangan akademik dan profesi, serta berpartisipasi dalam tata pamong 
institusi. Secara administratif, dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan 
keahliannya diangkat oleh sebuah perguruan tinggi untuk membantu perguruan tinggi 
tersebut dalam melaksanakan fungsi tridharma perguruan tinggi, yaitu: memberikan 
pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian/pelayanan masyarakat. Dalam 
menjalankan tridharma perguruan tinggi, dosen mempunyai peran sebagai berikut: 

1) Fasilitator dan nara sumber pembelajaran mahasiswa; 
2) Peneliti dan pakar dalam bidang ilmunya masing-masing untuk pengembangan 

ilmu manajemen ; 
3) Pengabdi/pelayan masyarakat dengan cara menerapkan keahliannya bagi 

kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kemanusiaan. 
 

KLASIFIKASI 
Berdasarkan statusnya, STIMA IMMI menggolongkan dosen ke dalam dua 

kelompok, yaitu: dosen tetap dan tidak tetap. Dosen tetap adalah dosen yang terikat 
penuh waktu dengan STIMA IMMI sedangkan dosen tidak tetap, adalah dosen yang 
terikat dalam hubungan kerja dengan Lembaga untuk jangka waktu tertentu. Dosen 
tidak tetap termasuk dosen luar biasa dan dosen tamu. 
Dosen tetap terdiri dari: 

1) Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang diakui keberadaannya  sampai dengan 
batas waktu yang ditentukan dalam pasal 42 ayat (4) PP no 152 tahun 2000  

2) Dosen Yayasan STIMA IMMI, yaitu: dosen yang bekerja tanpa status PNS, 
dinyatakan lulus dalam proses penerimaan pegawai STIMA IMMI dan telah 
ditetapkan sebagai pegawai STIMA IMMI dengan SK Yayasan. 

 
Pada Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan 

Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka 
Kreditnya, disebutkan bahwa jabatan fungsional dosen terdiri atas jabatan dosen pada 
program pendidikan akademik dan dosen pada program pendidikan profesi. Pada ayat 
(2) peraturan tersebut, dijelaskan bahwa jenjang jabatan Dosen yang terendah sampai 
dengan yang tertinggi pada program pendidikan akademik adalah: 

1) Asisten ahli. 
2) Lektor. 
3) Lektor Kepala. 
4) Guru Besar. 
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TUGAS 
Telah disebutkan bahwa tugas pokok dosen STIMA IMMI meliputi bidang 

Pendidikan, Penelitian, serta Pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Disamping 
tugas pokoknya seorang dosen juga mempunyai tugas lain yaitu pengembangan 
akademik dan profesi serta partisipasi dalam tata pamong institusi. Dengan demikian 
tugas dosen secara lebih spesifik meliputi: 
1) Memfasilitasi pembelajaran mahasiswa sehingga mereka dapat memperoleh 

pengetahuan, sesuai dengan bidangnya masing-masing; 
2) Membimbing mahasiswa untuk berpikir kritis dan analitis sehingga mereka dapat 

secara mandiri menggunakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah 
dimilikinya; 

3) Membina mahasiswa dari segi intelektual sekaligus sebagai konselor; 
4) Menggunakan konsep, teori, dan metodologi dalam bidang yang ditekuninya 

sekaligus juga mampu menciptakan sejumlah konsep, teori, dan metodologi yang 
operasional dalam konteks kegiatan ilmiahnya; 

5) Melakukan penelitian yang hasilnya dipublikasikan melalui diskusi seminar (peer 
group), seminar, jurnal ilmiah atau kegiatan pameran, dalam bidang ilmu 
pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan atau kesenian; 

6) Mengimplementasikan pengetahuannya di dalam kegiatan pengabdian dan 
pelayanan pada masyarakat; 

7) Melaksanakan kerja dalam tim dengan pihak lain didalam manajemen akademik 
untuk pencapaian visi Perguruan Tinggi; 

8) Mengembangkan keprofesian dengan berperan aktif dalam organisasi seminar. 
 
 
C. LANDASAN IDEAL 

VISI, MISI, DAN FUNGSI STIMA IMMI. 
Di dalam buku Landasan Ideal, telah dijelaskan bagaimana STIMA IMMI  harus 

berjuang untuk menjadi Perguruan Tinggi Riset Manajemen Pertama dan sebagai pusat 
keunggulan manajemen. Dan telah disampaikan berbagai rujukan yang mendukung hal 
ini yaitu: 
a. Renstra STIMA IMMI 2010 - 2025, yang menyatakan bahwa STIMA IMMI  harus 

berjuang agar dapat diakui sebagai Perguruan Tinggi riset yang merupakan pusat 
unggulan ilmu manajemen; 

b. STIMA IMMI  sebagai Perguruan Tinggi riset manajemen pertama, melalui 
kegiatan pendidikan/pengajaran, riset, serta pengabdian dan pelayanan kepada 
masyarakat.; 

c. Senat  Guru Besar STIMA IMMI  yang menyatakan bahwa STIMA IMMI  
merupakan pusat ilmu manajeman, pusat kebudayaan dan pusat peradaban. 

 
Oleh karena itu sesuai dengan Peraturan YMB No. 004 tahun 2009 tentang Pokok-

pokok Pengembangan STIMA IMMI Tahun 2010-2025, telah ditetapkan Visi STIMA 
IMMI  adalah STIMA IMMI  menjadi Perguruan Tinggi Riset Manajemen Pertama dan 
pusat Keunggulan ilmu manajemen di Indonesia. 
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Sedangkan Misi STIMA IMMI  adalah: 
a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbasis riset manajemen di Perguruan 

Tinggi untuk pengembangan ilmu manajemen, seni, dan budaya; dan 
b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbasis riset  serta mengupayakan 

penggunaannya untuk meningkatkan taraf dan kualitas kehidupan masyarakat 
Indonesia dan kemanusiaan. 

 
Dengan demikian Fungsi STIMA IMMI  adalah sebagai pelopor perubahan 

menuju masyarakat yang madani, kritis dan berwawasan luas, melalui pendidikan, 
penelitian serta pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat yang plural. 

 
Profesionalisme Dosen 

Dalam buku SPMA STIMA IMMI  dinyatakan bahwa profesionalisme adalah nilai 
kultural, untuk senantiasa menyuguhkan karya terbaik (best practices) secara terus 
menerus tanpa batas (infinite searching for excellence), sesuai dengan profesinya. 
Profesionalisme seorang dosen bukan hanya terkait dengan penguasaannya terhadap 
suatu disiplin ilmu dan keahlian tertentu, tetapi juga dituntut amalan terbaiknya dalam 
penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian/pelayanan pada masyarakat. 
Dengan demikian seorang dosen yang profesional mempunyai peran ganda, yaitu 
senantiasa memelihara dan mengembangkan profesionalisme dalam bidang keilmuan 
dan keahliannya, sekaligus berusaha memahami dan meningkatkan kepuasan 
pelanggannya. Pelanggan utama dosen adalah mahasiswa. 

Profesionalisme dosen merupakan salah satu tolok ukur dalam sistem penjaminan 
mutu akademik. Profesionalisme harus menjadi nilai kultural yang dimiliki dosen untuk 
selalu menampilkan karya terbaik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 
sebagai dosen. Namun demikian pencapaian profesionalisme dosen bukan hanya 
menjadi tanggung jawab dosen, tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara dosen 
dan institusinya. Institusi berkewajiban untuk menciptakan sistem yang mengupayakan 
pengembangan kemampuan profesionatisme dosen. Institusi juga harus menetapkan 
kriteria dosen dan manajemen mutu dosen demi tercapainya profesionalisme dosen. 

Seorang dosen STIMA IMMI yang profesional sekurang- kurangnya memiliki 
karakter sebagai berikut: 

1) Patuh pada etika akademik dan bertanggung jawab terhadap profesi dan 
masyarakat; 

2) Memiliki komitmen untuk peningkatan mutu; 
3) Memiliki kompetensi yang diakui dalam bidang akademik; 
4) senantiasa melakukan refleksi diri menuju ke peningkatan kompetensi; 
5) Mandiri dan mampu mengatur diri; 
6) Peduli dan ikhlas dalam melaksanakan tugasnya. 

 
Beberapa kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan untuk membangun 

profesionalisme di STIMA IMMI adalah: 
1) Menetapkan dan menerapkan sistem rekruitmen, pengembangan karier, 

pemberhentian dan pensiun bagi dosen STIMA IMMI; 
2) Memberi kesempatan bagi dosen untuk mengikuti pendidikan lanjut dan 

pengembangan secara terus menerus; 
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3) Menciptakan suasana kerja yang nyaman dan kondusif; 
4) Menerapkan sistem penjenjangan karir yang jelas dan terstruktur; 
5) Memberikan penghargaan dan sanksi yang jelas dan konsisten terhadap 

seluruh dosen; 
6) Meningkatkan kesejahteraan dosen, dengan menjalankan sistem penggajian 

yang adil dan realistik berdasarkan kinerja dan keunggulan, sehingga setiap 
dosen dapat bekerja dan memberikan perhatian secara penuh waktu terhadap 
profesinya. 

 
Kode Etik Dosen 

Kode etik dosen merupakan salah satu rambu-rambu yang diperlukan para dosen 
berkaitan dengan sikap, perilaku dan tindakannya selama menjalankan tugasnya baik di 
lingkungan STIMA IMMI  maupun di lingkungan masyarakat. 

Kode etik dosen STIMA IMMI  mencakup lima hal yaitu: 
1)  Kode etik terkait profesionalisme 

a. Jujur secara intelektual dan menunjukkan kebenaran di dalam melaksanakan 
tugasnya; 

b. Disiplin terhadap diri sendiri dalam menggunakan, memperluas dan 
menyebarkan pengetahuan; 

c. Objektif dan adil didalam hubungan profesional dan menghargai kolega; 
d. Objektif dan apresiatif terhadap pertanyaan dan kritik yang diajukan oleh 

kolega terhadap pekerjaannya; 
e. Jujur mengungkapkan kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara 

ilmiah; 
f. Tidak melakukan plagiat. 

2)  Kode etik terkait Institusi: 
 Menjaga nama baik STIMA IMMI dan Prodinya masing-masing. 
3)  Kode etik terkait mahasiswa: 
 Menghargai mahasiswa secara personal dan sebagai mitra intelektual. 
4)  Kode etik terkait masyarakat: 

a. Menyatakan dirinya bukan sebagai seorang yang paling tahu tentang ilmu 
pengetahuan dalam bidangnya; 

b. Menyampaikan keterangan yang dapat dibuktikan kebenarannya; 
c. Menghindari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan standar moral, 

hukum, dan agama yang berlaku di masyarakat. 
 

Atmosfer Akademik 
Salah satu peran yang diharapkan dari seorang dosen adalah dapat membangun 

atmosfer akademik. Atmosfer akademik adalah suasana lingkungan yang 
memungkinkan terjadinya hubungan yang sehat antara mahasiswa dengan dosen, antar 
dosen, serta antar mahasiswa. Suasana kondusif diperlukan untuk memungkinkan 
pengembangan potensi semua pihak secara maksimal, terutama mahasiswa dan dosen, 
dalam mencapai standar mutu akademik yang unggul. Suasana ini harus tercipta dalam 
seluruh bidang kegiatan akademik, yaitu: pendidikan, penetitian, dan pengabdian / 
pelayanan pada masyarakat, di segenap tempat dan lapisan baik di kampus maupun di 
luar kampus STIMA IMMI. 
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D. STANDAR MUTU DOSEN 

Pelaksanaan penjaminan mutu dosen dimulai dengan penetapan standar. Standar 
ditetapkan oleh STIMA IMMI  berdasarkan kesepakatan bersama dan mengacu pada 
visi dan misi  STIMA IMMI.  Jadi pada tahap pertama, STIMA IMMI  harus 
menetapkan standar dan kriteria dosen yang diinginkannya. Standar ini masing-masing 
harus disesuaikan dengan jenjang dan jenis program yang dimiliki STIMA IMMI, yaitu 
program D3,S1, S21 Setelah menetapkan standar individu dosen, maka selanjutnya 
untuk memelihara dan meningkatkan mutu para dosen itu, STIMA IMMI  harus juga 
menetapkan standar manajemen dosen di  STIMA IMMI  

Dalam hal ini akan disajikan standar mutu dosen yang meliputi standar individu 
dosen dan standar manajemen dosen. 

 
STANDAR MUTU INDIVIDU DOSEN 

Telah dijelaskan bahwa untuk mencapai visinya, STIMA IMMI  harus memiliki 
dosen yang profesional yang berarti mampu menerapkan amalan terbaik pada bidang 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian/ pelayanan kepada masyarakat serta bidang lain 
yang menjadi tanggung jawabnya. 

Dalam buku SPMA STIMA IMMI, standar mutu, kriteria, dan indikator 
profesionalisme seorang dosen dirumuskan sebagai berikut: 

 
Tabel 1: Standar Mutu, Kriteria, dan Indikator Profesionalisme Dosen 

 
No Standar Kriteria Indikator 
1. Profesinlisme yang 

tinggi 
a. Kepakaran Adanya pengakuan atas kepakarannya 

atau penguasaan terhadap disiplin 
ilmunya oleh kelompok sejawat (peer 
group) 

  b. Pengembangan 
kepakaran dan 
penguasaan ilmu 

 Adanya kkegiatan penelitian ilmiah 
 Adanya penulisan makalah/buku 

ilmiah 
  c. Menerapkan 

teknologi 
instruksional 
 

 Sertifikasi dalam bidang pengajaran 
 Kepuasan Mahasiswa 

  d. Menerapkan etika 
pada waktu 
mengajar, 
meneliti dan 
kegiatan profesi 

 Tidak terlibat dalam kegiatan-
kegiatan yang melanggar etika, 
nilai-nilai akademik dan profesi 

 
Di dalam menjalankan tugasnya di bidang tridharma, seorang dosen STIMA IMMI  

yang profesional selalu menampilkan amalan dan karya terbaiknya secara terus 
menerus. Merujuk pada Standar mutu dalam SPMA STIMA IMMI. Standar Mutu, 
Kriteria dan Indikator Dosen dalam amalan terbaik itu adalah sebagai berikut: 

 
 



IBadan Penjaminan Mutu AkademikI 

 

62 
 

 
Tabel 2: Standar Mutu, Kriteria, dan Indikator Amalan Terbaik Dosen 

 
No Standar Kriteria Indikator 
1. Amalan terbaik dalam 

pengajaran 
a. Membangkitkan 

minat dan 
pengembangan 
kemampuan peserta 
didik untuk 
berargumentasi 
secara ilmiah 

 Metode pengajaran 
memungkinkan komunikasi 
dua arah 

 Memberikan contoh-contoh 
nyata dan menarik dalam 
pembelajaran 

 Materi pengajaran 
merangsang mahasiswa 
untuk aktif bertanya dan 
berdiskusi 

 Materi pengajaran 
mendorong mahasiswa 
tertarik untuk mengetahui 
lebih lanjut 
 

  b. Mempunyai tujuan 
pengajaran jelas 

 Tersedia rancangan 
pengajaran yang sesuai 
dengan kaidah yang berlaku 

 Materi pengajaran disusun 
sesuai dengan kompetensi 
utama, penunjang dan 
pendukungnya 
 

  c. Menyukai 
tantangan intlektual 

 Materi pengajaran mengacu 
pada refernsi mutakhir 

 Memberikan respon positif 
terhadap pertanyaan 
mahasiswa 
 

  d. Peduli dan 
menghargai 
mahasiswa dan 
pembelajarannya 

 Suasana kelas membuat 
mahasiswa aktif dan 
membangkitkan motivasi 

 Mahasiswa dimungkinkan 
memilih cara pembelajaran 
yang sesuai untuk dirinya 
dalam jadwal yang telah 
ditetapkan tetapi dengan 
tetap menerapkan kaidah 
ilmiah 
 

  e. Melakukan penilain 
yang tepat 
(appropriate 
assessment) dan 
pemberian umpan 
balik 

 Instrument penilaian dapat 
mengukur kemampuan 
mahasiswa yang 
sesungguhnya sesuai dengan 
kapasitasnya 
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  f. Mandiri, mampu 
mengontrol diri dan 
memungkinkan 
keterlibatan aktif 
mahasiswa 

 Mentaati kode etik dosen 
yang berlaku. 

 Tersedia Satuan Acara 
Pengajaran yang disusun 
oleh dosen sesuai dengan 
sasaran. 

 Adanya mahasiswa aktif 
 

  g. Belajar dari peserta 
didik 

 Evaluasi rancangan 
pengajaran berdasarkan 
umpan balik dari mahasiswa 
 

2 Amalan terbaik dalam 
penelitian 

a. Memacu 
keunggulan 
penelitian 

 Adanya publikasi ilmiah di 
jurnal internasional 

 Adanya sitasi karya ilmiah 
staf akademik 

 Memperoleh dana penelitian 
melalui kompetisi 

 Sebagai anggota komunitas 
ilmiah internasional 
 

  b. Keikutsertaan 
mahasiswa dalam 
penelitian 

 Banyak nya mahasiswa yang 
dilibatkan dalam penelitian 

 Meningkatkan mutu 
penelitian mahasiswa 
 

  c. Penerapan etika 
penelitian 

 Penelitian berlansung sesuai 
dengan etika yang berlaku 
 

  d. Menciptakan 
peluang/jaringan 
penelitian 

 Terlibat dalam kerjasama 
dengan lembaga penelitian 
internasional/nasional 
 

  e. Memacu 
terbentuknya 
kelompok 
penelitian 

 Meningkatkan permintaan 
jasa pelayanan sosial atas 
kepakarannya 

3 Amalan terbaik 
pengabdian dan 
pelayaan pada 
masyarakat 

a. Kepuasan 
pelanggan 

 Meningkatnya permintaan 
jasa pelayanan sosial atas 
kepakarannya 

  b. Bermanfaat untuk 
kepentingan 
masyarakat dan 
industry 

 Meningkatnya jumlah dana 
yang bersumber dari 
kegiatan pelayanan 

 
  c. Profesional dalam 

memberikan 
pelayanan 
kepakaran 

 Mendapatkan penghargaan 
dalam pelayanan sosial dan 
kepakaran 
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4 Amalan akademik yang 
integrative 

a. Mengintegrasikan 
kegiatan 
pengajaran, 
penelitian dan 
pelayanan 
masyarakat yang 
relevan 

 Keterlibatan aktif dalam 
ketiga darma akademik 
(pengajaran, penelitian, 
pengabdian dan pelayanan 
kepada masyarakat). 

 Pengajaran yang dirancang 
berbasis pada fakta-fakta 
yang berasal dari penelitian 
ilmiah terkini 

 Dilibatkannya mahasiswa 
dalam kegiatan penelitian 

 Pelayanan professional yang 
dilaksanakan berbasis pada 
fakta-fakta yang berasal dari 
penelitian ilmiah terkini 
 

  b. Wawasan ilmu 
pengetahuan yang 
luas dalam 
perspektif 
interdisiplin 

 Dirancangnya kurikulum 
terintegrasi (interated 
curriculum) 

 Terlibat aktif dalam 
kerjasama penelitian 
interdisiplin 

 
 

Standar Mutu Manajemen Dosen 
Di dalam SPMA, STIMA IMMI menempatkan komponen dosen sebagai 

komponen pendidikan yang utama. Hal ini karena disadari bahwa profesionalisme 
dosen sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan. Komitmen yang tinggi dari 
pimpinan di dalam melaksanakan manajemen dosen diperlukan agar visi STIMA IMMI 
tercapai. Manajemen dosen harus mendorong dosen untuk melaksanakan tugasnya 
sebaik mungkin untuk kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan dan sebagai tanggung 
jawabnya kepada masyarakat. Untuk itu, setiap dosen diharapkan mempunyai perasaan 
memiliki dan dapat mengidentifikasi apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. 

Manajemen mutu dosen dimaksudkan untuk memberdayakan dosen sehingga 
mereka dapat berprestasi sebaik mungkin. Agar dosen dapat melaksanakan fungsinya 
dengan memuaskan, diperlukan tiga kondisi yaitu: 

1) Kondisi yang memberikan kemampuan kepada dosen untuk melaksanakan 
pekerjaan tersebut (managing ability); 

2) Kondisi yang memberikan kesempatan pada dosen dalam melaksanakan 
pekerjaannya tersebut dengan memuaskan (managing opportunity); 

3) Kondisi yang mendorong dosen untuk melaksanakan pekerjaannya tersebut 
(managing motivation). 

 
Kondisi pertama berhubungan dengan sistem rekrutmen, pengembangan diri dan 

pembinaan melalui studi lanjut dan pelatihan serta penilaian staf. Kondisi kedua 
berhubungan dengan suasana pekerjaan, yaitu tempat dan peralatan kerja, jaminan 
kesehatan dan sebagainya. Kondisi terakhir menyangkut pola pemberian insentif yang 
berhubungan dengan tugas dan jabatan. Tanggung jawab manajemen adalah untuk 
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melihat apakah kebijakan yang berkaitan dengan ketiga kondisi yang diperlukan di atas 
dapat berlangsung dengan baik dan saling mendukung. 

Sesuai dengan kondisi tersebut diatas maka standar manajemen dosen adalah 
sebagai berikut: 

 
Tabel 3: standar Mutu, Kriteria, dan Indikator Manajemen Dosen 

 
No Standar Kriteria Indikator 
1. Managing ability Kecukupan dosen  Rasio dosen tetap : 

mahasiswa 1:20 
 Beban tugas dosen 12 

SKS per semester 
 Full Time Equivalent 

(FTE)* 
  Kualifikasi dosen yang 

diperlukan 
 Lihat table kualifikasi 

  Sistem rekrutmen  Ada pedoman tertulis 
yang lengkap mengenai 
rekrutmen dan seleksi 
dosen 

 Implementasi pedoman 
dilakukan secara 
periodik dan konsisten 

  Program pembinaan dan 
pengembangan 

 Adanya pedoman 
pembinaan dan 
pengembangan dosen 

2 Managing 
apportunity 

Pengembangan 
lingkungan kerja yang 
sehat dan kompetitif 

 Adanya buku peraturan 
mengenai status, hak dan 
kewajiban dosen 

 Buku peraturan 
dijalankan dengan 
konsisten 

3 Managing 
Motivation 

Sistem penghargaan dan 
snksi, serta system 
remunerasi 

 Adanya pedoman 
mengenai penghargaan 
dan sanksi, serta 
kewajiban dosen 

 Pedoman dijalankan 
secara konsisten 
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FTE adalah satuan unit untuk menghitung time investment oleh dosen. 
Pasal 45 UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa 

dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat 
jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan 
pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan 
tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian maka sistem dan mekanisme rekrutmen 
dosen harus memperhatikan kualifikasi tersebut karena rekrutmen merupakan sarana 
terdepan untuk memperoleh dosen dengan kualifikasi yang diinginkan. 

 Tabel berikut ini menunjukkan penjelasan dari kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, 
dan jabatan akademik dosen yang dipertimbangkan dalam sistem dan mekanisme 
rekrutmen dosen. 

 
Tabel 4: Kualifikasi dan Jenjang Pendidikan untuk Rekrutmen Dosen 

 
Kualifikasi/Jenjang 

pendidikan 
S1 S2 S3 

1. Pendidikan 
Akademik 

Magister (S2) dari 
PTN dalam atau 
Luar negeri yang 
diakui1  

Doktor dari 
PTN,baik dalam 
maupun luar negeri 
yang diakui.  

Doktor lulusan PTN 
dalam atau luar negeri 
yang diakui. 

2. Kompetensi 
Akademik 

a. Memiliki IPK 
minimum 3.00 
untuk jenjang 
pendidikan 
terakhir 

b. Mempunyai 
karya 
ilmiah/seni 
/paten 

a. Memiliki IPK 
minimum 
3.00 untuk 
jenjang 
pendidikan 
terakhir 

b. Mempunyai 
karya 
ilmiah/seni 
/paten 

a. Memiliki IPK 
minimum 3.25 
untuk jenjang 
pendidikan terakhir 

b. Mempunyai karya 
ilmiah/seni /paten 

3. Sertifikasi 
Pendidikan 

Lulus Sertifikasi 
Dosen, minimal 1 
tahun setelah 
diangkat menjadi 
dosen 

Lulus Sertifikasi 
Dosen,minimal 1 
tahun setelah 
diangkat menjadi 
dosen 

Lulus Sertifikasi Dosen, 
minimal 1 tahun setelah 
diangkat menjadi dosen 

4. Kesehatan Sehat jasmani dan 
rohani: lulus 
pemeriksaan 
psikologi dan 
kesehatan 

Sehat jasmani dan 
rohani: lulus 
pemeriksaan 
psikologi dan 
kesehatan 

Sehat jasmani dan 
rohani: lulus 
pemeriksaan psikologi 
dan kesehatan 
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E. MANAJEMEN PENJAMINAN MUTU DOSEN 

Penjaminan mutu dosen adalah segala upaya untuk mempertahankan dan 
meningkatkan mutu dosen yang dilakukan oleh institusi pendidikan secara terus 
menerus dan berkesinambungan. Kegiatan ini harus dilakukan oleh institusi pendidikan 
secara terstruktur dan terencana dengan baik sesuai dengan "Roda Deming" yang terdiri 
atas Perencanaan (plan), Pelaksanaan/Implementasi (do), Evaluasi (check) dan 
Perbaikan/Penyempurnaan (action). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERENCANAAN 
Perencanaan manajemen dosen harus termasuk dalam perencanaan strategik dan 

merupakan unsur integral dari strategi pengembangan organisasi. Perencanaan 
manajemen dosen ini meliputi beberapa kriteria di bawah ini. 
1)  Kecukupan Dosen. 
 Kecukupan dosen adalah ratio antara dosen tetap dan mahasiswa program studi. 

Dengan menetapkan ratio ini maka institusi dapat mengetahui jumlah dosen yang 
diperlukannya. 

2)  Kualifikasi Dosen yang Diperlukan. 
 Kualifikasi dosen mencakup pendidikan formal calon dosen di bidang ilmu masing-

masing dan pendidikan serta pengalamannya dalam mengajar di pendidikan tinggi. 
Hal lain yang dapat dipertimbangkan dalam kualifikasi dosen misalnya 
keanggotaan dan partisipasi dalam organisasi profesi / keilmuan, pengalaman dalam 
pengelolaan institusi pendidikan dan sebagainya. 

3) Sistem Rekrutmen 
 Sistem rekrutmen termasuk seleksi calon dosen harus seragam untuk prodi di  

STIMA IMMI.  Untuk itu perlu adanya pedoman tertulis di STIMA IMMI  yang 
lengkap mengenai bagaimana Institusi dapat merekrut dosen yang diperlukan oleh 
program studinya. 

 
 
 

PERENCANAAN (Plan) 

PERBAIKAN (Action) PELAKSANAAN (Do) 

EVALUASI INTERNAL 
DAN EKSTERNAL 

(Check) 
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4) Rencana Pengembangan Lingkungan Kerja yang Sehat dan Kompetitif. 
 Perencanaan ini merupakan bagian dari pembangunan atmosfer akademik yang, 

kondusif. Hal ini akan tercapai apabila ada kejelasan mengenai status, hak dan 
kewajiban dari setiap sivitas akademik yang bekerja di STIMA IMMI  yang 
dituangkan dalam buku pedoman.  

 Kalau pedoman ini sudah ada dan tersosialisasi dengan baik, maka masing-masing 
pihak akan dapat menjalankan kewajibannya dengan benar. 

5) Sistem Penghargaan, Sanksi, dan Sistem Remunerasi.  
 Selain STIMA IMMI  harus memiliki peraturan mengenai status, hak dan 

kewajiban dosen, STIMA IMMI  juga harus merencanakan Sistem penghargaan dan 
sanksi, serta remunerasi dosen. Setiap dosen STIMA IMMI  harus memperoleh 
imbalan yang pantas atas tugas yang telah dilakukannya sesuai dengan beban 
tugasnya masing-masing. Sebaliknya, dia juga harus diberitahu tentang sanksi yang 
akan diterimanya apabila tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. 

6) Program pembinaan dan pengembangan. 
 Sistem pembinaan dan pengembangan termasuk kesempatan yang diberikan oleh 

institusi kepada para dosennya untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan-pelatihan 
singkat sesuai dengan jenjang karirnya. Pengembangan meliputi aspek kepakaran 
dalam keilmuannya masing-masing, maupun keterampilan mengajar yang 
diperlukan untuk membangun profesionalisme dosen. Untuk mencapai hal ini dosen 
perlu dimotivasi agar selalu bersedia mengikuti pelatihan secara terus menerus dan 
berkesinambungan. Keseluruhan kegiatan pembinaan dan pengembangan harus 
terprogram dengan jelas agar mutu dan karier dosen terjamin. 

 
 

PELAKSANAAN 
Di dalam tahap ini STIMA IMMI  harus mengimplementasikan seluruh rencana 

yang telah disusun. Tugas ini seluruhnya dilaksanakan oleh pihak eksekutif baik di 
tingkat institusi maupun prodi/ jurusan. Menurut buku SPMA STIMA IMMI  pihak ini 
disebut sebagai Institusi Akademik atau Unit Pelaksana Akademik. Dalam 
implementasi, perhatian diberikan kepada 'input, process dan output'. 

Di dalam tahap pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu biasanya disebut sebagai 
kegiatan 'monitoring dan evaluasi' (money). Kegiatan ini harus 'built-in' di dalam tugas 
unit-unit pengelola akademik. Hal ini dilakukan untuk menjaga bahwa seluruh 
pelaksanaan akademik telah sesuai dengan perencanaan dan standar. Kegiatan 
monitoring dan evaluasi sebaiknya dilakukan oleh satu badan tersendiri di dalam 
lingkungan unit eksekutif tersebut. 
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EVALUASI DOSEN 
Dosen merupakan salah satu komponen yang wajib melakukan evaluasi diri di 

STIMA IMMI,  selain institusi. Kegiatan evaluasi ditujukan pada kegiatan individu 
dosen dan manajemen dosen. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut dimanfaatkan oleh 
dosen maupun institusi untuk meningkatkan mutu dan manajemen dosen. 

Di dalam penjaminan mutu dosen perlu dijelaskan perbedaan pokok antara 
evaluasi diri dosen (staff self evaluation) dan penilaian dosen (staff appraisal). Evaluasi 
diri dosen, adalah bentuk penilaian atas berbagai kegiatan akademik yang dilakukan 
oleh dosen terhadap dirinya sendiri, sebagai wujud dari "potret diri" demi peningkatan 
kinerja dosen yang bersangkutan. Sebaliknya, penilaian dosen merupakan jenis 
penilaian atas mutu kinerja dosen tertentu dari luar diri dosen tersebut, yang dilakukan 
oleh institusi, yang diwakili oleh pimpinan institusi dan atau suatu komisi yang ditunjuk 
serta mahasiswa, dengan maksud untuk meningkatkan mutu dan kapasitas dosen. Selain 
itu institusi juga dapat melakukan evaluasi diri terhadap berbagai hal yang terkait 
dengan manajemen dosen. Berikut ini berturut-turut akan dijelaskan mengenai Evaluasi 
Diri Dosen, Evaluasi Diri Manajemen Dosen, Penilaian Dosen oleh Mahasiswa, dan 
Penilaian Dosen oleh Institusi. 

 
a. Evaluasi Diri Dosen 

Prosedur penjaminan mutu dosen dapat dilakukan dengan membiasakan 
dosen untuk melakukan evaluasi diri terhadap seluruh pekerjaannya, baik di 
bidang tridharma maupun tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya. 
Menurut BPMA STIMA IMMI, evaluasi diri dosen berfungsi penting dalam: 
1) Memberi informasi tentang kondisi dosen pada saat ini; 
2) Membantu mengidentifikasi masalah-masalah penting yang berkaitan dengan 

aspek mutu dosen; 
3) Mendorong dosen untuk melaksanakan amalan akademik terbaik dan 

melakukan penyempurnaan mutu secara berkesinambungan; 
4) Menyusun langkah-langkah peningkatan dan penyempurnaan mutu dosen; 
5) Memperkuat budaya mutu dosen. 

 
Evaluasi diri dosen metiputi berbagai hal yang berkaitan dengan tugas yang 

diberikan kepadanya yang mencakup: 
1) Pengajaran; 
2) Penelitian; 
3) Pengabdian/pelayanan pada masyarakat; 
4) Partisipasi dalam organisasi profesi; 
5) Partisipasi dalam tata pamong institusi. 

 
b. Evaluasi Diri Manajemen Dosen. 

Evaluasi diri institusi yang terkait dosen mencakup evaluasi terhadap: 
1) Rekrutmen dosen (aturan, persyaratan, dan lain-lain); 
2) Kinerja dosen (motivasi, kedisiplinan, kemampuan adaptasi dan prestasi); 
3) Kemampuan untuk melaksanakan best practices; 
4) Peluang yang diberikan berkaitan dengan: pendidikan berkelanjutan, 

pelatihan, penelitian, cuti panjang (sabbatical leave), penghargaan, dan 
jenjang karier. 
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Dalam pelaksanaannya, tata cara evaluasi termasuk untuk dosen, merupakan 
tanggung jawab pimpinan eksekutif di STIMA IMMI, fakultas/lembaga dan 
departemen. Hasil evaluasi diri dosen merupakan bagian penting dari hasil 
evaluasi diri istitusi. 

 
Prosedur Evaluasi Diri 
Evaluasi diri dosen dilakukan dalam empat tahap yaitu: 
1. Tahap pertama: Persiapan dan perencanaan kegiatan evaluasi diri dosen. 

Tahap ini dapat terlaksana apabila didukung oleh hal-hal berikut: 
a) Kebijakan pimpinan STIMA IMMI yang dituangkan dalam bentuk 

peraturan tentang kewajiban untuk melaporkan hasil evaluasi diri dosen 
di setiap unit kerja secara berkala; 

b) Standar mutu dan kriteria dosen yang disepakati bersama telah tersedia; 
c) Manual prosedur evaluasi dosen tersedia dan disosialisasikan; 
d) Terdapat instrumen borang evaluasi dosen; 
e) Metode baku pengolahan data hasil evaluasi dosen telah tersedia dan 

disebarluaskan ke seluruh unit-unit pengelola akademik. 
2.  Tahap kedua: Penataan organisasi kerja 

a) Evaluasi diri dosen di tingkat prodi dilakukan di bawah koordinasi Unit 
Penjaminan Mutu Akademik (UPMA); 

b) Evaluasi diri dosen di tingkat jurusan/departemen dilakukan di bawah 
koordinasi Tim Penjaminan Mutu Akademik (TPMA); 

c) UPMA dan TPMA mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan manual, 
borang evaluasi dosen serta jadwal kegiatan pelaksanaan evaluasi 
tersebut. 

3.  Tahap ketiga: Pelaksanaan evaluasi Dosen 
 Implementasi kegiatan evaluasi dosen mengacu kepada agenda pelaksanaan 

kegiatan penjaminan mutu di STIMA IMMI  yang disepakati bersama oleh 
pimpinan STIMA IMMI  di setiap lini unit kerja dalam organisasi STIMA 
IMMI1 

4.  Tahap keempat: Laporan dan jadwal. 
 Laporan evaluasi dosen disusun oleh dosen dan menjadi bagian dari laporan 

evaluasi diri institusi1 Laporan evaluasi diri dosen tersebut memuat perihal 
kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan dan dihasilkan oleh 
dosen, serta usulan tentang hal-hal yang perlu diperbaiki. Laporan evaluasi 
diri dosen dilaporkan secara periodik. 

 
1. Penilaian Dosen. 

Penilaian Dosen oleh Mahasiswa 
Di STIMA IMMI  penilaian dosen oleh mahasiswa disebut dengan Evaluasi 

Dosen Oleh Mahasiswa yang disingkat dengan EDOM. Penilaian disini 
menyangkut kinerja dosen dalam proses belajar mengajar dan mencakup bukan 
hanya kemampuan dosen dalam menyampaikan materi pengajaran tapi juga terkait 
erat dengan berbagai aspek interaksi dosen dan mahasiswa serta suasana/atmosfir 
lingkungan pengajaran. Komponen yang dinilai meliputi:  
1) Persiapan dosen untuk mengajar 
2) Materi pengajaran 
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3) Penyampaian materi oleh dosen 
4) Pengelolaan kelas (atmosfer akademik) 
5) Evaluasi Pengajaran 

 
EDOM di STIMA IMMI  dilakukan setiap semester terhadap semua dosen, 

dan telah menjadi kegiatan rutin di prodi. Setiap program studi dapat melakukan 
modifikasi dari komponen-komponen yang dinilai sesuai dengan metoda 
pembelajaran yang digunakan. 

 
a. Penilaian Dosen oleh Institusi 

Penilaian dosen oleh institusi di STIMA IMMI  disebut dengan Evaluasi 
Dosen Oleh Institusi (EDOI). Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi 
manajemen mutu akademik institusi. Penilaian dosen disini menyangkut 
keseluruhan kinerja dosen yang meliputi: 
1) Kegiatan pengajaran 
2) Kegiatan penelitian 
3) Kegiatan pengabdian pada masyarakat 
4) Partisipasi dalam organisasi profesi 
5) Partisipasi dalam tata pamong institusi 
6) Kedisiplinan 
7) Etika. 
8)  Prestasi dsb 

 
Penilaian dosen berfungsi penting dalam: 
1) Menilai secara langsung mutu produk-produk kegiatan akademik dosen 

seperti kinerja dosen dalam pengajaran, penelitian dan pelayanan 
masyarakat, serta integrasi ketiga kegiatan akademik tersebut; 

2) Menilai harapan dan tingkat kepuasan mahasiswa atas kinerja dosen 
3) Menilai secara tidak langsung mutu institusi dan benchmarking dengan 

Perguruan Tinggi lain, baik dalam maupun luar negeri; 
4) Menilai kebutuhan untuk peningkatan mutu kegiatan akademik, 

khususnya dalam pengajaran dan penelitian; 
5) Mengembangkan manajemen karier dan sistem remunerasi dosen; 
6) Mempersiapkan akreditasi program studi dan institusi; 
7) Memperkuat budaya mutu dalam institusi dan mengembangkan atmosfir 

akademik yang sehat. 
 

b. Prosedur Penilaian Dosen. 
Prosedur penilaian dosen meliputi beberapa langkah yaitu: 
1) Mempersiapkan kebijakan khusus untuk mendukung kegiatan penilaian 

dosen; 
2) Menyediakan sumber informasi berupa berbagai dokumen akademik 

yang relevan. 
3) Menentukan standar dan kriteria mutu dosen yang akan menjadi acuan 

dalam penilaian dosen; 
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4) Menentukan kriteria kelayakan dan kompetensi pihak yang berperan 
memberikan penilaian, seperti pimpinan badan /unit/ komisi yang 
ditunjuk melakukan penilaian dosen; 

5) Menyediakan format borang penilaian dosen yang standar, meliputi 
penilaian dosen oleh mahasiswa, penilaian individu dosen oleh lembaga 
dan penilaian kinerja dosen secara kolektif (rata-rata) yaitu penilaian 
untuk sekelompok dosen di unit atau lembaga tertentu (misalnya di 
departemen atau fakultas); 

6) Mengembangkan model mekanisme penilaian dosen oleh mahasiswa dan 
oleh lembaga, serta koordinasinya dengan unit atau struktur terkait di 
dalam lembaga; 

7) Mensosialisasikan dan mengadakan pelatihan penerapan prosedur 
penilaian dosen; 

8) Melaksanakan (implementasi) penilaian dosen secara teratur dan 
konsisten; 

9) Melakukan analisis dan interpretasi hasil penilaian dosen; 
10) Menyampaikan umpan balik hasil penilaian dosen kepada pihak yang 

berkepentingan, terutama dosen yang bersangkutan; 
11) Memanfaatkan hasil penilaian dosen untuk menilai kebutuhan 

peningkatan mutu dosen dan kinerja lembaga; 
12) Memanfaatkan hasil penilaian dosen untuk manajemen pengembangan 

karier dan sistem remunerasi dosen; 
13) Memanfaatkan hasil penilaian dosen untuk evaluasi eksternal di luar 

STIMA IMMI, termasuk akreditasi program studi dan akreditasi institusi; 
14) Peninjauan dan merevisi prosedur penilaian dosen secara berkala untuk 

perbaikan prosedur. 
 

2. Perbaikan Penyempurnaan 
Perbaikan dan penyempurnaan manajemen dosen sebagian besar telah 

dibahas sebelumnya dalam topik Evaluasi Dosen diatas. Namun dapat disimpulkan 
bahwa hasil analisis evaluasi diri dan penilaian dosen dapat menampilkan 
kekurangan dan kelemahan manajemen dosen sekaligus kekuatannya. Hasil analisa 
ini selanjutnya dapat digunakan untuk penyusunan program-program perbaikan 
yang mengacu pada standar dan sesuai dengan visi, misi dan fungsi institusi. 
Demikian kegiatan daur penjaminan mutu ini harus dilakukan secara terus menerus 
dan berkesinambungan. 

 
3. Penutup 

Dalam penjaminan mutu di STIMA IMMI, dosen merupakan komponen 
pendidikan yang utama. Tanpa manajemen dosen yang baik mustahil STIMA 
IMMI  dapat mencapai visinya menjadi Perguruan Tinggi yang unggul di 
Indonesia. Pedoman ini mencoba memberi tuntunan bagi masyarakat STIMA 
IMMI  terutama para pengelola institusi di dalam melaksanakan manajemen mutu 
dosen agar tercapai profesionalisme dosen yang pada akhirnya akan meningkatkan 
peringkat STIMA IMMI  secara keseluruhan. 
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BAB VI 
PENELITIAN DAN PENGABDIAN 

MASARAKAT 
 
 
BAGIAN I PENELITIAN 
A. PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG 
STIMA IMMI mempunyai kesempatan untuk berperan penting dalam 

menempatkan bangsa dan negara Indonesia dalam konteks percaturan dan peradaban 
dunia. Masyarakat Indonesia masa kini menghadapi berbagai tantangan internal 
maupun eksternal di era globalisasi yang ditandai oleh keterbukaan, kompetisi, 
futurisasi dan Informasi Teknologi. 

Menghadapi tantangan tersebut di atas, STIMA IMMI sepatutnya mampu 
mewujudkan suatu institusi Perguruan Tinggi yang  Unggul dalam kegiatan belajar 
mengajar, penelitian dan pelayanan masyarakat. STIMA IMMI harus dapat 
menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang cerdas, berakhlak dan bermoral tinggi, 
serta kreatif dan inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. 

Dengan mengacu kepada visi STIMA IMMI yang ingin menjadikan STIMA IMMI 
sebagai Perguruan Tinggi Riset Manajemen Pertama di Indonesia, serta sesuai dengan 
misi STIMA IMMI sebagai berikut: 
1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang berbasis riset managemen untuk      

pengembangan Ilmu, Teknologi, Seni, dan Budaya; dan 
2. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang berbasis riset manajemen serta 

mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf dan kualitas kehidupan 
masyarakat Indonesia dan kemanusiaan. 

 
Maka STIMA IMMI perlu meningkatkan mutu kegiatan akademiknya untuk bisa 

mendukung visi dan misinya tersebut. Kegiatan penelitian dalam suatu perguruan tinggi 
merupakan salah satu ukuran yang menentukan mutu suatu pendidikan tinggi. Dalam 
rangka mencapai cita-cita untuk menjadi Perguruan Tinggi Riset Manajemen, STIMA 
IMMI harus mengembangkan kegiatan penelitian ilmiah secara lebih produktif, lebih 
terstruktur dan dengan hasil yang lebih bermutu.  

 
TUJUAN DAN FUNGSI 

Tujuan dan fungsi dari pedoman ini adalah sebagai panduan untuk menjalankan 
penjaminan mutu di bidang penelitian. 

 
SASARAN 

Sasaran  pedoman ini adalah para manajer, pengelola dan dosen yang terkait 
dengan kegiatan bidang penelitian. 
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B. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN 

PENGERTIAN 
Pengertian utama dari penelitian (research) dalam dunia pendidikan tinggi adalah 

kegiatan mencari kebenaran (to seek the truth) yang dilakukan menurut kaidah dan 
metode ilmiah (scientific research) secara sistematis untuk memperoleh informasi, data 
dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau 
ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan 
teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. 

Beberapa pengertian lain berkaitan dengan penelitian ini adalah: 
a. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi 
serta difusi teknologi. 

b. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 
bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau 
proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau 
konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika. 

c. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang 
bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan 
yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
telah ada ke dalam produk atau proses produksi. 

d. Etika Penelitian adalah pedoman etika yang berlaku pada semua kegiatan 
penelitian termasuk di dalamnya perilaku peneliti dalam melakukan penelitian. 

e. Indikator Mutu Penelitian adalah indikator kinerja yang dapat dipergunakan 
untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian 

f. Kebijakan Penelitian adalah garis-garis besar konsep pengembangan dan 
pelaksanaan penelitian  

g. Hak Cipta dan Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada 
pencipta atau inventor yang dapat diwariskan pada ahli waris atau penerima wasiat. 

h. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas 
intelektual secara ekonomis. 

 
RUANG LINGKUP 

Sasaran utama adalah ditujukan kepada peningkatan kualitas  melalui penelitian 
unggulan STIMA IMMI yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan 
sesuai komitmen STIMA IMMI untuk berada di garis terdepan perkembangan ilmu 
pengetahuan. Untuk itu, sangat diperlukan koordinasi pada semua strata agar kegiatan 
berbagai bidang penelitian mengarah pada penelitian unggulan yang telah ditetapkan. 
STIMA IMMI memberikan perhatian yang siginifikan untuk penelitian sosial budaya 
yang berdampak pada proses pembudayaan dan pemasaran penelitian unggulan serta 
meminimalkan efek negatif teknologi dengan perangkat etika, moral dan hukum guna 
menunjang penelitian unggulan tersebut. 
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Sebelum menentukan lingkup penelitian terlebih dahulu perlu dibicarakan kategori 
penelitian berdasarkan kegiatannya yaitu: 
a. Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat 

berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan dan ilmu 
pengetahuan/ manajemen tertentu. 

b. Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar 
manajemen agar dapat menghasilkan produk  yang kelak bermanfaat bagi 
kesejahteraan masyarakat. 

c. Penelitian pengembangan merupakan kegiatan penelitian pengembangan 
manajemen  atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan jumlah dan mutu 
produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka. 

 
Dengan merujuk pada produk penelitian yang dihasilkan maka ruang lingkup 

penelitian di STIMA IMMI dapat dikelompokan menjadi dua kelompok yaitu: 
a. Lingkup pertama adalah penelitian yang  terkait langsung dengan kegiatan 

pendidikan misalnya penelitian untuk menghasilkan skripsi, tesis dan disertasi 
atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar. 

b. Lingkup kedua adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan 
teori dan ilmu pengetahuan/ manajemen atau untuk tujuan pelayanan dan 
pengabdian pada publik 

 
Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat 

melibatkan semua staf akademik STIMA IMMI beserta mahasiswanya dan juga 
berbagai pihak luar yang berkepentingan. 

 
 
C. LANDASAN IDEAL PENELITIAN 

Beberapa landasan ideal bidang penelitian adalah: 
1. Kaidah Keilmuan dari Penelitian 

Penelitian harus dikerjakan menurut kaidah dan metode ilmiah/keilmuan 
(scientific research) secara obyektif, logic dan sistematis. Penelitian adalah alat dan 
cara untuk memungkinkan terjadinya akumulasi pengetahuan yang dapat dipercaya. 
Selain penelitian dalam suatu disiplin ilmu tertentu, penelitian juga dapat dilakukan 
dengan melibatkan berbagai ilmu atau inter-disiplin. 

 
2. Profesionalisme Peneliti 

Guna meningkatkan mutu kegiatan penelitiannya, sudah waktunya bagi STIMA 
IMMI untuk meningkatkan profesionalisme para penelitinya. Yang dimaksud dengan 
profesionalisme disini ialah menjadikan penelitian sebagai profesi utama, purna 
waktu dengan imbalan yang pantas bagi para peneliti. Selain peneliti sebagai 
individu, juga diperlukan peneliti sebagai suatu kelompok atau tim yang bekerja 
bersama. 
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3. Etika Penelitian 
Penelitian harus dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang 

sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian. Untuk 
ini misalnya, STIMA IMMI harus membentuk Ethical Peer Reviewer yang kuat 
untuk dapat menjaga etika penelitian ini. 

 
4. Manfaat Untuk Bangsa Dan Kemanusiaan 

Karena menyandang nama bangsa dan berkiprah di dunia, maka penelitian yang 
dilakukan STIMA IMMI harus bisa bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan 
kemanusiaan. Kepedulian STIMA IMMI akan kemajuan bangsanya sudah 
merupakan tradisi STIMA IMMI sejak cikal bakal dan kelahirannya dulu. Untuk ini 
misalnya, STIMA IMMI harus melakukan berbagai penelitian mengenai berbagai 
persoalan utama yang dihadapi bangsa Indonesia guna mendapatkan solusi 
pemecahannya (problem solving). 

 
 
D. STANDAR MUTU PENELITIAN 

Standar mutu penelitian dibagi atas: 
1.  Standar Penelitian 

a. Usulan dan protokol penelitian 
b. Institusi/unit penelitian  
c. Peneliti  
d. Aspek etik penelitian 
e. Kegunaan dan relevansi dengan kebutuhan 
f. Kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan pengembangan ilmu 
g. Mempunyai nilai jual/menghasilkan dana 
h. Publikasi ilmiah 

2.  Standar Peneliti 
a. Peneliti utama 
b. Kelompok/anggota tim peneliti 
c. Keterlibatan mahasiswa 
d. Komitmen waktu dan dedikasi 

3.  Standar Manajemen Penelitian 
a. Institusi 
b. Struktur manajemen 
c. Rencana jangka panjang, menengah dan tahunan 
d. Dana 
e. Fasilitas 
f. Kerjasama nasional maupun internasional 
g. Pelatihan, lokakarya dan seminar penelitian 

 
Berikut ini adalah uraian dari masing-masing standar tersebut serta kriteria dan 

indikatornya. 
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                                                 Tabel 1. Standar Mutu Penelitian 
 

No Standar Kriteria Indikator 
1 Penelitian 

a. Adanya 
usulan/protokol 
penelitian 

Lengkap dan jelas Jumlah usulan yang didanai 
 

 b. Adanya institusi/unit 
peneliti 

 

Kredibel dan 
berpengalaman 
 

Jumlah peneliti yang 
berpengalaman dan Jumlah 
penelitian yang sudah 
dikerjakan 
 

 c. Peneliti Handal dan ber 
pengalaman 

Jumlah penelitian yang sudah 
dikerjakan dan publikasi 
ilmiah 
 

 d. Etik penelitian Adanya komisi etik 
penelitian 

Tinjauan (review) aspek etik 
penelitian 

 e. Kegunaan dan 
relevansi dengan 
kebutuhan  

Jumlah penelitian 
yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat 

 Adanya keterlibatan peer 
group Tinjauan 
oleh peer group 

 dengan kebutuhan  
 Jumlah penelitian yang 

sesuai 
 Dimanfaatkan oleh 

peneliti, swasta, dan 
 Dengan kebutuhan 

masyarakat  
 f. Kegunaan dan 

relevansi dengan 
pendidikan dan ilmu 
pengetahuan 

Keterkaitan dengan 
pendidikan dan 
pengembangan ilmu 
pengetahuan  

 Keterkaitan dengan 
pendidikan Jumlah 
skripsi, tesis dan disertasi 
yang diluluskan 

 Jumlah penelitian yang 
memperoleh hak paten 

 Sebagai referensi dalam 
pengembangan ilmu 
pengetahuan 

 
 g. Mempunyai nilai jual/ 

menghasilkan dana 
Keberhasilan 
mengkomersilkan 
hasil penelitian 

 Adanya penelitian yang 
berguna untuk 

 masyarakat 
 Terjualnya hasil penelitian 
 

 h. Bersifat ilmiah Bermutu akademik Jumlah publikasi oleh jurnal 
ilmiah yang terakreditasi 
bertaraf nasional dan 
internasional 
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2. Peneliti 
a. Peneliti utama 
 

Kredibilitas dan 
popularitas peneliti 

 Memperoleh penghargaan 
 Terlibat dalam penelitian 

internasional 
 Konsultan atau staf ahli 

pemerintah/swasta 
 

 b. Kelompok/anggota Terstrukturnya 
kemampuan peneliti, 
kelompok-kelompok 
peneliti 
 
 

 Adanya kelompok peneliti 
yang bermutu 

 c. Keterlibatan 
mahasiswa 

Mengikutsertakan 
mahasiswa dalam 
penelitian 

 Adanya kelompok 
mahasiswa dalam penelitian 

 d. Komitmen waktu  Peneliti 
mengalokasikan 
waktu untuk penelitian 

 Penelitian dilakukan sesuai 
dengan jadual 

 Adanya remunerasi dan 
jaminan kesejahteraan untuk 
peneliti 

 
3. Manajemen penelitian 

a. Institusi 
Adanya institusi riset 
di arah perguruan 
tinggi. 
 

Adanya kegiatan ilmiah yang 
terstruktur, aktif dan 
berkesinambungan 
 

 b.struktur manajemen struktur organisasi, 
fungsi, dan garis 
pertanggung jawaban 
yang jelas 

 adanya jabaran tugas yang 
jelas  

 adanya prosedur yang tetap 
(protap) penelitian 

 adanya penelitian 
profesional 

 adanya tenaga dukungan 
 adanya laporan pertangung 

jawaban 
 c.Rencana jangka 

panjang, menengah, dan 
tahunan 

Rencana yang jelas   memiliki peta penelitian 
(roadmap) 

 Relevan dengan rencana. 
 Merupakan kesepakatan 

bersama  
 Tersosialisasi 

 d.dana  Alokasi dana 
penelitian  minimal 
10% 

 tersedianya dana penelitian 
dari Perguruan Tinggi.  

 tersedianya dana untuk 
proposal penelitian 

 Adanya prioritas dana 
  Dana penelitian dari 

luarPerguruan Tinggi. 
jumlah dana dari luar  
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 e.fasilitas  tersedia fasilitas yang 
cukup dan bermutu  

 jumlah fasilitas sesuai 
kebutuhan 

 Prioritas fasilitas  
 perencanaan 

pengembangan fasilitas 
 f.kerjasama terbangunya kerja 

sama lokal, nasional, 
dan internasional 

 adanya strategic plan 
 adnya jaringan kerja sama 
 adnya MoU dengan 

lembaga donor 
 g.Pelatihan, lokakarya 

dan seminar  
terselenggaranya 
berbagai pelatihan, 
lokakarya, dan 
seminar penilitian baik 
lokal, nasional, dan 
internasional 

 jumlah 
pelatihan,lokalkarya,dan 
seminar yang bermutu 

 hasil prosiding 
 dilakukan dan dihadiri 

pakar pakar terkenal  
 peneliti yang 

berkemampuan tinggi 
 h.dokumentasi  terdokumentasinya: 

dana penelitian,hasil 
akhir,publikasi 
nasional dan 
internasional,kerjasa 
ma dan paten  

 terdokumentasinya 
produktivitas 
institusi penelitian  

 adanya panduan 
pelaksanaan penelitian 

 pusat dokumentasi 
penelitian yang lengkap 

 katalog,dokumentasi yang 
sistematis dan mudah 
diakses (IT system)  

 pemanfaatan oleh pihak –
pihak yang memerlukan 

 
 
E. MANAJEMEN PENJAMINAN MUTU PENELITIAN 

Penjaminan mutu penelitian harus dijalankan pada semua tahapan sejak 
perencanaan hingga pelaksanaan, evaluasi dan usaha perbaikan, yang dijabarkan 
sebagai berikut: 

 
1. Perencanaan 

a. Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan bidang penelitian 
b. Adanya dana yang memadai 
c. Adanya pelatihan penelitian bagi staf dan mahasiswa 
d. Tersedianya fasilitas penelitian yang cukup 
e. Adanya panitia etik penelitian 

 
2. Pelaksanaan 

a. Alokasi dana 
b. Dilakukannya kegiatan monitoring dan supervisi dalam pelaksanaan penelitian 
c. Dukungan institusi terkait 
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3.  Evaluasi 
a. Penilaian terhadap hasil penelitian secara konsisten: publikasi 

nasional/internasional, penghargaan, pemanfaatan 
b. Evaluasi diri peneliti: publikasi nasional/internasional, penghargaan, 

keanggotaan dalam organisasi keilmuan 
c. Evaluasi diri manajemen penelitian dilakukan terhadap Lembaga Riset dan 

Pengabdian kepada Masyarakat, pusat/lembaga penelitian, departemen, yang 
mencakup: 
 Rencana jangka panjang, menengah dan tahunan 
 anggaran/dana 
 publikasi 
 pemberian penghargaan untuk peneliti/penelitian terbaik 
 pelatihan dalam dan luar negeri 
 lokakarya/seminar penelitian 
 laporan tahunan 

 
4.  Perbaikan 

a. Usulan perbaikan yang jelas dan disetujui bersama. 
b. Rencana dan langkah-langkah perbaikan yang jelas. 

 
Dalam melaksanakan kegiatan penjaminan mutu penelitian mengikuti alur 

sebagai berikut: 
 
1.  Persiapan 

a. BPMA STIMA IMMI menyediakan borang (penilaian) penjamin mutu 
akademik penelitian yang akan digunakan oleh masing-masing prodi untuk 
melakukan evaluasi diri; 

b. BPMA STIMA IMMI mengirimkan borang (penilaian) penjamin mutu 
penelitian kepada Ketua STIMA IMMI untuk dibuatkan surat agar masing-
masing prodi mengisi borang tersebut, 

c. Fasillitas Networking yang cepat dan aman. 
 

2.  Pelaksanaan 
a. Menggunakan fasilitas Networking (Internet dan LAN); 
b. Ketua STIMA IMMI mengeluarkan surat dan melampirkan borang (formulir 

penbian) penjamin mutu penelitian ke Ketua prodi dengan tembusan ke 
BPMA  

c. Ketua prodi menerima surat dan borang dari Ketua STIMA IMMI, 
meneruskan ke UPMA prodi dan jajarannya yang terlibat (misalnya manajer 
riset, ketua departemen, penjamin mutu akademik departemen dan lainnya); 

d. Hasil pengisian borang dan evaluasi diri dari penjamin mutu akademik 
diserahkan kepada UPMA prodi 

e. UPMA prodi mengkompilasi (menggabungkan) borang dan evaluasi diri 
mengisi hasil akhir borang-, 

f. Hasil akhir borang yang telah dibuat UPMA prodi diserahkan kepada Ketua 
untuk mendapatkan persetujuan-, 
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g. Setelah Ketua prodi membaca dan menyetujui hasil akhir borang maka 
dibuatkan surat untuk diserahkan kembali kepada Ketua STIMA IMMI: 

h. Ketua STIMA IMMI menerima hasil dari masing-masing departemen 
/jurusan di prodi kemudian meneruskan hasil tersebut kepada BPMA 
STIMA IMMI-, 

i. BPMA STIMA IMMI menerima hasil borang dari Ketua STIMA IMMI, 
kemudian bekerjasama dengan tim pengolah data untuk mendapatkan hasil 
akhir nilai: 

j. Tim pengolah data akan menyerahkan data yang sudah diolah kepada BPMA 
STIMA IMMI dan memberikan masukan terhadap data yang diolah, 

k. BPMA membuatkan penilaian akhir dan rekomendasi dari nilai yang 
diperoleh kepada Ketua STIMA IMMI. 
 

3.  Evaluasi 
a. Rekomendasi yang dibuat BPMA STIMA IMMI adalah untuk masing-

masing prodi; 
b. Hasil rekomendasi yang telah dibuat diserahkan pada Ketua STIMA IMMI., 
c. Ketua STIMA IMMI mempelajari kembali hasil dan rekomendasi yang 

dibuat oleh BPMA STIMA IMMI dan Ketua  membuatkan surat dan 
melampirkan hasil rekomendasi kepada masing-masing prodi untuk ditindak 
lanjuti 

d. Surat dan rekomendasi diterima Ketua Prodi untuk dipelajari dan diteruskan 
kepada UPMA; 

e. UPMA Prodi menerima hasil dan rekomendasi dan melakukan evaluasi diri 
penjamin mutu penelitian; 

f. Penjamin mutu akademik departemen atau jurusan juga menerima hasil 
rekomendasi dan melakukan evaluasi diri kembali tentang penjamin mutu 
penelitian. 

 
Secara rinci dapat dilihat pada alur penjamin mutu penelitian; 
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Gambar Alur Penjaminan Mutu Penelitian 

 
 

 
F.  PENUTUP 

Penjaminan mutu bidang penelitian merupakan hal penting yang harus dijalankan 
oleh STIMA IMMI dalam mencapai visi dan misinya sebagai Perguruan Tinggi  
Unggulan di tingkat nasional. Oleh sebab itu, semua orang yang terlibat dalam kegiatan 
penelitian di STIMA IMMI harus memahami dengan jelas bagaimana dan apa yang 
harus diperhatikan agar penelitian di STIMA IMMI terjamin mutunya. Untuk ini, 
penjaminan mutu penelitian harus sudah dijalankan sejak perencanaan hingga evaluasi 
dan diikuti dengan usaha perbaikan sebagai sebuah siklus yang berputar terus menerus 
setiap tahun. 
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BAGIAN II  
PENGABDIAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT 
(P2M) 
 
A. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Berdasarkan pasal 20 UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

dinyatakan bahwa salah satu dharma perguruan tinggi selain pendidikan dan penelitian 
adalah kegiatan pengabdian masyarakat. Selanjutnya dinyatakan juga bahwa Perguruan 
Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat 
penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada 
masyarakat. 

Kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat telah dijalankan oleh 
STIMA IMMI sejak menilai berdiri. Dan dituntut untuk senantiasa dapat turut 
memikirkan dan membantu meningkatkan derajat kehidupan dan kesejahteraan 
masyarakatnya. Karena memiliki berbagai perangkat keahlian dan bidang keilmuan 
manajemen STIMA IMMI dapat berperan besar dalam melakukan berbagai kegiatan 
nyata sebagai pengamalan ilmu yang dimilikinya guna memenuhi kebutuhan 
masyarakat. 

Sesuai dengan visi dan misinya untuk menjadi Perguruan Tinggi Riset Manajemen 
di Indonesia, STIMA IMMI harus dapat terus meningkatkan mutu pengabdian dan 
pelayanan kepada masyarakatnya. Apalagi dengan adanya era globalisasi yang sekarang 
sedang melanda dunia termasuk Indonesia dimana kebutuhan akan peran serta dunia 
pendidikan tinggi dalam mendorong pembangunan menjadi lebih penting lagi. 

Untuk dapat meningkatkan mutu kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada 
masyarakatnya, dibutuhkan adanya  penjaminan mutu dalam pelaksanaan kegiatan 
pengabdian dan pelayanan kepada masyarakatnya. 

 
Tujuan Dan Fungsi. 

Tujuan dan fungsinya adalah sebagai panduan untuk menjalankan penjaminan 
mutu dari kegiatan bidang pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. 

 
Sasaran Buku Pedoman 

Sasarannya adalah para manajer, pengelola dan dosen yang terkait dengan kegiatan 
bidang pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. 
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B. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP P2M 

Pengertian 
Pengertian "mengabdi" dalam arti luas sebenarnya dapat mencakup segala macam 

aktivitas yang ditujukan kepada sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat. Dalam 
konteks penyelenggaraan perguruan tinggi dapat diartikan sebagai proses pengamalan 
ilmu pengetahun  demi memenuhi kebutuhan masyarakat baik yang dilakukan secara 
temporal maupun terus-menerus. 

Dalam pengertian umum seringkali yang disebut sebagai pengabdian adalah 
sesuatu yang dilakukan tanpa pamrlh ataupun tanpa kompensasi apapun (charity). 
Namun pada sisi yang lain, semua kegiatan untuk masyarakat sebaiknya haruslah dapat 
dilakukan secara berkelanjutan yang oleh karenanya memerlukan sesuatu kepastian 
pendanaan demi keberlangsungan kegiatan tersebut. Alternatif pembiayaan kegiatan 
tersebut dapat dilakukan secara internal maupun eksternal  melalui kerjasama dengan 
pihak-pihak lain atau bahkan dengan menghimpun dana masyarakat itu sendirl. Oleh 
karena itu, dengan melihat esensi dari pengabdian itu sendiri maka adalah menjadi tidak 
salah apabila konsep pengabdian masyarakat tersebut dapat dijelmakan ke dalam bentuk 
penyelenggaraan jasa profesional kepada masyarakat. Terlepas apakah suatu kegiatan 
bermotifkan profit ataupun bukan, yang jelas segala sesuatu yang bermanfaat untuk 
masyarakat adalah suatu tindakan pengabdian. Berbayar atau tidaknya kegiatan tersebut 
tidak mengurangi maknanya yang hakiki untuk masyarakat, bahkan gratisnya suatu 
kegiatan kepada masyarakat bukan berarti berkurangnya mutu ataupun substansi 
profesionalitas pekerjaan itu. Semua hal tersebut harus dilihat secara kontekstual sesuai 
dengan karakteristik kegiatan itu sendiri. Ringkasnya, sesuai perkembangannya 
sekarang ini konsep pengabdian masyarakat dan/atau pelayanan masyarakat menjadi 
suatu untuk ditarik garis pembedaannya secara jelas dan bahkan tidak dapat dipisahkan 
satu sama lain sebagai suatu kesatuan tindakan untuk masyarakat. 

Lebih teknis lagi, sebagai salah satu kewajiban/dharma Perguruan Tinggi, kegiatan 
Pengabdian dan Pelayanan Masyarakat adalah mencakup berbagai macam kegiatan 
diluar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana Perguruan Tinggi memberikan 
pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan (scholarship of 
services) tersebut dilakukan  melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan 
fasilitas-fasilitas yang tersedia di Lembaga. 

Menurut SK Senat No.004/SK/STIMA IMMI/1993 tentang Pengabdian dan 
Pelayanan Kepada Masyarakat, yang disebut Pengabdian kepada masyarakat adalah 
kegiatan-kegiatan yang mencakup upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya 
manusia, baik dalam hal perluasan wawasan, pengetahuan maupun peningkatan 
keterampilan yang dilakukan oleh civitas akademika sebagai perwujudan dharma bakti 
serta wujud kepedulian untuk berperan aktif meningkatkan kesejahteraan dan 
memberdayakan masyarakat luas terlebih bagi masyarakat ekonomi lemah. Sedangkan 
Pelayanan kepada masyarakat yang disebut pelayanan jasa profesional adalah kegiatan 
penerapan ilmu dalam rangka memenuhi tuntutan dinamika perkembangan dan 
kemajuan di berbagai aspek kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh civitas 
akademika dan ditujukan kepada masyarakat yang bergerak di sektor publik, bisnis, 
atau usaha swasta. 
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Ruang Lingkup 

Dengan memperhatikan perkembangan pengertian tersebut diatas, maka ruang 
lingkup pelayanan dan pengabdian masyarakat dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, 
pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang 
dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah 
sikap inovatif dan kreatif. 

Secara umum, suatu kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat 
adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan 
kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun 
profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (financial sustainability). 

Dalam lapangan ilmu manajemen maka kegiatan tersebut akan berorientasi kepada 
tumbuhnya penerapan kegiatan yang efisien dan efektif dalam menjawab kebutuhan 
masyarakat. Sedangkan dalam lapangan ilmu sosial maka kegiatan tersebut akan lebih 
berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat itu sendiri dan keharmonisan dinamika 
masyarakat yang sesuai dengan jati diri bangsanya. 

 
 
C. LANDASAN IDEAL P2M 

Beberapa landasan ideal bidang pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat 
adalah: 
1. Pengamalan Ilmu. 

Pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat harus dikerjakan berdasarkan 
pengamalan ilmu1 Jadi bukan sekedar memberikan bantuan atau pertolongan yang 
bersifat natural atau karitatif saja. Tetapi harus berlandaskan atas perhitungan yang 
bersifat ilmiah secara obyektif, logis dan sistematis serta efektif dan efisien. 

2. Profesionalisme 
Kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat harus dikerjakan secara 
profesional. Yang dimaksud profesional disini ialah menjalankan kegiatan secara 
sungguh-sungguh sehingga benar-benar dapat menghasilkan suatu produk yang 
bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat banyak. 

3. Etika Dan Moral 
Kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan 
berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan 
masyarakat banyak. Kegiatan ini tidak boleh dilakukan demi keuntungan atau 
memperoleh dana bagi para pelaksananya semata. 

4. Manfaat Untuk Bangsa Dan Kemanusiaan 
Kegiatan pengabdian dan pelayanan STIMA IMMI harus bisa bermanfaat untuk 
kemajuan bangsa dan kemanusiaan, Kepedulian STIMA IMMI akan kemajuan 
bangsanya sudah merupakan tradisi STIMA IMMI sejak cikal bakalnya dulu dan 
kelahirannya. Untuk itu misalnya STIMA IMMI harus melakukan berbagai 
kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat yang dapat turut mengatasi 
berbagai permasalahan utama yang dihadapi bangsa Indonesia serta persoalan 
kemanusiaan. 
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D. STANDAR MUTU P2M 

Standar mutu mengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dibagi atas: 
 
1. Standar mutu P2M 

a. Usulan/proposal 
b. Institusi/unit pelaksana 
c. Pengelola 
d. Aspek Etik dan Moral 
e. Kegunaan dan relevansi dengan kebutuhan masyarakat 
f. Kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan pengembangan ilmu 
g. Mempunyai nilai jual/menghasilkan dana 
h. Laporan/publikasi\ 

 
2. Standar mutu pengelola/pelaksana P2M 

a. Kepakaran dan kemampuan 
b. Keterlibatan mahasiswa 
c. Komitmen waktu dan dedikasi 

 
3. Standar mutu manajemen P2M 

a. Rencana jangka panjang, menengah dan tahunan 
b. Struktur manajemen 
c. Sumber dana 
d. Fasilitas 
e. Daerah binaan 
f. Kerjasama nasional maupun internasional 
g. Pelatihan, lokakarya, dan seminar 

 
Berikut ini adalah uraian dari masing-masing standar tersebut serta kriteria dan 
indikatornya. 

 
Tabel 2. Standar Mutu P2M 

 
No Standar Kriteria Indikator 
1 Pengabdian dan 

pelayanan kepada 
masyarakat 
Usulan/proposal P2M 
 

Lengkap dan jelas 
 
 
 

Jumlah usulan yang 
mendapatkan pendanaan 
 

Pengelolaan 
 
 
 

Kredibilitas dan 
berpengalaman 
 
 

Jumlah pengelolaan yang 
berpengalaman dan 
jumlah kegiatan yang 
sudah dipublikasikan 

Etika dan moral 
 
 
 
 

Handal dan 
berpengalaman 
 
 
 

Jumlah kegiatan yang 
sudah dikerjakan dan 
dilaporkan 
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Kegunaan dan relevansi 
dengan kebutuhan 
masyarakat 

 Tinjauan aspek etik dan 
moral 

Adanya komisi etik yang 
berperan secara aktif 

Kegunaan dan relevansi 
dengan pendidikan dan 
pengembangan ilmu 

 Jumlah kegiatan P2M 
dan adanya kebutuhan 
masyarakat 

Dimanfaatkan oleh 
kalangan masyarakat, 
pemerintah dan swasta 

Mempunyai nilai 
jual/menghasilkan dana 
 
 
 
 
 

 Keterkaitan dengan 
pendidikan dan 
pengembangan ilmu 
 
 
 
 

Jumlah tugas akhir 
(skripsi, tesis dan 
disertasi) yang terkait 
Relevan dengan 
pengembangan ilmu. 
Menjadi bagian dalam 
metode pembelajaran. 

Laporan/publikasi 
 
 

 Keberhasilan 
mengkomersialkan hasil 
kegiatan P2M 

 Terjual hasil P2M 
 
 

Laporan/publikasi  Bermutu akademik 
Jumlah publikasi dan 
laporan 

2 
 Pengelolaan/pelaksanaan 
: 
Kepakaran dan 
kemampuan 

Kredibilitas dan 
popularitas pengelola 
 
 
 

Diakui di kalangan 
profesi dan memperoleh 
penghargaan 
Menjadi konsultan atau 
staf ahli 

Keterlibatan mahasiswa 

 Terstrukturnya 
kelompok-kelompok 
pelaksanaan P2M 
Mengikutsertakan 
mahasiswa dalam 
kegiatan P2M 

Adanya kelompok 
pengelola P2M yang 
bermutu 
Adanya kelompok 
mahasiswa dalam 
kegiatan P2M 

Komitmen waktu dan 
dedikasi 
 
 
 

 Profesional dan 
mengalokasikan waktu 
untuk P2M 
 
 

Dilaksanakan sesuai 
jadual 
Remunerasi dan jaminan 
kesejahteraan yang 
memadai 

3  Manajemen 
Rencana jangka panjang 
menengah dan tahunan 
 
 

 Rencana yang jelas dan 
lengkap termasuk 
pendanaan 
 
 

Relevansi dengan 
perencanaan STIMA 
IMMI 
Kesepakatan bersama 
Tersosialisasi dengan baik 

 Struktur manajemen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Struktur organisasi 
fungsi dan garis 
pertanggungjawaban 
yang jelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Adanya jabaran tugas 
dan tanggung jawab 
yang jelas. 

 Adanya Protap 
kegiatan P2M yang 
jelas. 

 Adanya pengelolaan 
yang professional. 

 Adanya laporan 
pertanggungjawaban 
yang baik. 
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 Sumber dana 
 
 
 

Alokasi dana P2M  
minimal 5% 
Dana P2M dari luar 
Lembaga 

 Tersedianya dana dari 
Lembaga yang cukup 
Diperoleh sejumlah dana 
dari luar 

 Fasilitas 
 
 
 

Fasilitas dan peralatan 
yang cukup dan bermutu 
 
 

 Tersedianya sejumlah 
fasilitas dan perlengkapan 
yang memadai dan 
bermutu 

 Daerah binaan 
  

 Rencana strategis 
daerah binaan 

 Bermanfaat bagi daerah 
binaan 

 Kerjasama nasional, 
regional dan 
internasional 

 
 

Kerjasama institusi 
dalam arah lokal, 
nasional, regional dan 
internasional 

Adanya jaringan 
kerjasama dengan 
berbagai institusi dalam 
arah lokal, nasional, 
regional dan internasional 

 Pelatihan, lokakarya dan 
seminar 

 
 
 
 

Terselenggaranya 
berbagai pelatihan, 
seminar dan lokakarya 
 
 
 

Jumlah pelatihan, 
lokakarya dan seminar 
yang diadakan dan 
diikutim baik lokal, 
nasional, regional dan 
internasional 

 Dokumentasi 
 
 
 
 
 

Terdokumentasinya 
kegiatan P2M 
 
 
 
 

Adanya Pusat 
Dokumentasi kegiatan 
P2M yang mudah diakses 
(IT) 
Pemanfaatan oleh pihak-
pihak yang memerlukan 

 
 
 
E. MANAJEMEN PENJAMINAN MUTU P2M 

Pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat harus dijalankan pada semua 
tahapan sejak perencanaan hingga pelaksanaan, evaluasi dan usaha perbaikan. 
1.  Perencanaan 
 a. Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan bidang P2M 
 b. Adanya anggaran/dana yang memadai 
 c. Adanya pelatihan/lokakarya P2M bagi dosen dan mahasiswa 
2.  Pelaksanaan 
 a. Monitoring dan supervisi dalam pelaksanaan kegiatan P2M 
 b. Alokasi anggaran/dana 
 c. Dukungan institusi 
3.  Evaluasi 

a. Penilaian hasil P2M: publikasi/laporan nasional/internasional, penghargaan, 
pemanfaatan dan dampak nyata bagi masyarakat 

b. Evaluasi diri pengelola/pelaksana P2M-. publikasi nasional/internasional, 
penghargaan, konsultan/ staf ahli, keanggotaan dalam institusi/dewan public 
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c. Evaluasi diri manajemen P2M 
1) DRPM: rencana jangka panjang, menengah dan tahunan, anggaran/dana, 

kerjasama dengan institusi donor, pemerintah dan dunia swasta, 
publikasi/laporan, pemberian penghargaan, pelatihan, lokakarya, seminar 
nasional dan internasional, laporan tahunan. 

2) Lembaga, Pusat dan Ventura STIMA IMMI: rencana jangka panjang, 
menengah dan tahunan, anggaran dan dana, kerjasama dengan institusi 
donor, pemerintah dan dunia swasta, publikasi/laporan, pemberian 
penghargaan, pelatihan, lokakarya. seminar nasional dan internasional. 
laporan tahunan 

3) Jurusan: rencana jangka panjang, menengah dan tahunan, anggaran dan 
dana, kerjasama dengan institusi donor, pemerintah dan dunia swasta, 
publikasi/laporan, pemberian penghargaan, pelatihan, lokakarya, seminar 
nasional dan internasional, laporan tahunan 

4.  Perbaikan 
 a. Usulan perbaikan yang jelas dan disepakati bersama 
 b. Rencana dan langkah-langkah perbaikan yang jelas 
 

Prosedur tetap dalam penjamin mutu akademik bidang P2M terbagi menjadi 3 
(tiga) tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Adapun secara rinci adalah  
1.  Persiapan 

a. BPMA STIMA IMMI menyediakan borang (penilaian) penjamin mutu 
akademik bidang P2M yang akan digunakan oleh masing-masing program 
Studi untuk melakukan evaluasi diri; 

b. BPMA STIMA IMMI mengirimkan borang (penilaian) penjamin mutu 
pelayanan kepada masyarakat ke Ketua STIMA IMMI untuk dibuatkan surat 
agar masing-masing Program studi mengisi borang tersebut. 

2.  Pelaksanaan 
a. Ketua STIMA IMMI mengeluarkan surat dan melampirkan borang (penilaian) 

penjamin mutu P2M yang akan diteruskan ke masing-masing prodi/jurusan 
untuk diisi. 

b. Ketua prodi menerima surat dan borang dari Ketua STIMA IMMI; 
c. Ketua prodi menyerahkan borang kepada UPMA prodi dan jajarannya yang 

terlibat (misalnya manajer atau ketua unit P2M, dan lainnya); 
d.  Penjamin mutu akademik  jurusan juga melakukan evaluasi diri serta mengisi 

borang; 
e.  Hasil pengisian borang dan evaluasi diri dari penjamin mutu akademik  

jurusan dan prodi (pejabat struktural yang terkait, misalnya manajer atau ketua 
unit P2M, dan lainnya) diserahkan kepada UPMA prodi; 

f. UPMA prodi akan mengkompilasi (menggabungkan) borang dan evaluasi diri. 
Kemudian menilai dan mengisi hasil akhir borang-, 

g. Hasil akhir borang yang telah dibuat UPMA prodi diserahkan kepada ketua 
untuk mendapatkan persetujuan; 

h. Setelah Ketua prodi membaca dan menyetujui hasil akhir borang maka 
dibuatkan surat untuk diserahkan kembali kepada Ketua STIMA IMMI-, 
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i. Ketua STIMA IMMI menerima hasil dari masing-masing Ketua prodi 
kemudian meneruskan hasil tersebut kepada BPMA STIMA IMMI; 

j. BPMA STIMA IMMI menerima hasil borang dari Ketua STIMA IMMI, 
kemudian bekerjasama dengan tim pengolah data untuk mendapatkan hasil 
akhir nilai; 

k. Tim pengolah data akan menyerahkan data yang sudah diolah kepada BPMA 
STIMA IMMI dan memberikan masukan terhadap data yang diolah-, 

l. BPMA membuatkan penilaian akhir dan rekomendasi dari nilai yang 
diperoleh. 

3.  Evaluasi 
a. Rekomendasi yang dibuat BPMA STIMA IMMI adalah per masing-masing 

prodi; 
b. Hasil rekomendasi yang telah dibuat diserahkan pada Ketua STIMA IMMI; 
c. Ketua STIMA IMMI mempelajari kembali hasil dan rekomendasi yang dibuat 

oleh BPMA STIMA IMMI; 
d. Ketua membuatkan surat dan melampirkan hasil rekomendasi kepada masing-

masing prodi untuk ditindaklanjuti; 
e. Surat dan rekomendasi diterima Ketua prodi untuk dipelajari dan diteruskan 

kepada UMPA prodi; 
f. UPMA prodi menerima hasil dan rekomendasi dan melakukan evaluasi diri 

penjamin mutu P2M; 
g. Penjamin mutu akademik  jurusan juga menerima hasil rekomendasi dan 

melakukan evaluasi diri kembali tentang penjamin mutu P2M. 
 

Secara rinci dapat dilihat pada alur penjamin mutu P2M. 
 

                                                  Gambar Alur Penjaminan Mutu P2M 
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F. PENUTUP 

Penjaminan mutu bidang pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat merupakan 
suatu hal yang perlu dikembangkan oleh STIMA IMMI guna mencapai citranya sebagai 
Perguruan Tinggi berciri Kebangsaan dan Ungulan di tingkat nasional. Oleh sebab itu 
semua anggota sivitas akademika yang terlibat dalam kegiatan pengabdian dan 
pelayanan kepada masyarakat harus memahami dengan jelas bagaimana dan apa yang 
harus diperhatikan agar kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dapat 
benarbenar bermutu untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 
pembangunan bangsa. Untuk ini penjaminan mutu pengabdian dan pelayanan kepada 
masyarakat harus sudah dijalankan sejak perencanaan hingga evaluasi dan ikuti dengan 
usaha perbaikan sebagai sebuah siklus yang berputar terusmenerus setiap tahun. 
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BAB VII. 
PRASARANA DAN SARANA AKADEMIK 

 
 
A. PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG 
Prasarana dan Sarana Akademik (P.S) adalah salah satu masukan dalam sistem 

penjaminan mutu akademik. Keberadaan dan pilihan jenis, jumlah, mutu dari P.S ini 
tergantung dari kebutuhan masing-masing program studi (karakteristik bidang ilmu), 
kondisi masing-masing jurusan/Program studi dan arah kebijakan Institusi. 
Pengelolaan Prasarana Sarana harus dilakukan secara terintegrasi, sehingga dapat 
digunakan oleh seluruh program studi yang membutuhkan. 

Paradigma baru dalam pendidikan menghendaki lulusannya mampu 
bersaing di tingkat nasional dan internasional, dan memiliki kompetensi yang 
sesuai dengan kebutuhan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan seni serta 
kebutuhan dunia kerja. Untuk itu diperlukan perencanaan kebutuhan prasarana dan 
sarana yang sesuai dengan perencanaan kurikulum, penelitian, pengabdian dan 
pelayanan pada masyarakat. Pengaturan prasarana dan sarana harus dapat dimanfaatkan 
secara lebih efektif dan efisien. Adanya penjaminan mutu Prasarana dan sarana  akan 
lebih memperjelas langkah menuju ke visi berada dalam 5 besar di Indonesia tahun 
2025. 

 
TUJUAN 

Pedoman ini memberikan arah bagi prodi/ jurusan mengenai pelaksanaan 
penjaminan mutu P.S di lingkungannya masing-masing. Selain itu, juga diharapkan 
dapat menjadi panduan pengelola dalam memperbaiki kinerjanya. Diharapkan pula 
buku ini dapat membantu para pengelola akademik atau penanggungjawab unit kerja di 
lingkungan institusi dalam melakukan manajemen P.S dengan mempertimbangkan 
standar mutu yang telah ditetapkan. 

 
SASARAN 

Sasarannya pedoman adalah para manajer, pengelola dan dosen yang terkait 
dengan P.S Akademik. 
 

 
B. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PRASARANA 
 DAN SARANA AKADEMIK 

PENGERTIAN 
Prasarana akademik adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau 

usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. 
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam 

mencapai maksud atau tujuan. 
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Pembangunan maupun pengembangan P.S akademik ini mengacu pada masterplan 
kampus  STIMA IMMI, sehingga misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan 
dapat tercapai. Demikian pula kegiatan pengadaan, pengoperasian, perawatan dan 
perbaikan alat sangat diperlukan agar peralatan dapat tetap dioperasikan dengan baik. 

 
RUANG LINGKUP 
Prasarana 

Prasarana akademik dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu 
a.  Prasarana bangunan. Mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk 

keperluan   ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang 
rapat, ruang laboratorium, ruang studio, ruang perpustakaan, ruang komputer, 
fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti klinik kesehatan, pusat pelayanan 
mahasiswa, prasarana olahraga dan seni. 

b. Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, 
transportasi, parkir, taman. 

 
Sarana 

Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan 
sebagai kelengkapan setiap gedung/ ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk 
meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya. 

Berdasarkan jenisnya sarana dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu: 
a. Sarana pembelajaran, mencakup: (1) sarana untuk melaksanakan proses 

pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas, misal Papan tulis, OHP, LCD, 
mikrophone, alat peraga, bahan habis pakai dan lain-lain. (2) peralatan 
laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing program studi. 

b. Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, 
internet, intranet, CD-ROM dan citra satelit. Sumber belajar ini harus diseleksi, 
dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. 

 
 
C. LANDASAN IDEAL PENJAMINAN MUTU PRASARANA 
 DAN SARANA AKADEMIK 

Penjaminan mutu P.S akademik dilandasi pada keinginan bahwa P.S yang 
dimiliki akan selalu mengalami perbaikan dan peningkatan mutu baik dari sudut P.S 
fisik maupun pengelolaannya. P.S akademik dirancang sedemikian, sehingga: 
1) Sesuai dengan visi, misi institusi masing-masing; 
2) Mendorong menuju pengelolaan yang profesional 
3) Mendorong terjadi integrasi pengelolaan dan penggunaan P.S akademik 
4) Mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 
5) Sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia kerja; 
6) Mengacu pada kebutuhan proses pembelajaran, 
7) Mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif, 
8) Mempertimbangkan aspek kecukupan, kesesuaian, keamanan, kenyamanan, dan 

daya tampung/ pemanfaatan beban, kekuatan fisik, dan kemudahan. 
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Manajemen P.S yang profesional merupakan suatu keharusan, dimulai dengan 
adanya rencana strategik, rencana tahunan, rencana operasional yang diterjemahkan 
dalam rencana kerja anggaran tahunan yang disepakati bersama. Kemudian didukung 
oleh unit pengelola P.S yang handal yang memiliki program perencanaan, pengadaan 
P.S, pemanfaatan, pemeliharaan serta pengendaliannya. Program yang diciptakan telah 
memperhatikan konsep integrasi dalam pemanfaatan dan pemeliharaan aset yang ada. 
Program pengendalian mencakup kegiatan monitoring, evaluasi serta perbaikan mutu 
P.S. 

Teknologi informasi bila digunakan dalam pembelajaran akan dapat banyak 
membantu, tetapi penggunaan IT dalam proses pembelajaran tidak dapat mengambil 
alih seluruh peran dosen. Peran dosen yang tidak dapat tergantikan adalah dalam hal (a) 
memberikan arah pada mahasiswa, (b) memupuk pertumbuhan nilai nilai dan karakter, 
(c) mengevaluasi kemajuan pembelajaran, (d) memberi bimbingan tentang arti hidup, 
(e) mengembangkan kreativitas dan potensi mahasiswa. (f) menciptakan suasana 
akademik. Dengan demikian pilihan jenis, jumlah, mutu P.S yang dipilih perlulah 
berhati-hati, direncanakan dengan matang disesuaikan dengan rancangan pengajaran, 
rencana pemanfaatan, pengoperasian, dan pemeliharaannya. Untuk pemanfaatan 
teknologi muktahir dan manajemen P.S, maka perlu dilakukan peningkatan sumber 
daya melalui pelatihan-pelatihan, antara lain: pelatihan sistim manajemen informasi, 
pelatihan pengoperasian peralatan. 

P.S yang mendukung kegiatan penelitian dan pelayanan pada masyarakat 
merupakan aset institusi karena dapat mendorong peningkatan produksi penelitian, 
karya nyata dan pada gilirannya akan membantu meningkatkan kesejahteraan dosen dan 
karyawan serta sebagai bagian sumbangan STIMA IMMI dalam pembangunan bangsa. 
Oleh karenanya sebagai aset STIMA IMMI, P.S perlu didokumentasikan dengan baik, 
dipelihara dan dimanfaatkan secara efektif, efisien dan terintegrasi melalui Manajemen 
Sistem Informasi Akademik. 

Pada saat kita memasuki kampus hingga ruang-ruang dan setiap sudut yang ada di 
dalamnya hendaknya kita merasa sangat nyaman, aman dan terasa berada di lingkungan 
insitusi pendidikan dengan suasana akademiknya. Lingkungan yang bersih dan tertata, 
pemandangan yang indah, udara yang nyaman, alat transportasi internal yang memadai. 
Gedung yang indah, kokoh serta terawat, penerangan  dan keamanan yang memadai 
pada malam hari, sistem sanitasi yang baik, sistem pemadam kebakaran yang baik, 
sistem komunikasi internal dan eksternal. Adanya publikasi serta situs universitas yang 
mencerminkan padatnya kegiatan sivitas akademik yang berkualitas, berkesinambungan 
dan adanya transformasi pengetahuan di dalamnya. 

 
 
D. STANDAR MUTU PRASARANA DAN SARANA AKADEMIK 

Standar mutu Prasarana dan Sarana (P.S) Akademik adalah persyaratan minimal 
yang ditetapkan oleh institusi terhadap mutu P.S akademiknya. Fasilitas pendidikan 
merupakan komponen dari masukan/input dari proses pendidikan. Namun demikian 
terkait dengan pemanfaatan dan pemeliharaannya, maka standar mutu P.S Akademik di 
bagi dalam 2 (dua) yaitu (1) Standar Mutu P.S Akademik dan (2) Standar Mutu 
Manajemen P.S Akademik. 
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Standar Mutu Prasarana Akademik mencakup: 
a. Standar mutu bangunan/gedung 
b. Standar mutu prasarana umum 

 
Standar Mutu Sarana Akademik mencakup: 
a. Standar mutu fasilitas pembelajaran 
b. Standar mutu sumber belajar (learning resources) 

 
Standar Mutu Manajemen P.S mencakup: 
a. Standar mutu perencanaan dan pengadaan P.S Akademik 
b. Standar mutu pengendalian, evaluasi dan tindakan perbaikan mutu P.S Akademik 

 
 
E. STANDAR MUTU P.S AKADEMIK 

l. Bangunan/gedung 
Tabel 1. Standar Mutu P.S Bangunan/Gedung* 

 
No Standar Kriteria Indikator 
1. Lahan a. Staus Kepemilikan  Milik sendiri (bersertifikat) 
  b. Lokasi  Mudah dijangkau dan berada 

pada lingkungan yang sesuai 
dengan master plan kota 

2 Bangunan 
Gedung/Ruang 

a. Kekuatan fisik  Status bangunan kuat dan 
kokoh 

 Stabil dalam memikul 
beban/kombinasi beban 

 Memenuhi persyaratan fungsi 
gedung, lokasi dan keawetan 

Keterangan : memiliki dokumen 
rencana induk (master plan, 
perencanaan struktur gedung 
lengkap dengan spesifikasi teknis) 

  b. Kecukupan Sesuai dengan standar ratio luas 
terhadap pemakai 
 Ruang kelas 1.5-2M2/ 

mahasiswa 
 Ruang kantor 2m2/dosen atau 

karyawan 
 Ruang rapat 2m2/peserta rapat 
 Balarung sesuai dengan 

jumlah maksimal wisudawan 
(kegiatan wisuda merupakan 
kegiatan dengan jumlah 
pemakai terbesar di STIMA 
IMMI 

 Klinik kesehatan sesuai 
standar  



IBadan Penjaminan Mutu AkademikI 

 

97 
 

 Ruang perpustakaan : 1.6 
m2/orang 

 Ruang computer 2m2/orang 
 Laboratorium sesuai dengan 

kurikulum dan jumlah 
pemakaian yang dirancang 
serta standar kebutuhan dan 
pemanfaatan ruang khusus 
laboratorium 

 Masjid /Mushollah sesuai 
jumlah maksimal Jama’ah dan 
kegiatan keagamaan rutin 

 PKM sesuai dengan rata-rata 
jumlah kunjungan mahasiswa 
dan karyawan/hari 

 Asrama mahasiswa sesuai 
dengan daya tampung yang 
direncanakan 

 Ruang kegiatan mahasiswa : 
memenuhi rencana dan jenis 
kegiatan mahasiswa (teater, 
seni tari dll) 

 Gedung : sesuai dengan 
rencana daya tampung per 
periode (umur penyimpanan) 

 Bengkel : sesuai jenis dan 
jumlah kendaraan serta 
kebutuhan ruang peralatan 
bengkel 

 Book store. 
 Café/resto 

  c. Kesesuaian Disain dan penataan sesuai dengan 
fungsi bangunan gedung/ruang dan 
persyaratan lingkungan 

  d. Keselamatan Memennuhi persyaratan 
kemampuan bangunan gedung 
untuk : 
- Mendukung beban muatan 
- Mencegah dan menang-

gulangi bahaya kebakaran dan 
petir (memiliki dokumen 
pedoman dan standar teknis 
yang berlaku) mengenai : 

- Pembebanan, ketahanan 
terhadap gempa dan atau 
angin 

- Sistem pengamanan 
kebakaran 

- Sistem penangkal petir 
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  e. Kemudahan - Hubungan ke, dari, dan di 
dalam bengunan gedung : 
tersedia fasilitas dan 
aksebilitas yang mudah, aman 
dan nyaman 

- Mempertimbangkan 
tersedianya hubungan 
horizontal (pintu dan/atau 
koridor) dan vertical antar 
ruang dalam bangunan 
gedung (tangga, ram, lift, dll) 
akses evakuasi termasuk bagi 
penyandang cacat lanjut usia 

3  a. Kesehatan  Mememnuhi persyaratan : 
sistem penghawaan, 
pencahayaan, system sanitasi 
dan penggunaan bahan 
bangunan gedung 

 Persyaratan penghawaan: 
tersedia ventilasi alami 
dan/atau bangunan ventilasi 
mekanik/buatan sesuai dengan 
fungsinya dan 
mempertimbangkan prinsip-
prinsip penghematan energi 
dalam bangunan gedung 

 Persyaratan pencahayaan: 
setiap bangunan gedung harus 
mempunyai pencahayaan 
alami dan/atau pencahayaan 
buatan, termasuk 
pencahayaan darurat sesuai 
dengan fungsinya 

 Persyaratan sistem sanitasi 
mencakup sistem air bersih, 
sistem pembuangan air kotor 
dan/atau air limbah, kotoran 
dan sampah, serta penyaluran 
air hujan, termasuk sistem 
plambing 

 Persyaratan bahan 
bangunan:  
menggunakan bahan 
bangunan yang aman bagi 
kesehatan (tidak mengandung 
B3) dan tidak menimbulkan 
dampak negatif terhadap 
lingkungan (efek silau, 
pantulan, peningkatan suhu, 
konservasi energi, serasi dan 
selarah dengan lingkungan) 
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(memiliki dokumen pedoman 
dan standar teknis yang 
berlaku untuk system 
penghawaan, system 
pencahayaan, system sanitasi 
dan penggunaan bahan 
bangunan. 

  b. Kenyamanan Memenuhi persyaratan : 
 Kenyamanan ruang gerak: 

mempertimbangkan fungsi 
ruang, jumlah pengguna, 
perabot/peralatan, aksesbilitas 
ruang 

 Hubungan antar ruang 
 Tempat duduk, meja 

memenuhi persyaratan 
ergonomi 

 Kondisi udara dalam ruang 
(pertimbangan temperatur dan 
kelembaban) nyaman, berAC 

 Pandangan: kenyamanan 
pandangan dari dalam gedung 
ke luar 

 Tingkat getaran 
 Tingkat kebisingan 

(Memiliki dokumen pedoman dan 
standar teknis yang berlaku untuk 
hubungan antar ruang, 
temperatur dan kelembaban, 
pandangan, tingkat getaran, 
tingkat kebisingan) 

  c. Keamanan 
lingkungan 

 Tersedianya unit penanggung 
jawab keamanan lingkungan 
(UPT-PLK) 

 Adanya Program keamanan 
lingkungan kampus yang 
dilaksanakan dan dievaluasi 
secara rutin 

 Tidak ada tindak kriminalitas 
dan asusila di lingkungan 
kampus 

 
4 Efektivitas 

pemakai 
bangunan/gedung 

Efektivitas  Mempunyai pedoman 
pemakaian sarana 

 Memiliki target pemakaian 
 Memiliki data pemakaian dan 

dinilai efisien dalam 
pemakaiannya 

 Dibuat rekomendasi 
perbaikan 
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5 Pemeliharaan dan 
perawatan 
bangunan gedung 

a. Pelaksanaan 
pemeliharaan 

Tersedia unit dan sdm pemelihara 
dan perawatan bangunan gedung 
atau dan perawatan pemeliharaan 
menggunakan jasa pemeliharaan 
dan perawatan gedung yang 
bersertifikat 

  b. Pemeliharaan Terselenggara kegiatan 
pemeliharaan bangunan gedung, 
meliputi:pembersihan, perapian, 
pemeriksaan, pengujian, perbaikan 
dan/atau penggantian bahan atau 
perlengkapan gedung, dan kegiatan 
sejenis lainnya berdasarkan 
pedoman pengoperasian dan 
pemeliharaan bangunan gedung 
(Memiliki dokumen tata cara 
pemeliharaan gedung) 

  c. Perawatan Perawatan meliputiperbaikan    
dan/atau penggantian bagian 
bangunan, bahan bangunan, 
dan/atau prasarana dan sarana 
berdasarkan dokumen rencana 
teknis perawatan bangunan gedung 
 

  d. Sertifikasi laik 
fungsi 

Terdapat laporan hasil kegiatan 
pemeliharaan dan perawatan yang 
digunakan untuk pertimbangan 
penetapan perpanjangan sertifikat 
laik fungsi yang ditetapkan pemda 
(setiap 5 tahun). 

  e. K3 Kegiatan pelaksanaan 
pemeliharaan dan perawatan 
bangunan gedung harus 
menerapkan prinsip-prinsip 
keselamatan dan kesehatan kerja 
(K3) 

  f. Pemeriksaan 
berkala 

Pemeriksaan berkala dilakukan 
terhadap seluruh atau sebagian 
bangunan gedung, komponen, 
bahan bangunan, dan/atau 
prasarana dan sarana dalam rangka 
pemeliharaan dan perawatan 
bangunan gedung, guna 
memperoleh perpanjangan 
sertifikat laik fungsi 
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2.  Prasarana Umum 
 

Tabel 2. Standar Mutu Prasarana Umum 
 

No Standar Kriteria Indikator 
1. Air a. Pemenuhan 

persyaratan teknis 
b. Kontinuitas aliran 
c. Kuantitas 
d. Kualitas 
e. Kepuasan 

 Sistem penyediaan air bersih, 
reservoir, perpipaan, dan 
perlengkapannya, memenuhi 
persyaratan teknis 

 Jumlah air yang tersedia 
memenuhi kebutuhan 
pemakai 

 Kualitas air memenuhi 
persyaratan air bersih 

 Aliran air mengalir secara 
menerus 

 Tidak ada keluhan dari 
pemakai 

2 Sanitasi a. Pemenuhan  
b. persyaratan teknis

  
c. Ketersedban air 

bersih  
d. Kebersihan 

WC/toilet  
e. Kepuasan pemakai 

 WC/ toilet memenuhi 
persyaratan teknis 

 Tidak ada keluhan dari 
pemakai 

 WC/toilet dalam keadaan 
bersih dan berfungsi 

 Tersedia air bersih dalam 
jumlah cukup 

3. Drainase a. Pemenuhan 
persyaratan teknis 

b. Kebersihan saluran 

 Saluran drainase dan 
bangunan air lainnya 
memenuhi persyaratan teknis 

 Saluran drainase mampu 
mengatasi aliran air puncak 
(tidak terjadi genangan air. 
banjir) 

 Saluran drainase yang 
bersih/terpelihara 

4 Instalasi pengelolaan 
limbah domestik 
Labroratorium 

Persyaratan teknis 
instalasi pengolahan 
Limbah Laboratorium 

 Memiliki pengolahan 
limbah dari laboratorium 
yang terpisah dari limbah 
domestik 

 Hasil pengolahan yang 
dibuang ke saluran 
drainse/badan air 
memenuhi baku peruntukan 
badan air setempat 

 Adanya pengawasan terhadap 
pengelolaan limbah B3 dari 
Laboratorium 
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5 Pengelolaan sampah Pengelolan sampah  
terpadu 

 Memiliki Pedoman 
perencanaan pengelolaan 
sampah terpadu secara 
lengkap 

 Memiliki 
peralatan/perlengkapan 
pengelolaan sampah mulai 
dari pewadahan (sekaligus 
pemilahan). 
Pengumpulan,TPS dan 
TPA  dengan kualitas balk 

 Pengolahan sampah 
di laksanakan dengan 
prinsip 3R Pengolahan 
sampah dengan 
insinerator, emisinya tidak 
melampaui ambang batas 

 Pengelolaan sampah 
dengan komposting 
memperhatilkan jarak 
lokasi dengan gedung 
kuliah dan bangunan 
lainnya 

 Pemeliharaan secara rutin 
 

6 Listrik a. Pemenuhan 
persyaratan teknis 
gardu dan 
perlengkapan 
peralatan listrik 

 Per lengkapan list r ik 
memenuh i per syaratan 
tekn is.  

 Tersedia gardu listrik dan 
peralatan listrik dengan 
kondisi baik (laporan 
pemeriksaan secara berkala) 

  b. Kecukupan  Proses pembelajaran tidak 
terganggu oleh kurangnya 
daya listrik 

  c. Efisiensi  Pemakaian sesuai kebutuhan 
(dokumen laporan 
penggunaan telepon dan 
lainnya 

7 Jaringan 
Telekomunikasi 

a. Tersedia jaringan 
telekomunikasi 

 Tersedia sambungan dan 
instalasi telepon dengan 
kondisi baik (laporan 
pemeriksaan secara berkala) 

 Tersedia jaringan informasi 
(JUITA) dan komunikasi 
lainnya (Misal BTS) 

  b. Kecukupan  Tidak terganggu proses 
komunikasi dan informasi 
karena minimnya jumlah 
saluran telepon dan lainnya 
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  c. Efisiensi  Pemakaian sesuai 
kebutuhan (dokumen 
laporan penggunaan 
telepon, dan lainnya) 

8 Transportasi a. Pemenuhan 
persyaratan 
konstruksi 

 Memenuhi syarat konstruksi 
jalan untuk kelas jalan yang 
sesuai 

 Memenuhi konstruksi 
jembatan sesuai dengan 
jenis dan fungsi jembatan 

  b. Pengaturan 
keterlibatan lalu 
lintas 

 Adanya pengaturan lalu 
lintas yang jelas dan tepat 

 Dilengkapi tempat 
penghentian (halte yang 
terawat baik, tempat 
pejalan kaki dan tempat 
penyeberangan yang jelas 

  c. Bis kampus 
memenuhi daya 
angkut dan 
berkualitas baik 

 Jumlah memenuhi daya 
angkut mahasiswa, 
karyawan. dan lain-lain 
(dilakukan pendataan) yang 
diselaraskan dengan jadual 
angkutan yang efisien dan 
efektif 

 Kualitas baik (fisik baik, 
terawat dan ada dokumen 
pemakaian dan perawatan) 

9 Parkir a. Pemenuhan daya 
tampung 

b. Pengaturan parkir 
c. Keamanan 

kendaraan 

 Memenuhi daya tampung 
kendaraan sivitas akademika 
 (berdasarkan pendataan), 
namun tidak mengurangi 
lahan hijau 

 Tata letak dan pengaturan 
yang tepat 

 Keamanan kendaraan di 
tempat parkir kendaraan 

10 Taman a. Penataan taman 
b. Pemilihan taman 

 Penataan taman yang 
menunjang suasana belajar 
yang nyaman 

 Pemilihan tanamanan yang 
tepat untuk lingkungan, 
keindahan tanaman  dan 
kemudahan 
perawatan/pemeliharaan 

 
 
 
 
 
 



IBadan Penjaminan Mutu AkademikI 

 

104 
 

3.  Fasilitas Pembelajaran 
Tabel 3. Standar Mutu Fasilitas Pembelajaran 

 
No Komponen Kriteria Indikator 

1. Peralatan Ruang 
Kuliah 

a. Ketersediaan 
peralatan kuliah 

b. Ketersediaan 
peralaan cadangan 

c. Ketersediaan ruang 
kuliah cadangan 

 Tersedia peralatan kuliah 
lengkap (seperti LCD, OHP, 
Whiteboard, soundsystem dan 
lain-lain 

 Tersedia peralatan kuliah 
cadangan 

 Tersedia ruang kuliah cadangan 
2. Peralatan ruang 

perkantoran 
a. Ketersediaan 

peralatan gedung 
perkantoran 

b. Usaha peralatan 
kantor 

 Tersedia peralatan kantor cukup 
modern dan lengkap 

 Usia peralatan kantor maksimal 5 
tahun 

3 Bahan dan 
perlengkapan 
perpustakaan 

a. Kesesuaian/relevan
si dan kemutahiran 
bahan pustaka 

 Jumlah judul bahan pustaka 
lengkap, relevan dan mutakhir 
dengan cakupan yang luas 

  b. Variasi jenis, 
bentuk bahan 
pustaka 

 Bahan pustaka sesuai dengan 
kebutuhan program studi dan 
bervariasi : Buku, CD-ROM, 
Microvice, Jurnal Ilmiah 

  c. Ketersediaan buku 
bermutu 

 Tersedia buku relefansi 
internasional minimal 25% 

 Tersedia dokumen disertasi, 
thesis, skripsi dan tugas akhir 
mahasiswa 

  d. Tahun terbitan  Tersedia buku teks, jurnal, 
majalah ilmiah terbitan 5 tahun 
terakhir 

  e. Rata-rata 
perbandingan 
jumlah buku 
terhadap mahasiswa 
dalam semua 
bidang kajian 

 Rasio jumlah buku terhadap 
mahasiswa dalam semua bidang 
kajian memenuhi Pedoman 
Perpustakaan Perguruan Tinggi 

  f. Aksesibilitas 
dengan sumber 
pustaka lain 

 Memiliki akses dari/ke 
perpustakaan daerah, nasional 

  g. Sarana Penunjang 
lainnya 

 Tersedia mesin fotocopy, 
microreader, internet dan intranet 

  h. Dana pengadaan 
dan pemeliharaan 
bahan pustaka 

 Dana untuk pengadaan dan 
pemeliharaan bahan pustaka 
tersedia memadai 
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  i. Aksebilitas layanan  Tersedia data layanan bahan 
pustaka/hari 

 Aksebilitas layanan 24 jam 
(webpack) 

 Layanan rujukan tidak lebih dari 
24 jam 

4 Peralatan 
laboratorium, 
bengkel, studio 
lahan percobaan, 
rumah sakit 

a. Ketersediaan dan 
kecukupan 

b. Kesesuaian 
c. Intensitas 

penggunaan 
d. Keberfungsian dan 

kemutakhiran 
e. Usia peralatan yang 

tersedia 
f. Presentasi alat yang 

mutakhir 

 Peralatan laboratorium lengkap, 
modern dan cukup mutakhir serta 
sesuai dengan kebutuhan 

 Ada perencanaan dengan dana 
yang memadai untuk pengadaan 
pemeliharaan dan peningkatan 
mutu peralatan 

 Ruangan memenuhi standar 
keamanan, keselamatan dan 
kenyamanan kerja 

 Usia peralatan maksimal 5 tahun 
 Usia peralatan yang mutakhir 

minimal 25 % 
5 Fasilitas Komputer a. Jumlah, jenis dan 

kemutakhiran 
perangkat keras dan 
lunak 

b. Aksebilitas 
c. Waktu pelayanan 
d. Dukungan 

kebijakan 
e. Rasio 

computer/mahasisw
a 

f. Pemanfaatan dalam 
pembelajaran 

g. Pemeliharaan 
system 

 Tersedia komputer dan perangkat 
lunak yang lengkap dan canggih 

 Sistem teknologi informasi harus 
selalu ditata dan diupgrade 
minimal 1 tahun 1kali. 

 Akses untuk dosen,mahasiswa 
dan pegawai lainnya miniml 18 
jam. 

 Pemakaian computer tinggi 
 Ada kebijakan pemeliharaan dan 

modernisasi computer serta 
didukung dana yang memadai. 

 Dihubungkan dengan jaringan 
local dan internet. 

 Rasio jumlah komputeter/mhsw 
max 1:10. 

ndikator 
ria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IBadan Penjaminan Mutu AkademikI 

 

106 
 

Tabel 3. (Lanjutan) 
STANDAR MUTU MANAJEMEN P.S AKADEMIK 
1. Standar Perencanaan, Pengoperasian dan Pengadaan P.S 
 

Tabel 5. Standar Mutu Perencanaan dan Pengadaan P.S 
 

No Komponen Kriteria Indikator 
 1. Perencanaan Kebutuhan, 

kesinambungan dan 
kelengkapan 

 Tersedia rencana strategik P.S 
yang dirancang sesuai mini, 
kebutuhan dan perkembangan 
IPTEK dan seni 

 Tersedia rencana tahunan dan 
rencana operasional yang tetap 
berada dalam koridor renstra 
P.S 

 Tersedia RKAT yang disusun 
sesuai dengan rencana 
operasional P.S dan disepakati 
bersama 

  2. Keberlanjutan RS Pengembangan 
sarana/prasarana 
a. Kemutakhiran 
b. Pendanaan 

Tersedia program pengembangan 
sarana dan prasarana Secara terinci 
 Sesuai dengan kemutakhiran 
 Didukung dengan dana yang 

sesuai dengan keperluan 
 Memenuhi persaratan 

administrasi dan hukum (aspek 
legal), missal ijin penggunaan 
tanah (ada SIPT), ijin 
pembangunan (ada IMB) 
 
 

3. Pengoperasian a. Penjadwalan Tersedia : 
 Jadwal pemanfaatan 
 Jadwal monitoring, evaluasi 
 Jadwal perbaikan mutu 

 
 

b. Pelaksanaan 
 
 

Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan 
rencana kerja 
 

c. Dokumentasi Tersedia dokumen tentang 
 Jumlah pemakai 
 Kondisi P.S per tahun 
 Kepuasan pemakai 
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4. Pengadaan 
Barang/ 
bangunan 

a. Mekanisme 
pengadaan barang/ 
bangunan 
 
 

Adanya dokumen pengaturan dan SOP 
pengadaan barang dan jasa 

b. Laporan pengadaan 
barang 
 
 
 
 

 Adanya dokumen implementasi 
pengadaan barang 

 Barang yang diadakah sesuai 
spesifikasi yang dibutuhkan 

 
 

 
 

2.  Pengendalian, Evaluasi dan Tindakan Perbaikan Mutu P.S Akademik 
Tabel 6. Standar Mutu Pengendalian, Evaluasi dan Tindakan Perbaikan Mutu P.S 

Akademik 

No. Komponen Kriteria Indlikator 
1. Monitoring a. Keberadaan unit/ 

penanggungjawab dan
petugas kegiatan 
monitoring kegiatan 
akademik 

 

UniUpenanggungjawab dan petugas 
kegiatan monitoring kegiatan 
akademik tersedia dan berfungsi 

b.Ketersediaan dokumen 
hasil monitoring 

 
 

Dokumen hasil monitoring disimpan 
secara sistematis 

c. Pemanfaatan data hasil 
monitoring 

 

Data hasil monitoring dimanfaatkan 
untuk keperluan evaluasi diri 

2. Evaluasi a. Laporan Evaluasi 
Diri (ED) 

Ada tim inti yang ditugaskan oleh 
pimpinan institusi untuk menyusun 
laporan Evaluasi Diri 
 Ada jadwal untuk penyusunan 

laporan secara periodik 
 Ada laporan ED terdokumentasi 

dengan balk 
 Digunakannya hasil laporan diri 

untuk keperluan menyusun 
program perbaikan mutu 
prasarana dan sarana akademik 
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b. Evaluasi Internal  Ada tim asesor internal Ul yang 
ditunjuk oleh BPMA untuk 
melakukan desk study, 
peninjauan lapangan, dan 
memberikan rekomendasi untuk 
perbaikan laporan dan perbaikan 
mutu 

 Ada diskusi mengenai temuan tim 
asesor untuk perbakan mutu P.S 
dengan pengelola institusi 

 Ada laporan hasil evaluasi 
internal 3. Perbaikan mutu Tindakan perbaikan 

mutu P.SI 
 Ada program tindakan perbaikan 

mutu P.S 
 Tindakan perbaikan mutu P.S 

dilaksanakan sesuai dengan 
rencana 

 Ada masukan tentang kepuasan 
stakeholder terhadap pengelolaan 
P.S 

4. Akreditasi/Evalua
si 
Eksternal 

Evaluasi Eksternal Ada laporan hasil akreditasi oleh 
badan yang berwenang di tingkat 
nasional, dan atau tingkat regional, 
dan atau tingkat internasional 

 
 
 
F. STANDAR MUTU MANAJEMEN P.S AKADEMIK 

1. Standar Perencanaan, Pengoperasian dan Pengadaan P.S 
Tabel 5. Standar Mutu Perencanaan dan Pengadaan P.S 

No. 
 

Komponen 
 

Kriteria 
 

Indlikator 
 

1 Perencanaan Kebutuhan, 
kesinambungan dan 
kelengkapan 

 Tersedia rencana strategik P.S 
yang dirancang sesuai mini, 
kebutuhan dan perkembangan 
IPTEK dan seni 

 Tersedia rencana tahunan dan 
rencana operasional yang tetap 
berada dalam koridor renstra P.S 

 Tersedia RKAT yang disusun 
sesuai dengan rencana operasional 
P.S dan disepakati bersama 
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2. Keberlanjutan RS Pengembangan 
sarana/prasarana 
a. Kemutakhiran 
b. Pendanaan 

 Tersedia program pengembangan 
sarana dan prasarana 

 Secara terinci 
 Sesuai dengan kemutakhiran 
 Didukung dengan dana yang 

sesuai dengan keperluan 
 Memenuhi persaratan administrasi 

dan hukum (aspek legal), misal 
ijin penggunaan tanah (ada SIPT), ijin 
pembangunan (ada IMB) 

3. Pengoperasian a. Penjadwalan Tersedia : 
 Jadwal pemanfaatan 
 Jadwal monitoring, evaluasi 
 Jadwal perbaikan mutu 

b. Pelaksanaan Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan 
rencana kerja 

c. Dokumentasi Tersedia dokumen tentang 
 Jumlah pemakai 
 Kondisi P.S per tahun 
 Kepuasan pemakai 

4. Pengadaan 
Barang/ 
bangunan 

a. Mekanisme 
pengadaan barang/ 
bangunan 

Adanya dokumen pengaturan dan SOP 
pengadaan barang dan jasa 

b. Laporan pengadaan 
barang 

Adanya dokumen implementasi 
pengadaan barang 
Barang yang diadakah sesuai 
spesifikasi yang dibutuhkan 

 
 

2.  Pengendalian, Evaluasi dan Tindakan Perbaikan Mutu P.S Akademik 
Tabel 6. Standar Mutu Pengendalian, Evaluasi dan Tindakan 

Perbaikan Mutu P.S Akademik 
 

No. 
 

Komponen 
 

Kriteria 
 

Indlikator 
 

1. Monitoring a. Keberadaan unit/ 
penanggungjawab 
dan petugas kegiatan 
monitoring 
kegiatan akademik 
 

UniUpenanggungjawab dan petugas 
kegiatan monitoring kegiatan akademik 
tersedia dan berfungsi 

b. Ketersediaandokumen 
hasil monitoring 
 

Dokumen hasil monitoring disimpan 
secara sistematis 

c. Pemanfaatan data 
hasil monitoring 

Data hasil monitoring dimanfaatkan 
untuk keperluan evaluasi diri 
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2. Evaluasi a. Laporan Evaluasi 
Diri (ED) 

 Ada tim inti yang ditugaskan oleh 
pimpinan institusi untuk menyusun 
laporan Evaluasi Diri 

 Ada jadwal untuk penyusunan 
laporan secara periodik 

 Ada laporan ED terdokumentasi 
dengan balk 

 Digunakannya hasil laporan diri 
untuk keperluan menyusun 
program perbaikan mutu prasarana 
dan sarana akademik 

 Isi dari laporan ED lengkap sesuai 
dengan yang tertera dalam 
pedoman evaluasi diri. 
 
 b. Evaluasi Internal  Ada tim asesor internal Ul yang 
ditunjuk oleh BPMA untuk 
melakukan desk study, peninjauan 
lapangan, dan memberikan 
rekomendasi untuk perbaikan 
laporan dan perbaikan mutu 

 Ada diskusi mengenai temuan tim 
asesor untuk perbakan mutu P.S 
dengan pengelola institusi 

 Ada laporan hasil evaluasi internal 
  3. Perbaikan mutu Tindakan perbaikan 

mutu P.SI 
 Ada program tindakan perbaikan 

mutu P.S 
 Tindakan perbaikan mutu P.S 

dilaksanakan sesuai dengan 
rencana 

 Ada masukan tentang kepuasan 
stakeholder terhadap pengelolaan 
P.S 

4. Akreditasi/Evalua
si 
Eksternal 
 
 

Evaluasi Eksternal 
Ada laporan hasil akreditasi oleh badan 
yang berwenang di tingkat nasional, 
dan atau tingkat regional, dan atau 
tingkat internasional 
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G. PENJAMINAN MUTU  PRASARANA DAN SARANA AKADEMIK 

MEKANISME PENJAMINAN MUTU AKADEMIK 
Mekanisme penjaminan mutu akademik dibangun berdasarkan konsep daur 

penjaminan mutu akademik. Dalam gambar berikut ini disajikan daur penjaminan 
mutu P.S Akademik STIMA IMMI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modifikasi modelQA,Vroeijnsteijn, 1995. 
Gambar 1 Daur Prosedur Penjaminan Mutu PS. 

 
Urutan kegiatan dalam penjaminan mutu P.S adalah sebagai berikut: 

1. Penyusunan laporan evaluasi diri P.S akademik oleh pimpinan Perguruan Tinggi. 
2. Kajian laporan evaluasi diri (desk study), peninjauan lapangan, 

rekomendasi/saran untuk peningkatan/ perbaikan mutu 
3. Perbaikan mutu P.S akademik oleh pimpinan Perguruan Tinggi. 
4. Reformulasi rencana kerja P.S akademik tahunan oleh pimpinan Perguruan Tinggi. 

 

FORMULASI/REFORMULASI 

- Visi dan Misi 
- Kebijakan dan Peraturan PS 
- Tujuan dan Rencana Strategis PS 
- Penentuan/Penyesuaian Standar 

PENYEMPURNAAN PS. 

- Tindakan perbaikan/peningkatan mutu 
melalui 

- Pengadaan PS 
- Perbaikan prosedur kerja 
- Perbaikan peraturan akademik 

IMPLEMENTASI dan 
PEMANTAUAN PS. 

- Pengadaan PS 
- Pemanfaatan PS. 
- Monitoring PS 

EVALUASI INTERNAL PS 

- Evaluasi diri 
- Audit terhadap prosedur kerja dan 

validasi data 
- Asesmen terhadap kinerja hasil 
- Rencana perbaikan mutu 

EVALUASI EKSTERNAL/AKREDITASI 

- Tinjauan pakar sejawat 
- Laporan public 
- Akreditasi 
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Selanjutnya pada tahun berikutnya kembali lagi pada penyusunan laporan evaluasi 
diri. Kegiatan penjaminan mutu P.S akademik ini adalah tanggung jawab pimpinan 
institusi sebagai pengelola P.S akademik di setiap lini1 Namun khusus untuk kegiatan 
evaluasi internal merupakan tanggungjawab dari masing-masing unit penjaminan mutu 
baik di setiap tingkat Perguruan Tinggi. 

 
EVALUASI DIRI 

Evaluasi diri mutu P.S merupakan upaya institusi untuk mengetahui 
gambaran mengenai keadaan, mutu P.S akademik serta kinerja institusi melalui 
pengkajian dan analisis SWOT yang dilakukan oleh institusi itu sendiri. 

 
Laporan evaluasi diri P.S ini bertujuan untuk: 
 Mengetahui peta keadaan P.S di institusi masing-masing 
 Memberikan masukan untuk perencanaan dan perbaikan P.S yang 

berkesinambungan 
 Memberikan jaminan mutu P.S 
 Memberikan informasi tentang kondisi mutu RS kepada stakeholders 
 Persiapan evaluasi eksternal (akreditasi). 
 Rangkuman eksekutif 
 Susunan tim ED 
 Daftar Isi 
 Deskripsi SWOT 
 Analisis SWOT 
 Referensi 
 Lampiran Data/Borang 

 
Borang P.S Akademik ini memuat perihal kondisi nyata P.S mencakup: 
1) jenis, jumlah dan kondisi P.S 
2) pemanfaatan P.S dan pemeliharaan 
3) kepuasan pelanggan terhadap P.S 
4) perencanaan, pengadaan, monitoring dan evaluasi serta perbaikan. 

 
 

PERBAIKAN MUTU 
 

a. Rencana Perbaikan Mutu P.S 
Program perbaikan mutu disusun mengacu pada rekomendasi dari hasil evaluai diri 
peraturan yang ada, kondisi keuangan dan sumber daya yang tersedia. Rencana 
perbaikan mutu ini memuat informasi tentang sasaran, target, tahapan, waktu 
pelaksanaan dan mekanisme kerja. 

b. Pelaksanaan Rencana Perbaikan Mutu P.S 
Perbaikan mutu P.S dilaksakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan terukur. 
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EVALUASI INTERNAL 
Evaluasi internal yang dimaksud adalah kajian terhadap laporan ED dan prosedur 

penjaminan mutu P.S. tinjauan lapangan. dan memberikan rekomendasi/saran untuk 
perbaikan mutu P.S. Hal yang dilakukan dalam kegiatan peninjauan lapangan adalah 
memeriksa apakah yang tertera dalam laporan ED sesuai dengan keadaan dan 
kebutuhan di lapangan, apakah prosedur kerja dilaksanakan sesuai pedoman yang ada, 
apakah kegiatan dan prosedur yang dilakukan memberikan dampak yang positif serta 
memberikan kepuasan bagi pelanggan? 

Dalam pelaksanaannya kegiatan ini dilakukan oleh asesor STIMA IMMI 
yang dikoordinir oleh BPMA/UPMA. Hasil evaluasi internal berupa rekomendasi 
untuk perbaikan mutu. 

 
REFORMULASI RENCANA KERJA 

Hasil rekomendasi mengenai perbaikan yang diperlukan merupakan pertimbangan 
bagi pengelola dalam memperbaiki rencana kerja tahunan yang disebut sebagai 
reformulasi rencana kerja tahunan dan rencana anggaran tahunan 

 
 
H. PENUTUP 

Dalam penjaminan mutu di STIMA IMMI, prasarana dan sarana merupakan 
komponen pendidikan yang mampu mendorong STIMA IMMI menuju tercapainya visi 
yang dikehendaki. Dengan tersedianya prasarana dan sarana yang memenuhi standar 
mutu yang diinginkan dan dikelola dengan balk, akan memudahkan STIMA IMMI 
dalam pencapaian tujuan dan akan menaikkan citra STIMA IMMI di dalam luar negeri 
serta terciptanya atmosfir akademik yang kondusif. 
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