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KATA PENGANTAR 

 
Dalam rangka mengikuti perkembangan dunia pendidikan tinggi, Sekolah 

Tinggi Manajemen IMMI melalui Badan Penjaminan Mutu Akademik (BPMA) 

membuat laporan yang berisikan Hasil Audit yang telah dilakukan oleh Program 

Studi D3 (Ahli Madya) Diploma Tiga Manajemen, Program Studi Sarjana (S1) 

Manajemen dan Program Studi Pascasarjana (S2) Magister Manajemen. 

Laporan Hasil Audit Badan Penjaminan Mutu Akademik (BPMA) untuk 

memenuhi kewajiban Lembaga kepada Para Pemangku Kepentingan (stakeholder) 

di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen IMMI agar upaya penjaminan mutu, 

baik pendidikan (Pengajaran) dan Penelitian serta Pengabdian Masyarakat dapat 

berhasil demi terwujudnya visi dan misi serta tujuan institusi. 

 

 

Jakarta, 25 Desember 2013 

Ketua STIMA IMMI, 

 

 

 

Dr. Zulkifli Rangkuti, SE, MM 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

 

Sekolah Tinggi Manajemen IMMI sebagai unit pengelola Program D3 (Ahli 

Madya) Manajemen, Sarjana (S1) Manajemen dan Pascasarjana (S2) Magister 

Manajemen memiliki kepentingan untuk memonitor dan mengevaluasi dari unit 

pelaksana kegiatan akademik dibawahnya. 

Dalam pelaksanaan proses akademiknya Sekolah Tinggi Manajemen IMMI 

yang selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam penentuan temuan selama 

pelaksanaan audit 

Berdasarkan hasil audit ditemukan bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan 

akademik terdapat beberapa ketidaksesuaian (KTS) antara lain : 

1. Prodi didukung dosen dan pegawai yang memadai tetapi masih belum sesuai 

dengan harapan. 

2. Jadwal pemeliharaan dan perbaikan peralatan tidak ada. 

3. Borang daftar hadir dan monitoring perkuliahan belum menyertakan mahasiswa 

untuk tandatangan keabsahan.  

4. Bahan dan SDM untuk laboratorium dasar masih kurang.  

5. Pelaksanaan Ujian Mata Kuliah tidak dilengkapi berita acara.  

6. Penelitian dosen belum melibatkan mahasiswa untuk penyelesaian tugas akhir  

 

Sesuai hasil temuan di atas maka direkomendasikan untuk pihak audit  agar : 

1. melakukan sosialisasi kepada para dosen berkaitan dengan peningkatan minat 

sebagai dosen dilanjutkan dengan pengusulan kekurangan SDM disertai analisis 

kebutuhan kekinian materi pengajaran. 

2. membuat jadwal pemeliharaan dan perbaikan peralatan yang didahului dengan 

peningkatan pemahaman pentingnya rencana pemeliharaan  

3. memperbaiki mutu yang sudah ditetapkan dalam mencapai sesuai dengan visi 

dan misi serta tujuan institusi berupa Badan Penjaminan Mutu Akademik 

(BPMA) dengan berkoordinasi dengan Lembaga Gugus Kendali Mutu (GKM) 

dilevel Program Studi (Prodi) menyusun Laporan Badan Penjaminan Mutu 



 

Audit Mutu Akademik Internal STIMA IMMI Tahun 2013     62 

Akademik (BPMA) dengan tujuan memenuhi kewajiban untuk para pemangku 

kepentingan yang diharapkan terjaminya mutu akademik sehingga 

terlegalisasinya mutu diperoleh oleh mahasiswa. 

4. Meningkatkan usulan alokasi dana praktikum mahasiswa dengan disertai 

analisis kebutuhan  

5. Membuat berita acara ujian mata kuliah.  

6. Mengarahkan mahasiswa melakukan tugas akhir dengan jadwal dan materi 

menyesuaikan dengan penelitian dosen.  

 

Dengan ditindaklanjutinya beberapa rekomendasi di atas sesuai dengan 

rencana perbaikan yang telah dibuat diharapkan dapat terwujud pencapaian mutu 

akademik internal pada Sekolah Tinggi Manajemen IMMI serta harapan dan 

permintaan dari para pemangku kepentingan (stakeholder). 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang 

paling dalam kami panjatkan kepada Allah pencipta alam semesta karena hanya 

dengan bimbinganNya saja maka Laporan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) 

oleh BPMA tahun 2014 dapat kami selesaikan. Laporan ini merupakan laporan 

hasil audit yang dilaksanakan oleh Tim Audit Mutu Akademik Internal dalam hal  

ini dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) pada Program Studi berdasarkan 

Surat Tugas Ketua Sekolah Tinggi Manajemen IMMI. 

Laporan ini memuat beberapa temuan yang secara keseluruhan telah 

mendapat tanggapan dari pihak teraudit. Disamping itu, laporan ini juga memuat 

rekomendasi untuk koreksi temuan-temuan tersebut. Kami berharap bahwa 

temuan-temuan tersebut dapat segera dikoreksi sehingga mutu penyelenggaraan 

pendidikan tinggi di Prodi tersebut dapat ditingkatkan. 

Kami ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak 

teraudit yang telah berlaku sangat kooperatif selama proses audit berlangsung. 

Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkenan 

mambantu sehingga kegiatan audit ini dapat terlaksana dengan lancar. 

 

 

Jakarta, 28 Desember  2013 

Ketua Badan Penjaminan Mutu Akademik 

Sekolah Tinggi Manajemen IMMI 

 

 

 

Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, SH, MM 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang  

Sejak terbitnya Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional maka arah penyelenggaraan pendidikan tinggi telah berubah 

secara drastis. Dari penyelenggaraan pendidikan yang bersifat sarwa negara dimana 

peran negara sangat besar dalam menetapkan arah penyelenggaraan pendidikan tinggi 

beralih ke pendidikan tinggi yang bersifat pada pemenuhan kebutuhan para pemangku 

kepentingan (stakeholder) atau bursa kerja. 

Perubahan arah pendidikan tersebut disertai dengan perubahan paradigma 

dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu bahwa penyelenggaraan satuan 

pendidikan tinggi harus didasarkan pada prinsip otonomi, akuntabilitas, penjaminan 

mutu dan evaluasi yang transparan (UU RI No. 20 thn 2003 pasal 51 ayat 2). Dari ayat 

tersebut terdapat lima (5) unsur sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi yaitu 

otonomi, akuntabilitas, akreditasi, mutu dan evaluasi. 

Tuntutan masyarakat terhadap mutu produk dan layanan pendidikan tinggi 

semakin hari akan semakin tinggi. Apalagi dengan adanya kompetisi tenaga kerja 

antar bangsa sebagai dampak globalisasi. Oleh sebab itu, pemerintah berusaha 

membudayakan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan berbagai instrumen 

diantaranya akreditasi dan penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Diharapkan 

pembudayaan mutu ini pada akhirnya berhasil meningkatkan produk dan layanan 

pendidikan tinggi sehingga baik lulusan maupun produk-produk lainnya mempunyai 

nilai kompetitif secara global. 

Tuntutan paradigma baru yang berkaitan dengan prinsip mutu tersebut diatas 

semakin dipertegas dengan terbitnya peraturan pemerintah (PP) Republik Indonesia 

(RI) Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pasal 51 ayat 

2 dari PP RI tersebut menyatakan bahwa semua satuan pendidikan pada jalur formal 

dan non formal wajib melaksanakan mutu pendidikan. 
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STIMA IMMI menyambut tuntutan paradigma baru prinsip mutu dalam 

penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut secara positif, sebab pada dasarnya upaya 

peningkatan mutu pendidikan bukan hanya merupakan pemenuhan terhadap tuntutan 

peraturan tetapi lebih merupakan pemenuhan terhadap tuntutan stakeholder yang 

semakin kritis. Berkaitan dengan hal ini STIMA IMMI telah melakukan berbagai 

upaya termasuk diantaranya adalah upaya menerapkan sistem manajemen mutu 

sebagai sarana pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu. 

Upaya penerapan sistem manajemen mutu telah dirintis sejak tahun 2004. 

Upaya ini diawali dengan kegiatan sosialisasi sistem penjaminan mutu ke semua unsur 

organisasi STIMA IMMI. Kemudian akan disusul dengan pelatihan auditor mutu 

akademi internal dengan tujuan untuk menyiapkan tenaga-tenaga yang memahami 

sistem penjaminan mutu dan prinsip-prinsip audit internal disemua Program Studi di 

lingkungan STIMA IMMI. Disamping itu, telah dilakukan penyusunan dokumen-

dokumen yang digunakan sebagai landasan substansi penjaminan mutu tingkat 

universitas. Namun demikian, hasil dari semua upaya tersebut belum sesuai harapan. 

Hingga saat ini semua program studi yang telah menerapkan penjaminan mutu dengan 

menggunakan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 sebagai instrumennya.  

Kegiatan audit mutu akademik ini dilakukan dalam rangka mengetahui sejauh 

mana semua prodi memenuhi aturan-aturan dan standar yang berlaku dalam 

penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama dalam aspek kurikulum, pengajaran dan 

suasana akademik. Hasil dari audit ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

apakah kurikulum, pengajaran dan suasana akademik yang berlaku di masing-masing 

prodi akan bias menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan 

kompetensi yang telah ditetapkan dimasing-masing prodi. 

 

 

1.2. Tujuan Audit  

Tujuan dari audit mutu akademik ini adalah sebagai berikut :  

1) Meneliti kepatuhan prodi terhadap kewajiban legalitas dan akreditasi  

2) Meneliti kepatuhan prodi terhadap kewajiban untuk melaksanakan penjaminan 

mutu  

3) Meneliti apakah kurikulum disusun berdasarkan kompetensi yang berasal dari 

stakeholder dan aturan / standar pemerintah  
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4) Untuk memastikan bahwa proses pengajaran di prodi diselenggarakan 

berdasarkan pada aturan/standar yang berlaku  

5) Untuk mengetahui bahwa prodi mempunyai upaya untuk meningkatkan suasana 

akademik yang lebih kondusif.  

 

 

1.3. Lingkup Audit  

1) Sasaran Audit  

Penyelenggaraan kegiatan akademik meliputi legalitas dan akreditasi, visi, misi 

dan tujuan, organisasi dan perencanaan, manajemen sumberdaya, kurikulum, 

proses pembelajaran, suasana akademik, sistem manajemen mutu akademik, dan 

pengukuran, analisis, dan perbaikan di Program Studi Sarjana Manajemen (S1). 

2) Periode yang diaudit  

Pelaksanaan kegiatan akademik semester Genap TA 2012/2013 dan Ganjil TA 

2013/2014.  

 

 

1.4. Dasar Hukum/Aturan yang digunakan  

1. PP RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  

2. PP RI nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan  

3. PP RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan PP RI nomor 17 

tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan  

 

 

1.5. Batasan Audit  

Semua informasi tentang legalitas dan akreditasi, visi, misi dan tujuan, 

organisasi dan perencanaan, manajemen sumberdaya, kurikulum, proses pembelajaran, 

suasana akademik, sistem manajemen mutu akademik, dan pengukuran, analisis, dan 

perbaikan di Program Studi Pascasarjana (S2) Magister Manajemen semester Genap 

TA 2012/2013 dan Ganjil TA 2013/2014, Manajemen Sarjana Manajemen (S1) 

semester Genap TA 2012/2013 dan Ganjil TA 2013/2014 serta Diploma Tiga (D3) 

Manajemen semester Genap TA 2012/2013 dan Ganjil TA 2013/2014, 
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Audit meliputi prosedur-prosedur yang dirancangkan untuk memberikan 

keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan 

penyelenggaraan pendidikan yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik 

STIMA IMMI. 

 

 

1.6. Metode Audit  

Kegiatan audit dimulai dengan melakukan audiensi sebagai kunjungan awal 

dengan pimpinan maupun bagian yang terkait dengan kegiatan akademik di prodi. 

Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapangan. Data dan 

informasi selanjutnya dianalisis hingga diperoleh hasil. Pembahasan dilakukan untuk 

verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari 

teraudit. 

 

 

1.7. Tahapan Audit  

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan 

oleh kantor Badan Penjaminan Mutu Akademik (BPMA). Tim Auditor kemudian 

melakukan perencanaan audit, desk evaluation, visitasi, penyusunan temuan dan 

rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit pada Program Pascasarjana (S2) 

Magister Manajemen dilaksanakan pada tanggal 02 – 11 Desember 2013, Program 

Studi Sarjana Manajemen (S1) dilaksanakan pada tanggal 16-25 Desember 2013 dan 

Program Diploma Tiga (D3) Manajemen dilaksanakan pada tanggal 18 – 28 Agustus 

2014. Tahap tindak lanjut hasil audit dan tahap evaluasi kegiatan audit dilakukan oleh 

BPMA STIMA IMMI. 
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1.8. Pengorganisasian Tim Audit  

1. Ketua BPMA :  

Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, SH, MM 

2. Ketua GKM Program Studi Pascasarjana Magister Manajemen :  

Dr. Sugito Effendi, M.Si 

3. Ketua GKM Program Studi Sarjana Manajemen :  

Ir. Munawir, MM 

4. Ketua GKM Program Studi Diploma Tiga Manajemen :  

Ir. Aswin Naldi Sahim, MM 
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BAB II 

HASIL PEMERIKSAAN 
 

2.1. Temuan yang diperoleh oleh Gugus Kendali Mutu (GKM)  

Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) Program Studi Pascasarjana (S2) 

Magister Manajemen STIMA IMMI Semester Genap TA 2012/2013 dan Ganjil TA 

2013/2014. 

1.  Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai 

1.1.  Visi  :  Menjadikan Program Studi Manajemen unggul di tahun 2020 di 

Bidang Manajemen SDM, Manajemen Pemasaran, Manajemen 

Keuangan dan Manajemen Pendidikan. Sangat disarankan/agar 

dijelaskan latar belakang dan analisisnya dengan didukung 

tahapan dalam menempuh pencapaiannya pada tahun 2020. 

1.2.  Misi  :  

1. Menyelenggarakan program pendidikan dan pengajaran 

secara professional dan ilmiah sebagai wacana 

pembelajaran dalam bidang manajemen SDM, manajemen 

pemasaran, manajemen keuangan dan manajemen 

pendidikan. 

2. Melaksanakan penelitian terapan yang menunjang 

pengembangan ilmu pengetahuan dan keahlian dalam 

manajemen SDM, manajemen pemasaran, manajemen 

keuangan dan manajemen pendidikan secara nyata dan 

berhasil guna. 

3. Menyebarkan hasil penelitian terapan, kajian maupun paket 

ilmu pengetahuan dan keahlian tepat guna untuk 

kepentingan masyarakat dengan menjunjung etika profesi. 

4. Mengadakan kegiatan pengabdian pada masyarakat secara 

edukatif, konsisten dan terprogram dengan mengacu pada 

telaah dan kajian bidang manajemen SDM, manajemen 

pemasaran, manajemen keuangan dan manajemen 

pendidikan. 
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5. Menciptakan SDM yang profesional untuk memberikan 

pelayanan yang prima. 

6. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung 

proses pembelajaran yangberkualitas. 

7. Menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam upaya 

mengembangkan institusi dan sumber daya manusia yang 

professional, berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam 

bidang manajemen SDM, manajemen pemasaran, 

manajemen keuangan dan manajemen pendidikan. 

8. Mendiseminasikan hasil inovasi dalam bidang ilmu 

manajemen sehingga terjadi transformasi yang terus 

menerus untuk mencapai pengakuan nasional dan 

internasional. 

 1.3.  Tujuan :  

1. Meningkatkan kemampuan dan daya saing lulusan di 

bidang manajemen  

2. Menghasilkan  lulusan yang memiliki kompetensi dibidang 

pengembangan sumber daya manusia serta pengelolaan 

keuangan  

3. Menghasilkan penelitian yang memberikan kontribusi 

terhadap masyarakat dan pengembangan ilmu manajemen. 

4. Meningkatkan peran lulusan dalam pemberdayaan 

sumberdaya manusia dan membangun value  bagi 

masyarakat. 

 

2.   Organisasi dan manajemen. 

 2.1.  Sistem Tata Pamong (Good University Governance) : agar dilakukan 

evaluasi secara periodik, sehingga dapat berlangsung sesuai dengan 

ketangkasan organisasi. 

2.2. Kepemimpinan : Pola kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi 

dan kepemimpinan publik agar dijalankan sesuai apa yang sudah ditentukan 

oleh standar operasi dan prosedur (SOP) agar dapat efisien dan efektif. 
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2.3.  Sistem Pengelolaan :  dalam rencana kerja (work plan) dalam penerapan 

fungsi manajemen agar didukung dengan baik sehingga memberikan hasil 

yang optimal. 

2.4.  Penjaminan Mutu : bertujuan untuk memberikan jaminan kelayakan mutu 

akademik yang berdampak ada masyarakat dan para pemangku kepentingan 

diharapkan menambah nilai kepercayaan (trust value), otomatis berdampak  

terhadap nilai kepercayaan masyarakat, agar lebih ditingkatkan baik dalam 

pengembangan kurikulum, perencanaan dan persiapan dan pelaksanaan dan 

aplikasi dalam pelaksanaan pembelajaran, serta dukungan pengembangan 

SOP dan dilihat umpan balik (feedback) dari pengguna serta sebagai bahan 

dari kegiatan pelacakan alumni (tracer study). 

 2.5.  Dukungan jumlah dan peningkatan tenaga pendukung akademik yang baik 

agar dapat meningkatkan kinerja perguruan tinggi sehingga tercapai tujuan 

sesuai dengan visi dan misi program studi.  

 

3.  Proses Pembelajaran.  

3.1.  Rasio dosen dan mahasiswa.  

-  Jumlah mahasiswa = juml. mhsw reguler + juml. mhsw transfer = 2.773 

-  Jumlah dosen = 71  

-  Jadi rasio dosen : mahasiswa = 1 : 40.  

3.2.  Memonitor proses pembelajaran dalam bentuk form kehadiran dosen, 

mahasiswa yang ditanda tangani ketua kelas dan penjelasan materi 

pembelajaran pada setiap perkuliahan agar dapat berjalan dengan baik dan 

ditingkatkan secara menyeluruh semua mata kuliah yang diajarkan sehingga 

dapat diketahui semua pihak untuk dapat diketahui semua pihak terkait di 

bidang akademik. 

3.3.  Disarankan dalam pengisian KRS (Kartu Rencana Studi) sesuai jadual 

kalender akademik yang sudah ditetapkan sehingga proses kegiatan 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik. 
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4.  Kurikulum dan Organisasi Mata Kuliah. 

 4.1. Dalam kurun waktu tertentu perlu/agar melakukan peninjauan kurikulum 

(update), sehingga salah satu cara meningkatkan mutu lulusan dan sesuai 

apa yang diminati pasar (link and match). Dalam penetapan mata kuliah 

wajib, maka kuliah pilihan, praktek dan sejumlah sks yang harus ditempuh, 

serta kewajiban jumlah presentase kehadiran, tugas mandiri, UTS dan UAS 

sesuai kalender akademik. 

4.2.  Disarankan/agar adanya ketertiban dalam mengambil mata kuliah sesuai 

ukuran kehausan pengambilan mata kuliah. 

 

5.  Pelaksanaan Ujian bagi Mahasiswa.  

5.1.  Agar pelaksanaan ujian (UTS, UAS, Tesis) sesuai dengan kalender 

akademik yang ada sesuai dengan ketetapan, sehingga tidak ada yang tidak 

sesuai jadwal. 

5.2.  Nilai hasil UTS, UAS dan Tesis disarankan sesuai dengan jadual 

akademik, sehingga dapat berjalan dengan baik. 

 

6.  Kemajuan dan Hasil Belajar Mahasiswa.  

6.1.  Mahasiswa Non Reguler ada kecenderungan kurang dalam mengikuti 

pembelajaran. Oleh karena itu disarankan adanya pembinaan akademik 

dalam bimbingan dan konseling apabila diperlukan. 

6.2.  Hasil kelulusan mahasiswa dengan IPK yang masih terdapat minimal 

sebesar 3.07 agar dapat dilakukan pembinaan sehingga IPK nya dapat lebih 

ditingkatkan dan dapat bersaing di dunia lapangan pekerjaan. 

 

7.  Dukungan dan Bimbingan untuk Mahasiswa.  

7.1.  Bentuk layanan kepada mahasiswa dalam bentuk Pembimbing Akademik 

(PA), Bimbingan Konseling (BK) perlu lebih diintensifkan, agar dapat hasil 

monitoring yang lebih baik. 

7.2.  Agar kegiatan seminar dan kegiatan proceding lebih diaktifkan, sehingga 

membentuk kegiatan akademik dan budaya scholar sehingga dapat 

meningkatkan soft skill mahasiswa yang pada akhirnya memberikan manfaat 

bagi institusi. 
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7.3. Agar himpunan alumni dapat lebih diaktifkan, melakukan pertemuan-

pertemuan rutin sehingga memberi dampak citra di masyarakat supaya 

tercapainya tridharma perguruan tinggi. 

 

8.  Sumber Pembelajaran.  

8.1.  Agar lebih ditingkatkan interaksi antara tenaga pendidik/dosen dengan 

mahasiswa dalam forum tertentu membahas topik atau issue terkini, baik di 

dalam maupun di luar kampus sehingga tercipta budaya scholar. 

8.2.  Agar lebih ditingkatkan interaksi antara tenaga pendidik/dosen dengan 

tenaga pendukung akademik dalam suatu forum kegiatan, baik di dalam dan 

di luar kampus sehingga terjalin budaya keakraban.  

8.3.  Agar lebih ditingkatkan interaksi antara tenaga pendidik/dosen dengan 

mahasiswa, pendukung akademik dalam kegiatan bersama untuk lebih tahu 

apa yang menjadi kendala dalam pencapaian visi, misi dan tujuan dari 

institusi.  

8.4.  Agar lebih ditingkatkan dari fasilitas dalam kegiatan perkuliahan maupun 

kegiatan ilmiah lainnya (seminar, lokakarya, workshop dan proceding) dan 

kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa dan dukungan, 

pengembangan gerbang ilmu pengetahuan (perpustakaan), kuantitas dan 

kualitas serta dampak kepada masyarakat dalam bidang penelitian dan 

pengabdian masyarakat. 

 

9.  Kompetensi Lulusan.  

9.1. Tanggapan pihak pengguna (enduser) bahwa kemampuan bahasa Inggris 

lulusan masih belum baik (cukup) sehingga perlu ditingkatkan frekuensi non 

SKS yang mampu meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa.  

9.2.  Karena lulusan pascasarjana, kebanyakan mahasiswa bekerja agar 

ditingkatkan kualitas kompetensi sehingga pengguna (enduser) 

mendapatkan manfaat dalam penggunaan lulusan.  
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10.  Sumber Daya Manusia.  

10.1.  Perlu/agar ditingkatkan peningkatan kualitas mutu dosen dalam bentuk 

studi lanjut, dalam bentuk peningkatan strata lanjut (S3), serta keaktifan 

dosen dalam bentuk pemenuhan fungsi tridharma perguruan tinggi. 

10.2. Sangat perlu/agar ditingkatkan pemanfaatan fasilitas informasi dan 

teknologi dalam kegiatan ilmiah dosen, sehingga dapat lebih meningkatan 

kualitas dosen. 

 

11.  Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. 

 11.1. Agar memotivasi dan dibuatkan aturan kewajiban dosen untuk melakukan 

penelitian, dan hasil penelitian diseminarkan atau dilakukan dalam forum 

ilmiah (prosiding) dengan melibatkan stakeholder (para pemangku 

kepentingan) yang dihadiri oleh mahasiswa, dosen dan tenaga pendukung 

akademik, baik yang dibiayai berasal dari dalam maupun dari luar kampus. 

11.2. Hasil penelitian tersebut nantinya diseminarkan di forum nasional maupun 

internasional sehingga menambah soft skill dosen ataupun mahasiswa yang 

terlibat didalamnya. 

11.3. Agar seminar proposal tesis mahasiswa dapat dipresentasikan dalam 

bentuk koloqium yang dapat meningkatkan soft skill dosen ataupun 

mahasiswa yang berguna untuk pengkinian (update) kegiatan. 

11.4. Agar target jumlah penelitian dosen secara institusi (STIMA IMMI) dibuat 

dalam satu semester, baik antara dosen, dosen dan mahasiswa, baik dana 

mandiri maupun dana yang berasal dari kampus. 

 11.5. Agar penelitian yang sudah layak untuk dipublikasikan ke masyarakat 

kemudian di upload di website STIMA IMMI, sehingga penelitian tersebut 

bisa mendapatkan kredit point sebagai individu, maupun institusi sebagai 

sarana akreditasi.  

11.6. Agar memotivasi dan membuat aturan tentang kewajiban dosen dalam 

bentuk tridharma, paling tidak 1 (satu) tahun satu semester, baik yang 

dilakukan mandiri maupun yang di biayai oleh institusi ataupun 

melibatkan pihak lain. 
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11.7. Hasil penelitian dan pengabdian masyarakat, disarankan agar bisa 

diarahkan secara mandiri atau berkelompok, dengan atau tanpa mahasiswa 

dan didaftarkan ke ISBN, sehingga mendapat kredit poin baik untuk 

individu ataupun institusi.  

11.8. Target dalam pemenuhan kewajiban dan penelitian dan pengabdian 

masyarakat agar dimonitoring dan evaluasi dengan baik sehingga tercapai 

visi dan misi serta tujuan Lembaga/Institusi (STIMA IMMI).  

 

12.  Pembiayaan  

12.1. Sumber pembiayaan institusi yang masih berasal dari SPP Mahasiswa, 

disarankan agar banyak menggali dana melibatkan dalam bentuk penelitian 

dan pengabdian masyarakat, sehingga komposisi pembiayaan mengurangi 

ketergantungan dari SPP mahasiswa. 

12.2. Pembiayaan lainnya disarankan agar digunakan untuk pengembangan 

sarana prasarana yang sudah uzur/tua, sehingga kekinian (update) 

dukungan, sarana prasarana menambah citra/image kepada pemangku 

kepentingan (stakeholder). 

 

13.  Sarana dan Prasarana 

13.1. Agar ditingkatkan mutu, pintu kelas yang kurang memadai, perawatan AC 

yang teratur sehingga terciptanya kondisi yang nyaman. 

13.2. Agar buku perpustakaan secara kuantitas (jumlah) dan kualitas (yang 

baru) dikinikan dalam jumlah maupun edisi sehingga memenuhi 

perkembangan untuk dapat peningkatan mutu secara akademik sehingga 

proses belajar mengajar menjadi lebih baik lagi. 

13.3. Agar dari segi layanan ditingkatkan terutama di counter yang melayani 

mahasiswa dan dosen, sehingga terciptanya pelayanan prima. 

 

14.  Penjaminan Mutu  

14.1. Agar/perlu menata kembali dalam pengembangan kurikulum sesuai 

dengan kebutuhan serta kondisi pasar tenaga kerja, sehingga para 

pengguna (enduser) mendapatkan manfaat dari adanya perguruan tinggi 

STIMA IMMI yang berdampak pada citra (image) STIMA IMMI.  
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14.2. Agar/perlu evaluasi secara periodik dalam peninjauan kurikulum sehingga 

kekinian (update) terhadap mutu terutama penjaminan mutu sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan. 

 

15.  Sistem Pengelolaan 

15.1. Agar/perlu ditata kembali dalam bidang manajemen pelayanan, baik di 

prodi maupun di institusi sehingga capaian target visi, misi serta tujuan 

Prodi maupun institusi dapat tercapai.  

15.2. Agar/perlu di dorong melibatkan dosen dan mahasiswa dalam pencapaian 

hibah penelitian dan pengabdian masyarakat sehingga mendapat citra 

(image) daripada STIMA IMMI. 

  

 16.  Kerjasama  

Sedikit kerjasama yang dilakukan prodi S2 (Pascasarjana) dengan pihak lain yang 

selama ini kerjasama dilakukan institusi (STIMA IMMI), kedepan perlu didorong 

sehingga pencapaian Pimpinan yang efektif berjalan. 

 

Jakarta, 02 Februari 2014  

Gugus Kendali Mutu (GKM) 

Ketua, 

 

 

Dr. Sugito Effendi, M.Si 
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2.2   Jawaban dari Hasil Temuan Gugus Kendali Mutu (GKM) 

Temuan yang diperoleh oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) dalam Audit Mutu 

Akademik Internal (AMAI) Program Studi Pasca Sarjana (S2) Magister Manajemen 

STIMA IMMI Semester Genap TA 2012/2013 dan Ganjil TA 2013/2014. 

1.  Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai 

1.1.  Visi  :  Dalam pencapaian sesuai tahapan yang dilakukan  dan sesuai 

Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) 

yang menjadi dasar dalam menuju pencapaiannya sehingga 

sesuai dengan yang disarankan agar dalam pencapaiannya 

sesuai dengan rencana. 

1.2.  Misi  :  

1. Dalam pelaksanaannya, di tahun-tahun mendatang 

kemungkinan misi ada perubahan khususnya di misi no. 1, 

sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika keilmuan 

khususnya Manajemen. 

2. Upaya dalam pencapaiannya akan direncanakan sehingga 

dalam pencapaiannya dapat dipenuhi. 

3. Diupayakan dalam penyebarannya melalui media jurnal-

jurnal terakreditasi dan jurnal internasional yang bereputasi, 

sehingga dalam pencapaiannya dapat memenuhi misi no. 3. 

4. Dalam pelaksanaannya pemenuhan misi no. 4 sudah dalam 

pelaksanaannya, pemenuhan dalam bidang tertentu, seperti 

Manajemen Keuangan dan Manajemen Pendidikan masih 

terbatas dalam pelaksanaannya. 

5. Tahapan yang dilakukan dalam penciptaan SDM yang 

profesional dalam memberikan pelayanan prima mengikuti 

arahan dari institusi, sehingga dalam pelaksanaan bisa 

terjadi sikronisasi dimana pelayanan (service) kunci utama 

dalam industri jasa. 

2. Industri jasa, sarana dan prasarana merupakan kunci 

keberhasilan dalam pencapaian tujuan akhir (mutu) dalam 

pelaksanaannya sudah dilakukan bertahap sesuai dengan 

Rencana Induk Pengembangan (RIP) dari Yayasan. 
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3. Dalam hal ini kerjasama terkait dengan pengembangan 

institusi berjalan sesuai keinginan dari STIMA IMMI, 

sehingga selaras dengan visi dan misi dari Lembaga 

(Institusi). 

4. Pelaksanaan diseminasikan hasil inovasi dalam bidang ilmu 

manajemen sehingga transformasi sudah dilakukan melalui 

jurnal aliansi (Pascasarjana) dan beberapa kegiatan 

akademik, seminar, kuliah umum maupun kegiatan 

prosiding lokal.  

1.3. Tujuan :  

1. Dalam peningkatan kemampuan dan daya saing lulusan 

dibekali dengan pemahaman kehidupan diluar kampus, 

sehingga mereka siap dalam menghadapi tantangan ke 

depan. 

2. Peningkatan kompetensi dibidang pengembangan 

sumberdaya manusia serta pengelolaan keuangan dalam 

bentuk kegiatan belajar mengajar (KBM) dibekali dengan 

pengembangan diri serta peningkatan dalam pengelolaan 

kesejahteraan (wealth management). 

3&4. Dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi, khususnya 

penelitian diarahkan pemberdayaan sumber daya manusia 

dan membangun nilai-nilai luhur masyarakat 

 

2.  Organisasi dan manajemen. 

 2.1.  Sistem tata pamong, yang selama ini berjalan dilakukan evaluasi dan 

pengayaan (enrichment) secara periodik, sehingga dapat membuat tata 

pamong tangkas organisasi, kreatif dan dekat dengan pelanggan (customer). 

2.2. Dalam kepemimpinan (Leadership) disesuaikan dengan kebutuhan 

organisasi sehingga dapat berjalan dalam bidang terapan organisasi secara 

efektif dan efisien. 

2.3.  Sistem pengelolaan sudah sesuai dengan rencana kerja, sehingga dapat 

diperoleh sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. 
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2.4.  Dalam mendukung jaminan kelayakan mutu akademik berkelanjutan yang 

berdampak pada masyarakat dan pemangku kepentingan secara rutin sudah 

dilakukan sehingga berdampak pada nilai kepercayaan agar pengguna 

(enduser) mendapatkan suatu nilai tambah (added value). 

2.5.  Supaya mutu (quality) akademik berkelanjutan perlu peningkatan 

pendukung akademik terus menerus dilakukan pemenuhannya, sehingga 

dengan rutin berdampak pada dosen dan mahasiswa dapat tercapai sesuai 

aturan yang berlaku. 

 

3.  Proses Pembelajaran.  

3.1.  Rasio dosen dan mahasiswa.  

Upaya dalam pemenuhan hal yang ideal dalam pencapaiannya terus 

dilakukan sehingga tercapainya pemenuhan rasio yang ideal. 

3.2.  Dalam monitoring terus dilakukan sehingga pencapaiannya pemenuhan 

proses pembelajaran sempurna, sehingga dapat memenuhi kelengkapan 

persyaratan (check and balance). 

3.3.  Pelaksanaannya sampai saat ini sudah dilakukan, sehingga dalam proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik. 

 

 

4.  Kurikulum dan Organisasi Mata Kuliah. 

 4.1. Dalam pengkinian kurikulum (updated) terus menerus dilakukan 

penyempurnaan, sehingga sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, 

dengan dilakukan rapat kurikulum dengan melibatkan industri (endurser) 

dalam hal ini sebagai pengguna, dan dalam penerapannya kurikulum terkini 

dilakukan melalui UTS, UAS dan tugas terstruktur sehingga dapat dilakukan 

pengkinian dan pengembangan kurikulum secara baik dan benar sesuai 

dengan keinginan industri. 

4.2.  Menjadikan perhatian kami untuk menindak lanjutinya. 

 

5.  Pelaksanaan Ujian bagi Mahasiswa.  

5.1.  Menjadikan perhatian kami untuk menindak lanjutinya. 

5.2.  Menjadikan perhatian kami untuk menindak lanjutinya. 
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6.  Kemajuan dan Hasil Belajar Mahasiswa.  

6.1.  Menjadikan perhatian kami untuk menindak lanjutinya. 

6.2.  Menjadikan konsentrasi kami untuk itu lebih ditekankan kepada Dosen 

(Tenaga Pengajar) agar dalam pemberian pembelajaran lebih ditingkatkan 

dan monitoring, sehingga bagi mahasiswa yang kurang bisa mencapai 

standar diatas 3.07. 

 

7.  Dukungan dan Bimbingan untuk Mahasiswa.  

7.1.  Menjadikan perhatian kami untuk menindak lanjutinya. 

7.2.  Dalam mendukung budaya akademik berupa seminar dan proceding dalam 

pengelolaan ke depan dengan cara berkoordinasi dengan LPPM terus 

menerus ditekankan sehingga mahasiswa. 

7.3. Menjadikan konsentrasi kami untuk menindak lanjutinya, sehingga 

keberlangsungan dan keberlanjutan tercapai. 

 

8.  Sumber Pembelajaran.  

8.1.  Menjadi konsentrasi kami untuk ditindak lanjuti ke depan. 

8.2.  Menjadi konsentrasi kami untuk ditindak lanjuti ke depan supaya terjadi 

budaya keakraban untuk mendukung budaya akademik. 

8.3.  Dalam penerapannya akan lebih intensif lagi kedepan sehingga sasaran visi, 

misi dan tujuan program studi maupun institusi dapat lebih segera tercapai.  

8.4.  Menjadikan perhatian kami ke depan dalam pemenuhan pencapaiannya 

melalui kegiatan ilmiah baik dari sisi kegiatan penelitian dan pengabdian 

masyarakat. 

 

9.  Kompetensi Lulusan.  

9.1.  Menjadi konsentrasi kami untuk ditindak lanjuti ke depan sehingga dapat 

memenuhi harapan pengguna (enduser) dengan cara kerjasama dengan 

Lembaga Pendidikan Bahasa dalam peningkatan kemampuan berbahasa 

Inggris. 

9.2.  Temuan sudah sesuai dengan harapan dari pengguna (enduser). 
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10.  Sumber Daya Manusia.  

10.1.  Menjadikan pencapaian kami untuk segera dipenuhi dalam pencapaian 

persyaratan tersebut dalam bidang tridharma perguruan tinggi. 

10.2. Merupakan kewajiban kami dalam pemenuhan fasilitas ITC (Information 

Technology and Communication) dalam peningkatan kualitas dosen melalui 

kekinian informasi akademik sehingga dapat meningkatkan mutu akademik 

yang dampak terhadap proses pembelajaran. 

 

11.  Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. 

 11.1. Menjadikan konsentrasi kami agar dapat terpenuhinya kewajiban dosen, 

untuk  pemenuhan dalam bidang tridharma perguruan tinggi. 

11.2. Akan ditindak lanjuti, agar kegiatan akademik dapat tersosialisasi dengan 

baik sesuai dengan standar mutu yang sudah ditetapkan. 

11.3. Akan ditindak lanjuti, supaya kekinian budaya akademik dapat dirasakan 

atau dimanfaatkan oleh pengguna ataupun para pemangku kepentingan. 

11.4. Akan ditindak lanjuti dan merupakan kewajiban supaya terpenuhi 

kewajiban tridharma bagi para Dosen. 

11.5. Akan ditindaklanjuti, sehingga menambah citra akademik di masyarakat 

dan terciptanya link and match antara perguruan tinggi dan dunia industri 

dalam  hal hasil penelitian. 

11.6. Akan ditindak lanjuti dan disosialisasikan ke depan bagi para dosen dalam 

pemenuhan tridharma perguruan tinggi. 

11.7. Akan ditindak lanjuti dan disosialisasikan ke depan bagi para dosen. 

11.8. Akan ditindak lanjuti dan disosialisasikan melalui web kampus, sehingga 

tercapai visi, misi dan tujuan STIMA IMMI dalam hal pemenuhan 

tridharma perguruan tinggi. 

 

12.  Pembiayaan  

12.1. Akan diupayakan sehingga tercapainya tujuan daripada pembiayaan 

institusi tidak tergantung pada SPP mahasiswa dengan mencari bantuan 

hibah dan penelitian penerapan. 

 

 



 

Audit Mutu Akademik Internal STIMA IMMI Tahun 2013     19 

12.2. Merupakan kewajiban dari kami melalui Yayasan dalam upaya 

pengembangan sarana prasarana sehingga dalam hal pelayanan prima 

dibidang akademik maupun non akademik tercapai. 

 

13.  Sarana dan Prasarana 

13.1. Akan ditindak lanjuti dengan berkoordinasi dengan bagian umum sehingga 

terciptanya kondisi yang nyaman. 

13.2. Akan ditindak  lanjuti dengan bagian perpustakaan sehingga mendorong 

menjadi bagian yang merupakan center of knowledge dari kehidupan 

kampus. 

13.3. Akan dikoordinasikan dengan bagian umum sehingga akan terciptanya 

pelayanan prima. 

 

14.  Penjaminan Mutu  

14.1. Akan ditindak lanjuti ke Pembantu Ketua II Bidang Akademik dengan 

mengundang narasumber dari industri terkait dengan keilmuan 

management, sehingga tercapai keberlangsungan penjaminan mutu yang 

sudah ditetapkan sesuai standar. 

14.2. Idem 14.1 

 

15.  Sistem Pengelolaan  

15.1. Dalam pengaplikasikan yang memberikan pelayanan sesuai dengan visi, 

misi dan tujuan prodi maupun institusi, merupakan kewajiban dalam 

menempuh pencapaiannya. 

15.2. Merupakan kewajiban kami mendorong agar terjadinya kolaborasi 

bersama antara dosen dan mahasiswa dalam pencapaian hibah penelitian 

dan pengabdian masyarakat sehingga mendapat citra (image) dari STIMA 

IMMI sehingga masyarakat lebih mengenal. 
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16.  Kerjasama  

Merupakan kewajiban kami untuk hal kerjasama tetapi institusi (STIMA IMMI) 

melibatkan prodi dibawah institusi, sehingga sudah tercapai kerjasama tersebut. 

Kedepan perlu ditingkatkan kerjasama melalui prodi secara mandiri sehingga 

tercapainya pimpinan operasional yang efektif yang dapat berjalan. 

 

 

Jakarta, 04 April 2014 

Ketua Program Studi  

Pascasarjana (S2 Magister Manajemen, 

 

 

Dr. Boyke Setiawan Soeratin, SP, MM.Agr 
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2.3. Temuan yang diperoleh oleh Gugus Kendali Mutu (GKM)  

Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) Program Studi Sarjana (S1) Manajemen 

STIMA IMMI Semester Genap TA 2012/2013 dan Ganjil TA 2013/2014. 

1. Visi, Misi dan Tujuan.  

1.1. Visi : Menjadikan Program Studi Manajemen unggul di Tahun 2025 di 

Tingkat Nasional. Perlu / agar dijelaskan latar belakang dan analisisnya 

serta tahap-tahap tahunnya sehingga hal tersebut bisa tercapai.  

1.2.  Misi :  

(1).  Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran baik akademik maupun 

profesional untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang 

manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen 

keuangan, manajemen keuangan perbankan syariah, manajemen 

operasional dan kewirausahaan. Perlu / agar dijelaskan muatan-muatan 

apa saja yang bisa mengarah kepada hasil lulusan yang kompeten dalam 

bidang tersebut.  

(2).  Menyelenggarakan penelitian dan publikasi ilmiah guna 

mengembangkan ilmu dan aplikasi bidang manajemen. Perlu / agar 

dijelaskan sudah sejauh mana hal tersebut sudah dilakukan serta 

hasilnya.  

(3).  Menyelenggarakan layanan pengabdian pada masyarakat secara 

profesional sebagai upaya implementasi ilmu manajemen. Perlu / agar 

dijelaskan sudah sejauh mana hal tersebut sudah dilakukan serta 

hasilnya?  

1.3.   Tujuan : 

(1).  Menjadi rujukan penelitian dalam bidang manajemen khususnya usaha 

kecil dan menengah. Perlu / agar dijelaskan apakah sudah ada Usaha 

Kecil dan Menengah (UKM) yang sudah berkonsultasi dalam 

pemecahan masalah dan sudah ada berapa buah UKM yang 

berkonsultasi serta konsultasinya dengan siapa / bagian yang ditunjuk di 

STIMA IMMI ?  
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(2).  Menjadi pusat pemberdayaan dan pelayanan masyarakat dalam bidang 

manajemen khususnya usaha kecil dan menengah. Perlu / agar 

dijelaskan sudah sejauh mana hal tersebut sudah dilakukan serta 

hasilnya ?  

 

2.  Organisasi dan manajemen.  

2.1. Sistem Tata Pamong : agar selalu dilakukan evaluasi sehingga dapat 

menjamin keberlangsungan secara baik.  

2.2.  Kepemimpinan : Apa-apa yang harus dilakukan pada pola kepemimpinan 

operasional, pola kepemimpinan organisasi dan pola kepemimpinan publik 

agar dapat dijadwalkan sehingga dapat berjalan lebih efektif dan efisien. 

2.3.  Sistem Pengelolaan : fungsi-fungsi manajemen agar dapat berjalan 

sebagaimana mestinya sehingga bisa memberikan hasil yang lebih baik.  

2.4.  Penjaminan Mutu : bertujuan untuk memberikan jaminan kelayakan dan 

kepercayaan pada mahasiswa dan masyarakat pengguna. Oleh karena itu 

berbagai aspek yang berhubungan dengan hal tersebut agar dapat 

diwujudkan dengan lebih baik lagi dan selalu ada peningkatan, antara lain 

menata dan mengembangkan kurikulum, persiapan dan pelaksanaan 

pembelajaran, pedoman SOP dan bukti SOP yang sudah dilaksanakan, 

umpan balik dan tindak lanjut umpan balik.  

2.5.  Dukungan jumlah dan kualitas pegawai / karyawan yang mencukupi agar 

diupayakan dan menempatkan pada tempat-tempat yang dibutuhkan sesuai 

strukturnya.  

 

3.  Proses Pembelajaran.  

3.1.  Rasio dosen dan mahasiswa.  

 Jumlah mahasiswa = jumlah mahasiswa reguler + jumlah mahasiswa 

transfer = 1007+255=1262  

 Jumlah dosen = 38  

 Jadi rasio dosen : mahasiswa = 1 : 33,2 , sehingga perlu ditambah 

jumlah dosen sebanyak sekitar 17 , seandainya agar rasionya menjadi 1 

: 25.  
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3.2.  Memonitor perkuliahan dalam bentuk form kehadiran dosen, mahasiswa dan 

materi perkuliahan yang ditanda tangani yang bersangkutan pada setiap 

perkuliahan dan agar dilanjutkan dengan pengisian dalam Siakad secara 

tertib dan ditingkatkan secara menyeluruh mata kuliah, yang dapat dibaca 

oleh mahasiswa yang bersangkutan.  

3.3.  Agar dapat melakukan pengisian KRS (Kartu Rencana Studi) sesuai jadual 

yang telah ditetapkan sehingga proses pembelajaran menjadi lebih tertib.  

 

4.  Kurikulum dan Organisasi Mata Kuliah 

4.1.  Dalam kurun waktu tertentu perlu / agar melakukan peninjauan kurikulum 

sebagai salah satu cara untuk meningkatkan mutu lulusan dan untuk 

memenuhi kebutuhan pasar. Penetapan mata kuliah wajib, mata kuliah 

pilihan, praktek dan sejumlah SKS yang harus ditempuh, serta kewajiban 

jumlah prosentase kehadiran, tugas, UTS dan UAS sesuai kalender 

akademik.  

4.2.  Agar ada ketertiban dalam mengambil mata kuliah sesuai urutan keharusan 

mata kuliah yang diambil lebih dulu / lulus (prasyarat yang harus diikuti).  

 

5.  Pelaksanaan Ujian bagi Mahasiswa.  

5.1.  Agar pelaksanaan ujian (UTS, UAS, Skripsi) sesuai dengan kalender 

akademis yang ada / tidak mundur.  

5.2.  Nilai hasil UTS, UAS dan Skripsi agar segera dapat disetorkan ke bagian 

akademis sesuai dengan jangka waktu ketentuan yang sudah ditetapkan.  

 

6.  Kemajuan dan Hasil Belajar Mahasiswa.  

6.1.  Mahasiswa Non Reguler ada kecenderungan kurang intensif dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Oleh karena itu perlu / agar ada pembinaan 

akademis ataupun bimbingan & konseling bila diperlukan.  

 6.2.  Hasil kelulusan mahasiswa dengan IPK yang masih terdapat minimal 

sebesar 2,25 agar dapat dilakukan pembinaan sehingga IPK nya dapat 

menjadi lebih tinggi / meningkat.  
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7.  Dukungan dan Bimbingan untuk Mahasiswa.  

7.1.  Layanan kepada mahasiswa dalam Pembimbingan Akademik (PA), 

Bimbingan Konseling (BK) dan kesehatan dalam bentuk kegiatan kebugaran 

dengan senam bersama, perlu lebih diintensifkan agar dapat hasil yang 

lebih baik.  

7.2.  Agar senat mahasiswa atau badan ekskutif mahasiswa (BEM) dapat lebih 

diaktifkan dan dapat membuat program kegiatan yang bermanfaat sehingga 

dapat meningkatkan soft skill mahasiswa dan memberikan manfaat bagi 

institusi.  

7.3.  Agar himpunan alumni dapat lebih diaktifkan, melakukan 

pertemuanpertemuan rutin dan membuat program kegiatan yang bermanfaat 

bagi institusi dan masyarakat lingkungannya.  

 

8.  Sumber Pembelajaran.  

8.1.  Perlu / agar ditingkatkan interaksi antara tenaga pendidik / dosen dengan 

mahasiswa dalam forum tertentu membahas topik tertentu, baik di dalam 

maupun di luar kampus.  

8.2.  Perlu / agar ditingkatkan interaksi antara tenaga pendidik / dosen dengan 

karyawan dalam forum tertentu membahas topik tertentu, baik di dalam 

maupun di luar kampus. 

 8.3.  Perlu / agar ditingkatkan interaksi antara tenaga pendidik / dosen dengan 

mahasiswa dan karyawan sekaligus dalam forum tertentu membahas topik 

tertentu, baik di dalam maupun di luar kampus.  

8.4.  Perlu / agar ditingkatkan fasilitasi dalam mengikuti kegiatan ilmiah 

(seminar, lokakarya, workshop), pengembangan perpustakaan (kuantitas dan 

kualitas), hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat.  

 

9.  Kompetensi Lulusan.  

9.1.  Tanggapan pihak pengguna bahwa kemampuan bahasa Inggris lulusan 

masih belum baik (cukup) sehingga perlu ditingkatkan frekuensi non SKS 

yang mampu meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa.  
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9.2.  Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama 

adalah 4 bulan, maka kalau perlu / agar dapat ditingkatkan waktu 

tunggunya kurang dari 4 bulan.  

 

10.  Sumber Daya Manusia.  

10.1.  Perlu / agar ditingkatkan fasilitasi studi lanjut (S2, S3) dan pengusulan 

jabatan fungsional akademik bagi dosen / tenaga pendukung kependidikan. 

10.2. Perlu / agar ditingkatkan fasilitasi dalam memperluas informasi dan 

motivasi untuk kegiatan ilmiah bagi dosen / tenaga pendukung 

kependidikan sehingga dapat lebih meningkat kualitasnya (SDM).  

 

11.  Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. 

 11.1. Agar memotivasi dan membuat suatu aturan tentang kewajiban para dosen 

untuk membuat penelitian atau tulisan ”jurnal”, paling tidak 1 

buah/semester baik secara mandiri/dananya sendiri maupun dibiayai oleh 

kampus atau dari luar kampus. 

 11.2. Hasil penelitian tersebut agar bisa dipresentasikan dalam suatu seminar 

atau dalam bentuk prosiding yang wajib dihadiri mahasiswa dalam jumlah 

tertentu kehadiran untuk meningkatkan soft skill mahasiswa dan dihadiri 

para dosen serta pegawai/karyawan.  

11.3. Agar proposal skripsi mahasiswa dapat dipresentasikan pada acara 

seminar/koloqium yang dapat meningkatkan soft skill mahasiswa, yang 

dihadiri teman-teman mahasiswa dan dosen.  

11.4.  Target jumlah penelitian dosen dalam institusi STIMA IMMI agar dibuat 

dalam satu semester atau dalam satu tahun, baik sendirian atau bersama 

(dosen dengan dosen, dosen dengan mahasiswa), baik dengan biaya sendiri 

maupun yang dibiayai oleh kampus.  

11.5.  Agar penelitian-penelitian yang sudah jadi tersebut kemudian di up load di 

website STIMA IMMI sehingga bisa memberikan kredit point bagi yang 

bersangkutan dan institusi.  
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11.6.  Agar memotivasi dan membuat suatu aturan tentang kewajiban para dosen 

untuk membuat kegiatan pengabdian kepada masyarakat, paling tidak 1 

(satu) buah/semester baik secara mandiri/dananya sendiri maupun dibiayai 

oleh kampus atau dari luar kampus.  

11.7.  Pengabdian kepada masyarakat tersebut agar bisa diarahkan secara 

mandiri atau bersama/berkelompok ataupun dengan mahasiswa tentang 

bidang apa yang harus dilakukan dan bisa dimasukkan / didaftarkan dalam 

ISBN sehingga bisa memberikan kredit point bagi yang bersangkutan dan 

institusi. Bagi mahasiswa yang ikut dapat meningkatkan soft skill-nya.  

11.8.  Target jumlah pengabdian kepada masyarakat dalam institusi STIMA 

IMMI agar dibuat dalam satu semester atau dalam satu tahun, baik dengan 

biaya sendiri maupun yang dibiayai oleh kampus.  

 

12.  Pembiayaan  

12.1.  Sumber pembiayaan institusi yang berasal dari pembayaran SPP 

mahasiswa yang diberi batas waktu 2 minggu setelah masuk semester 

ganjil dan genap sering terlambat sehingga mempengaruhi dalam tata 

kelola antara lain pengisian KRS, pembuatan kartu mahasiswa, daftar 

absensi mahasiswa dalam mengikuti kuliah, dll. Agar dapat dibuat 

mekanisme sedemikian rupa berupa sangsi atau berupa yang lainnya 

sehingga pembayaran SPP tidak terlambat.  

12.2.  Disamping pembayaran SPP tersebut terdapat juga jenis pembayaran 

lainnya yang harus segera dipenuhi pelunasannya agar dalam proses 

belajar dan mengajar termasuk dalam pemenuhan sarana dan prasarana 

dapat berjalan dengan baik.  

 

13.  Sarana dan Prasaranan  

13.1.  Agar diperbaiki toilet yang kurang nyaman, pintu klas yang kurang 

memadai, AC yang kurang / tidak baik.  

13.2.  Agar buku-buku perpustakaan secara kuantitas (jumlah) dan kualitas 

(yang baru) dapat disediakan untuk memenuhi kemajuan perkembangan 

dan proses belajar mengajar serta sistem pelayanan yang lebih baik lagi.  
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14.  Penjaminan Mutu  

14.1. Perlu lebih menata dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan 

masukan stakeholders sehingga lulusannya bisa lebih banyak diterima oleh 

pemakai / user.  

14.2.  Agar melakukan evaluasi secara keseluruhan pada periode yang tepat, 

yang hasilnya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengambil kebijakan yang akan datang dan mendukung dalam 

penjaminan mutu.  

 

15.  Sistem Pengelolaan  

15.1.  Perlu ditata lebih baik lagi dalam pengorganisasian pelaksanaan kalender 

akademis dalam kuliah, uts, uas dan batas waktu penyerahan nilai agar 

tepat waktu. 

15.2.  Perlu adanya informasi yang lebih luas kepada dosen dan mahasiswa 

tentang adanya hibah penelitian dan pengabdian masyarakat sehingga bisa 

bermanfaat.  

 

16.  Kerjasama  

Belum adanya dilakukan kerjasama prodi S1 dengan pihak lain, selama ini 

kerjasama dilakukan institusi (STIMA IMMI), perlu kedepan prodi S1 

mengembangkan lebih baik lagi sehingga tercapainya tujuan ke Pemimpinan yang 

efektif.  

 

Jakarta, 3 Maret 2014  

Gugus Kendali Mutu (GKM) 

Ketua,  

 

 

Ir. Munawir, MM. 
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2.4. Jawaban dari Hasil Temuan Gugus Kendali Mutu (GKM) 

Temuan yang diperoleh oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) dalam Audit Mutu 

Akademik Internal (AMAI) Program Studi Sarjana (S1) Manajemen STIMA IMMI 

Semester Genap TA 2012/2013 dan Ganjil TA 2013/2014. 

1. Visi, Misi dan Tujuan.  

1.1.  Visi  :  Menjadikan Program Studi Manajemen unggul di Tahun 2025 di 

Tingkat Nasional. Penjelasan latar belakang dan analisisnya serta 

tahap-tahap tahunnya sudah ada namun belum mendetail. Ada 

bukti dokumen.  

1.2.  Misi  :  

(1).  Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran baik akademik 

maupun profesional untuk menghasilkan lulusan yang 

kompeten dalam bidang manajemen pemasaran, manajemen 

sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen 

keuangan perbankan syariah, manajemen operasional dan 

kewirausahaan. Penjelasan muatan-muatan yang bisa 

mengarah kepada hasil lulusan yang kompeten dalam bidang 

tersebut sudah ada, namun belum mendetail. Ada dokumen.  

(2) Menyelenggarakan penelitian dan publikasi ilmiah guna 

mengembangkan ilmu dan aplikasi bidang manajemen. Hal 

ini sudah dilakukan namun masih harus ditingkatkan lagi. 

Ada dokumen.  

(3) Menyelenggarakan layanan pengabdian pada masyarakat 

secara profesional sebagai upaya implementasi ilmu 

manajemen. Hal ini sudah dilakukan namun masih harus 

ditingkatkan lagi. Ada dokumen.  

1.3.  Tujuan  :  

(1). Menjadi rujukan penelitian dalam bidang manajemen 

khususnya usaha kecil dan menengah. Saat ini belum ada 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang sudah berkonsultasi 

dalam pemecahan masalah dan serta konsultasinya dengan 

siapa / bagian yang ditunjuk di STIMA IMMI. Oleh karena 

itu nanti perlu ditingkatkan pendekatan ke UKM.  
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(2). Menjadi pusat pemberdayaan dan pelayanan masyarakat 

dalam bidang manajemen khususnya usaha kecil dan 

menengah. Masih belum dan masih dalam proses ke arah 

tersebut.  

 

2.  Organisasi dan manajemen.  

2.1.  Sistem Tata Pamong : Nanti akan selalu dilakukan evaluasi yang lebih baik 

sehingga dapat menjamin keberlangsungan secara baik. Ada dokumen.  

2.2.  Kepemimpinan : Pada pola kepemimpinan operasional, pola kepemimpinan 

organisasi dan pola kepemimpinan publik nanti dapat ditingkatkan dan 

dijadwalkan sehingga dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Ada dokumen.  

2.3.  Sistem Pengelolaan : fungsi-fungsi manajemen nanti akan dilaksanakan 

lebih baik / ditingkatkan, sehingga bisa memberikan hasil yang lebih baik.  

2.4.  Penjaminan Mutu : bertujuan untuk memberikan jaminan kelayakan dan 

kepercayaan pada mahasiswa dan masyarakat pengguna. Oleh karena itu 

berbagai aspek yang berhubungan dengan hal tersebut nanti akan 

diwujudkan dengan lebih baik lagi dan selalu ada peningkatan, antara lain 

menata dan mengembangkan kurikulum, persiapan dan pelaksanaan 

pembelajaran, pedoman SOP dan bukti SOP yang sudah dilaksanakan, 

umpan balik dan tindak lanjut umpan balik. Ada dokumen.  

2.5.  Dukungan jumlah dan kualitas pegawai / karyawan yang mencukupi nanti 

akan diupayakan dan menempatkan pada tempat-tempat yang dibutuhkan 

sesuai strukturnya secara bertahap.  

 

3.  Proses Pembelajaran.  

3.1.  Rasio dosen dan mahasiswa.  

 Jumlah mahasiswa = jumlah mahasiswa reguler + jumlah mahasiswa 

transfer   = 1007+255=1262  

 Jumlah dosen = 38  

 Jadi rasio dosen : mahasiswa = 1 : 33,2 Nanti akan ditambah jumlah 

dosen sebanyak sekitar 17, seandainya agar rasionya menjadi 1 : 25 

secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan yang ada.  
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3.2.  Memonitor perkuliahan dalam bentuk form kehadiran dosen, mahasiswa dan 

materi perkuliahan yang ditanda tangani yang bersangkutan pada setiap 

perkuliahan dan agar dilanjutkan dengan pengisian dalam Siakad secara 

tertib dan ditingkatkan secara menyeluruh mata kuliah, yang dapat dibaca 

oleh mahasiswa yang bersangkutan. Hal ini sudah dilakukan namun 

memonitor nya perlu ditingkatkan.  

3.3.  Agar dapat melakukan pengisian KRS (Kartu Rencana Studi) sesuai jadual 

yang telah ditetapkan sehingga proses pembelajaran menjadi lebih tertib. 

Hal ini sudah dilakukan dan akan ditingkatkan lebih baik lagi.  

 

4.  Kurikulum dan Organisasi Mata Kuliah.  

4.1.  Dalam kurun waktu tertentu perlu / agar melakukan peninjauan kurikulum 

sebagai salah satu cara untuk meningkatkan mutu lulusan dan untuk 

memenuhi kebutuhan pasar. Penetapan mata kuliah wajib, mata kuliah 

pilihan, praktek dan sejumlah SKS yang harus ditempuh, serta kewajiban 

jumlah prosentase kehadiran, tugas, UTS dan UAS sesuai kalender 

akademik. Hal ini sudah dilakukan dan akan ditingkatkan lebih baik lagi.  

4.2.  Agar ada ketertiban dalam mengambil mata kuliah sesuai urutan keharusan 

mata kuliah yang diambil lebih dulu / lulus (prasyarat yang harus diikuti). 

Hal ini sudah dilakukan dan akan ditingkatkan lebih baik lagi.  

 

5.  Pelaksanaan Ujian bagi Mahasiswa.  

5.1.  Agar pelaksanaan ujian (UTS, UAS, Skripsi) sesuai dengan kalender 

akademis yang ada / tidak mundur. Hal ini sudah dilakukan, dan perlu ada 

penjadualan yang disiplin.  

5.2.  Nilai hasil UTS, UAS dan Skripsi agar segera dapat disetorkan ke bagian 

akademis sesuai dengan jangka waktu ketentuan yang sudah ditetapkan. Hal 

ini sudah dilakukan dan akan ditingkatkan lebih baik lagi kedisplinannya  
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6.  Kemajuan dan Hasil Belajar Mahasiswa.  

6.1.  Mahasiswa Non Reguler ada kecenderungan kurang intensif dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Oleh karena itu perlu / agar ada pembinaan 

akademis ataupun bimbingan & konseling bila diperlukan. Hal ini sudah 

dilakukan dan akan ditingkatkan lebih baik lagi.  

6.2.  Hasil kelulusan mahasiswa dengan IPK yang masih terdapat minimal 

sebesar 2,25 agar dapat dilakukan pembinaan sehingga IPK nya dapat 

menjadi lebih tinggi / meningkat. Hal ini sudah dilakukan dan akan 

ditingkatkan lebih baik lagi.  

 

7.  Dukungan dan Bimbingan untuk Mahasiswa.  

7.1.  Layanan kepada mahasiswa dalam Pembimbingan Akademik (PA), 

Bimbingan Konseling (BK) dan kesehatan dalam bentuk kegiatan kebugaran 

dengan senam bersama, perlu lebih diintensifkan agar dapat hasil yang lebih 

baik. Hal ini sudah dilakukan untuk PA dan BK, sedangkan untuk 

kesehatan, kebugaran dilakukan dengan senam bersama melalui wadah 

MAHATMA.  

7.2.  Agar senat mahasiswa atau badan ekskutif mahasiswa (BEM) dapat lebih 

diaktifkan dan dapat membuat program kegiatan yang bermanfaat sehingga 

dapat meningkatkan soft skill mahasiswa dan memberikan manfaat bagi 

institusi. Hal ini sudah dilakukan dan akan dilakukan lebih baik lagi.  

7.3.  Agar himpunan alumni dapat lebih diaktifkan, melakukan pertemuan-

pertemuan rutin dan membuat program kegiatan yang bermanfaat bagi 

institusi dan masyarakat lingkungannya. Hal ini sudah dilakukan dan akan 

dilakukan lebih baik lagi.  

 

8.  Sumber Pembelajaran.  

8.1.  Perlu / agar ditingkatkan interaksi antara tenaga pendidik / dosen dengan 

mahasiswa dalam forum tertentu membahas topik tertentu, baik di dalam 

maupun di luar kampus.  

8.2.  Perlu / agar ditingkatkan interaksi antara tenaga pendidik / dosen dengan 

karyawan dalam forum tertentu membahas topik tertentu, baik di dalam 

maupun di luar kampus.  
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8.3.  Perlu / agar ditingkatkan interaksi antara tenaga pendidik / dosen dengan 

mahasiswa dan karyawan sekaligus dalam forum tertentu membahas topik 

tertentu, baik di dalam maupun di luar kampus.  

8.4.  Perlu / agar ditingkatkan fasilitasi dalam mengikuti kegiatan ilmiah 

(seminar, lokakarya, workshop), pengembangan perpustakaan (kuantitas dan 

kualitas), hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat. Jawaban untuk 

nomor 8.1, 8.2, 8.3, dilakukan masih bersifat umum, belum bersifat spesifik 

yaitu masih secara bersama-sama tidak membahas tentang topik tertentu. 

Sedangkan yang nomor 8.4, sudah dilakukan dan akan dilakukan lebih baik 

lagi.  

 

9.  Kompetensi Lulusan.  

9.1.  Tanggapan pihak pengguna bahwa kemampuan bahasa Inggris lulusan 

masih belum baik (cukup) sehingga perlu ditingkatkan frekuensi non SKS 

yang mampu meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa. Hal 

ini akan dilakukan.  

9.2.  Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama 

adalah 4 bulan, maka kalau perlu / agar dapat ditingkatkan waktu 

tunggunya kurang dari 4 bulan.  

 

10.  Sumber Daya Manusia.  

10.1.  Perlu / agar ditingkatkan fasilitasi studi lanjut (S2, S3) dan pengusulan 

jabatan fungsional akademik bagi dosen / tenaga pendukung kependidikan. 

Hal ini akan dilakukan dan akan ditingkatkan lebih baik lagi.  

10.2.  Perlu / agar ditingkatkan fasilitasi dalam memperluas informasi dan 

motivasi untuk kegiatan ilmiah bagi dosen / tenaga pendukung 

kependidikan sehingga dapat lebih meningkat kualitasnya (SDM). Hal ini 

akan dilakukan lebih baik lagi.  
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11.  Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.  

11.1.  Agar memotivasi dan membuat suatu aturan tentang kewajiban para dosen 

untuk membuat penelitian atau tulisan ”jurnal”, paling tidak 1 

buah/semester baik secara mandiri/dananya sendiri maupun dibiayai oleh 

kampus atau dari luar kampus. Hal ini akan dilakukan / diinstruksikan, 

selama ini masih bersifat himbauan. 

11.2.  Hasil penelitian tersebut agar bisa dipresentasikan dalam suatu seminar 

atau dalam bentuk prosiding yang wajib dihadiri mahasiswa dalam jumlah 

tertentu kehadiran untuk meningkatkan soft skill mahasiswa dan dihadiri 

para dosen serta pegawai/karyawan. Hal ini akan dilakukan / 

diinstruksikan.  

11.3.  Agar proposal skripsi mahasiswa dapat dipresentasikan pada acara 

seminar/koloqium yang dapat meningkatkan soft skill mahasiswa, yang 

dihadiri teman-teman mahasiswa dan dosen. Hal ini akan dilakukan / 

diinstruksikan.  

11.4.  Target jumlah penelitian dosen dalam institusi STIMA IMMI agar dibuat 

dalam satu semester atau dalam satu tahun, baik sendirian atau bersama 

(dosen dengan dosen, dosen dengan mahasiswa), baik dengan biaya sendiri 

maupun yang dibiayai oleh kampus. Hal ini akan dilakukan / 

diinstruksikan.  

11.5.  Agar penelitian-penelitian yang sudah jadi tersebut kemudian di up load di 

website STIMA IMMI sehingga bisa memberikan kredit point bagi yang 

bersangkutan dan institusi. Hal ini akan dilakukan / diinstruksikan.  

11.6.  Agar memotivasi dan membuat suatu aturan tentang kewajiban para dosen 

untuk membuat kegiatan pengabdian kepada masyarakat, paling tidak 1 

buah/semester baik secara mandiri/dananya sendiri maupun dibiayai oleh 

kampus atau dari luar kampus. Hal ini akan dilakukan / diinstruksikan.  

11.7.  Pengabdian kepada masyarakat tersebut agar bisa diarahkan secara 

mandiri atau bersama/berkelompok ataupun dengan mahasiswa tentang 

bidang apa yang harus dilakukan dan bisa dimasukkan / didaftarkan dalam 

ISBN sehingga bisa memberikan kredit point bagi yang bersangkutan dan 

institusi. Bagi mahasiswa yang ikut dapat meningkatkan soft skill-nya. Hal 

ini akan dilakukan / diinstruksikan.  
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11.8.  Target jumlah pengabdian kepada masyarakat dalam institusi STIMA 

IMMI agar dibuat dalam satu semester atau dalam satu tahun, baik dengan 

biaya sendiri maupun yang dibiayai oleh kampus. Hal ini akan dilakukan / 

diinstruksikan.  

 

12.  Pembiayaan  

12.1.  Sumber pembiayaan institusi yang berasal dari pembayaran SPP 

mahasiswa yang diberi batas waktu 2 minggu setelah masuk semester 

ganjil dan genap sering terlambat sehingga mempengaruhi dalam tata 

kelola antara lain pengisian KRS, pembuatan kartu mahasiswa, daftar 

absensi mahasiswa dalam mengikuti kuliah, dll. Agar dapat dibuat 

mekanisme sedemikian rupa berupa sangsi atau berupa yang lainnya 

sehingga pembayaran SPP tidak terlambat. Hal ini akan dilakukan / 

diinstruksikan.  

12.2.  Disamping pembayaran SPP tersebut terdapat juga jenis pembayaran 

lainnya yang harus segera dipenuhi pelunasannya agar dalam proses 

belajar dan mengajar termasuk dalam pemenuhan sarana dan prasarana 

dapat berjalan dengan baik. Hal ini akan dilakukan / diinstruksikan.  

 

13.  Sarana dan Prasarana 

13.1.  Agar diperbaiki toilet yang kurang nyaman, pintu klas yang kurang 

memadai, AC yang kurang / tidak baik. Hal ini akan dilakukan / 

diinstruksikan.  

13.2.  Agar buku-buku perpustakaan secara kuantitas (jumlah) dan kualitas 

(yang baru) dapat disediakan untuk memenuhi kemajuan perkembangan 

dan proses belajar mengajar serta sistem pelayanan yang lebih baik lagi. 

Hal ini akan dilakukan / diinstruksikan.  
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14.  Penjaminan Mutu  

14.1. Perlu lebih menata dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan 

masukan stakeholders sehingga lulusannya bisa lebih banyak diterima oleh 

pemakai / user. Hal ini akan dilakukan / diinstruksikan. 

 14.2. Agar melakukan evaluasi secara keseluruhan pada periode yang tepat, 

yang hasilnya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengambil kebijakan yang akan datang dan penjaminan mutu. Hal ini 

akan dilakukan / diinstruksikan.  

 

15.  Sistem Pengelolaan  

15.1. Perlu ditata lebih baik lagi dalam pengorganisasian pelaksanaan kalender 

akademis dalam kuliah, uts, uas dan batas waktu penyerahan nilai agar 

tepat waktu. Hal ini akan dilakukan / diinstruksikan.  

15.2.  Perlu adanya informasi yang lebih luas kepada dosen dan mahasiswa 

tentang adanya hibah penelitian dan pengabdian masyarakat sehingga bisa 

bermanfaat. Hal ini akan dilakukan / diinstruksikan.  

 

16.  Kerjasama  

Belum adanya dilakukan kerjasama prodi S1 dengan pihak lain. Nanti akan 

dilakukan penjajakan kemudian dilakukan realisasinya.  

 

 

Jakarta, 3 Mei 2014  

Ketua Program Studi,  

Program Sarjana (S1) Manajemen  

 

 

Drs. Rokhmad Slamet, MM. 
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2.5. Temuan yang diperoleh oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) dalam Audit Mutu 

Akademik Internal (AMAI) Program Studi Diploma Tiga (D3) Manajemen STIMA 

IMMI Semester Genap TA 2012/2013 dan Ganjil TA 2013/2014. 
 

1. Visi, Misi dan Tujuan.  

1.1. Visi  :  Menjadi program Studi Diploma Tiga yang unggul dan 

terpercaya dalam Manajemen Perusahaan dibidang Keuangan 

dan Perbankan Syariah yang siap kerja dalam dunia usaha dan 

industri. Perlu/agar dalam latar belakang perlu di detailkan, 

serta agar tahapan dan tahun pencapaiannya jelas dalam 

menempuh tahapan pencapaiannya. 

1.2. Misi :  

1)  Menjadikan Program Studi Diploma Tiga (D3) yang unggul 

dan terdepan di tahun 2018 dibidang Keuangan dan 

Perbankan Syariah. Perlu/agar dijelaskan apa arti unggul 

dan terdepan di tahun 2018 dibidang Keuangan dan 

Perbankan Syariah dan tahapan-tahapan pencapaian agar 

bisa secara jelas dalam merealisasikannya. 

(2) Menghasilkan tenaga vokasi jenjang Diploma Tiga (D3) 

berbasis prinsip syariah yang menguasai Keuangan dan 

Perbankan Syariah, harus/agar dalam pencapaiannya 

sesuai dengan ketentuan dalam keilmuan dibidang 

keuangan dan perbankan syariah serta dijelaskan agar dalam 

pemenuhannya tercapainya prinsip-prinsip syariah (Syariah 

Compliance). 

(3) Menghasilkan tenaga vokasi jenjang Diploma Tiga (D3) 

yang memiliki kompentensi dibidang Keuangan dan 

Perbankan Syariah. Perlu/agar dukungan dalam 

peningkatan kompetensi dibidang Keuangan dan Perbankan 

Syariah perlu adanya kerjasama dengan asosiasi-asosiasi 

dibidang Keuangan dan Perbankan berkaitan dengan 

peningkatan kompetensi, sehingga lulusan yang dihasilkan 

dapat sesuai dengan kompetensinya.  



 

Audit Mutu Akademik Internal STIMA IMMI Tahun 2013     37 

(4) Menghasilkan tenaga vokasi jenjang Diploma Tiga (D3) 

yang memiliki keterampilan profesi untuk mengembangkan 

Perbankan Syariah. Perlu/agar dalam menghasilkan tenaga 

vokasi kerjasama dengan industri Perbankan Syariah untuk 

tempat praktek serta dukungan kurikulum sehingga tenaga 

lulusan Diploma Tiga siap kerja. 

(5) Menghasilkan tenaga vokasi Diploma Tiga (D3) yang 

mampu menerapkan kompetensi dasar Keuangan dan 

Perbankan Syariah. Agar/upaya pencapaiannya ditentukan 

dengan Keilmuan Dasar (Fiqih) supaya Diploma Tiga (D3) 

mampu menerapkan kompetensi dasar Keuangan dan 

Perbankan Syariah. 

(6) Menghasilkan tenaga ahli madya yang mampu bersikap dan 

berperilaku amanah, profesional dan etis. Perlu/agar dalam 

pencapainya disesuaikan dengan “sifat” (budaya) yang 

islami dalam bentuk budaya “SIFAT”, sidiq, istiqomah, 

fathonah amanah dan tabliq. 

1.3.  Tujuan :  

(1) Berkemampuan dalam bidang Keuangan dan Perbankan 

Syariah. Agar/harus dalam pencapaiannya ditempuh 

dengan mengikuti sesuai tuntunan Al-Quran dan hadist 

(fiqih) muamalah, sehingga diharapkan hasil lulusannya 

berkemampuan dalam bidang Keuangan dan Perbankan 

Syariah. 

(2)  Menguasai konsep teoritis Keuangan dan Perbankan 

konvensional secara umum dan mendalam pada bidang 

syariah serta memformulasi penyelesaian masalah secara 

procedural (tahapan-tahapannya), sesuai dengan tata kelola 

prinsip syariah (syariah compliences). Agar/upaya dalam 

pelaksanaan perlu diperdalam khususnya dibidang 

Keuangan dan Perbankan Syariah lebih banyak dilakukan 

dengan adanya kuliah umum dengan mengundang para 

praktisi perbankan konvensional maupun syariah sehingga 
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dapat menggambarkan pemahamannya, sehingga dapat 

dihasilkan tata kelola (governance) sesuai Keuangan dan 

Perbankan Syariah dan Konvensional. 

(3) Memahami pengetahuan dan keterampilan praktis yang 

diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah bidang 

kerja atau bidang keahlian keuangan dan perbankan syariah. 

Agar/upaya dilakukan sering mengadakan kunjungan 

(company visit) atau praktek dibidang kerja khususnya 

permasalahan dilapangan, sehingga didapatkan gambaran 

dunia nyata (model). 

(4) Berkemampuan dalam menyelaraskan teori keuangan dan 

perbankan syariah dengan kenyataan yang terjadi 

dilapangan kerja dan industri keuangan dan perbankan 

syariah. Agar/diupayakan, dalam praktik menggandeng 

Lembanga Keuangan Syariah dibidang pendidikan 

Keuangan Syariah, seperti Muamalat Institute, sehingga 

tergambarkan kekinian (novelty) keilmuan dibidang 

Keuangan dan Perbankan Syariah khususnya dibidang 

Laboratorium Syariah (terapan). 

(5) Berkemampuan mengelola sumberdaya, berkomunikasi dan 

beradaptasi dengan lingkungan, bernegosiasi dan 

bekerjasama. Perlu/agar dalam pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar dijelaskan tentang teknik negosiasi dan 

bekerjasama dalam bentuk kurikulum tersendiri dan 

prakteknya, sehingga tergambarkan dengan dunia nyata. 

(6) Berkemampuan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, 

maupun yang belum akrab, secara mandiri dalam 

pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya. 

Perlu/agar dalam pelaksanaannya dijelaskan secara terinci 

sehingga apa yang diharapkan tercapai dengan baik. 
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(7) Menguasai sistem Keuangan dan Perbankan Syariah. 

Perlu/agar dalam pencapaiannya lebih didalamkan secara 

sistem yang dimulai dari input-proses dan output agar 

dalam penguasaan moneter (macroprudential) sistem 

Manajemen Perusahaan Keuangan dan Perbankan Syariah 

(microprudential) dapat tercapai secara ideal. 

 

2. Organisasi dan manajemen.  

2.1.  Sistem Tata Pamong  :  Agar/harus dilakukan evaluasi pencapaian, 

supaya dapat dijaga keberlangsungan/ 

sustainability tercapai dengan baik sesuai 

harapan. 

2.2.  Kepemimpinan  :  Agar/tindakan yang dilakukan tercapainya pada 

kepemimpinan operasional, pola kepemimpinan 

organisasi dan pola kepemimpinan publik agar 

sesuai dengan harapan serta jadwal 

pencapaiannya berjalan lebih efektif dan efisien. 

2.3.  Sistem Pengelolaan  :  Agar fungsi manajemen seperti POAC 

(Planning, Organizing, Actuating and 

Controlling), dalam pencapaiannya lebih di 

monitor dengan baik, sehingga  pendapatan 

pengelolaan yang sesuai dengan harapan. 

2.4.  Penjaminan Mutu  :  Dalam memberikan penjaminan mutu baik dari 

hulu (upstream) ke hilir (downstream) dalam 

pelaksanaan di monitoring dengan baik, sehingga 

pencapaiannya sesuai dengan jaminan kelayakan 

mutu, yang berdampak kepada pemangku 

kepentingan (stakeholder), baik dalam bidang 

kekinian (novelty) kurikulum dan 

pengembangannya GBPP dan SAP kurikukulm, 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, SOP serta 

umpan balik (feedback) serta tindak lanjut umpan 

baliknya. 
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2.5. Tenaga Pendukung  : Dukungan    jumlah   dan   peningkatan   kualitas  

 Akademik  pegawai/karyawan agar/ditindak lanjuti 

ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan 

kompetensinya (on the right man in the right 

place). 

  

3.  Proses Pembelajaran.  

3.1.  Rasio dosen dan mahasiswa.  

 Jumlah mahasiswa reguler = 28  

 Jumlah dosen = 7   

 Jadi rasio dosen : mahasiswa = 1 : 4 sehingga rasio sudah terlampaui, 

dan tetapi masih diperlukan ditingkatkan kompetensinya, agar 

tercapainya sesuai visi dan misi program studi Diploma Tiga (D3). 

3.2.  Memonitor kegiatan praktek dan perkuliahan dalam bentuk form kehadiran 

dosen, mahasiswa. Materi yang diberikan yang ditanda tangani dosen dan 

mahasiswa (ketua kelas) pada setiap praktek dan perkuliahan agar 

tercapainya penjaminan mutu secara tertib dan perlu ditingkatkan secara 

menyeluruh (holistic) pada setiap praktek dan perkuliahan, sehingga 

didapat monitoring dan evaluasi kegiatan belajar mengajar dengan baik. 

3.3.  Harus dilakukan pengisian KRS (Kartu Rencana Studi) sesuai jadual 

akademik yang telah ditetapkan sehingga dalam kegiatan belajar mengajar 

lebih tertib dan sesuai dengan standar mutu akademik.  

 

4.  Kurikulum dan Organisasi Mata Kuliah.  

4.1.  Perlu/agar dilakukan peninjauan kurikulum secara berkala dalam bentuk 

kekinian (updated) sehingga tercapainya mutu lulusan sehingga dapat 

diterima dan memenuhi kebutuhan pasar. Khusus dalam penetapan mata 

kuliah praktek lebih banyak di monitor dengan baik, sehingga tercapainya 

pendidikan vokasi, dimana prosentase kegiatan praktek dan laboratorium 

lebih banyak sehingga sesuai dengan kebutuhan pasar. Tugas, UTS dan 

UAS harus sesuai dengan kalender akademik sehingga semuanya terjamin 

pelaksanaan mutu akademik sudah ditetapkan bersama. 
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4.2.  Agar, dalam pengorganisasian mata kuliah diharuskan sesuai dengan 

kalender akademik dengan memperhatikan mata kuliah prasyarat, sehingga 

apa yang sudah direncanakan dan taat dalam tata kelola/good university 

governance. 

 

5.  Pelaksanaan Ujian bagi Mahasiswa.  

5.1.  Agar pelaksanaan ujian (UTS, UAS, Skripsi) sesuai dengan kalender 

akademik supaya terjaga, sehingga tidak mundur. 

5.2.  Nilai hasil UTS, UAS agar segera mungkin dapat disetorkan ke bagian 

akademik sesuai dengan jangka waktu ketentuan yang sudah ditetapkan. 

  

6. Kemajuan dan Hasil Belajar Mahasiswa.  

6.1.  Mahasiswa Non Reguler ada kecenderungan kurang intensif dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Oleh karena itu perlu/agar ada 

pembinaan akademis ataupun bimbingan & konseling bila diperlukan.  

6.2.  Hasil kelulusan mahasiswa dengan IPK yang masih terdapat minimal 

sebesar 2,75 agar dapat dilakukan pembinaan sehingga IPK nya dapat 

menjadi lebih tinggi / meningkat.  

 

7.  Dukungan dan Bimbingan untuk Mahasiswa.  

7.1.  Layanan kepada mahasiswa dalam Pembimbingan Akademik (PA), 

Bimbingan Konseling (BK) dan kesehatan dalam bentuk kegiatan 

kebugaran dengan senam bersama, perlu lebih diintensifkan agar dapat 

hasil yang lebih baik.  

7.2.  Agar senat mahasiswa dalam hal ini Himpunan Mahasiswa (HM) Prodi 

S1, dapat lebih diaktifkan dan dapat membuat program kegiatan yang 

bermanfaat sehingga dapat meningkatkan soft skill mahasiswa dan 

memberikan manfaat bagi institusi.  

7.3.  Agar himpunan alumni dapat lebih diaktifkan, melakukan pertemuan-

pertemuan rutin dan membuat program kegiatan yang bermanfaat bagi 

institusi dan masyarakat lingkungannya.  
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8.  Sumber Pembelajaran.  

8.1.  Perlu/agar ditingkatkan interaksi antara tenaga pendidik/dosen dengan 

mahasiswa dalam forum tertentu membahas topik tertentu, baik di dalam 

maupun di luar kampus.  

8.2.  Perlu/agar ditingkatkan interaksi antara tenaga pendidik/dosen dengan 

karyawan dalam forum tertentu membahas topik tertentu, baik di dalam 

maupun di luar kampus.  

8.3.  Perlu/agar ditingkatkan interaksi antara tenaga pendidik/dosen dengan 

mahasiswa dan karyawan sekaligus dalam forum tertentu membahas topik 

tertentu, baik di dalam maupun di luar kampus.  

8.4.  Perlu/agar ditingkatkan fasilitas dalam mengikuti kegiatan ilmiah 

(seminar, lokakarya, workshop), pengembangan perpustakaan (kuantitas 

dan kualitas), hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat.  

 

9.  Kompetensi Lulusan.  

9.1.  Tanggapan pihak pengguna bahwa kemampuan bahasa Inggris lulusan 

masih belum baik (cukup) sehingga perlu ditingkatkan frekuensi non SKS 

yang mampu meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa dan 

diupayakan kerjasama dengan Lembaga Bahasa (LIA).  

9.2.  Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama 

adalah 4 bulan, maka kalau perlu/agar dapat ditingkatkan waktu 

tunggunya kurang dari 4 bulan.  

 

10.  Sumber Daya Manusia.  

10.1.  Perlu/agar ditingkatkan kompetensi dosen, terutama tentang jabatan 

fungsional (Jafung), masih banyak beberapa dosen belum memiliki jabatan 

fungsional (TP=Tenaga Pengajar) serta perlu peningkatan kompetensi 

akademik lanjut dengan diusulkan studi lanjut Pascasarjana ditingkat 

Doktoral (S3) yang disesuaikan dengan kompetensinya. 

10.2.  Perlu adanya dukungan dalam rangka peningkatan kekinian keilmuan, 

terutama dalam ilmu manajemen, terutama dosen-dosen muda lebih giat 

dalam mengikuti pelatihan, seminar maupun prosiding ataupun kegiatan 

ilmiah lainnya.  
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11.  Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.  

11.1.  Perlu adanya jurnal tersendiri berkaitan dengan  kegiatan akademik 

terutama kajian terkait vokasi.  

11.2.  Perlu dilibatkan mahasiswa dalam keikut sertaan dalam penelitian yang 

bersifat vokasi yang nantinya akan meningkatkan performasi program 

studi.  

11.3. Perlu ditingkatkan pendalaman materi yang bersifat praktek atau terapan 

sehingga apa yang akan dicapai dalam pendidikan vokasi tercapai dengan 

baik.  

11.4.  Dalam kegiatan penelitian dosen perlu diarahkan kepada penelitian yang 

bersifat terapan (applied science).  

11.5.  Agar hasil penelitian didokumentasikan secara e-resources yang 

ditayangkan dalam web (www.stimaimmi.ac.id), sehingga dalam segi 

performasi lembaga (institusi) bisa diakui atau recognition sebagai suatu 

nilai tambah (value added).  

11.6.  Masih belum idealnya pengabdian masyarakat perlu adanya aturan 

kewajiban dosen untuk memenuhinya, sehingga fungsi tri dharma 

perguruan tinggi tercapai dengan baik.  

11.7.  Dalam pencapaian pengabdian masyarakat perlu didorong oleh dosen 

yang kredibel (Lektor keatas), sehingga mutu penelitian dapat tercapai.  

11.8.  Perlu adanya target pemenuhan kuantitas penelitian, sehingga akan 

meningkatkan performasi program studi. 

 

12.  Pembiayaan  

12.1. Diupayakan, dalam operasional program studi, terutama dalam bidang 

penelitian bersifat vokasi dalam mengandalkan sumber pembiayaan 

penelitian diupayakan melibatkan industri, sehingga tidak mengandalkan 

SPP yang berasal dari mahasiswa.  

12.2. Agar pelaksanaan kegiatan praktek vokasi lebih banyak melibatkan 

industri sehingga dapat mengurangi beban biaya.  
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13.  Sarana dan Prasarana 

13.1.  Perlu adanya fasilitas praktek bank mini sehingga tidak tergantung pada 

pihak luar (Muamalat Institute).  

13.2. Agar Buku Pedoman Operasional praktek disempurnakan, sehingga 

adanya kekinian.  

 

14.  Penjaminan Mutu  

14.1. Diupayakan perlu adanya peningkatan dan pengembangan kurikulum 

dengan melibatkan industri, sehingga mahasiswa prodi lebih cepat 

diterima oleh pemakai (enduser).  

14.2. Agar dalam evaluasi program studi secara berkesinambungan, sehingga 

dapat menjadi acuan dalam peningkatan standar mutu akademik. 

 

15.  Sistem Pengelolaan  

15.1.  Perlu, ditinjau kembali pengelolaan, terutama dibidang praktek (vokasi), 

supaya dalam pemenuhan permintaan pengguna (enduser) sesuai dengan 

harapan. 

15.2.  Agar program studi lebih banyak memonitor kegiatan praktek (vokasi), 

agar terpenuhinya harapan daripada pengguna (enduser).  

 

16.  Kerjasama  

Diharapkan program studi lebih pro aktif kelembaga (institusi), karena selama 

ini kerjasama dari lembaga perlu ditindak lanjuti oleh program studi, agar 

tercapai kepemimpinan operasional dan publik. 

 

 

Jakarta, 01 September 2014 

Gugus Kendali Mutu (GKM)  

Ketua,  

 

 

Ir. Aswin Naldi Sahim, MM 
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2.6.   Jawaban dari Hasil Temuan Gugus Kendali Mutu (GKM) 

Temuan yang diperoleh oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) dalam Audit Mutu 

Akademik Internal (AMAI) Program Studi Diploma Tiga (D3) Manajemen STIMA 

IMMI Semester Genap TA 2012/2013 dan Ganjil TA 2013/2014. 
 
1. Visi, Misi dan Tujuan.  

1.1. Visi  :  Temuan : Perlu/agar dalam latar belakang perlu di detailkan, serta 

agar tahapan dan tahun pencapaian jelas dalam menempuh tahapan 

pencapaiannya. 

   Jawaban : Akan ditindak lanjuti dengan para pemangku 

kepentingan (stakeholder) Prodi D3, agar tahapan dilakukan sesuai 

masukkan dari GKM. 

 

1.2.  Misi  :  

(1).  Perlu/agar dijelaskan apa arti unggul dan terdepan di tahun 

2018, dibidang Keuangan dan Perbankan Syariah dan 

tahapan-tahapan pencapaian agar bisa secara jelas dalam 

merealisasikannya. 

 Jawaban :  Akan ditindak lanjuti dengan stakeholder (para 

pemangku kepentingan) Prodi D3, agar tahapan-tahapan 

pencapaian agar bisa secara jelas dalam merealisasikannya. 

(2).  Harus/agar dalam pencapaiannya sesuai dengan ketentuan 

dalam keilmuan dibidang Keuangan dan Perbankan Syariah 

serta dijelaskan agar dalam pemenuhannya tercapai prinsip-

prinsip syariah (Syariah Compliance). 

 Jawaban : Rencananya akan diundang tim dari IAEI (Ikatan 

Ahli Ekonomi Islam Indonesia) dan tindak lanjuti dengan 

MOU (Memorandum of Understanding) serta berkonsultasi 

dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) agar dapat tercapainya 

Syariah Compliance. 
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(3).  Perlu/agar dukungan  dalam peningkatan kompetensi 

dibidang Keuangan dan Perbankan Syariah perlu adanya 

kerjasama dengan asosiasi-asosiasi dibidang Keuangan dan 

Perbankan berkaitan dengan peningkatan kompetensi, 

sehingga lulusan yang dihasilkan dapat sesuai dengan 

kompetensinya. 

 Jawaban : Akan ditindak lanjuti, agar kepentingan prodi, 

menjadi kepemimpinan operasional. 

(4) Perlu/agar dalam menghasilkan tenaga vokasi kerjasama 

dengan industri Perbankan Syariah untuk tempat praktek 

serta dukungan kurikulum sehingga tenaga lulusan Diploma 

Tiga siap kerja. 

 Jawaban : Segera untuk ditindak lanjuti agar tenaga lulusan 

D3 siap untuk diterima dan siap pakai dalam industri 

Keuangan dan Perbankan Syariah dengan melakukan 

kerjasama. 

(5) Agar/upaya pencapaiannya ditentukan dengan Keilmuan 

Dasar (fiqih) supaya Diploma Tiga (D3) mampu menerapkan 

kompetensi dasar Keuangan dan Perbankan Syariah. 

 Jawaban : Dalam penekanan dasar Kurikulum, Program 

Studi D3 selaku berkiblat pada keilmuan dasar (fiqih) yang 

berdasarkan Al Quran dan Hadist, sehingga menjadi dasar 

dalam tujuan kompetensi dasar Keuangan dan Perbankan 

Syariah. 

(6) Perlu/agar dalam pencapaiannya disesuaikan dengan sifat 

(budaya) yang islami dalam bentuk budaya “sifat”, sidiq, 

istiqomah, fathonah, amanah dan tabliq”, akan ditiapkan pada 

awal perkuliahan supaya dapat tercermin sesuai dengan 

budaya sifat. 

 Jawaban : Prodi akan menerapkan dalam kegiatan Program 

Studi dan sosialisasi melalui web Prodi D3. 
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1.3. Tujuan :  

(1).  Agar/harus dalam pencapaiannya ditempuh dengan 

mengikuti sesuai tuntutan Al Quran dan Hadist (fiqih) 

muamalah, sehingga diharapkan hasil lulusannya 

berkemampuan dalam bidang Keuangan dan Perbankan 

Syariah. 

 Jawaban : Akan ditindak lanjuti sesuai dengan Al Quran dan 

Hadist (fiqih) muamalah sehingga lulusannya berkemampuan 

dalam bidang Keuangan dan Perbankan Syariah. 

(2).  Agar/upaya dalam pelaksanaan perlu diperdalam khususnya 

dibidang Keuangan dan Perbankan Syariah lebih banyak 

dilakukan dengan adanya kuliah umum dengan menggunakan 

para praktisi perbankan konvensional dan syariah sehingga 

dapat menggambarkan permohonannya, sehingga dapat 

menghasilkan tata kelola (governance) sesuai Keuangan dan 

Perbankan Syariah serta Konvesional. 

 Jawaban : Akan ditindak lanjuti agar dalam pemantapan 

dibidang Keuangan dan Perbankan Syariah dengan 

mengundang pakar-pakar atau praktisi dari Keuangan dan 

Perbankan. 

(3) Agar/upaya dilakukan sering mengadakan kunjungan 

(company visit) atau praktek dibidang kerja khususnya 

permasalah di lapangan, sehingga didapatkan gambaran dunia 

nyata (model). 

 Jawaban : Segera ditindak lanjuti, agar dapat menjadi extra 

kulikuler dalam kunjungan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang Keuangan dan Perbankan Syariah. 

(4) Agar/diupayakan, dalam praktek menggandeng Lembaga 

Keuangan Syariah, seperti Muamalat Institute, sehingga 

tergambarkan kekinian (Novelty) keilmuan dibidang 

Keuangan dan Perbankan Syariah khususnya dibidang 

Laboratorium (terapan/applied). 
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 Jawaban : Segera ditindak lanjuti dengan bekerjasama 

dengan Muamalat Institute dalam bentuk MOU sehingga 

mendukung kinerja program studi D3 Manajemen 

Perusahaan dan Keuangan Syariah. 

(5) Perlu/agar, dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

dijelaskan tentang teknik negosiasi dan bekerjasama dalam 

bentuk kurikulum tersendiri dan prakteknya, sehingga 

tergambarkan dengan dunia nyata. 

 Jawaban : Segera ditindak lanjuti sebagai kurikulum 

tambahan non sks, sehingga mahasiswa dapat tergambarkan 

dunia nyata (pekerjaan) di industri Manajemen Perusahaan 

dan Keuangan Perbankan dan Syariah. 

(6) Perlu/agar, dalam pelaksanaannya dijelaskan secara terinci 

sehingga apa yang diharapkan tercapai dengan baik. 

 Jawaban : Akan diaplikasikan kedalam kegiatan-kegiatan 

sehingga mahasiswa dapat memahami apa yang menjadi 

tanggung jawab pekerjaan. 

(7) Perlu/agar, dalam pencapaiannya lebih di dalamkan secara 

sistem yang dimulai dari input-proses dan output agar dalam 

moneter (macroprudential) sistem Manajemen Perusahaan 

Keuangan dan Perbankan Syariah (microprudential) dapat 

tercapai secara ideal. 

 Jawaban : Agar ditindak lanjuti agar secara sistem 

Manajemen Perusahaan dan Keuangan Perbankan Syariah 

dapat tercapai dengan dilakukan perubahan kurikulum 

Ekonomi Makro secara Islam dan Ekonomi Mikro secara 

Islam. 
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2.  Organisasi dan manajemen.  

2.1.  Sistem Tata Pamong  :  Agar/harus dilakukan evaluasi pencapaian, 

supaya dapat dijaga keberlangsungan 

sustainability tercapai dengan baik sesuai 

harapan. 

   Jawaban : Akan ditindak lanjuti dengan 

melakukan evaluasi yang melibatkan para 

pemangku kepentingan (stakeholder).   

2.2.  Kepemimpinan  :  Agar/tindakan yang dilakukan tercapainya pada 

kepemimpinan operasional, pola kepemimpinan 

organisasi dan pola kepemimpinan publik agar 

sesuai dengan harapan serta jadual pencapaiannya 

berjalan dengan efektif dan efisien.  

   Jawaban : Akan dilakukan, agar tercapai 

kepemimpinan operasional, pada Kepemimpinan 

publik agar sesuai dengan harapan serta jadual 

pencapaiannya berjalan lebih efektif dan efisien. 

2.3.  Sistem Pengelolaan  :  Agar fungsi manajemen seperti POA (Planning, 

Organizing, Actualting and Controlling), dalam 

pencapaiannya lebih di monitor dengan baik, 

sehingga pendapatan pengelolaan yang sesuai 

dengan harapan. 

   Jawaban : akan diprioritaskan supaya dalam 

pencapaiannya dapat direncanakan, sehingga 

pengelolaan memenuhi harapan semua pihak 

(stakeholder). 

2.4.  Penjaminan Mutu  :  Dalam memberikan penjaminan mutu baik dari 

hulu (upstream) ke hilir (downstream) dalam 

pelaksanaan di monitoring dengan baik, sehingga 

pencapaiannya sesuai dengan jaminan kelayakan 

mutu, yang berdampak kepada pemangku 

kepentingan (stakeholder), baik dalam bidang 

kekinian (novelty) kurikulum dan pengembangan 
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GBPP dan SAP kurikulum pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar, SOP serta umpan balik 

(feedback) serta tindak lanjut umpan balik. 

   Jawaban : Sudah dijalankan sesuai dengan 

ketentuan penjaminan mutu, sehingga kedepan 

perlu ditingkatkan lebih lanjut dalam kegiatan 

monitoring dan evaluasinya. 

2.5.  Tenaga Pendukung  : Dukungan jumlah dan peningkatan       kualitas  

 Akademik  pegawai/karyawan agar/ditindak lanjuti 

ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan 

kompetensinya (on the right man in the right 

place). 

   Jawaban : Sudah terlaksana dengan baik, akan 

dilaksanakan rotasi pegawai agar para karyawan 

cakap dengan berbagai bidang sehingga dapat 

lebih mumpuni. 

 

3.     Proses Pembelajaran.  

3.1.  Rasio dosen dan mahasiswa.  

 Jumlah mahasiswa reguler = 8  

 Jumlah dosen = 7  

 Jadi rasio dosen : mahasiswa = 1 : 4,  sehingga rasio sudah terlampaui, 

dan tetapi masih diperlukan ditingkatkan kompetensinya, agar 

tercapainya sesuai visi dan misi program studi Diploma Tiga (D3). 

Jawaban : Sudah sesuai dengan apa yang disarankan. 

3.2.  Memonitor kegiatan praktek dan perkuliahan dalam bentuk form kehadiran 

dosen, mahasiswa, materi yang diberikan yang ditanda tangani dosen dan 

mahasiswa (ketua kelas) pada setiap praktek dan perkuliahan agar 

tercapainya penjaminan mutu secara tertib dan perlu ditingkatkan serta 

menyeluruh (holistic) pada setiap praktek dan perkuliahan, sehingga 

didapat memonitoring dan evaluasi kegiatan belajar mengajar dengan baik.  

 Jawaban : Segera ditindak lanjuti, sehingga fungsi monitoring dan 

evaluasi dapat berjalan dengan baik. 
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3.3.  Harus dilakukan pengisian KRS (Kartu Rencana Studi) sesuai dengan 

jadual akademik yang telah ditetapkan sehingga dalam kegiatan belajar 

mengajar lebih tertib dan sesuai dengan standar mutu akademik. 

 Jawaban : Selama ini sudah berlangsung, mungkin faktor monev 

(monitoring dan evaluasi) lebih baik lagi kurikulum dan organisasi mata 

kuliah. 

 

4.  Kurikulum dan Organisasi Mata Kuliah.  

4.1.  Perlu/agar dilakukan peninjauan kurikulum secara berkala dalam bentuk 

kekinian (updated) sehingga tercapainya mutu lulusan sehingga dapat 

diterima dan memenuhi kebutuhan pasar. Khusus dalam penetapan, maka 

kuliah praktek lebih banyak di monitor dengan baik, sehingga tercapainya 

tujuan daripada pendidikan vokasi, dimana prosentase kegiatan praktek 

dan laboratorium lebih banyak sehingga sesuai dengan kebutuhan pasar. 

Tugas, UTS dan UAS harus sesuai dengan  kalender akademik, sehingga 

semuanya terjamin pelaksanaan mutu akademik sudah ditetapkan bersama. 

 Jawaban : Dalam pelaksanaannya sudah mencukupi sesuai dengan 

tuntutan vokasi, kedepan akan diperbanyak sesuai dengan ketrampilan 

yang dibutuhkan oleh industri, sehingga tercapainya pelaksanaan mutu 

akademik yang sudah ditetapkan bersama. 

4.2.  Agar dalam pengorganisasian mata kuliah diharuskan sesuai dengan 

kalender akademik dengan memperhatikan mata kuliah prasyarat, sehingga 

apa yang sudah direncanakan dan taat azas dalam tata kelola/good 

university governance. 

 Jawaban : Dalam pelaksanaan sesuai dengan pedoman akademik dan 

penjaminan mutu sehingga terlaksananya tata kelola/good university 

governance dengan baik, kedepan akan lebih dikuatkan kembali sehingga 

kegiatan belajar mengajar dapat tercapai sesuai dengan penjaminan mutu 

akademik. 
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5.  Pelaksanaan Ujian bagi Mahasiswa.  

5.1.  Agar pelaksanaan ujian (UTS, UAS, Skripsi) sesuai dengan kalender 

akademik supaya terjaga, sehingga tidak mundur. 

 Jawaban : Dalam pelaksanaannya sudah terjaga sesuai dengan ketentuan 

kalender akademik, namun kedepan akan disempurnakan agar menuju 

pelayanan lebih baik.  

5.2.  Nilai UTS, UAS agar segera mungkin dapat disetorkan kebagian 

akademik sesuai dengan jangka waktu ketentuan yang sudah ditetapkan. 

 Jawaban : Pelaksanan sudah berjalan seperti ketentuan tetapi masih ada 

dosen terlambat dalam penyetoran nilai baik UTS, UAS, tindak lanjut 

berikutnya segera dilakukan pembinaan, agar dosen secepatnya untuk 

menyerahkan nilai. 

 

6.  Kemajuan dan Hasil Belajar Mahasiswa.  

6.1.  Mahasiswa non reguler ada kecenderungan kurang intensif dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Oleh karena itu perlu/agar ada 

pembinaan akademis ataupun bimbingan konseling bila diperlukan. 

 Jawaban : Akan ditindak lanjuti melalui dosen perwalian, agar proses 

kegiatan belajar mengajar di mahasiswa non reguler dan sesuai dengan 

pedoman kegiatan belajar mengajar, agar penjaminan mutu akademik 

tercapai. 

6.2.  Hasil kelulusan mahasiswa dengan IPK yang masih terdapat minimal 

sebesar 2,75, agar dapat dilakukan pembinaan sehingga IPK dapat 

menjadi lebih tinggi/meningkat. 

 Jawaban : Prodi akan melakukan pembinaan agar IPK 2,75 dapat 

ditingkatkan sehingga persaingan di dunia lapangan pekerjaan dapat 

bersaing.  

 

 

 

 

 

 



 

Audit Mutu Akademik Internal STIMA IMMI Tahun 2013     53 

7.  Dukungan dan Bimbingan untuk Mahasiswa.  

7.1.  Layanan kepada mahasiswa dalam bimbingan akademik (PA), Bimbingan 

Konseling (BK) dan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kebugaran dan 

senam bersama, perlu lebih di intensifkan agar dapat hasil yang lebih baik. 

 Jawaban : Pelaksanaannya akan lebih ditingkatkan baik dalam Bimbingan 

Akademik (BA), maupun Bimbingan Konseling (BK) sehingga tercapai 

sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan dan kesehatan yang 

ditunjang kegiatan kebugaran akan dilaksanakan dan menunggu masukan 

dari Institusi (STIMA IMMI). 

7.2.  Agar Senat mahasiswa dalam hal ini Himpunan Mahasiswa (HM) Prodi 

D3, dapat lebih aktif dan dapat membuat program kegiatan yang 

bermanfaat sehingga dapat meningkatkan soft skill mahasiswa dan 

memberikan manfaat bagi institusi. 

 Jawaban : Prodi akan melaksanakan dengan terlebih dahulu memanggil 

senat atau Himpunan Mahasiswa (HM) untk lebih aktif kembali guna 

mendukung soft skill mahasiswa yang berdampak pada Institusi.  

7.3. Agar Himpunan Alumni dapat lebih diaktifkan, melakukan pertemuan-

pertemuan rutin dan membuat program kegiatan yang bermanfaat bagi 

institusi dan masyarakat lingkungannya. 

 Jawaban : Prodi akan menanggapinya dan segera ditindak lanjuti. 

 

8.  Sumber Pembelajaran.  

8.1.  Perlu/agar ditingkatkan interaksi antara tenaga pendidik / dosen dengan 

mahasiswa dalam forum tertentu membahas topik tertentu, baik di dalam 

maupun di luar kampus.  

 Jawaban : Prodi akan menindak lanjuti dengan melakukan berbagai forum 

kegiatan ilmiah. 

8.2.  Perlu/agar ditingkatkan interaksi antara tenaga pendidik / dosen dengan 

karyawan dalam forum tertentu membahas topik tertentu, baik di dalam 

maupun di luar kampus.  

 Jawaban : Prodi akan menindak lanjuti dengan melakukan berbagai forum 

kegiatan ilmiah. 
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8.3.  Perlu/agar ditingkatkan interaksi antara tenaga pendidik / dosen dengan 

mahasiswa dan karyawan sekaligus dalam forum tertentu membahas topik 

tertentu, baik di dalam maupun di luar kampus.  

 Jawaban : Prodi akan menindak lanjuti dengan melakukan berbagai forum 

kegiatan ilmiah. 

8.4.  Perlu/agar ditingkatkan fasilitasi dalam mengikuti kegiatan ilmiah 

(seminar, lokakarya, workshop), pengembangan perpustakaan (kuantitas 

dan kualitas), hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat.  

 Jawaban : Prodi akan menindak lanjuti dengan melakukan berbagai forum 

kegiatan ilmiah. 

 

9.  Kompetensi Lulusan.  

9.1.  Tanggapan pihak pengguna bahwa kemampuan bahasa Inggris lulusan 

masih belum baik (cukup) sehingga perlu ditingkatkan frekuensi non SKS 

yang mampu meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa dan 

diupayakan kerjasama dengan Lembaga Bahasa (LIA).  

 Jawaban : Prodi segera menindak lanjuti kerjasama dengan Lembaga 

Bahasa (LIA) agar dapat meningkatkan mutu daripada hasil lulusan. 

9.2.  Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama 

adalah 4 bulan, maka kalau perlu/agar dapat ditingkatkan waktu 

tunggunya kurang dari 4 bulan.  

 Jawaban : Prodi akan melakukan koordinasi terkait peningkatan mutu 

lulusan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berdaya saing. 

 

10.  Sumber Daya Manusia.  

10.1.  Perlu/agar ditingkatkan kompetensi dosen terutama tentang jabatan 

fungsional (JAFUNG), masih ada beberapa dosen belum memiliki jabatan 

fungsional (TP=Tenaga Pengajar) serta perlu peningkatan kompetensi 

akademik lanjut dengan diusulkan studi lanjut Pascasarjana ditingkat 

Doktoral (S3) yang disesuaikan dengan kompetensinya.  
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10.2.  Perlu adanya dukungan dalam rangka peningkatan kekinian keilmuan 

terutama dalam ilmu manajemen, terutama dosen-dosen muda lebih giat 

dalam mengikuti pelatihan, seminar maupun prosiding ataupun kegiatan 

ilmiah lainnya. 

 Jawaban 10.1. dan 10.2. : Prodi segera mengusulkan ke institusi 

(STIMA IMMI), agar diadakan program beasiswa lanjutan guna 

menunjang kekinian dan meningkatkan mutu dosen. 

 

11.  Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.  

11.1. Perlu adanya jurnal tersendiri, berkaitan dengan kegiatan akademik 

terutama kajian terkait dengan vokasi.  

11.2. Perlu dilibatkan mahasiswa dalam keikut sertaan dalam penelitian yang 

bersifat vokasi yang nantinya akan meneningkatkan perfoman program 

studi. 

11.3. Perlu ditingkatkan pendalaman materi yang bersifat praktek atau terapan, 

sehingga apa yang akan dicapai dalam pendidikan vokasi tercapai dengan 

baik. 

11.4.  Dalam kegiatan penelitian dosen perlu diarahkan kepada penelitian yang 

bersifat terapan applied science.  

11.5. Agar hasil penelitian didokumentasikan secara e-resources yang 

ditayangkan dalam web (www.stimaimmi.ac.id), sehingga dalam segi 

performasi lembaga (Institusi) bisa diakui atau recognition sebagai suatu 

nilai tambah (value added). 

11.6. Masih belum idealnya pengabdian masyarakat, perlu adanya aturan 

kewajiban dosen untuk memenuhinya, sehingga fungsi Tri Dharma 

Perguruan Tinggi tercapai dengan baik.  

11.7. Dalam pencapaian pengabdian masyarakat perlu di dukung oleh dosen 

yang kredibel (Lektor keatas), sehingga mutu penelitian dapat tercapai. 
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11.8. Perlu adanya target pemenuhan kuantitas penelitian, sehingga akan 

meningkatkan performasi program studi. 

 Jawaban : Prodi segera berkoordinasi dengan LPPM, agar pemenuhan 

dosen Diploma Tiga dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat tercapai, 

dengan segera berkoordinasi dengan institusi (STIMA IMMI) dengan 

membuat jurnal yang menampung hasil penelitian, baik mandiri, 

bersama-sama maupun dengan mahasiswa. 

 

12.  Pembiayaan  

12.1. Diupayakan, dalam operasional program studi, terutama dalam bidang 

penelitian bersifat vokasi dalam mengandalkan sumber pembiayaan 

penelitian diupayakan melibatkan industri, sehingga tidak mengandalkan 

SPP yang berasal dari mahasiswa. 

12.2. Agar pelaksanaan kegiatan praktek vokasi lebih banyak melibatkan 

industri sehingga dapat mengurangi beban biaya. 

 Jawaban 12.1 dan 12.2 : Prodi akan lebih intensif dalam membina 

hubungan dengan industri, selain untuk mendapat dana penelitian juga 

mengurangi beban biaya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk penelitian 

serta sebagai tempat magang bagi mahasiswa. 

 

13.  Sarana dan Prasarana 

13.1. Perlu adanya fasilitas praktek Bank Mini sehingga tidak tergantung pada 

pihak lain (Muamalat Institute).  

13.2. Agar Buku Pedoman Operasional Praktek disempurnakan, sehingga 

adanya kekinian. 

 Jawaban 13.1 dan 13.2 : Prodi akan mencatat, dan segera disampaikan 

pada kesempatan pertama kepada institusi (STIMA IMMI), dan akan 

dilakukan penyempurnaan Buku Pedoman Operasional Praktek Bank 

Mini.  
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14.  Penjaminan Mutu  

14.1. Diupayakan/perlu adanya peningkatan dan pengembangan kurikulum 

dengan melibatkan industri, sehingga mahasiswa prodi lebih cepat 

diterima oleh pemakai (enduser). 

14.2. Agar dalam evaluasi program studi secara berkesinambungan, sehingga 

dapat menjadi acuan dalam peningkatan standar mutu akademik. 

 Jawaban 14.1. dan 14.2. : Prodi, dalam setiap 2 (dua) tahun 

meningkatkan kekinian (uptodate) kurikulum dengan melibatkan 

industri, dosen dan para pemangku kepentingan lainnya (stakeholder), 

sehingga kurikulum dapat berjalan dengan baik sehingga tercipta (link 

and match) dengan industri. 

 

15.  Sistem Pengelolaan  

15.1. Perlu ditinjau kembali pengelolaan, terutama dibidang praktek (vokasi), 

supaya dalam pemenuhan permintaan pengguna (enduser) sesuai dengan 

harapan.  

15.2. Agar program studi lebih banyak memonitor kegiatan praktek (vokasi) 

agar terpenuhinya harapan daripada pengguna (enduser). 

 Jawaban 15.1 dan 15.2. : Prodi segera menindak lanjuti dan memonitor 

sehingga dapat berjalan dengan baik agar memenuhi harapan dari 

pengguna. 

 

16.  Kerjasama  

 Prodi segera berkoordinasi dengan Institusi agar kerjasama selama ini dapat 

ditindak lanjuti oleh Program Studi sehingga dapat berjalan dengan baik. 

 

Jakarta, 09 Desember 2014  

Ketua Program Studi,  

Program Diploma (D3) Manajemen  

 

 

 

Drs. Rokhmad Slamet, MM. 
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BAB III 

KESIMPULAN 
 

Berdasarkan pemantauan Tim Audit terhadap Teraudit maka diketahui bahwa : 

 

1. Secara umum pihak teraudit telah menyelengarakan kegiatan akademik sesuai 

dengan yang diharapkan. Walaupun demikian masih terdapat beberapa hal yang 

perlu dilakukan perbaikan berdasarkan enam belas butir temuan yang diperoleh.  

 

2. Diharapkan agar temuan yang didapat diperbaiki dan disempurnakan sesuai 

kesepakatan dengan pihak teraudit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




