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KATA PENGANTAR 
 

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) STIMA IMMI tahun 2013 merupakan 

perwujudan tanggung jawab STIMA IMMI sebagai instansi swasta yang bergerak di 

bidang pendidikan kepada para (stakeholder) sekaligus sebagai sumber informasi 

bagi para pengelola pendidikan tentang kemajuan yang telah dicapai selama kurun 

waktu tahun 2013.  

 

Pegangan utama Laporan ini adalah Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana 

Operasional (Renop) STIMA IMMI adalah Program Kerja periode 2013-2017 yang 

dilandasi oleh analisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang 

dihadapi oleh STIMA IMMI. Format Laporan ini mengacu pada Peraturan Ketua 

STIMA IMMI Nomor 737 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja (LAK) di lingkungan STIMA IMMI Jakarta. 

 

Akhirnya, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan, khususnya kepada STIMA IMMI sendiri. Kami sangat menyadari 

bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, namun demikian kami bertekad untuk 

senantiasa berusaha memperbaiki setiap kelemahan yang ada secara berkelanjutan. 

Kami harapkan kritik dan saran demi perbaikan laporan ini.  

 

Jakarta,      Januari 2013 

Ketua STIMA IMMI 

 

 

Dr. Zulkifli Rangkuti, SE, MM 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 

STIMA IMMI saat ini telah berupaya menata diri menjadikan dirinya menjadi salah 

satu Lembaga Pendidikan Tinggi yang dikenal pada skala nasional. Dalam 

perjalanannya sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan 

Masyarakat (swasta) yang berada di lingkungan Pendidikan Tinggi, STIMA IMMI 

telah banyak melakukan perubahan dengan mengacu pada sistem pengelolaan 

Perguruan Tinggi. Perbaikan sarana, proses dan kualitas pembelajaran serta mutu 

lulusan merupakan prioritas utama yang dilakukan pada saat ini. Sejalan dengan 

tuntutan masyarakat akan mutu lulusan yang semakin tinggi, STIMA IMMI berusaha 

untuk memperbaiki kualitas proses belajar mengajar yang menjadi tugas utamanya 

melalui pengelolaan lembaga yang efektif dan efisien. 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) STIMA IMMI tahun sebelum 2013 yang 

dipaparkan merupakan wujud pertanggung jawaban institusi terhadap publik dan 

para pemangku kepentingan  (stakeholder). Rencana Strategis (RENSTRA) yang 

digunakan dalam LAK ini mengacu pada dimensi dan variabel lingkungan internal 

(Struktur, Budaya, Sumber Daya, Keuangan, Tata Kelola (Governance) atau Tata 

Pamong, Fasilitas, Akademik) dan dimensi lingkungan eksternal lingkungan jauh 

(Ekonomi Politik, Hukum, Teknologi), lingkungan operasional/industri (Demografi, 

Pesaing, Pelanggan) STIMA IMMI tahun 2013-2014, kemudian diukur kinerjanya.  

 

Berdasarkan evaluasi yang ada belum dilakukan dikarenakan sebelum tahun 2013 

belum adanya rencana strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop), dapat 

diketahui bahwa STIMA IMMI pada tahun 2014 memiliki 12 program kegiatan 

utama terdiri dari 1) Bidang Pendidikan (Pengajaran, Workshop, Seminar, Kuliah 

Umum, Kegiatan Umum dan Pelayanan), 2) Penelitian (individu,kelompok dan 

Jurnal, 3).Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (Pemeliharaan kendaraan, gedung dan 
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halaman serta pemeliharaan), 4).Bantuan Mahasiswa, 5).Investasi SDM (bantuan 

bantuan biaya, honorarium,lembur,dan tunjangan), 6).Investasi Sarana (pengadaan 

dan jasa), 7). Pengabdian Kepada Masyarakat, 8). Kerjasama Dalam dan Luar negeri, 

9). Investasi Sarana, 10). Kegiatan Perjalanan Dinas, 11). Kebutuhan Operasioanal 

Perkantoran serta 12). Kegiatan Pengembangan Karyawan.  
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PERATURAN KETUA STIMA IMMI 
NOMOR 737 TAHUN 2013 

TENTANG 
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK)  

DI LINGKUNGAN STIMA IMMI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KETUA STIMA IMMI JAKARTA 

 
Menimbang  :  a.  bahwa salah satu tugas STIMA IMMI sebagai perguruan tinggi yang 

diselenggarakan masyarakat adalah memberikan pelayanan kepada 
publik di bidang pendidikan tinggi, maka kinerjanya perlu dilaporkan 
kepada publik secara akuntabel; 

  b.   bahwa pimpinan unit kerja di lingkungan STIMA IMMI mempunyai 
tanggung jawab atas rencana kinerja dan capaian kinerjanya; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ketua tentang Pedoman 
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) di lingkungan 
STIMA IMMI. 

 
Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4301) ; 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5336); 

  3.  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 
23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157); 
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  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2006 tentang 
Laporan Akuntabilitas Kinerja; 

  5.  Statuta STIMA IMMI; 
  6.  Rencana Strategis STIMA IMMI 2013-2017; 
  7.  Rencana Operasi STIMA IMMI 2013-2017; 
 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN KETUA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAK) DI LINGKUNGAN 
STIMA IMMI JAKARTA 

Pasal 1 
Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) di lingkungan STIMA IMMI 
merupakan pelaksanaan dari Peraturan Ketua STIMA IMMI tentang Laporan Akuntabilitas 
Kinerja di Lingkungan STIMA IMMI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
peraturan ini 
 

Pasal 2 
Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan STIMA IMMI 
dipergunakan sebagai acuan bagi setiap unit kerja dalam menyusun Laporan Akuntabilitas 
Kinerja yang bersangkutan. 
 

Pasal 3 
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kemudian 
 

Pasal 4 
Peraturan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan. 
 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 28 Desember 2013 
Ketua STIMA IMMI 
 
 
 
Dr. Zulkifli Rangkuti, SE, MM 

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada : 
1. Pembantu Ketua I, II dan III 
2. Ketua Program Studi D3, S1 dan S2 
3. Ketua LPPM 
4. Ketua BPMA 
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LAMPIRAN I PERATURAN KETUA STIMA IMMI NOMOR 737 TAHUN 
2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS 

KINERJA DI LINGKUNGAN STIMA IMMI 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Dalam rangka terselenggarakan good governance (tata pamong) diperlukan 
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, 
dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung 
secara berdaya guna, berhasil guna, besih dan bertanggungjawab serta bebas dari 
korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Setiap instansi yang diselenggarakan masyarakat diwajibkan untuk 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan 
pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis (Renstra) yang 
ditetapkan oleh masing-masing instansi. 

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan 
masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas. Laporan 
tersebut menggambarkan kinerja yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas 
Kinerja (SAK).  

STIMA IMMI Jakarta memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas 
Kinerja (LAK) yang dilengkapi dengan penetapan kinerja (sesuai UU No. 12 tahun 
2012, tentang Pendidikan Tinggi dan PP No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan). 

Beberapa alasan mengapa banyak instansi yang belum dapat mengukur kinerjanya 
sehingga tidak/belum tahu tingkat kinerja yang dicapai, karena pada umumnya instansi 
yang diselenggarakan masyarakat : 
1. Belum jelas perumusan tujuan (goal) 
2. Kurang selaras antar Dokumen Perencanaan Kinerja seperti RENSTRA, RENOP 
3. Belum memiliki sasaran strategis yang spesifik, jelas, dan terukur, akibatnya 

sasaran strategis masih belum mampu menggambarkan tugas dan fungsi organisasi. 
4. Belum mempunyai indikator kinerja untuk mengukur keberhasilannya 
5. Belum berani menetapkan target-target kinerja sebagai bentuk komitmen organisasi 

bagi pencapaian kinerja yang optimal 
6. Belum memiliki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang terintegrasi 
7. Kualitas Penyajian LAK masih berfokus pada pelaporan kegiatan, belum dapat 

melaporkan hasil (output dan outcome) 
8. LAK masih belum bermanfaat sebagai alat ukur keberhasilan dan feedback untuk 

perbaikan kinerja mendatang 
9. Belum adanya pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja internal terhadap Unit Kerja 

sebagai upaya perbaikan kinerja secara berkelanjutan. 
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B. Tujuan Panduan 
Panduan ini disusun sebagai acuan bagi Unit Kerja di lingkungan STIMA IMMI 

dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja (LAKUK) sebagai bahan 
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) sebagai : 
1. Bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja melalu pengukuran keberhasilan dan 

kegagalan 
2. Umpan balik dalam upaya peningkatan kinerja secara terus menerus 
3. Strategi pemecahan masalah untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang 

 
Panduan ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategis dan 

rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAK) secara keseluruhan : 

 
C. Pengertian 

1. Instansi pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat  
 
2. Akuntabilitas 
 Adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab 

dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif 
suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk 
meminta keterangan atau pertanggungjawaban 

 
3. Kinerja Instansi diselenggarakan masyarakat 
 Adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi 

pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategis instansi diselenggarakan 
masyarakat yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 
kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan 

 
4. Akuntabilitas Kinerja (AK)  
 Adalah perwujudan kewajiban suatu instansi diselenggarkan masyarakat untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi 
dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system 
pertanggung-jawaban secara periodic 

 
5. Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAK) 
 Adalah instrument yang digunakan instansi diselenggarakan masyarakat dalam 

memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan 
pelaksanaan misi organisasi. Terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu 
kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan 
pelaporan kinerja. 

 
6. Perencanaan Strategis 
 Adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai 

selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun secara sistematis dan 
berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada 
atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi 
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diselenggarakan masyarakat yang setidaknya memuat visi, misi dan tujuan, sasaran, 
strategis, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam 
pelaksanaannya. 
 

7. Perencanaan Kinerja 
 Adalah merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja 

berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana 
strategis dan dijabarkan didalam dokumen Rencana Kerja UNIT KERJA. Hasil dari 
proses ini berupa rencana kinerja tahunan yang kemudian ditetapkan dalam dokumen 
Penetapan Kinerja UNIT KERJA. 
 

8. Pengukuran Kinerja 
Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai 
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, 
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan Rencana 
Strategis (Renstra) serta Rencana Operasional (RENOP). 
Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna 
memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan 
sasaran. 
Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan 
keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka 
mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana 
strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop). 
 

9. Penetapan Kinerja 
Adalaha pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan 
bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya 
yang dimiliki. 
a. Diwujudkan dalam bentuk “Dokumen Penetapan Kinerja” 
b. Ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi 

 
10. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) 

Adalah dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja 
suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. 
a. Ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RENSTRA 

dan RENOP 
b. Sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang : 

1. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 
2. Realisasi pencapaian organisasi 
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja 
4. Pembandingan capaian indikator sampai dengan tahun berjalan dengan target 

kinerja 4 (empat) tahunan yang direncanakan 
c. Focus Pengukuran, pencapaian sasaran strategis yang bersifat keluaran (output) 

penting dan atau keluaran (output) lainnya; 
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D. Persyaratan Pelaksanaan AK (Akuntabilitas Kinerja) 
Agar AK dapat terwujud dengan baik, harus memenuhi persyaratan-persyaratan 

sebagai berikut : 
1. Berpedoman pada system yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya 

yang konsisten dengan asas-asas umum 
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan 
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan 
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh 
5. Jujur, obyektif, transparan, dan akurat 
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang 

telah ditetapkan 
 

E. Prinsip-Prinsip Penyusunan LAK 
Penyusunan LAK harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada umumnya yaitu 

laporan harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Di samping itu perlu 
pula diperhatikan : 
1. Prinsip Lingkungan Pertanggungjawaban 
 Hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan 

tanggung jawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun 
keberhasilan 

 
2. Prinsip Prioritas 
 Yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan 

keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya 
tindak lanjutnya 

 
3. Prinsip Manfaat 
 Manfaat laporan harus lebih besar daripada penyusunannya dan laporan harus 

mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja. Dalam hubungan itu, 
perlu pula diperhatikan beberapa ciri laporan yang baik seperti (relevan, tepat waktu, 
dapat dipercaya, diandalkan, mudah dimengerti, jelas, dan cermat), dalam bentuk 
yang menarik (tegas dan konsisten, tidak kontradiktif antar bagian), berdaya banding 
tinggi (reliable), berdaya uji (verifiable), lengkap, netral, padat dan mengikuti 
standar laporan yang ditetapkan 
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Bagan 1 Prinsip Kerja LAK 
 
 
 Cc 
 

                 Pengukuran Kinerja 
 
 

 
 

F. Hubungan Antar Dokumen 
Dilihat secara sistem, LAK tidak berdiri sendiri tetapi merupakan suatu kesatuan 

dalam sistem manajemen strategis yaitu sistem perencanaan, pelaksanaan dan 
pelaporan.  

 
 

BAB II 
MENYIAPKAN PERENCANAAN KINERJA 

 
Dalam sistem akuntabilitas kinerja perencanaan strategis merupakan langkah awal yang 

harus dilakukan oleh instansi perguruan tinggi agar mampu menjawab tuntutan lingkungan 
strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas 
dan sinergis, instansi perguruan tinggi yang diselenggarakan masyarakat lebih dapat 
menyeleraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam 
upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. 

 
Bagan 2 Komponen Sistem AK 

   
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Capaian Kinerja 

Celah Kinerja 
Performance Gap 

Penetapan Kinerja 

Fokus Perbaikan 
Kinerja 

Kinerja Instansi Perguruan yang diselenggarakan 
masyarakat adalah gambaran mengenai tingkat 
pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai 
penjabaran dari visi,misi dan strategi instansi 
Perguruan yang diselenggarakan masyarakat yang 
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan 
pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan 
program dan kebijakan yang ditetapkan 

KOMPONEN SISTEM AK 

Pernyataan VISI 

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai instansi 
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik. 
Terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari 
tujuan sesuatu kondisi yang ingin dicapai 

Tujuan Strategis 

Sasaran Strategis 

Kebijakan 

Program 

Kegiatan 

Indikator Kinerja   
merupakan unsure 
utama 
Akuntabilitas 
Kinerja 

Strategi 
pencapaian tujuan 

Indikator 

Indikator 

Indikator 
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A. Tahap I : Menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) 
Pada tahap ini hanya memastikan bahwa Rencana Strategis Renstra dan Renop 

yang telah disusun setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis (cara 
mencapai tujuan dan sasaran). 
1. Visi 

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah 
harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, 
antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang 
keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi 
pemerintah. 
Rumusan visi hendaknya : 
a) mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi; 
b) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas; 
c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang 

terdapat dalam sebuah organisasi; 
d) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran harus 

berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya; 
e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam  lingkungan organisasi; 

dan 
f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. 

 
Rumusan visi yang jelas diharapkan mampu : 
a) menarik komitmen dan menggerakan orang; 
b) menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi; 
c) menciptakan standar keunggulan; dan 
d) menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan. 

 
Visi instansi perlu ditanamkan pada setiap unsure organisasi sehingga dalam visi 
bersama (shared vision) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan 
menggerakkan segala sumber daya instansi. 

 
2. Misi 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi yang 
diselenggarakan masyarakat sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan 
pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang 
berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi yang 
diselenggarakan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah Negara. 
Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga 
terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi yang diselenggarakan masyarakat 
dari peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan 
strategi  yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah harus 
memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dan 
memberikan peluang untuk perubahan penyesuaian yang sesuai dengan tuntutan 
perkembangan lingkungan strategis. 
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Rumusan misi hendaknya mampu : 
a) melingkup semua pesan yang terdapat dalam misi; 
b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai; 
c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi 

pemerintah; dan 
d) memperhitungkan berbagai masukan dari stakeholders (para pemangku 

kepentingan). 
 

3. Tujuan 
Tujuan adalah sesuatu (apa)  yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 
1 (satu) sampai  dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu 
kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisisi strategis. 
Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat 
menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. 
Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan 
dalam rangka merealisasikan misi. 

 
4. Sasaran 

Sasaran adalah hasil yang dicapai secara nyata oleh instansi yang diselenggarakan 
masyarakat dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang 
lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang 
dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian 
sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai 
dengan targetnya masing-masing. 
Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan sejalan 
dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. 

 
5. Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran) 

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam 
kebijakan-kebijakan dan program-program. 
a) Kebijakan 
 Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan 

oleh yang berwenang untuk dijadikan panduan, pegangan atau petunjuk dalam 
pengembangan ataupun pelaksanaan 

b) Program 
 Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk 

mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi 
pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai 
sasaran tertentu. Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun 
waktu 4 (empat) tahun dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya baik 
melalui Anggaran maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat. Sejauh 
mungkin diidentifikasi pula berbagai program ataupun kegiatan yang 
merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan 
ataupun program pemerintah serta kinerjanya. 
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 Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan 
instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan 
yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum 
diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk 
meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat 
dilaksanakan. 

 Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis kemudian 
dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan. 

 
B. Tahap II : Menyiapkan Rencana Kinerja Tahunan 

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai 
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang 
akan di laksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di 
dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh 
indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. 

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan 
kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalan 
tahun tertentu. 

 
1. Komponen Rencana Kerja 

Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang : 
a. Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; 
b. Indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya; 
c. Program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. 
Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan 
dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor lain. 
 
Adapun komponen rencana kinerja meliputi : 
a. Sasaran 
 Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana 

dimuat dalam dokumen renstra. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang 
akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana 
tingkat capaiannya (targetnya) 

b. Program 
 Program-program yang ditetapkan merupakan progam-program yang berada 

dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang 
diuraikan pada dokumen rencana strategis. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan 
ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, 
sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 

c. Kegiatan 
 Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan 

oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah 
ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai 
sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan 
indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya. 
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d. Indikator Kinerja Kegiatan 
 Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan 

tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. 
 
 
 
 

Bagan 3 Unsur Indikator Kinerja 
 

Indikator  
Kinerja 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. Indikator Kinerja pada RKT (Rencana Kerja Tahunan) 
Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dapat dikategorikan ke dalam 
kelompok input, output, outcome, benefit dan impact. 
a. Masukan (Input) 
 Adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program 

dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output misalnya sumber daya 
manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya. 

b. Keluaran (Output) 
 Adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil 

langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan 
yang digunakan. 

c. Hasil (Outcome) 
 Adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada 

jangka menengah, Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa 
dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. 

d. Manfaat (Benefit) 
 Adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh 

masyarakat. Dapat berupa fasilitas yang dapat diakses publik. 
e. Dampak (Impact) 
 Adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan 

umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu 
kegiatan. 

 

Indikator Kinerja 
merupakan unsure 
utama Akuntabilitas 
KInerja 

Perencanaan 
Strategis 

Perencanaan 
Kinerja 

Pelaporan 
Kinerja 

Penganggaran 
Kinerja 

Penganggaran 
Kinerja 

Persetujuan 
kinerja 
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Indikator-indikator tersebut secara tidak langsung mengindikasikan sejauh mana 
keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja 
kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang 
indikator kinerja atau ukuran kinerja atau  ukuran keberhasilan kegiatan dan program-
program instansi. Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan 
yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data 
pendukung yang harus diorganisasi. Indikator kinerja dimaksud hendaknya (1) spesifik 
dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang 
ingin dicapai, dan (4) tidak bias. 

Alur keterkaitan antara komponen pada Tahap II dan Tahap III pada Bab ini yaitu 
menyiapkan Rencana Strategis (RENSTRA) dan menyiapkan Rencana Operasional 
(Renop) khususnya yang berkaitan dengan uraian sasaran, indikator dan Program dalam 
Renstra dengan yang termuat pada Renop harus konsisten. 

 
 

C. Tahap III : Menyiapkan Penetapan Kinerja 
Amanah/pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang 

memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja. 
 

1. Tujuan Perjanjian Kinerja 
a. peningkatan kualitas pelayanan publik; 
b. peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya; 
c. percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 

transparan, dan akuntabel; 
d. meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; 
e. mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang 

diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya; 
f. menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah; 
g. menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 
h. untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan yang pencapaian tujuan dan 

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) /sanksi. 
 

2. Hubungan Rencana Operasional Dengan Perjanjian Kinerja 
a. Rencana kinerja tahunan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang 

tingkat atau target kinerja (berupa output dan atau outcome) yang ingin 
diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu; 

b. Rencana Operasional ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana 
strategis untuk suatu tahun tertentu. Rencana kinerja ini dibuat sebelum proses 
perencanaan operasional dan penganggaran dilakukan; 

c. Sedangkan penetapan kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari rencana kinerja 
tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima 
amanah/pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang 
memberikan amanah/tugas dan tanggungjawab kinerja dengan 
mempertimbankan sumber daya yang tersedia; 
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3. Isi Penetapan Kinerja 
Penetapan kinerja memuat dua unsur pokok yaitu pernyataan penetapan kinerja 
yang harus ditandatangani oleh penanggungjawab program dengan atasan langsung 
dan lampiran yang berisi tentang target capaian yang ditetapkan bersama yang akan 
dicapai pada akhir periode penganggaran. 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanan penyusunan penetapan kinerja 
adalah : 
a. Konsistensi, keselarasan, dan proporsionalitas dalam menjabarkan Rencana 

Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) ke dalam penetapan 
prioritas program/kegiatan dan alokasi anggaran; 

b. Ketepatan dalam merumuskan sasaran-sasaran strategis dan indikator kinerja; 
c. Ketepatan dalam mengestimasi target kinerja dari setiap indikator kinerja; 
d. Obyektivitas dalam pengukuran kinerja. 

 
 

BAB III 
MENYIAPKAN AKUNTABILITAS KINERJA 

 
A. Tahap I : Menyiapkan Pengukuran Pencapaian Kinerja 

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan 
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan 
dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud 
merupakan hasil dari suatu  penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok 
indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, 
manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Penilaian tersebut 
tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi 
keluaran atau penilaian dalam proses pnenyusunan kebijakan/program/kegiatan yang 
dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. 

 
1. Kerangka Pengukuran Kinerja 

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, 
pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Penetapan indikator 
kinerja telah diuraikan pada Bab II Perencanaan Kinerja. 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja 
kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatka data kinerja. Data kinerja 
lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu (1) data internal yang berasal 
dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi dan (2) data eksternal atau data 
dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder. 

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang 
akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan 
keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan 
prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas . Untuk 
itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang 
dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu 
dengan sistem informasi yang ada. 
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Hal tersebut dapat dilakukan dengan mewajibkan menyampaikan laporan data 
kinerja secara regular misalnya bulanan, triwulanan, dan semesteran, dan 
seterusnya. 

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari 
indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil dilakukan secara terencana dan 
sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan 
kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator 
manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program 
atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan instansi yang 
diselenggarakan masyarakat. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat 
kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak. 

 
2. Pengukuran Pencapaian Kinerja 

Pengukuran kinerja mencakup : (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat 
pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok 
indikator kinerja kegiatan; dan (2) tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah 
yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-
masing indikator sasaran  yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam 
dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan 
pada hasil pengukuran kinerja kegiatan. 

Bagaimana cara menghitung tingkat pencapaian kinerja ? 
Untuk menghitung tingkat capaian kinerja dapat menggunakan dua kondisi 

yaitu capaian kinerja realisasi lebih tinggi dari rencana kinerja menunjukkan 
positif, menggunakan rumus sebagai berikut : 

 
Bagan 4.  Mengukur Capaian Kinerja 

 
(1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin 

baik maka digunakan rumus : 
 
 
 
 
 

Sedangkan untuk kondisi capaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan 
rencana kinerja menunjukkan negative maka rumus yang digunakan adalah sebagai 
berikut : 

 
(2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja 

maka digunaka rumus : 
 
 
 
 
 
 

Persentase pencapaian =             Realisasi x 100% 
Rencana tingkat capaian            Rencana 
 

Persentase    Rencana – (Realisasi – Rencana) 
pencapaian rencana  =   Rencana    x  100% 
tingkat capaian 
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Sebagai contoh, ketika indikator Angka Mengulang Kelas (AMK) tinggi, 
artinya mutu proses belajar mengajar rendah. Contoh lain dari kondisi ini adalah 
indikator kinerja tentang angka putus sekolah (DO) dan pencapaian kinerja 

 
B. Tahap II : Melakukan Evaluasi Kinerja 

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan, 
diperlukan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan 
kegagaln pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian 
realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, dan agar 
dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang 
akan datang. 

Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara 
membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. 

Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan 
memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. 
Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang 
menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. 
Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) 
yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadi gap maupun strategi pemecahan masalah 
yang telah dan akan dilaksanakan. 

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-
pembandingan antara : 

1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan 
2. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya 
3. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya 

ataupun dengan kinerja sektor swasta 
4. Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar 

internasional 
 

C. Tahap III : Melakukan Analisis Akuntabilitas Kinerja 
LAK harus menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar 

dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. 
Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja 
instansi secara keseluruhan. 

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan 
program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi 
sebagaimana ditetapkan dalam rencanan strategis. Dalam analisis ini perlu pula 
dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan 
efektif sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis 
tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap 
dan akurat. Bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui 
ketepatan dan efektivitas baik dibijakan itu sendiri maupun sistem dan proses 
pelaksanaannya. 
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Pencapaian sasaran sebagaimana sekurang-kurangnya menyajikan informasi 
tentang : 

1. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi 
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi 
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, dan 
4. Pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan 

target kinerja 4 (empat) tahunan yang direncanakan. 
 

D. Tahap IV : Menyajikan Akuntabilitas Keuangan 
Akuntabilitas selain dipandang dari segi kinerja yang dihasilkan oleh instansi yang 

diselenggarakan masyarakat, tetapi juga apakah pengalokasian dan pemanfaatan 
anggaran tepat sasaran, dilakukan secara transparan dan hasil kinerjanya dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia. 

 
 
 

BAB IV 
PELAPORAN 

 
Setiap instansi perguruan tinggi yang diselenggarakan masyarakat berkewajiban untuk 

menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodic dan 
melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja 
instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian 
tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan harus 
mempertanggungjawab dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang 
dicapainya. 

Pelaporan kinerja oleh instansi perguruan tinggi yang diselenggarakan masyarakat ini 
kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK). LAK dapat 
dikategorikan sebagai laporan rutin, karena paling tidak disusun dan disampaikan kepada 
pihak-pihak yang berkepentingan setahun sekali. 

 
A. Penanggung Jawab Penyusunan LAK 

Penanggung jawab penyusunan LAK adalah pejabat yang secara fungsional 
bertanggung jawab melakukan dukungan administratif di instansi masing-masing. 
Pimpinan instansi sebagaimana tersebut dapat menentukan tim kerja yang bertugas 
membantu penanggung jawab LAK di instansinya masing-masing dengan mengacu 
pada Panduan ini. 

 
B. Waktu Penyampaian LAK 

Penyusunan LAK harus dilandasi dengan pengertian dan kesadaran bahwa laporan 
akan dapat bermanfaat bagi terwujudnya kepemerintahan yang baik, pemerintahan yang 
bersih dan produktivitas di lingkungan instansi pemerintah. Mengingat LAK merupakan 
media pertanggungjawaban dan juga menjadi bahan evaluasi untuk menilai kinerja 
instansi pemerintah maka LAK harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara 
periodik. LAK tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah 
tahun anggaran berakhir. 
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C. Mekanisme Pelaporan 

LAK disampaikan melalui mekanisme pelaporan yang melibatkan pihak yang 
berwenang membuat dan menerima LAK serta pengguna LAK. 

Mekanisme pelaporan LAK di lingkungan STIMA IMMI telah di atur dalam 
Peraturan Ketua STIMA IMMI No. 737 Tahun 2013 tentang Laporan Akuntanbilitas 
Kinerja di Lingkungan STIMA IMMI. 

 
D. Format dan isi LAK 

Agar LAK dapat lebih berguna sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan, maka bentuk dan isinya diseragamkan tanpa mengabaikan keunikan 
masing-masing instansi pemerintah. Format LAK berguna untuk mengurangi perbedaan 
isi dan cara penyajian yang dimuat dalam LAK sehingga memudahkan pembandingan 
ataupun perguruan tinggi yang diselenggarakan masyarakat akuntabilitas yang harus 
dilakukan. 

LAK menyajikan uraian tentang kinerja instansi dalam arti keberhasilan dan 
kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan instansi tersebut. Disamping itu, perlu juga 
dimasukkan dalam LAK aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan 
antara anggaran yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. 

 
Format Dokumen LAK minimal terdiri atas : 
 
PENGANTAR  
Berisi prakata untuk mengantarkan latar belakang urgensi penyusunan dan dokumen 
LAK bagi lembaga/institusi, beserta kegunaannya dalam berbagai kepentingan bagi 
stakeholders. 
 
RINGKASAN EKSEKUTIF 
Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana 
strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama 
tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula 
langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan 
langkah antisipasif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun 
mendatang. 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang instansi serta uraian singkat menandai 
apa yang dibebankan kepada instansi perguruan tinggi yang diselenggarakan 
masyarakat. 
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BAB II RENCANA KINERJA 
Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis dan Rencana 
Operasional. Pada awal Bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin 
diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian 
visi dan misi instansi. Sistematika Bab ini meliputi : 
1. Rencana Strategis 
2. Rencana Kinerja Tahunan 
3. Penetapan Kinerja 

 
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 
Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis 
akuntabilitas kinerja termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan 
dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahannya yang dihadapi serta langkah-
langkah antisipasif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan 
dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau 
tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja secara efisiensi. 
Sistematika Bab ini meliputi : 
1. Pengukuran Kinerja 
2. Evaluasi Kinerja 
3. Analisis Akuntabilitas Kinerja, dan 
4. Akuntabilitas Keuangan 

 
IV. PENUTUP 
Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalah 
dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan, serta 
strategis pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I Laporan Akuntabilitas Kinerja I 

19 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. GAMBARAN UMUM 
STIMA IMMI saat ini telah berupaya menata diri menjadikan dirinya menjadi 

salah satu perguruan tinggi yang diselenggarakan masyarakat (swasta) yang dikenal 
pada skala nasional. Dengan usia baru 13 (tiga belas tahun) tahun STIMA IMMI telah 
banyak melakukan perubahan dengan mengacu pada sistem pengelolaan perguruan 
tinggi. Perbaikan proses dan kualitas pembelajaran serta mutu lulusan merupakan 
prioritas utama yang dilakukan pada saat ini.  

Sekolah Tinggi Manajemen IMMI adalah lembaga pendidikan yang 
menyelenggarakan pendidikan manajemen tingkat Diploma III, Strata satu (S1) dan 
Strata Dua (S2). Untuk tingkat  Strata dua (S2), penyelenggaraan sebenarnya dimulai 
sejak  tahun  1993  dengan  telah diterbitkannya  Surat  Keputusan  Mendikbud  No. 
132/D/O/1993, namun dalam pelaksanaan tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan.  
Baru setelah penyelenggaraan diambil alih oleh Yayasan Mitra Bangsa pada akhir 
Tahun 1999, Sekolah Tinggi Manajemen IMMI mulai berkembang seperti yang terlihat 
sekarang ini.  Pada tahun akademik 2001/2002, Sekolah Tinggi Manajemen IMMI 
melakukan pengembangan dengan membuka Program Diploma Tiga (D3) dan Strata 
Satu (S1) untuk Program Studi Manajemen.  Izin penyelenggaraan diperoleh melalui 
Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2608/D/T/2001. 

Sejak diambil alih penyelenggaraannya oleh Yayasan Mitra Bangsa, Sekolah 
Tinggi Manajemen IMMI telah mendidik sejumlah 2.154 (dua ribu seratus lima puluh 
empat) orang mahasiswa Program Studi Magister Manajemen dari 4 (empat) 
konsentrasi, yaitu Manajemen Sumberdaya Manusia (MSMD), Manajemen Pemasaran 
(MP), Manajemen Keuangan (MK) dan Manajemen Pendidikan Jumlah mahasiswa 
yang  telah diluluskan sebanyak 1520 (seribu lima ratus dua puluh) sedangkan lulusan. 
Untuk Program Diploma Tiga (D3) dan Strata Satu (S1), sejak diterimanya izin 
penyelengaraan pada bulan Agustus 2001, telah dilaksanakan penyelenggaraan 
pendidikannya dengan jumlah mahasiswa 460 (empat ratus enam puluh) untuk Strata 
Satu (S1) dan 152 (seratus lima puluh dua) orang untuk Diploma Tiga (D3). 

Pada Tahun 2005 Program Sarjana (S1) telah Terakreditasi dengan peringkat "B" 
oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan 
Nasional Republik Indonesia Nomor : 07855/Ak-IX-S1-021/SLFMXX/XI/2005 
Tanggal  21 Nopember 2005. Bulan Mei 2006 Program Magister Manajemen (S2) juga 
telah Terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN)Perguruan Tinggi 
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 001/BAN-PT/Ak-
V/S2/V2006 Tanggal  4 Mei 2006 dan perpanjangan ijin akreditasi Nomor : 026/BAN-
PT/Ak-V/S2/I/2008. 

Dalam penyelenggaraan pendidikan sejak dikelola oleh Yayasan Mitra Bangsa 
dilaksanakan pertama kali di Jalan Tanjung Mas Raya Lenteng Agung Jakarta Selatan. 
Sejalan dengan perkembangan jumlah mahasiswa serta tuntutan pasar, maka kemudian 
ditambah sarana kelas dan pelayanan administrasi di Jl. Raya Pasar Minggu No. 26 
Jakarta Selatan dan Wisma GEHA Lt. 3 Jl. Timor 25 Jakarta Pusat.  
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Sejak bulan Mei 2006, mulai diaktifkan kampus baru STIMA IMMI Pusat yang 
menjadi sentra kegiatan  akademik,  administrasi  dan  kemahasiswaan  di Jl. Raya 
Tanjung Barat  No. 11 Jakarta Selatan. 

 
 
B. TUGAS DAN FUNGSI (TUGAS, WEWENANG DAN  
 TANGGUNG JAWAB) 

1.1. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen IMMI 
2. Ketua memegang tanggung jawab tertinggi atas segala urusan STIMA IMMI 

serta mewakili Sekolah Tinggi keluar baik di dalam maupun diluar 
pengadilan. 

3. Dalam menjalankan tugas kepemimpinannya serta pengelolaan STIMA IMMI, 
Ketua bertanggung jawab kepada Yayasan mengenai segi administrasi dan 
keuangan serta kepada Menteri melalui KOPERTIS Wilayah III mengenai 
segi akademik. 

4. Tugas dan Wewenang Ketua : 
a. Menjalankan kepemimpinan dan pengelolaan STIMA IMMI dalam 

bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. 
b. Membina tenaga pengajar, mahasiswa/peserta dan tenaga administrasi 

untuk mencapai tujuan serta terlaksananya ketentuan-ketentuan 
sebagaimana yang tercantum dalam rancangan statuta ini. 

c. Menetapkan kebijaksanaan, rencana, program dan peraturan di bidang 
pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. 

d. Menetapkan kebijaksanaan, rencana, program dan peraturan di bidang 
Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan, administrasi dan tata tertib 
lainnya. 

e. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, serta 
mengusulkan untuk mendapat penetapan dari Dewan Pengurus Yayasan. 

f. Mengambil keputusan dan tindakan pengarahan, koordinasi dan 
pengawasan untuk terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam statuta ini. 

g. Mengadakan konsultasi secara teratur dengan BPH, Pengurus Yayasan, 
Dewan Penyantun, dan Senat STIMA IMMI, KOPERTIS Wilayah III.  

h. Memberikan laporan berkala (triwulan, semester dan tahunan) dan 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan yang telah 
dilaksanakan kepada BPH dan Pimpinan Yayasan serta Menteri dalam 
hal pelaksanaan akademis melalui KOPERTIS Wilayah III. 

5. Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan setelah mendapat 
pertimbangan Senat STIMA IMMI dengan persetujuan Mendiknas melalui 
KOPERTIS Wilayah III. 

6. Masa jabatan Ketua dalam 1 (satu) periode selama 4 (empat) tahun dapat 
diangkat kembali paling lama dalam 2 (dua) periode. 

7. Dalam keadaan luar biasa, atas pertimbangan BPH, Pimpinan Yayasan dapat 
memperpanjang/mengangkat kembali Ketua yang bersangkutan, tetapi tidak 
melebihi satu kali masa jabatan. 
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1.2. Pembantu Ketua 
1. Pembantu Ketua bertanggung jawab langsung kepada Ketua  
2. Pembantu Ketua mempunyai tugas pokok : 

a. Menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan 
oleh Ketua kepadanya. 

b. Mewakili dan bertindak atas nama Ketua bilamana Ketua berhalangan. 
3. Berdasarkan tugas pokok sebagai mana disebutkan dalam ayat 2 diatas para 

Pembantu Ketua mempunyai tanggung jawab sebagai berikut : 
a. Pembantu Ketua 1 Bidang Akademik membantu Ketua dan 

bertanggung jawab atas pembinaan bidang Pendidikan, Penelitian dan 
pengabdian pada masyarakat yang meliputi : 
1) Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan bidang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian masyarakat. 
2) Pembinaan tenaga pengajar, penelitian dan penunjang akademik. 
3) Persiapan pengembangan program pendidikan baru untuk berbagai 

tingkat dan bidang. 
4) Penyusunan program bagi usaha pengembangan daya penalaran 

mahasiswa. 
5) Perencanaan dan pelaksanaan kerjasama pendidikan, penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat dengan lembaga atau pihak lain baik 
didalam maupun diluar negeri. 

6) Pengelolaan data dan informasi yang menyangkut pendidikan, 
penelitian dan pengabdian masyarakat. 

b. Pembantu Ketua II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 
membantu Ketua dan bertanggung jawab yang meliputi : 
1) Perencanaan dan pengelolaan anggaran dan keuangan 
2) Pembinaan dan kesejahteraan 
3) Pengelolaan perlengkapan (sarana dan prasarana) 
4) Pengurusan kerumah tanggaan dan ketertiban 
5) Pengurusan Administrasi Ketatausahaan 
6) Pengelolaan informasi yang menyangkut bidang administrasi umum. 

c. Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan bertanggung jawab : 
1) Atas Perencanaan dan pelaksanaan pembinaan mahasiswa oleh 

seluruh staf pengajar dalam pengembangan sikap dan orientasi serta 
kegiatan mahasiswa, antara lain dalam seni budaya dan olahraga 
sebagai bagian pembinaan civitas akademika yang merupakan 
sebagian dari tugas pendidikan tinggi umumnya. 

2) Pelaksanaan usaha kesejahteraan peserta didik serta bimbingan dan 
konseling bagi peserta didik. 

3) Pelaksanaan usaha pengembangan daya penalaran peserta didik yang 
sudah diprogram bersama Pembantu Ketua I. 

4) Bekerjasama dengan semua pihak dalam setiap usaha dibidang 
kemahasiswaan, pengabdian pada masyarakat dan usaha 
penunjangnya. 
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5) Terciptanya iklim pendidikan yang baik dalam kampus dan 
membantu pelaksanaan program pembinaan dan pemeliharaan 
kesatuan dan persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945. 

6) Bekerjasama dengan organisasi lkatan Alumni (IKA) Sekolah Tinggi 
dalam rangka membina kesinambungan rasa kekeluargaan dan bagi 
pengembangan almamaternya. 

7) Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka usaha 
pembangunan yang tetap dilandasi nilai-nilai dan tanggung jawab 
yang bersifat akademik. 

8) Pengolahan data. dan informasi yang menyangkut bidang alumni dan 
kemahasiswaan. 

9) Penyelenggaraan hubungan masyarakat 
d. Para Pembantu Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus 

Yayasan atas usul Ketua dengan pertimbangan Senat Sekolah Tinggi. 
Persyaratan, prosedur dan tatacara pemilihan dan penetapan Calon 
Pembantu Ketua diatur dalam peraturan tersendiri. 
 

1.3. Ketua Program Studi (PS) 
Ketua Program Studi (PS) memiliki kedudukan tertinggi di lingkungan 

Program Studi Manajmen. Ketua Program Studi (PS) bertanggung jawab kepada 
Ketua Ketua STIMA IMMI. Ketua Program Studi (PS)  bertugas dalam 
mengorganisasikan dan mengadministrasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Program 
Studi. Bersama sekretarisnya Ketua Prodi bertugas  
1) Membuat rancangan dan melaksanakan program kerja jurusan  
2) Membagi tugas dan membuat jadwal proses belajar mengajar 
3) Bersama BPMA (Badan Penjaminan Mutu Akademik) melakukan monitoring 

dan evaluasi pada  pelaksanaan program kerja  
 
Di lingkungan program studi, Ketua Program Studi (PS) berfungsi sebagai 

pemimpin dengan pola kepemimpinan yang bersifat pendelegasian dan partisipatif 
secara demokratis.  

Masa jabatan Ketua Jurusan adalah 4 (empat) tahun. Tatacara pencalonan dan 
pemilihan Ka Program Studi (PS)  mengacu pada peraturan Ketua Sekolah Tinggi 
Manajemen IMMI. Secara formal Ketua Program Studi (PS)  dan Sekretarisnya 
secara paket dipilih melalui rapat dosen yang diselenggarakan untuk tujuan tersebut 
dan ditetapkan melalui SK Ketua. Pemilihan Ketua Program Studi (PS)  dilakukan 
dengan memperhatikan kriteria-kriteria berikut : 
1) Jabatan minimum Lektor. 
2) Kompetensi dan kemampuan yang sesuai dengan tugas yang akan diemban 
3) Waktu yang bisa disediakan untuk melaksanakan tugas yang akan diemban. 
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Ketua Laboratorium ditunjuk oleh Ketua Program Studi (PS)  dan ditetapkan 
dengan SK Ketua, dilakukan dengan memperhatikan kriteria-kriteria berikut : 
a. Kompetensi dan kemampuan yang sesuai dengan tugas yang akan diemban 
b. Bidang keahlian keilmuan yang sesuai dengan laboratorium yang dikelola 
c. Waktu yang bisa disediakan untuk melaksanakan tugas yang akan diemban. 

 
Sedangkan unit-unit pembantu dipilih oleh Ketua Program Studi (PS)  dan 

ditetapkan dengan SK Ketua, dilakukan dengan memperhatikan kriteria-kriteria 
berikut: 
a. Kompetensi dan kemampuan yang sesuai dengan tugas yang akan diemban 
b. Bidang keahlian keilmuan yang sesuai dengan laboratorium yang dikelola. 

 
1.4. Sekretaris Program Studi (Jurusan) 

Sekretaris Program Studi (PS)  memiliki kedudukan dibawah Ketua Program 
Studi (PS)  dan bertanggung jawab langsung ke Ketua Program Studi (PS) 
Sekretaris PS berkoordinasi dengan staf Administrasi dalam mengelola kegiatan 
akademik di lingkungan PS. Sekretaris PS bertugas membantu Ketua Program 
Studi dalam melaksanakan tugasnya. Masa kerja Ketua Program Studi (PS) adalah 
4 (empat) tahun. Tata cara pencalonan dan pemilihan Sekretaris PS mengacu pada 
peraturan Ketua STIMA IMMI 

 
1.5. Ketua Laboratorium. 

Laboratorium di Program Studi (PS) berfungsi sebagai fasilitas penunjang 
pendidikan dan penelitian mahasiswa dan dosen. Oleh karena itu Ketua Lab. 
bertugas melaksanakan administrasi di laboratorium, merencanakan program kerja, 
mengkoodinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan baik proses pembelajaran di 
laboratorium maupun penelitian. Dibantu oleh teknisi kepala Lab. Bertanggung 
jawab dalam menyiapkan satuan acara proses pembelajaran di Lab. perawatan 
peralatan dan pengembangannya sesuai dengan kebutuhan. Ketua Laboratorium 
dipilih oleh Ketua Program Studi (PS) dan ditetapkan dengan SK Ketua STIMA 
IMMI. 

 
1.6. Komisi Seminar dan Tugas Akhir 

Komisi Seminar dan Tugas Akhir bertugas mengelola pelaksanaan seminar 
dan tugas akhir mahasiswa. Hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya antara lain : 
melaksanakan administrasi kegiatan TA, memilih pembimbing TA, membuat 
jadwal pelaksanaan seminar mata kuliah seminar, proposal TA dan  ujian TA 
mahasiswa. Dalam rangka menjaga kualitas TA dan menghindari adanya plagiat 
unit ini juga bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TA 
mahasiswa. Ketua dan anggota Komisi Seminar dan Tugas Akhir dipilih oleh 
Ketua Jurusan dan ditetapkan dengan SK Ketua STIMA IMMI. 

 
 
 
 



I Laporan Akuntabilitas Kinerja I 

24 
 

1.7. Badan Penjaminan Mutu Akademik (BPMA) 
Badan Penjaminan Mutu Akademik (BPMA) adalah tanggung jawab dari 

pimpinan baik ditingkat Sekolah Tinggi , program studi, staf dosen dan tenaga 
kependidikan. Sistem penjaminan mutu dirancang dan dilaksanakan untuk dapat 
menjamin mutu gelar akademik yang diberikan. Ini berarti bahwa sistem 
penjaminan mutu harus dapat menjamin bahwa lulusan akan memiliki kompetensi 
yang sesuai dengan yang ditetapkan (dalam spesifikasi program studi). Dengan 
demikian penjaminan mutu akademik internal jurusan/program studi dilakukan 
untuk menjamin 
a. Kepatuhan terhadap Kebijaksanaan Akademik, Standar Akademik, Peraturan 

Akademik serta Manual Mutu Akademik yang ditetapkan fakulitas. 
b. Kepastian  bahwa  lulusan   memiliki   kompetensi   sesuai   dengan  yang 

ditetapkan di setiap jurusan/program studi. 
c. Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai 

dengan spesifikasi jurusan/program studi; 
d. Relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat dan 

stakeholders lainnya. 
 

Tim Badan Pelaksana Penjaminan Mutu Akademik (BPMA), terdiri atas 
seorang Ketua, Sekretaris dan tiga orang anggota. Bersama BPMA bertanggung 
jawab atas  
a. Pembuatan, evaluasi terhadap dokumen-dokumen mutu di tingkat jurusan : 

1) Spesifikasi Program Studi (SP)  
2) Kompetensi lulusan  
3) Kurikulum dan Peta Kurikulum  
4) Program dan Pembelajaran (Silabus - SAP)  
5) Manual Prosedur Operasional  
6) Instruksi Kerja (IK) 

b. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan standar mutu 
pelaksanaan proses pembelajaran dan hasil proses pembelajaran, mutu soal 

c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap rekam jejak dosen  pelaksanaan 
kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melalui 
kuisener pada mahasiswa, tingkat kehadiran di kampus, dalam perkuliahan, 
setiap semester; 

d. Memberikan rekomendasi tindakan perbaikan, pengembangan proses 
pembelajaran;  
 
Ketua dan anggota Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) dipilih dan 

ditetapkan dengan SK Ketua STIMA IMMI. Dalam pelaksanaan di Program Studi 
dinamakan Gugus Kendali Mutu (GKM) dipilih oleh Ketua Program Studi dan 
ditetapkan dengan SK Ketua STIMA IMMI. 
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1.8. Perpustakaan :  
Ruang baca dilayani oleh seorang pegawai dibawah pengawasan seorang 

dosen yang ditugaskan oleh ketua jurusan, bertugas memberikan pelayanan 
terhadap keperluan buku-buku referensi dan fasilitas lain yang tersedia, juga 
bertanggungjawab atas pengembangan dan perawatannya. Staf dosen yang 
bertugas di Ruang Baca (Perpustakaan) dipilih oleh Ketua Program Studi dan 
ditetapkan dengan SK Ketua STIMA IMMI 

 
1.9. Pembina Kemahasiswaan :  

Seorang staf dosen yang ditugaskan oleh Ketua Program Studi (PS)  dalam 
bidang konseling dan pembinaan kemahasiswaan, bertugas memberikan bimbingan 
pada kegiatan-kegiatan mahasiswa, seperti kegiatan kelompok-kelompok bidang 
minat, kegiatan HM (Himpunan Mahasiswa) juga memberikan pelayanan 
konseling pada mahasiswa, memberikan pelayanan konsultasi, bimbingan pada 
mahasiswa terkait masalah-masalah kegiatan non-akademik. Pembina 
Kemahasiswaan dipilih oleh Ketua Jurusan dan ditetapkan dengan SK Ketua 
STIMA IMMI. 

 
1.10. Kelompok Bidang Kajian/Kepakaran (KBK)  

Staf dosen di Program Studi dikelompokkan ke dalam 4 (empat)  Kelompok 
Bidang Kepakaran Dosen (KBK) yaitu KBK Manajemen Pemasaran, Manajemen 
Keuangan, Manajemen SDM dan Manajemen Pendidikan. Ketua kelompok 
bertugas mengkoordinasikan kegiatan penelitian, memberikan 
pembinaan/bimbingan pada kegiatan penelitian  mahasiswa sesuai bidangnya,  

Anggota Kelompok Bidang Kajian/Kepakaran terdiri dari dosen-dosen yang 
memiliki bidang keahlian yang sejenis. Ketuanya dipilih oleh anggota KBK itu 
sendiri. 

 
1.11. Pembimbing Akademik (PA) 

PA adalah para dosen yang menjadi pendamping bagi mahasiswa. PA 
ditetapkan dalam SK Ketua STIMA IMMI. PA bertanggung jawab kepada Ketua 
PS. PA memiliki tugas dan fungsi sebagai pendamping mahasiswa dalam kegiatan 
akademik sesuai dengan Panduan PA  

 
2.12.  Staf administrasi 

Staf administrasi berkoordinasi dengan Sekretaris Program Studi dalam 
melaksanakan tugasnya dalam mengatur administrasi dan sarana perkuliahan. 
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C. VISI, MISI, DAN TUJUAN 
1.1. Visi 

Visi menjadi lembaga pendidikan tinggi manajemen  yang unggul dan 
berkomitmen pada pengembangan etika bisnis, profesional dan berjiwa 
kepemimpinan dengan berlandaskan pembentukan karakter yang inspiratif dan 
inovatif. 

 
1.2. Misi 

Misi Sekolah Tinggi Manajemen IMMI : 
1. Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa serta memiliki moral dan budi pekerti yang luhur; dan 
2. Membekali lulusannya dengan pengetahuan kewirausahaan 
3. Pengelolaan STIMA IMMI dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

tata pamong (Governance) yang baik. 
4. Menciptakan suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuhnya 

kepada mahasiswa, dosen, tenaga  kependidikan untuk dapat mengembangkan 
diri dan memberikan kontribusi maksimum pada masyarakat. 

5. Mengembangkan jejaring untuk dapat bersinergi dengan perguruan tinggi, 
industri, masyarakat, dan pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan 
pendidikan, penelitian dan pengembangan masyarakat. 
 

1.3. Tujuan 
1. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, menumbuhkan, dan merekatkan rasa 

persatuan dan kesatuan bangsa dengan di landasi nilai, etika akademik, moral, 
iman, dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Mendidik, mengembangkan kemampuan mahasiswa, dan menghasilkan 
lulusan yang berbudi pekerti luhur, unggul dalam pengetahuan dan 
keterampilan kewirausahaan, berkepribadian luhur dan mandiri, mempunyai 
kemampuan profesional dan etika profesi, memiliki integritas dan tanggung 
jawab yang tinggi, mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri dan 
mampu bersaing. 

3. Menumbuhkan iklim akademik yang kondusif, yang dapat menumbuhkan 
sikap apresiatif, partisipatif dan kontributif dari tingkat akademika, serta 
menjunjung tinggi tata nilai dan moral akademik dalam usaha membentuk 
masyarakat kampus yang dinamis dan harmoni. 

4. Memberikan kontribusi yang relevan dan berkualitas tinggi dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan bagi 
kebutuhan pembangunan SDM di tingkat nasional. 

5. Mengembangkan sistem jejaring (network) dengan perguruan tinggi lain, 
masyarakat, industri, lembaga pemerintah dan lembaga lain pada tingkat 
nasional maupun regional yang dilandasi etika akademik, manfaat dan saling 
menguntungkan. 
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6. Mengembangkan hasil penelitian terapan ilmu pengetahuan dan keahlian 
manajemen secara nyata dan berhasil guna. 

7. Menyebarkan hasil penelitian terapan, kajian maupun paket ilmu pengetahuan 
dan keahlian tepat guna untuk kepentingan masyarakat dengan menjunjung 
tinggi prinsip etika profesi Manajemen. 

 
 
D. STRUKTUR ORGANISASI DAN JUMLAH PEGAWAI 

1.1.  Struktur Organisasi 
Struktur organisasi, perangkat sistem dan peraturan pendukung yang dimiliki 

STIMA IMMI sudah dapat mendukung untuk mengembangkan misi dalam 
mencapai visi STIMA IMMI di tahun 2013-2017. Namun sebagai langkah 
antisipasi terhadap globalisasi dalam bidang pendidikan dan menindak lanjuti visi 
dan misi STIMA IMMI menjadikan Sekolah Tinggi Manajemen IMMI yang 
memiliki keunggulan dibidang manajemen. 

Maka dibutuhkan improvisasi sistem dari peraturan pendukung yang sesuai 
dengan gambar struktur oganisasi berikut: 

 
Gambar 1 

Struktur Organisasi 
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Dari struktur organisasi, sebagai fungsi struktur, Ketua dibantu oleh 
Pembantuk Ketua I Bidang Akademik, Pembantu Ketua II Bidang Administrasi, 
Keuangan dan umum serta Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan yang 
merupakan Jajaran Pimpinan STIMA IMMI, serta membawahi unsur pelaksanaan 
akademik, Ketua Program Studi (S2 dan S1 serta D3), Kepala Lembaga Pusat 
Penelitian dan Kepala Pengabdian Masyarakat (LPPM) serta unsur penunjang 
kepala Perpustakaan, Kepala Lab Komputer dan Kepala Badan Penjaminan Mutu 
Akademik (BPMA). Unsur pelaksanaan administrasi : kepala bagian akademik, 
kepala bagian umum, kepala bagian keuangan, kepala bagian human capital (HC), 
administrasi kemahasiswaan, alumni. 

Struktur yang bersifat fungsional yang merupakan badan normatif dan 
perwakilan tertinggi di tingkat STIMA IMMI adalah Senat, senat terdiri atas guru 
besar, pembantu ketua, ketua program studi, wakil dosen dan unsur lain yang 
ditetapkan senat. 

 
1.2. Kepemimpinan 

Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur 
dalam program studi, mengikuti nilai, norma, etika dan budaya organisasi yang 
telah disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. 

Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan 
mengartikulasi visi yang realitias, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke 
depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu 
menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi 
organisasi serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran dan tugas kepada 
seluruh unsur dalam perguruan tinggi. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan 
dikenal pimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan 
publik. 

Kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi, 
misi kedalam kegiatan operasional program studi, kepemimpinan organisasi 
berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi perguruan 
tinggi. Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama 
dan menjadi rujukan bagi publik. 

 
1.3. Sistem Pengelolaan 

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup 
Planing, Organizing, Staffing, Leading, Controlling, serta operasi internal dan 
eksternal. 

Sebagaiman yang ada pada Renstra STIMA IMMI tahun 2013-2017, sistem 
pengelolaan STIMA IMMI melalui tata nilai pengelolaan STIMA IMMI yaitu 
dalam melaksanakan proses pengelolaan pendidikan yang sesuai visi dan misi yang 
telah ditetapkan, STIMA IMMI menyadari pentingnya pembudayaan tata nilai 
yang merupakan dasar sekaligus pemberi arah bagi sikap dan perilaku sivitas 
akademika dalam menjalankan tugas sehari-hari. Selain itu, tata nilai tersebut juga 
akan menyatukan hati dan pikiran seluruh sivitas akademika dalam usaha 
mewujudkan visi dan misi STIMA IMMI untuk itu, STIMA IMMI telah 
mengidentifikasi nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap sivitas akademika (input 
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value), nilai-nilai dalam melakukan pekerjaan (process value) serta nilai-nilai yang 
akan ditangkap oleh pengguna jasa pendidikan (manusia, orang tua, mahasiswa, 
donatur, industri serta masyarakat lainnya). Nilai masukan yang tepat akan 
mengantisipasi karakteristik pengelolaan pendidikan, yang selanjutnyya akan 
menjalankan nilai proses dengan baik dalam manajemen organisasi untuk 
meningkatkan mutu interaksi antar manusia di dalam struktur organisasi, sehingga 
menghasilkan nilai keluaran (outcomes) yang akan memfokuskan kepada hal-hal 
yang diharapkan dalam mencapai visi dan misi dengan baik. 

Nilai-nilai masukan (input values), yakni nilai-nilai yang dibutuhkan dalam 
diri setiap sifitas akademika, dalam rangka mencapai keunggulan, yang meliputi: 
amarah, professional, bermotivasi tinggi, bertanggung jawab, mandiri, kreatif, 
disiplin, menghargai keanekaragaman budaya dan pembelajaran sepanjang hayat. 
Nilai proses (process values), yaikni nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam 
bekerja di STIMA IMMI, dalam rangka mencapai dan mempertahankan kondisi 
yang diinginkan yang meliputi : visioner dan berwawasan, menjadi teladan, 
memberdayakan, membudayakan, memotivasi dan akuntabel.  Sedangkan nilai-
nilai keluaran (output values), yakni nilai-nilai yang diperhatikan oleh para 
pengguna jasa pendidikan : mahasiswa, orang tua mahasiswa, donatur, industri dan 
masyarakat lainnya yang meliputi produktiftas, bermutu tinggi andal dan responsif. 

Pengelolaan tata nilai tersebut paling tidak akan memberikan 5 (lima) manfaat 
sebagai berikut : 

Pertama, STIMA IMMI lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan 
ancaman bagi dirinya sendiri dan pada gilirannya dia dapat mengoptimalkan 
sumberdaya yang tersedia untuk memajukan lembaga. 

Kedua, STIMA IMMI lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususunya 
input pendidikan yang akan dikembangkan dan didaya gunakan dalam proses 
pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. 

Ketiga, STIMA IMMI dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan, 
penelitian dan pengabdian masyarakat kepada pemerintah dan Pemangku 
kepentingan (stake holder) sehingga STIMA IMMI akan berupaya maksimal 
mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan, penelitian 
dan pengabdian masyarakat yang telah direncanakan. 

Keempat, STIMA IMMI dapat melakukan persaingan sehat dengan Sekolah 
Tinggi Manajemen lain ntuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya 
inovatif dengan dukungan orang tua mahasiswa, masyarakat dan pemerintah. 

Kelima, STIMA IMMI dapat menggunakan dana pendidikan dengan standar 
pembiayaan yang bercukupan, berkesinambungan, efektif, efisien, transparan dan 
akuntabel. 

Perubahan tata nilai pengelolaan tersebut, paling tidak akan memberikan (5) 
lima manfaat berikut : 

Pertama, STIMA IMMI lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan 
ancaman bagi dirinya sendiri dan pada gilirannya dia dapat mengoptimalkan 
sumber daya yang tersedia untuk memajukan lembaga. 

Kedua, STIMA IMMI lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususunya 
input pendidikan yang akan dikembangkan dan didaya gunakan dalam proses 
pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. 
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Ketiga, STIMA IMMI dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan, 
penelitian dan pengabdian masyarakat kepada pemerintah dan para pemangku 
kepentingan (stake holders), sehingga dia akan berupaya semaksimal mungkin 
untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan, penelitian dan 
pengabdian masyarakat yang telah direncanakan. 

Keempat, STIMA IMMI dapat melakukan persaingan sehat dengan sekolah 
tinggi manajemen lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya 
inovatif dengan dukungan orang tua mahasiswa, masyarakat dan pemerintah. 

Kelima, STIMA IMMI dapat  menggunakan dana pendidikan dengan standar 
pembiayaan yang berkecukupan, berkesinambungan, efektif, efisien, transparan 
dan akuntabel. Dengan kemampuan yayasan yang terbatas, maka pendanaan 
pendidikan disusun berbasis kegiatan (actuity-led funding system) dengan orientasi 
produk dan mutu. 

 
 

E. KEADAAN SUMBER DAYA MANUSIA 
Dalam mencapai kinerja, STIMA IMMI didukung oleh beberapa sumber daya, 

diantaranya antara lain sumber daya manusia baik berupa mahasiswa ataupun dosen dan 
staff pendukung Akademik STIMA IMMI dan sumber daya anggaran. 
1.1 Sumber Daya Manusia (SDM) Mahasiswa 

Salah satu sumber daya manusia yang dimiliki oleh STIMA IMMI adalah 
sumber daya manusia yang berasal dari mahasiswa itu sendiri, karena 
bagaimanapun juga mahasiswa adalah salah satu sumber daya utama manusia 
berupa mahasiswa yang dimiliki oleh STIMA IMMI sampai dengan 31 Desember 
2013 dapat dilihat pada tabel dan diagram dibawah ini. 

Pada tahun 2013-2014 STIMA IMMI menerima mahasiswa baru sebanyak 
3.779 orang, dengan jumlah mahasiswa aktif mencapai 3.566 orang. Yang terdiri 
dari jumlah mahasiswa S2 sebesar 2.812 (dua ribu delapan ratus dua belas) dan 
mahasiswa S1 sebesar 733 (tujuh ratus tujuh puluh tiga) dan mahasiswa D3 sebesar 
21 (dua puluh satu). (Tabel 1.1, Tabel 1.2, Tabel 1.3) 

Tabel 1.1 
Jumlah Mahasiswa Aktif Keseluruhan Program Studi S2 di STIMA IMMI 

Tahun Akademik 2013-2014 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JUMLAH MAHASISWA S2 
2012-2013 

No. Tahun 
Akademik Angkatan Jml Mhs Keluar Jml Mahasiswa 

1 2012 Ganjil 27 774 149 625 

2 2012 Genap 28 672 48 624 

3 2013 Ganjil 29 843 16 827 

4 2013 Genap 30 736  736 

Jumlah Mahasiswa 3.025 213 2.812 
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Terjadi peningkatan kenaikan jumlah mahasiswa sebesar 12% dibandingkan 
antara tahun 2013 dengan 2012 atau sebesar  314 (tiga ratu empat belas) orang. 

Tabel 1.2 
Jumlah Mahasiswa Aktif Keseluruhan Program Studi S1 di STIMA IMMI 

Tahun Akademik 2013-2014 
 

No. Tahun 
Akademik Angkatan Jml Mahasiswa 

1 2012 Ganjil 17 91 

2 2012 Genap 18 142 

3 2013 Ganjil 19 280 

4 2013 Genap 20 220 

Jumlah Mahasiswa 733 

 
Tabel 1.3 

Jumlah Mahasiswa Aktif Keseluruhan Program Studi D3 di STIMA IMMI 
Tahun Akademik 2013-2014 

 

No. Tahun 
Akademik Angkatan Jml Mahasiswa 

1 2012 Ganjil 13 2 

2 2012 Genap 14 4 

3 2013 Ganjil 15 6 

4 2013 Genap 16 9 

Jumlah Mahasiswa 21 

 
 
 

 

44%
56%

Perbandingan Jumlah Mahasiswa S2

Tahun 2012 Tahun 2013

1.563 Mhs 1.249 Mhs 
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Sedangkan untuk program S1, jumlah mahasiswa ada tahun 2012 mencapai 
233 (dua ratus tiga puluh tiga), tahun 2013 terjadi kenaikan sebesar 36% (tiga 
puluh enam persen) dibandingkan tahun 2012, atau setara dengan kenaikan sebesar 
267 (dua ratus enam puluh tujuh) mahasiswa. 

Untuk Program D3, terjadi kenaikan yang cukup signifikan sebesar 42% 
(empat puluh dua persen) dibandingkan antara tahun 2012 sebesar 29% setara 
dengan 6 mahasiswa dan tahun 2013 sebesar 71% (tujuh puluh satu persen) setara 
dengan 15 mahasiswa. 

 
1.2 Sumber Daya Manusia (Dosen dan Staf Pendukung Akademik STIMA IMMI) 

 Selain keberadaan mahasiswa sebagai sumber daya manusia yang dimiliki 
oleh STIMA IMMI, Dosen dan Staf Pendukung Akademik juga merupakan sumber 
daya manusia yang berpengaruh dalam kinerja STIMA IMMI. Keadaan dosen 
sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 yaitu : 

 Jabatan Struktural  = 13 Orang 
 Jabatan Fungsional  = 26 Orang 
 Jabatan Tenaga Pengajar = 103 Orang 

 
Tabel 1.4 

Data Menurut Jabatan Fungsional Dosen 
 
 

 
 
 
 

 
 

29%

71%

Perbandingan
Jumlah Mahasiswa D3

Tahun 2012

32%

68%

Perbandingan
Jumlah Mahasiswa S1

Tahun 2012

500 Mhs 233 Mhs 
15 Mhs 

6 Mhs 

No. Jabatan Fungsional 
TAHUN 

2011 2012 2013 
L P Jml L P Jml L P Jml 

1 Asisten Ahli 4 - 4 4 - 4 3 2 5 
2 Lektor 19 - 19 19 - 19 18 3 21 
3 Lektor Kepala 4 - 4 4 - 4 4 - 4 
4 Tenaga Pengajar 63 6 69 63 6 69 62 11 73 

Jumlah 90 6 96 90 6 96 87 16 103 
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Jumlah tenaga kependidikan (Dosen Tetap) yang dimiliki STIMA IMMI 
Jakarta tahun akademik 2012-2013 berkualifikasi S3 sebanyak 26 (dua puluh 
enam) orang dan S2 sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) Orang. 
 

 
 

4%

20%
4%

72%

Data Menurut Jabatan 
Fungsional Dosen Tahun 2012

Asisten Ahli Lektor

Lektor Kepala Tenaga Pengajar

4%

20%
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72%

Data Menurut Jabatan 
Fungsional Dosen Tahun 2011

Asisten Ahli Lektor

Lektor Kepala Tenaga Pengajar

5%

20%
4%

71%

Data Menurut Jabatan Fungsional 
Dosen Tahun 2013

Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala Tenaga Pengajar

31%

69%

Perbandingan Jumlah Tenaga Kependidikan 
(Dosen Tetap) Berdasarkan Kualifikasi Akademik

S3 S2

 26 Dosen 
Bergelar S3 73 Dosen 

Bergelar S2 
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F. SISTEMATIKA PENYAJIAN STIMA IMMI 
Laporan Akuntabilitas Kinerja STIMA IMMI 2013, merupakan dokumen yang 

berisi laporan kinerja STIMA IMMI selama tahun 2013. Dokumen ini merupakan 
pertanggung jawaban STIMA IMMI sebagai institusi pendidikan tinggi yang 
diselenggarakan masyarakat terhadap para pemangku kepentingan (stakeholder) yang 
telah ikut membesarkannya.  

Evaluasi ini dilakukan mengacu pada program kerja STIMA IMMI yang telah 
ditetapkan sebagai dasar rujukan kedepan (baseline). Program kerja yang telah disusun 
merupakan wujud keinginan atau aspirasi seluruh civitas akademika serta masukan dari 
para pemangku kepentingan (stakeholder) STIMA IMMI, dalam rangka membawa 
institusi ini menjadi lembaga pendidikan swasta yang maju. Hasil evaluasi yang telah 
dilakukan merupakan catatan penting bagi langkah STIMA IMMI ditahun 2013. 

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LAK) ini disusun sebagai acuan pelaporan 
kinerja, sebagai salah satunya syarat administrasi STIMA IMMI dalam menerapkan 
pola pengelolaan (governance) atau tata pamong dengan sistematika sebagai berikut : 
1. Ringkasan Eksekutif, berisi mengenai ringkasan Pembahasan Laporan Kinerja 

mulai Bab I sampai Bab V. 
2. BAB I. PENDAHULUAN, terdiri dari Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Visi, 

Misi, dan Tujuan, Struktur Organisasi, Keadaan Sumber Daya Manusia dan 
Sistematika Penulisan. 

3. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA, terdiri dari Tujuan dan 
Sasaran, Rencana Kinerja Tahun 2014, Penetapan Kinerja, Rencana Anggaran 

4. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, terdiri dari Pengukuran Kinerja 
5. BAB IV PENUTUP 
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BAB II 
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 
 

A. TUJUAN DAN SASARAN 
Tujuan Pendidikan STIMA IMMI Jakarta adalah menghasilkan tenaga Ahli Madya 

(D3), Sarjana (S1) , dan Pasca Sarjana (S2), terapan bidang Manajemen sebagai tenaga 
professional yang memiliki kualifikasi beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berjiwa Pancasila, berprilaku, berpribahasa, berperiakal, kreatif, dinamis, 
inovatif, memiliki integritas dan kepribadian tinggi terbuka dan tanggap terhadap 
perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta tanggap 
terhadap seni dan berbagai masalah di masyarakat khususnya yang berkaitan dengan 
bidang Manajemen, serta ikut serta mendidik dan meningkatkan keikutsertaan 
masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan. 

Adapun tujuan dan sasaran institusi untuk mewujudkan tujuan pendidikan adalah : 
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang mandiri dan inovatif, dengan 

beberapa sasaran sebagai berikut : 
a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas mahasiswa baru. 
b. Meningkatkan Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang 

mandiri dan inovatif uantuk seluruh jurusan. 
c. Meningkatkan akses masyarakat (pangsa pasar) secara inovatif. 
d. Meningkatkan mutu kegiatan belajar dan mengajar secara mandiri dan inovatif. 
e. Meningkatkan kualitas kelulusan dengan tepat waktu. 

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian berbasis kompetensi secara mandiri 
dan inovatif, dengan beberapa sasaran sebagai berikut : 
a. Meningkatkan kualitas penelitian berbasis  kompetensi  yang mandiri dan 

inovatif. 
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penelitian yang di publikasikan. 

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat berbasis 
kompetensi secara mandiri dan inovatif, dengan beberapa sasaran sebagai berikut: 
a. Meningkatkan keterlibatan institusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat. 
b. Meningkatkan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mandiri dan 

inovatif dengan kompetensi jurusan. 
4. Meningkatkan manajemen keuangan yang mandiri, efesiensi, transparan, dan 

akuntabel, dengan beberapa sasaran sebagai berikut : 
a. Meningkatkan pengelolaan keuangan melalui informasi yang obyektif. 
b. Meningkatnya fungsi system pengawasan keuangan. 

5. Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas tenaga pendidik (dosen) dan tenaga 
kependidikan, dengan beberapa sasaran sebagai berikut : 
a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas dosen melalui pendidikan dan pelatihan. 
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan melalui pendidikan  

dan pelatihan. 
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6. Mewujudkan penjaminan mutu pendidikan sehingga menghasilkan tenaga yang 
professional dan bermartabat, dengan beberapa sasaran sebagai berikut : 
a. Meningkatkan penilaian akreditasi (Reakreditasi) 
b. Melakukan uji kompetensi. 
c. Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi dalam rangka pembinaan dan 

pengawasan Kode Etik Profesi. 
7. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana dalam jumlah dan jenis yang 

memadai, dengan beberapa sasaran sebagai berikut : 
a. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam jumlah dan jenis yang memadai. 
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perpustakaan. 

8. Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi dan komunikasi melalui teknologi 
informasi, dengan sasaran meningkatnya pemanfaatan dan efektivitas teknologi 
informasi dibidang akademik dan non akademik. 

9. Meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai, dengan beberapa sasaran sebagai 
berikut : 
a. Meningkatnya pegelolaan unit usaha potensial dan profitable (keuntungan) 
b. Meningkatnya kesejahteraan Dosen dan Pegawai. 

 
 

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2014 
Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan sebagaimana 

yang telah tercantum dalam RENSTRA Tahun 2013-2017 telah ditetapkan Indikator 
Kinerja Utama pada, STIMA IMMI yang diambil dari Tri Dharma Perguruan Tinggi 
yang disesuaikan dengan tujuan STIMA IMMI Jakarta sebagai Pendidikan Tinggi yang 
Mandiri dan Inovatif dalam menghasilkan Tenaga yang Profesional dan Bermartabat. 
Indikator Kinerja Utama dan cara perhitungannya dapat dijelaskan pada table 2.1 
sebagai berikut : 

Tabel 2.1 
Indikator Kinerja Utama dan Cara Perhitungannya pada STIMA IMMI Jakarta sesuai 

dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

N
O 

TRI DHARMA 
PERGURUAN 

TINGGI 

INDIKATOR 
KINERJA 
UTAMA 

PENGERTIAN CARA MENGHITUNG 

1. PENDIDIKAN 

1. Tingkat 
Penyerapan 
lulusan dipasar 
kerja 

Presentase lulusan 
yang memperoleh 
pekerjaan dengan 
masa tunggu kurang 
dari 6 bulan dihitung 
dari kegiatan wisuda 

Jumlah lulusan yang memperoleh 
pekerjaan < 6 bulan 

Jumlah lulusan pada tahun yang 
sama 

  2. Jumlah Lulusan 
Tepat Waktu 

Presentase 
penyelesaian masa 
studi sesuai dengan 
program 

Jumlah mahasiswa yang lulus 
sesuai program 

Jumlah mahasiswa yang masuk 
pada tahun yang sama 

  
3. Jumlah Lulusan 

dengan IPK  : 
S2 IPK ≥ 3.00 

Presentase lulusan 
dengan mendapatkan 
Indeks Prestasi 
Komulatif (IPK) (S2) 
IPK ≥ 3.00 

Jumlah lulusan dengan IPK ≥3.00  
Jumlah sesuai lulusan pada tahun 

yang sama 
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C. PENETAPAN KINERJA 
Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun dengan dukungan pembiayaan 

yang telah disetujui yayasan maka ditetapkan kinerja yang akan dicapai. Dengan 
diterbitkannya Inpres No. 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat 
Edaran Menteri Negara PAN Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan 
Kinerja, STIMA IMMI telah membuat Penetapan Kinerja tahun 2013 secara berjenjang 
sesuai dengan kedudukan tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan 
tolak ukur akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014 yang disusun dengan berdasarkan 
pada Rencana Kerja Tahun 2014 yang telah ditetapkan. 

Pada BAB III dokumen LAK STIMA IMMI Jakarta penjelasan mengenai Analisis 
Capaian Kinerja diukur melalui Indikator Kinerja yang berasal dari dokumen 
RENSTRA yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan , dan Indikator 
Kinerja Utama (IKU) yang berdasarkan kepada Tri Dharma Perguruan Tinggi yang 
didalamnya terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian 
kepada Masyarakat. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan 
kinerja tahun 2013 adalah sebagai berikut : 

 
1. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERTAMA 

Untuk indikator utama yang pertama adalah indikator kinerja utama yang 
diambil dari Tri Dharma Pendidikan perguruan tinggi yang pertama pula yaitu 
Pendidikan. Ada 3 hal yang menjadi indikator kinerja utama yaitu : 

 

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 
2014 

1. Meningkatkan kualitas 
Lulusan Tepat Waktu 

a. Jumlah lulusan tepat waktu Persentase 95 
b. Jumlah lulusan tepat waktu 

dengan IPK ≥  3.00 Persentase 64 

2. Meningkatkan kualitas 
penyerapan lulusan 
STIMA IMMI  di pasar 
kerja. 

a. Jumlah lulusan yang 
memperoleh pekerjaan 
kurang dari 6 bulan. 

Persentase 55 

2. PENELITIAN 
1. Melakukan 

Kegiatan 
Penelitian 

Jumlah seluruh 
penelitian yang 
dilakukan oleh tenaga 
kependidikan (Dosen) 
dalam 1 Tahun 

Jumlah seluruh kegiatan 
penelitian yang dilakukan oleh 

Dosen dalam 1 Tahun 

  2. Publikasi Karya 
Ilmiah 

Presentase karya 
ilmiah yang 
dipublikasikan dalam 
jurnal (Terakreditasi) 
per Tahun 

Jumlah karya ilmiah yang 
dipublikasikan dalam jumlah, 

seminar, bulletin, dan buku ajar. 
Jumlah karya ilmiah yang 

dihasilkan dalam                                                            
1 Tahun 

3. 
PENGABDIAN 

KEPADA 
MASYARAKAT 

1. Kegiatan 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat  

Jumlah kegiatan 
pengabdian kepada 
masyarakat yang 
dilakukan selama 1 
tahun. 

Jumlah kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat yang 
dilakukan dalam 1 tahun. 
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Dalam usaha pencapaian indikator kinerja utama diatas ada beberapa indikator 
kinerja kegiatan penunjang yang disesuaikan dengan tujuan, sasaran, kebijakan, 
program, dan kegiatan pada STIMA IMMI Jakarta sesuai dengan Rencana Strategik 
2013-2017 yang telah dimiliki oleh STIMA IMMI Jakarta. Indikator kinerja 
penunjang berikut tujuan, dan sasaran dapat dilihat sebagai berikut : 

 
Indikator kinerja kegiatan pertama : 
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang mandiri dan inovatif 
 

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 
2014 

1. Meningkatnya 
kuantitas dan 
kualitas  
mahasiswa baru 

a. Jumlah mahasiswa yang 
mendaftar Orang 550 

b. Persentase hasil seleksi 
penerimaan mahasiswa baru 
dengan kelulusan 4 L (lulus 
seluruh mata uji) 

Persen 90 

c. Ratio mahasiswa yang diterima 
terhadap pendaftar. Ratio 1:4 

d. Jumlah mahasiswa GAKIN yang 
diterima  dan mendapat 
bantuan beasiswa. 

Orang 92 

2. Meningkatnya 
Implementasi 
Kurikulum 
Berbasis 
Kompetensi (KBK) 
yang mandiri dan 
inovatif untuk 
seluruh jurusan 

a. Jumlah Jurusan yang 
menggunakan Kurikulum 
Berbasis Kompetensi (KBK) 

Unit Kerja 3 

b. Tersedianya Tempat Uji 
Kompetensi (TUK) Lokasi - 

3. Meningkatkan 
akses masyarakat 
(pangsa pasar) 
secara inovatif 

a. Jumlah program pendidikan 
yang diselenggarakan. Prodi 3 

b. Jumlah jenis program 
pendidikan yang 
diselenggarakan. 

Tingkat 
Pendidikan 3 

4. Meningkatkan 
mutu kegiatan 
belajar dan 
mengajar secara 
mandiri dan 
inovatif. 

a. Ketersediaan RPP Persen 100 
b. Ketersediaan alat bantu PBM 

bagi mahasiswa Persen 78 

c. Penambahan buku 
perpustakaan. Buku 988 
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Indikator kinerja kegiatan kedua : 
Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas tenaga pendidik (dosen) dan 

tenaga kependidikan. 
 

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 
2014 

1. Meningkatnya 
kualitas dan 
kuantitas dosen 
melalui 
pendidikan dan 
pelatihan 

a. Jumlah Dosen yang mengikuti 
pendidikan lanjut. Orang 2 

b. Jumlah penambahan dosen. Orang 5 

c. Jumlah dosen yang 
tersertifikasi. Orang 4 

2. Meningkatnya 
kualitas dan 
kuantitas 
Tenaga 
Kependidikan 
melalui 
pendidikan dan 
pelatihan 

a. Jumlah tenaga kependidikan 
yang mengikuti pendidikan 
lanjut. 

Orang - 

b. Penambahan tenaga 
kependidikan. Orang 4 

3. Meningkatnya 
kualitas dan 
kuantitas 
kegiatan. 

a. Jumlah pakaian dinas Stel - 

 
 

Indikator Kinerja Kegiatan Ketiga 
Mewujudkan penjaminan mutu pendidikan sehingga menghasilkan tenaga yang 

professional dan bermanfaat. 
 

SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 
2014 

1. Meningkatkan penilaian 
Akreditasi  

 
a. Jumlah Prodi yang 

Terakreditas 
(Rekreditasi) dengan 
nilai A 

 
 

Prodi 3 

2. Melakukan uji kompetens 
a. Presentase kelulusan 

uji kompetensi 
 

Persen 90 

3. Melakukan kerjasama 
dengan organisasi profesi 
dalam rangka pembinaan 
dan pengawasan kode 
etik profesi 

a. Pelanggaran kode etik  
b. Kode profesi 

 
Kasus - 
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Indikator kinerja kegiatan keempat : 
Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana dalam jumlah dan jenis yang 

memadai. 
 

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2014 

1. Meningkatnya 
sarana prasarana 
dalam jumlah dan 
jenis yang 
memadai 

a. Penambahan alat-alat 
laboratorium pada 
masing-masing 
jurusan dan 
laboratorium terpadu 

Unit Kerja - 20 unit komputer 
- 3 unit meja kursi 

b. Peningkatan 
pemanfaatan 
laboratorium terpadu 

Kegiatan 

- Pengajaran 
praktek 
- Pelatihan siswa 

SMU, SMEA 
c. Penambahan alat 

pendidikan pada 
masing-masing Prodi 

Prodi 
- 10 unit laptop 
- 4 unit infocus 

 

d. Penambahan 
mebeler/investaris Prodi 

- 2 unit sofa tamu 
dan dosen 

- 10 unit meja dan 
kursi 
perpustakaan, 
ruang baca 

- 100 kursi kuliah 
mahasiswa 

 
e. Pemeliharan gedung M² 955 M2 
f. Pemeliharaan 

halaman/taman M² 200 M2 

g. Pemeliharaan 
peralatan Kegiatan 

- 22 komputer lab 
- 600 kursi belajar 
     Mahasiswa 
- 15 LCP 

Projector 
- 5 unit laptop 
-  20 almari, 

papan  
      tulis, dll 

h. Pemeliharaan 
kendaraan dinas Unit 

- Service tri wulan 
- Perbaikan 

(asuransi) 
2. Meningkatnya 

kualitas dan 
kuantitas sarana 
perpustakaan 

a. Optimalisasi 
komputerisasi 
perpustakaan 

Sistem 
Software dan 
penambahan sarana 
pelayanan mahasiswa 
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Indikator kinerja kegiatan kelima : 
Meningkatnya pemanfaatan system informasi dan informasi melalui teknologi 

informasi. 
 

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 
2014 

1. Meningkatkan pemanfaatan 
dan efektifitas tehnologi 
informasi di bidang akademik 
dan non akademik 

Pengembangan sistem 
informasi Sistem 1 

 
 

Indikator Kinerja Utama Kedua 
Indikator kinerja utama yang kedua berdasrkan pada Tri Dharma Perguruan 

Tinggi yang kedua yaitu Penelitian, yaitu sebagai berikut : 
 

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 
2014 

1. Meningkatnya kualitas 
penelitian berbasis 
kompetensi yang mandiri 
dan inovatif 

Jumlah kegiatan penelitian 
yang dilakukan dosen Kegiatan 12 

2. Meningkatnya kualitas 
dan kuantitas riset yang 
terpublikasi 

Jumlah Karya Ilmiah yang 
dipublikasikan dalam jurnal 
(terakreditasi) per tahun 

Artikel 5 

 
 
Dalam usaha pencapaian indikator kinerja utama diatas ada beberapa indikator 

kinerja kegiatan penunjang yang disesuaikan dengan tujuan, sasaran, kebijakan, 
program, dan kegiatan pada STIMA IMMI Jakarta sesuai dengan Rencana Strategik 
2013-2017 yang telah dimiliki oleh STIMA IMMI Jakarta. Indikator kinerja 
penunjang berikut  tujuan, dan sasaran dapat dilihat sebagai berikut : 

 
Indikator kinerja kegiatan pertama : 

Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian berbasis kompetensi secara 
mandiri dan inovatif. 

 

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 
2014 

1. Meningkatnya kualitas 
penelitian berbasis 
kompetensi yang 
mandiri dan inovatif 

a. Jumlah Proposal Penelitian 
yang diusulkan oleh Dosen Proposal 10 

b. Jumlah Penelitian 
Unggulan yang dapat di 
hak patenkan 

Dokumen 
Hak Paten - 

2. Meningkatkan kualitas 
dan kuantitas hasil riset 
yang terpublikasi 

a. Jumlah jurnal penelitian 
yang terakreditasi Jurnal 5 
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Indikator Kinerja Utama Ketiga 
Indikator kinerja utama yang kedua berdasarkan pada Tri Dharma Perguruan 

Tinggi yang kedua yaitu Penelitian, yaitu sebagai berikut : 
 

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 
2014 

Meningkatnya kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat 
yang mandiri dan inovatif sesuai 
kompentensi jurusan 

Jumlah keterlibatan 
institusi dalam kegiatan 
pengabdian kepada 
masyarakat 

Kegiatan 6 

 
 

Dalam usaha pencapaian indikator kinerja utama diatas ada beberapa indikator 
kinerja kegiatan penunjang yang disesuaikan dengan tujuan, sasaran, kebijakan, 
program dan kegiatan pada STIMA IMMI Jakarta sesuai dengan Rencana Strategik 
2013-2017 yang telah dimiliki oleh STIMA IMMI Jakarta Indikator kinerja 
penunjang berikut tujuan, dan sasaran dapat dilihat sebagai berikut : 

 
Indikator kinerja kegiatan pertama : 

Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat berbasis 
kompetensi yang mandiri dan inovatif  

 

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 
2014 

Meningkatnya keterlibatan 
institusi dalam kegiatan 
pengabdian masyarakat secara 
mandiri dan inovatif 

a. Meningkatnya 
keterlibatan institusi 
dalam kegiatan 
pengabdian kepada 
masyarakat 

Kegiatan 6 

b. Meningkatkan jejaring / 
kerjasama institusi MOU 5 

 
Selain semua kinerja indikator kinerja kegiatan penunjang dan tujuan yang telah 

disebutkan diatas terdapat ada 2 (dua) tujuan STIMA IMMI Jakarta yang mungkin 
berhubungan tidak secara langsung dengan indikator kinerja utama namun tetap 
tujuan penting yang akan dicapai oleh STIMA IMMI Jakarta khususnya dalam 
kegiatan administrasi umum dan keuangan. Dua tujuan tersebut dapat dijelaskan 
sebagai berikut : 
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Indikator kinerja kegiatan pertama : 
Meningkatkan manajemen keuangan yang mandiri, efesien, transparan dan 

akuntabel 
 

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 
2014 

1. Meningkatnya 
pengelolaan 
keuangan melalui 
informasi yang 
obyektif 

a. Persentase penyerapan 
realisasi keuangan Persen 90 

b. Laporan keuangan tepat waktu 
(tahunan) Dokumen  

c. Persentase laporan keuangan 
yang akurat dan bias diakses 
oleh pihak yang membutuhkan 

Persen 90 

1. Meningkatnya 
fungsi system 
pengawasan 
keuangan 

a. Peningkatan fungsi sistem 
pengawasan keuangan di 
institusi dan seluruh Prodi 

Prodi 3 

b. Terwujudnya pelaksanaan audit 
akuntan publik Kegiatan 1 

 
Indikator kinerja kegiatan kedua : 
Meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai 
 

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 
2014 

1. Meningkatnya 
pengelolaan unit 
usaha potensial 
dan profitable 

Pengelolaan unit bisnis yang 
efisien dan profitable Kegiatan 1 

2. Meningkatnya 
kesejahteraan 
dosen dan pegawai 

Terlaksananya remunerasi bagi 
seluruh pegawai dengan prinsip 
proposional, kesetaraan, dan 
kepatutan 

Persentase 
dari profit 
unit bisnis 
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D. RENCANA ANGGARAN 
Dalam mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2014 STIMA IMMI 

Jakarta didukung oleh anggaran dana sebesar Rp. 48.143.971.650 (empat pulu delapan 
milyar seratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus 
lima puluh rupiah) yang akan dijelaskan pada table 2.2 dengan rincian kegiatan sebagai 
berikut : 

 
Tabel 2.2 

Rencana Anggaran STIMA IMMI Jakarta 
Tahun 2014 

 
No. Nama Kegiatan Pagu 2014 
1 Program Sumber Daya 27.800.400.000,- 
2 Laporan Kegiatan dan Pembinaan      450.000.000,- 
3 Sistem Informasi yang dikembangkan       230.000.000,- 
4 Peralatan/Fasilitas belajar mengajar        250.500.400,- 
5 Sarana Pelayanan       410.430.000,- 
6 Investasi sarana kampus (kendaraan, dll)      420.300.500,- 
7 Pengembangan pendidikan dan kurikulum        85.750.400,- 
8 Tenaga Pendidikan yang ditingkatkan kemampuan 

melalui tugas belajar dan pelatihan      642.750.000,- 

9 Penelitian/Pengembangan Riset Dosen dan 
Mahasiswa     750.430.000,- 

10 Pengembangan kerja sama dengan perguruan tinggi 
lain baik dalam dan luar negeri serta instansi terkait      76.180.000,- 

11 Pengembangan penerbitan majalah/jurnal/buletin       43.220.600,- 
12 Beasiswa mahasiswa berprestasi      352.400.750,- 
13 Operasional pendidikan SDM, dosen, dll 16.230.600.000,- 
14 Perpajakan, perijinan, dll      245.520.000,- 
15 Maintenance dan operasional gedung     155.489.000,- 

Jumlah 48.413.971.650,- 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 
 
A. PENGUKURAN KINERJA 

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan 
tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan 
indicator kinerja yang telah ditetapkan. .Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk 
mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan 
oleh STIMA IMMI Jakarta  Januari – Desember 2014. 

Tahun 2014 merupakan tahun pertama pelaksanaan dari Rencana Strategis 2013-
2017. Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan 
realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga 
diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. 
Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-
masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan 
di masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih 
berhasil guna dan berdaya guna. 

Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator, pengukuran 
kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja khususnya dibandingkan dengan 
realisasi kinerja tahun 2014. 

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada 
pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka 
mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. 

 
 

B. ANALISIS PENGUKURAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014 
Penilaian atas pelaksanaan tugas STIMA IMMI dilakukan melalui pengukuran 

kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan 
pelaksanaan program/kegiatan/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi STIMA IMMI. 

Dilihat dari capaian masing-masing indikator, kinerja utama dan indikator kinerja 
kegiatan penunjang dan sasaran untuk tahun 2014 STIMA IMMI Jakarta dapat 
melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung Unit Organisasi. 
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INDIKATOR KINERJA UTAMA PERTAMA 
 

SASARAN INDIKATOR 
KINERJA 

SATUAN REALIASASI TARGET REALISASI % 

Meningkatkan 
Kualitas 
Lulusan tepat 
waktu 

a. Jumlah 
lulusan tepat 
waktu 

Persentase 95 95 87 91 

 b. Jumlah 
lulusan tepat 
waktu dengan 
IPK > 2,75 

Persentase 83 96,5 89 92 

Meningkatkan 
kualitas 
penyerapan 
lulusan STMA 
IMMI di pasar 
kerja 

a. Jumlah 
lulusan yang 
diperoleh 
pekerjaan 
kurang 6 bulan 

Persentase 45 55 15 27 

 
 

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PERTAMA : 
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang mandiri dan inovatif 
 

SASARAN INDIKATOR 
KINERJA 

SATUAN REALIASASI TARGET REALISASI % 

Meningkatkan 
kuantitas dan 
kualitas 
mahasiswa 
baru 

Jumlah 
mahasiswa 
yang 
mendaftar 

Orang 3868 3300 4296 143 

 Presentase 
hasil seleksi 
penerimaan 
mahasiswa 
baru dengan 
kelulusan 4L 
(lulus seluruh 
mata uji) 

Persen 50 55 55 100 

 Ratio 
mahasiswa 
yang diterima 
terhadap 
pendaftar 

Ratio 1:4 1:4 1:4 100 

 Jumlah 
mahasiswa 
GAKIN yang 
diterima dan 
mendapat 

Orang 50 92 119 129 
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BAB IV 
PENUTUP 

 
 

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) STIMA IMMI Jakarta tahun 2013 merupakan 
perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, 
dan kegiatan STIMA IMMI Jakarta kepada seluruh stakeholders yang terlibat baik langsung 
maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang 
penyelenggaran pendidikan tinggi khususnya di bidang manajemen. 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa bagian dan subbagian di STIMA IMMI Jakarta 
dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2013 untuk mencapai sasaran sebagaimana 
tercantum dalam Renstra 2013-2017. Hal ini didukung dengan fakta bahwa belum adanya 
rencana pada tahun 2012, sehingga belum berhasil merealisasikan kegiatan yang merupakan 
penjabaran dari program dan sasaran dalam rangka dukungan manajemen dan pelaksanaan 
tugas teknis lainnya untuk meningkatkan kualitas mahasiswa/lulusan yang akan mendukung 
penyelenggaraan pendidikan terhadap mahasiswa. Sehubungan dengan sasaran tersebut 
diatas, STIMA IMMI Jakarta menitikberatkan pada peningkatan kualitas lulusan STIMA 
IMMI Jakarta baik dari sisi IPK ataupun dari sisi penyerapan didunia kerja. Selain itu 
STIMA IMMI Jakarta juga menitikberatkan kepada penelitian, publikasi karya ilmiah/hasil 
penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh instansi dan oleh 
jurusan sesuai dengan kompetensi. Sehingga terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Keberhasilan dan penilaian yang telah dicapai tahun 2013 merupakan titik awal 
(Baseline) untuk melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicanangkan 
pada periode berikutnya dan sekaligus menjadi barometer agar kegiatan-kegiatan di masa 
mendatang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selain keberhasilan yang dicapai 
oleh STIMA IMMI Jakarta tahun 2013 ada pula hal yang mungkin masih menjadi perhatian 
untuk STIMA IMMI Jakarta sebagai pembenahan diri. Hal yang masih menjadi perhatian itu 
adalah : 
a. Persentase mahasiswa yang mendapat pekerjaan sebelum 6 bulan kelulusan dan cara 

pengumpulan data dari indikator kinerja kegiatan tersebut. 
b. Jumlah jurnal atau karya ilmiah yang terakreditasi. 
c. Sarana Uji Kompetensi yang masih dalam proses penyelesaian 
d. Jumlah Penelitian 
e. Kegiatan pengabdian masyarakat yang masih menggunakan anggaran swadana 

 
Dengan adanya beberapa hal yang masih perlu mendapatkan perhatian, STIMA IMMI 

Jakarta diharapkan dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk 
mewujudkan tujuan STIMA IMMI Jakarta pada masa yang akan datang. Hal-hal yang perlu 
mendapatkan prioritas ke depan antara lain : 
a. Membentuk dan mengembangkan Ikatan Alumni (IKA) dari setiap Prodi sebagai  
 salah satu cara memperkuat jaringan alumni lulusan STIMA IMMI Jakarta.  
b. Menyelesaikan proses seleksi jurnal dan karya ilmiah yang dapat menjadi bahan  
 untuk akreditasi jurnal STIMA IMMI Jakarta. 
c. Menyelesaikan proses penggunaan tempat uji kompetensi sehingga dapat memberikan 

fasilitas uji kompetensi baik kepada pengguna internal ataupun eksternal 
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c.  Mengajukan jurnal atau karya ilmiah unggulan yang dapat dihakpatenkan dan  
  dapat dipublikasikan baik secara internal ataupun eksternal. 
d. Merencanakan anggaran yang digunakan untuk kegiatan pengabdian masyarakat 
 dimana kegiatan itu juga salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

   
Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) oleh STIMA IMMI Jakarta ini dapat 

menjadi titik awal untuk melaksanakan seluruh kegiatan pada periode berikutnya secara 
lebih efektif, efisien, dan bermanfaat. 
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