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KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah mengaruniakan kita kemudahan dalam segala urusan 

sehingga dapat melaksanakan aktivitas dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam akan tetap 

tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang selalu menjadi inspirasi bagi ummatnya 

untuk senantiasa menjadi manusia yang lebih baik dari masa ke masa. Dengan kehendak Allah 

SWT, alhamdulillah laporan hasil AMI STKIP Muhammadiyah Bogor tahun 2019 dapat 

terselesaikan dengan baik.  

Bersama ini kami ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi bagi 

terlaksananya dan tersusunnya laporan AMI akademik tahun 2019 diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Ketua STKIP Muhammadiyah Bogor, Dr. H. Edi Sukardi., M.Pd beserta jajaran Waket 

bidang I, bidang II, dan bidang III atas dukungan dan masukan-masukan untuk tindak 

lanjut dari temuan-temuan AMI akademik 2019. 
2. Tim auditor AMI STKIP Muhammadiyah Bogor yang telah sepenuh hati melaksanakan 

tugasnya demi perbaikan berkelanjutan STKIP Muhammadiyah Bogor dalam bidang 

akademik, penelitian, PkM, dan  bidang pendukung lainnya.  

3. Para kaprodi atas kerjasama dan kesediaannya untuk mengikuti rangkaian proses Audit 

Mutu Internal demi perbaikan kinerja masing-masing prodi di masa yang akan datang.  

4. Rekan-rekan struktural, para dosen, dan segenap sivitas akademika STKIP 

Muhammadiyah Bogor yang telah mendukung pelaksanaan AMI akademik STKIP 

Muhammadiyah Bogor oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).  

 

Demikian laporan pelaksanaan AMI akademik ini disusun dan diselesaikan sebagai 

bentuk tanggung jawab LPM STKIP Muhammadiyah Bogor dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya dalam pengendalian mutu lembaga. Laporan ini juga disusun 

sebagai komitmen STKIP Muhammadiyah Bogor dalam perbaikan berkelanjutan sesuai 

dengan prinsip yang terdapat dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Semoga 

laporan ini dapat menjadi salah satu referensi dan pedoman bagi evaluasi implementasi 

SPMI di STKIP Muhammadiyah Bogor pada masa yang akan datang.  

 

 

 

 

         Salam,  

 

         Tim Auditor 
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PENDAHULUAN 

 

AMI (Audit Mutu Internal)  merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal 

(SPMI) yang dijadikan pedoman dan patokan bagi Perguruan Tinggi untuk 

melaksanakan kegiatan akademik sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan 

oleh Dikti dan STKIP Muhammadiyah Bogor. AMI merupakan bukti komitmen 

STKIP Muhammadiyah Bogor dalam ranah perbaikan mutu berkelanjutan terutama 

dalam ranah tata pamong, tata kelola, dan tata laksana akademik dan segala unsur 

penunjangnya di STKIP Muhammadiyah Bogor. Dalam konteks pelaksanaannya, 

banyak hal dan beberapa masalah yang ditemukan. Oleh karena itu, AMI menjadi 

sangat penting sebagai kegiatan rutin dan dasar evaluasi dan perbaikan kebijakan 

pimpinan ke depan. Selain itu, STKIP Muhammadiyah Bogor mempertimbangkan 

pentingnya implementasi SPMI yang telah disusun lembaga Penjaminan Mutu, 

kemudian disetujui dan disahkan oleh pimpinan.  

 

Laporan AMI yang telah disusun ini merupakan hasil temuan dari praktek AMI yang 

dilakukan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Internal STKIP Muhammadiyah Bogor 

pada tahun 2019. AMI itu sendiri merupakan kegiatan tahunan bagi STKIP 

Muhammadiyah Bogor untuk melaksanakan AMI. Adapun auditee yang terlibat 

dalam praktek AMI 2019 terdiri dari 4 Program Studi, yaitu Prodi Pendidikan Bahasa 

dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Administrasi Pendidikan, dan 

Pendidikan Guru PAUD dan 2 bagian/divisi penunjang akademik, yaitu BAAK 

(Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan) dan BAUK (Bagian 

Administrasi Umum dan Keuangan). Sedangkan auditor yang terlibat dalam 

pelaksanaan AMI merupakan Auditor yang sudah tersertifikasi oleh Majlis 

Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Indonesia sebagai Auditor Mutu 

Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah, yakni ketua Lembaga Penjaminan Mutu 

STKIP Muhammadiyah Bogor. Dalam praktek pelaksanaan AMI itu sendiri, ketua 

LPM dibantu oleh Gugus Tugas Penjaminan Mutu STKIP Muhammadiyah Bogor.  

 



 

LAPORAN AMI-AKADEMIK 2019 

Dengan selesainya pelaksanaan AMI di STKIP Muhammadiyah Bogor tahun 2019, dapat 

dijabarkan  beberapa temuan dan rekomendasi bahan perbaikan sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1 

Kriteria BAN-PT Temuan dan atau Rekomendasi 

Pembinaan 

Prodi/Unit 

 

Kriteria I 

Visi Misi, Tujuan, 

dan Strategi 

Pencapaian 

 

1. Perlu diadakan dan dikembangkan 

lebih banyak program yang 

menunjang untuk tercapainya visi 

misi pada masing-masing prodi 

PBSI, PBI, AP, dan PG-PAUD. 

 

 

 

Semua Prodi 

 

Kriteria II 

Tata Pamong, Tata 

Kelola, Kerja Sama 

 

1. Sistem pelayanan dan penjaminan 

mutu pada tingkat prodi yang sesuai 

dengan SOP yang telah ditentukan 

oleh LPM dan yang telah tercantum 

dalam SPMI sudah terlaksana tetapi 

belum optimal. 

 

2. Kurangnya informasi yang jelas 

mengenai alur SOP  masing-masing 

bidang yang berkaitan dengan tata 

pamong pada masing-masing prodi.  

 

 

 

 

 

 

Semua Prodi 

 

 

 

 

 

 

Kriteria III 

Mahasiswa 

 

 

1. Tingkat tunggakan yang dimiliki 

mahasiswa pada tiap prodi sudah 

menurun dibandingkan dengan hasil 

audit tahun 2019, sistem punishment 

bagi pemilik tunggakan sudah 

diberlakukan, tetapi pelaksanaannya 

belum optimal. 

 

2. Mahasiswa pada tiap-tiap prodi 

masih perlu dimotivasi untuk 

mengikuti kegiatan keprodian yang 

bersifat kompetisi karena baru 

meningkat di ranah nasional jika 

dibandingkan hasil audit pada tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semua prodi 



2019, sementara itu pada ranah 
internasional belum tercapai. 

 

3. Persoalan mahasiswa pada masing-

masing prodi yang tidak aktif dalam 

mengikuti kegiatan akademik di 

kampus belum sepenuhnya teratasi. 

 

 

Kriteria IV 

Sumber Daya 

Manusia 

 

1. Perlu ditingkatkan sistem 

pengarsipan dan dokumentasi 

internal pada masing-masing prodi 

yang berisi kinerja dosen dalam 

pelaksanaan dan pengembangan 

kegiatan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi 

 

 

 

 

Semua prodi 

 

 

 

Kriteria V 

Keuangan, Sarana, 

dan Prasarana 

1. Sistem pembelajaran e-learning yang 

sudah dilatihkan kepada perwakilan 

masing-masing dosen Prodi perlu 

diterapkan secara efektif pada setiap 

prodi untuk mencapai learning 

outcome pada setiap mata kuliah. 

 

 

Semua prodi 

 

Kriteria VI 

Pendidikan 

 

 

1. Diperlukan sosialisasi dan 

peninjauan kurikulum pada masing-

masing prodi secara berkala minimal 

setiap dua tahun sekali, dan revisi 

atau pengembangan setiap 4 tahun 

sekali. 

 

 

 

Semua prodi 

 

 

 

 

 

Standar VI 

Penelitian 

 

 

1. Semua prodi perlu difasilitasi agar 

bisa mengakses jurnal internasional 

bereputasi berbayar untuk 

memperkaya referensi dan 

meningkatkan kualitas riset/ 

publikasi dosen.  

 

2. Dukungan pembiayaan untuk 

penelitian dosen yang sudah ada 

perlu lebih terdistribusi lagi demi 

menjaga kualitas serta meningkatkan 

kuantitas riset dan publikasi dosen. 

 

 

 

 

Semua prodi 

 

 

 

 

Standar VIII 

 

1. Diperlukan adanya penyelerasan 

 

 



Pengabdian kepada 
Masyarakat 

 

dalam kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat agar pengabdian yang 

dilakukan oleh dosen STKIP 

Muhammadiyah Bogor sesuai 

dengan bidang keilmuan. 

 

 
Semua prodi 

 

Standar IX 

Luaran Capaian Tri 

Dharma 

 

1. Kegiatan pengabdian perlu 

dipublikasikan lebih masif agar 

luarannya tidak hanya berbentuk 

laporan hasil. 

 

 

 

Semua prodi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TINDAK LANJUT 

Penyelesaian laporan AMI-akademik ini bukan berarti tahap akhir dari proses evaluasi terhadap 

kinerja akademik dan Tri Dharma di STKIP Muhammadiyah Bogor. Namun, hasil temuan dan 

rekomendasi dari proses AMI 2019 yang telah dilaksanakan ini diharapkan dapat menjadi acuan 

bagi perbaikan mutu kinerja akademik dan Tri Dharma PT di STKIP Muhammadiyah Bogor.  

Terkait dengan daftar temuan dan rekomendasi di atas, dapat dijabarkan beberapa rencana tindak 

lanjut sebagai berikut. 

 

1. Mengadakan dan mengembangkan lebih banyak program untuk mencapai visi misi 

masing-masing prodi 

2. Menambah alokasi dana yang diperlukan untuk pengembangan prodi. 

3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi dalam hal implementasi Sistem Penjaminan 

Mutu Internal melalui Audit Mutu Internal (AMI). 

4. Meningkatkan sosialisasi terkait SOP dalam konteks tata pamong terhadap stake 

holders, para dosen, dan sivitas akademika STKIP Muhammadiyah Bogor. 

5. Mengadakan survei kepuasan mahasiswa terhadap prodinya masing-masing dan 

terhadap lembaga. 

6. Meningkatkan alokasi dana bagi pengembangan kegiatan mahasiswa pada tiap-tiap 

prodi. 

7. Mengimplementasikan secara lebih optimal tentang sistem punishment yang jelas 

untuk meminimalisasi jumlah tunggakan mahasiswa. 

8. Memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan keprodian yang 

bersifat kompetisi di ranah internasional. 

9. Memberikan motivasi akademis kepada mahasiswa yang tidak aktif dalam mengikuti 

kegiatan akademik di kampus. 

10. Melakukan sinkronisasi data mahasiswa pada tiap-tiap prodi dengan sistem Bagian 

Akademik dan Kemahamasiswaan (BAAK). 



11. Mengadakan sosialisasi dan peninjauan kurikulum pada masing-masing prodi secara 

berkala minimal setiap dua tahun sekali, dan revisi atau pengembangan setiap 4 tahun 

sekali. 

12. Mengembangkan sistem pengarsipan dan dokumentasi internal pada masing-masing 

prodi yang berisi kinerja dosen dalam pelaksanaan dan pengembangan kegiatan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi 

13. Menyusun, memperbaiki, dan mengembangkan dokumen akademik lengkap yang 

berisi kompilasi deskripsi mata kuliah, silabus, dan RPS (Rencana Pembelajaran 

Semester). 

14. Melakukan maintenance dan perbaikan sarana dan prasarana ruang kelas pada setiap 

prodi terutama AC dan proyektor sehingga waktu kegiatan belajar mengajar bisa 

berjalan lebih efektif.  

15. Membentuk sistem pembelajaran e-learning yang efektif pada setiap prodi untuk 

mencapai learning outcome pada setiap mata kuliah.  

16. Memfasilitasi semua prodi agar bisa mengakses jurnal internasional bereputasi 

berbayar untuk memperkaya referensi dan meningkatkan kualitas riset/publikasi 

dosen.  

17. Mendukung dan meningkatkan pembiayaan untuk penelitian dosen perlu ditingkatkan 

demi menjaga kualitas dan meningkatkan kuantitas riset dan publikasi dosen. 

18. Mendukung dan meningkatkan pembiayaan untuk publikasi hasil pengabdian dosen. 

19. Membuat alur atau aturan yang jelas sebagai penyelarasan agar kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen STKIP Muhammadiyah Bogor sesuai 

dengan bidang keilmuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENUTUP  

 

Demikian laporan kegiatan AMI-akademik STKIP Muhammadiyah ini disusun. 

Semoga hasil AMI-akademik yang telah dipaparkan dalam laporan ini dapat 

bermanfaat sebagai bahan acuan bagi perbaikan dan pengembangan STKIP 

Muhammadiyah Bogor di masa yang akan datang baik dalam ranah akademik 

maupun non-akademik.  

 

Kebermanfaatan tersebut bisa dilihat dari berkurangnya jumlah temuan baik minor 

maupun mayor seperti yang telah dideskripdikan dalam laporan ini. Beberapa 

perkembangan atau perbaikan mutu internal yang dimaksud seperti terlaksananya 

peningkatan penelitian dan pengabdian dosen baik secara kualitas maupun kuantitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


