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A. PENDAHULUAN 
Audit Mutu Internal (AMI) - Akademik merupakan kegiatan rutin 

setiap tahun yang dilakukan Lembaga Penjamin Mutu (LPM) STIKES Tri 

Mandiri Sakti. AMI-Akademik sebagai salah satu pengimplementasian 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bertujuan untuk mendorong 

terwujudnya akreditasi program studi yang lebih baik dan menjadikan 

budaya mutu di Perguruan Tinggi. AMI- Akademik dilakukan secara 

bertahap dan sistematis, dengan maksud untuk mengevaluasi kinerja 

program studi, prestasi apa saja yang telah dicapai selama setahun dan 

juga sebagai bahan masukan/evaluasi diri untuk perbaikan di tahun 

selanjutnya. Hasil evaluasi dari AMI-Akademik selanjutnya akan menjadi 

laporan kinerja tahunan Lembaga melalui LPM yang menjadi referensi 

Ketua sebagai pimpinan tertinggi Institusi dalam merancang Peraturan 

dan kebijakan-kebijakan yang diperlukan di tahun selanjutnya. 

Pada laporan kegiatan AMI-Akademik di tahun 2018, program studi 

yang berpartisipasi sebanyak 5 program dan LPPM Studi sama jumlah 

partisipasi di tahun sebelumnya. Secara metode pelaksanaannya tidak 

jauh berbeda dengan AMI- Akademik tahun sebelumnya yang mengadopsi 

sepenuhnya standar BAN-PT.  

B. ANALISIS LAPORAN AMI-AKADEMIK 2018 

Merujuk pada laporan hasil AMI-Akademik 2018, diperoleh 

beberapa temuan yang menjadi rekomendasi untuk segera dilakukan di 

tahun selanjutnya. Rekomendasi tersebut tertuang dalam tabel 1.1 

sebagai berikut. 
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Tabel 1.1. Rekomendasi Laporan AMI-Akademik 2018 
 

No Area Temuan Audit  Tindak Lanjut Bukti Dokumen 

1. Pendidikan 1. Proses pembelajaran 

yang terintegrasi dengan 

penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat belum sesuai 

pedoman dan perlu 

ditingkatkan 

Seluruh Program Studi 

melaksanakan dan 

memastikan mata kuliah 

dalam proses 

pembelajaran wajib 

berpedoman terintegrasi 

dengan penelitian dan 

pengabdian 

masayarakat 

Proses   

pembelajaran 

pada semua mata 

kuliah sudah 

terintegrasi 

dengan penelitian 

pengabdian  

2. Belum ada kebijakan 

pelaksanaan PMB, 

hanya tertuang dalam 

pedoman penerimaan 

mahasiswa baru 

Memastikan kebijakan 

pelaksanaan PMB 

Adanya kebijakan 

pelaksanaan PMB 

3. Pelaksanaan standar 

mutu pengawasan 

proses pembelajaran 

tentang pemantauan, 

supervise, evaluasi 

pelaporan dan tindak 

lanjut perlu 

ditingkatkan 

Seluruh prodi 

melaksanakan 

pengawasan pada 

proses pembelajaran 

secara optimal  

Prodi 

melaksanakan 

pengawasan 

proses 

pembelajaran  

terhadap seluruh 

dosen pada setiap 

mata kuliah 

2. Penelitian Belum optimalnya output 

penelitian dalam bentuk 

jurnal nasional dan 

internasional, buku 

berISBN, HKI dan lain 

sebagainya 

Perlu meningkatkan  

output penelitian dalam 

bentuk jurnal nasional 

Internasional, buku 

berISBN, HKI dan lain 

sebagainya 

Meningkatnya 

output penelitan 

dalam bentuk 

jurnal nasional dan 

internasional, buku 

berISBN, HKI dan 

lain sebagainya 
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Pelaksanaan standar mutu 

pengawasan proses 

penelitian tentang 

pemantauan, supervise, 

evaluasi pelaporan dan 

tindak lanjut perlu 

ditingkatkan 

LPPM melaksanakan 

pengawasan pada 

proses penelitian secara 

optimal kepada setiap 

dosen yang melakukan 

penelitian 

  

LPPM 

melaksanakan 

pengawasan 

terhadap seluruh 

dosen yang 

melaksanakan 

penelitian 

3. Pengabdian 

Masyarakat 

Belum optimalnya output 

pengabdian kepada 

masyarakat dalam bentuk 

jurnal nasional dan 

internasional, buku 

berISBN, HKI dan lain 

sebagainya 

Perlu meningkatkan  

output pengabdian 

kepada masyarakat 

dalam bentuk jurnal 

nasional Internasional, 

buku berISBN, HKI dan 

lain sebagainya 

Meningkatnya 

output pengabdian 

kepada 

masyarakat dalam 

bentuk jurnal 

nasional dan 

internasional, buku 

berISBN, HKI dan 

lain sebagainya 

Hasil Pelaksanaan standar 

mutu pengawasan proses 

pengabdian kepada 

masyarakat  tentang 

pemantauan, supervise, 

evaluasi pelaporan dan 

tindak lanjut perlu 

ditingkatkan 

LPPM melaksanakan 

pengawasan pada 

proses pengabdian 

kepada masyarakat 

secara optimal kepada 

setiap dosen yang 

melakukan pengabdian 

kepada masyarakat  

LPPM 

melaksanakan 

pengawasan 

terhadap seluruh 

dosen yang 

melaksanakan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

 
 

C. TINDAK LANJUT 

Pelaksanaan AMI-Akademik tidak hanya berhenti sampai di 

pelaporan hasil dan temuan serta rekomendasi saja, namun perlu ada 

tindak lanjut dari temuan yang diperoleh di lapangan guna melakukan 

perbaikan-perbaikan menuju ke arah yang konstruktif demi kemajuan 

Lembaga (Continues Improvement). Ketua STIKES Tri Mandiri Sakti 

sebagai pimpinan tertinggi Institusi merespon temuan yang dilaporkan 
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LPM dengan langkah-langkah yang konkrit serta didukung Surat 

Keputusan (SK) Ketua, sehingga semua keputusan yang diambil berada di 

bawah payung hukum yang jelas. Berikut tindak lanjut yang diambil Ketua, 

dengan realisasi di tahun berikutnya yaitu, 

a. Ketua STIKES mendorong seluruh program studi untuk dapat 

melaksanakan dan memantau proses pembelajaran kepada setiap 

dosen yang ada dilingkungan sesuai pedoman yang telah ditetapkan 

oleh ketua 

b. Ketua STIKES memfasilitasi dan mendukung kegiatan pembelajaran 

baik itu dalam bentuk sarana dan prasana, maupun dana yang 

dibutuhkan agar setiap dosen dapat melaksanakan proses 

pembelajaran sesuai integritas penelitian dan pengabdian kepada 

masayarakat secara optimal. 

c. Ketua STIKES telah menetapkan kebijakan pelaksanaan PMB  

d. ketua STIKES menetapkan panitia PMB sesuai kebijakan yang telah 

berlaku 

e. ketua STIKES mendorong panitia PMB agar saling berkoordinasi 

dalam menjalankan proses PMB 

f. Ketua STIKES berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin mutu dalam 

pelaksanaan pengawasan pada proses pembelajaran secara optimal 

agar dapat meningkatkan mutu pembelajaran setiap prodi 

g. Lembaga Penjamin Mutu berkoordinasi dengan seluruh prodi dalam 

pelaksanaan pengawasan kepada dosen dalam proses pembelajaran  

h. Ketua STIKES mendorong LPPM untuk melaksanakan pengawasan 

penerimaan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat sampai 

hasil laporan penelitian dan pengabdian kepada masayarakat 

i. Lembaga Penjamin Mutu berkoordinasi dengan LPPM dalam 

pelaksanaan pengawasan kepada dosen dalam proses penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat  

j. LPPM melaksanakan pengawasan pada proses penelitian secara 

optimal kepada setiap dosen yang melakukan penelitian, dimulai dari 

seleksi proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sampai dengan hasil laporan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 
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D. PENUTUP 

Temuan dan rekomendasi yang diperoleh dari laporan hasil AMI-

Akademik telah ditindak lanjuti secara konkrit dan dengan komitmen yang 

tinggi oleh Ketua STIKES Tri Mandiri Sakti. Kebijakan Ketua yang 

dikeluarkan ini diharapkan mendapat dukungan penuh dari semua civitas 

akademika STIKES Tri Mandiri Sakti.  

 


