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KATA PENGANTAR 
 
 
 
 

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan 

kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal semester genapl pada Tahun Akademik 

2019/2020 ini dapat terlaksana dengan baik.  Laporan audit ini disiapkan berdasarkan pada 

hasil wawancara dan pengecekan dokumen di program studi yang diaudit. 

 

Laporan audit mutu internal ini merupakan penugasan akhir dari siklus sistem 

penjaminan  mutu  internal dan akan dijadikan sebagai baseline data untuk 

meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Hasil ini juga akan dijadikan 

informasi untuk menyusun kebijakan Politeknik dalam pencapaian visi misi di program studi 

dan institusi. 

 

Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit 

mutu internal. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

terlaksananya kegiatan ini, semoga memberi manfaat untuk peningkatan mutu di 

program studi dan institusi. 
 
 
 
 
 

Banda Aceh, 03 Agustus 2020 
Pelaksana, 

dto 

Kepala Pusat Penjaminan Mutu
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LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI 
 

I.    PENDAHULUAN 

Audit Mutu internal (AMI) merupakan salah satu audit yang dilaksanakan 

Perguruan Tinggi sebagai bentuk evaluasi diri yang dilakukan oleh institusi itu sendiri. 

Pelaksanaan AMI PT ini merupakan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 

pasal 52 yang menegaskan bahwa Penjaminan Mutu merupakan kegiatan sistemik 

untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM 

Dikti (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas; Penetapan Standar, 

Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Pelaksanaan 

Standar, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, dikenal dengan singkatan PPEPP. 

Pada ayat (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui 

Audit Mutu Internal (AMI). 

 

Audit mutu internal dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan 

efektifitas penerapan sistem manajemen mutu (SMM) yang telah ditetapkan. Hasilnya 

akan menjadi dasar untuk menentukan strategi dan sasaran mutu Politeknik Kutaraja 

yang ingin dicapai dan tertuang dalam Manual Mutu. Audit mutu internal merupakan 

bagian penting dari proses penjaminan mutu sebuah perguruan tinggi, bahkan 

menjadi bagian dari penilaian akreditasi. Selain itu juga sebagai bentuk 

tanggungjawab penjaminan mutu Politeknik Kutaraja secara berkelanjutan terhadap 

capaian SPMI Politeknik Kutaraja, AMI PT juga sebagai bentuk persiapan Sistem 

Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh BAN-PT dalam periode waktu 5 (lima) tahun 

sekali, sekaligus sebagai upaya untuk memperbaiki secara optimal setiap komponen 

ketidaksesuaian. 
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II.   TUJUAN AUDIT: 

1.   Memastikan kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu internal. 

2. Memastikan kesesuaian proses yang dilaksanakan di program studi dengan 

persyaratan yang terdapat didalam standar mutu. 

3.   Memetakan kesiapan program studi dalam menghadapi akreditasi program 

studi. 

4.   Memetakan peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu. 

5.   Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan sistem penjaminan 

mutu di program studi. 

 

III. LINGKUP AUDIT: 

 
1.    Dokumen Sistem Penjamian Mutu 

2.    Proses dan Pengendalian Sistem Mutu 

3.    Sumber Daya Manusia 

4.    Evaluasi dan Perbaikan 

 
IV. JADWAL KEGIATAN AUDIT: 

1.    Pembukaan dan Pertemuan dengan Wakil Direktur Akademik dan Kaprodi 

2. Pertemuan auditor dengan Kaprodi dan untuk mempertanyakan 

kelengkapan dokumen, kepatuhan terhadap kelengkapan dokumen dan 

proses pelaksanaan standar mutu. 

3.    Penyampaian      temuan      dan      merumuskan      rencana      tindak      

lanjut. 

 
V. INSTRUMEN AUDIT INTERNAL 

Instrumen Audit Mutu Internal yang dipergunakan adalah Instrumen Audit Tahun 

2020. Untuk memudahkan, instrumen audit diberi skor sehingga audit menjadi lebih 

mudah untuk dianalisis. Adapun instrumen audit mencakup: 
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Tabel 1 : Instrumen Audit 

No Aspek 

A Organisasi dan Perencanaan 

B Manajemen Sumberdaya 

C Pelaksanaan Proses Akademik 

1 Kurikulum 

2 Rencana Studi Mahasiswa: Syarat, Tatacara, Perubahan 

3 Pelaksanaan Perkuliahan dan Praktikum 

4 Pelaksanaan KKP, Tugas Akhir, Ujian Akhir 

D Standar Pendidikan 

E Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 

F Standar Penelitian 

G Standar Pengabdian Masyarakat 

 

Instrumen audit diberi Skor 0 – 3, dimana temuan yang bernilai 0 – 1 termasuk 

kategori temuan Mayor (Ketidaksesuaian/KTS), sedangkan 2 menunjukkan adanya 

ketidaksesuaian Minor (Observasi/OB), sedangkan 3 merupakan bentuk ideal 

(kesesuaian). 

 
VI. TEMUAN AUDIT 

Jumlah prodi yang diaudit periode ini sebanyak 4 program studi yaitu: 
 

Tabel 2 : Auditee 

No Program Studi 

1 Analis Keuangan 

2 Manajemen Keuangan Sektor Publik 

3 Administrasi Perkantoran 

4 Akuntansi 

 
1. Temuan Mayor 

Berdasarkan audit mutu yang dilaksanakan oleh Auditor Internal Politeknik 

Kutaraja, ada beberapa temuan mayor. Temuan mayor (berat) adalah 

Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem penjaminan mutu. 

Beberapa temuan dalam kategori Mayor, yaitu:  

a. Organisasi dan Perencanaan 
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Hasil audit menunjukkan bahwa organisasi dan perencanaan program studi 

sudah berjalan dengan baik disertai dengan uraian jabatan (tupoksi) yang 

spesifik. Tetapi berdasarkan dokumen yang ada, uraian jabatan (tupoksi) di 

program studi (ketua, dan staf) berbeda-beda antar program studi. 

b. Manajemen Sumberdaya 

Pada aspek managemen sumberdaya, program studi, program studi 

menjelaskan telah memiliki data dosen dan pegawai yang di filing dengan 

baik. Namun sesungguhnya di kantor program studi tidak ada filing khusus. 

Pelaksanaan Proses Akademik 

Pelaksanaan pengisian KRS mahasiswa tidak sesuai dengan jadwal yang 

ditetapkan oleh akademik. Belum ada perbaikan signifikan pada bagian 

dokumen seperti buku kurikulum, Silabus, Modul, RPS, hasil monev dan 

lainnya. 

Proses pembelajaran juga menjadi perhatian utama, karena masih ada 

pembelajaran yang tidak mengacu pada KKNI, dimana pembelajaran tidak 

mengacu pada Silabus ataupun RPS.  

 

2. Temuan Minor 
Temuan MINOR (ringan) pada proses kelengkapan dokumen yang 

dibutuhkan untuk evaluasi seperti kegiatan monitoring perkuliahan. Temuan 

lainnya yang bersifat minor adalah peningkatan kompetensi dosen yaitu 

jabatan fungsional sudah 70% dosen telah memiliki Jabatan Asisten Ahli. 

Sisanya harus didorong oleh program studi untuk mengajukan jabatan 

fungsional. 

 

 

VII. KESIMPULAN AUDIT 
 

Tim audit menyimpulkan: 

1. Sistem dokumentasi sudah mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu 

Internal, namun masih ada dokumen yang belum dibuat dan diadakan seperti buku 

kurikulum, modul, silabus, RPS dan laporan penelitian yang dilanjutkan kedalam 

bentuk pengabdian masyarakat. Khususnya yang menjadi perhatian adalah program 

studi manajemen keuangan sektor public. 

2.    Seluruh Program Studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal, 

namun untuk kepatuhan pelaksanaan dokumen terlihat bahwa keberadaan tenaga 

pendidik tidak memiliki sertifikat kompetensi, penelitian dan PkM dosen belum 

dilaksanakan setiap semester, tidak adanya desiminasi penelitian   dan   belum  

ada penelitian dosen yang dilanjutkan kepada PkM.  
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3.     Proses pengimplementasian KKNI pada proses pembelajaran belum berjalan seperti 

yang diharapkan, seperti masih adanya dosen belum mengimplemtasikan RPS 

dalam proses pembelajaran, dosen yang mengajar tidak sesuai dengan silabus 

maupun dosen yang tidak pernah mengintegrasikan pengalaman penelitian dan 

pengabdian masyarakat dalam meningkatkan kualitas materi ajar. 

4. Program studi juga diharapkan dapat meningkatkan mutu akademik dan 

meningkatkan kompetensi dosen dengan melaksanakan kegiatan pelatihan, 

workshop dan pembinaan yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. 

5. Program studi belum sepenuhnya siap menghadapi akreditasi namun, maka dari itu 

dapat segera melakukan pengadaan dokumen dan perbaikan proses yang belum 

sesuai. 

6. Belum adanya perbaikan signifikan sebagai bukti tindak lanjut proses AMI semester 

ganjil tahun ajaran 2019/2020. 

 

VIII. LAMPIRAN AUDIT: 
1. PRODI ANALIS KEUANGAN 

 
DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN PROGRAM STUDI  

PADA SAAT VISITASI AMI 
 

Lampiran 1 
Nama Audit      : Audit Kepatuhan 
Auditee             : Program Studi Analis Keuangan 

 
NO DOKUMEN TEMUAN DOKUMEN 

ADA TIDAK 
ADA 

HASIL TEMUAN 

1 Dokumen Kurikulum  √  
2 Dokumen SOP  √  
3 Dokumen SPMI  √  
4 Dokumen RPS √  Tidak lengkap 
5 Dokumen Silabus √   
6 Dokumen RENOP √   
7 Dokumen RENSTRA √   
8 Daftar Dosen Pengasuh Mata 

Kuliah 
 √ Belum melakukan pemetaan 

dosen 
9 Sampel SK Jabatan Fungsional 

Dosen 
 √ Belum ada dosen yang memiliki 

jabatan fungsional 
10 Foto copy ijazah terakhir dosen 

dan tenaga kependidikan 

√   

11 Foto copy sertifikat keahlian 
tenaga kependidikan (jika ada) 

 √  

12 Daftar nama dosen yang 
melakukan penelitian pada tahun 
2019-2020 

√   
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13 Daftar nama dosen yang 
melakukan pengabdian kepada 
Masyarakat 

√   

14 Daftar dosen yang melakukan 
publikasi hasil penelitian 

√   

15 Sampel jurnal berisi hasil 
penelitian dosen 

√   

16 Bukti dosen melakukan 
desiminasi/presentasi hasil 
penelitian  

 √ Belum ada dosen yang 
melakukan desiminasi 

17 Laporan penelitian yang hasilnya 
ditindaklanjuti dengan 
melaksanakan pengabdian 
kepada masyarakat 

 √  

18 Sampel materi/bentuk 
pelaksanaan pengabdian kepada 
masyarakat 

 √  
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Lampiran: 2 
 

Hari/Tanggal : Rabu, 24-06-20 Auditee : Agustina, SE, M.Si 
Jam : 10.00-16.00 Auditor : Ketua : Indra Akbar, SE., M.M 
Program Studi : ANK  : Anggota : Azlina, SE., M.Si 
 
 
 
 
 

   

 

DAFTAR PERTANYAAN 

CHECK LIST AUDIT TANGGAL : 24 Januari 2020 

AUDITEE : Agustina, SE, M.Si Auditor : Indra Akbar, SE., M.M 
NO Pertanyaan SKOR Keterangan Skor & Temuan 

A. ORGANISASI DAN PERENCANAAN 

1 Apakah program studi 
didukung dengan 
Struktur Organisasi dan 
uraian tugas yang 
lengkap? 

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 
 
 
 

0 

Program studi didukung 
struktur terdiri dari ketua 
program studi, GKM dan staf 
beserta uraian tugas yang 
lengkap. 
 
Program studi didukung 
struktur terdiri dari ketua 
program studi, dan staf 
beserta uraian tugas yang 
lengkap. 
 
Program studi didukung 
struktur terdiri dari ketua 
program studi dan uraian 
tugas yang lengkap. 
 
Program studi didukung 
struktur terdiri dari program 
studi, satf dan uraian tugas 
yang tidak lengkap. 

Point 3 
 
 

2 Apakah ruang lingkup, 
tugas dan wewenang 
unit organisasi dipahami 
oleh penanggung 
jawabnya 

3 
 
 
 
 

2 
 
 

 
1 
 
 

Ruang lingkup, tugas dan 
wewenang dipahami oleh 
penanggung jawab dengan 
sangat baik. 
 
Ruang lingkup tugas, dan 
wewenang dipahami oleh 
penanggung jawab dengan 
baik. 
 
Ruang lingkup, tugas dan 
wewenang dipahami oleh 

Point 3 
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0 

 
 
 

penanggung jawab dengan 
kurang baik. 
 
Ruang lingkup, tugas dan 
wewenang dipahami oleh 
penanggung jawab dengan 
tidak baik. 

3 Apakah jabatan yang ada 
diisi oleh staf yang tepat 
dan berkualifikasi cukup 

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

Jabatan yang ada diisi oleh staf 
yang memiliki kompetensi 
yang sesuai dan kualifikasi 
sesuai dengan program studi. 
 
Jabatan yang ada diisi oleh staf 
yang memiliki kompetensi 
yang sesuai dan kualifikasi 
tidak sesuai dengan program 
studi. 
 
Jabatan yang ada diisi oleh staf 
dengan kompetensi tidak 
sesuai dengan program studi 
dan kualifikasi sesuai dengan 
program studi. 
 
Jabatan yang diisi oleh staf 
memiliki kompetensi dan 
kualifikasi yang tidak sesuai 
dengan program studi. 

Point 3 
Dibuktikan 
dengan 
dokumen ijazah 

4 Apakah kompetensi 
lulusan dan kurikulum 
didesain dengan 
mempertimbangkan 
berbagai input, misal 
stakeholder, alumni, 
masyarakat ilmiah, 
Lembaga akreditasi, 
aspek legal 

3 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 

0 

Mempertimbangkan 
kompetensi lulusan dan 
masukan stakeholder, alumni, 
masyarakat ilmiah, lembaga 
akreditasi, aspek legal. 
 
Hanya mempertimbangkan 
kompetensi lulusan dan 
masukan aspek legal. 
 
Tidak mempertimbangkan 
kompetensi lulusan dan 
masukan dari aspek legal. 
 
Tidak mempertimbangkan 
kompetensi lulusan dan 
masukan dari berbagai input. 

Point 2 
 



 

 

 

 POLITEKNIK KUTARAJA 
BANDA ACEH 

Nomor   : FORM-PPM/PKR/SPMI/060 

Tanggal : Januari 2020 

 
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL 

Revisi : 

Halaman :  

 

9 
 

5 Apakah komunikasi 
dalam program studi 
berjalan dengan efektif 

3 
 

2 
 

1 
 

0 

Berjalan dengan sangat efektif. 
 
Berjalan dengan efektif. 
 
Berjalan tetapi kurang efektif. 
 
Tidak berjalan 

Point 2 
 

6 Apakah program studi 
melakukan upaya 
perbaikan berkelanjutan 
untuk menindaklanjuti 
hasil evaluasi 

3 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 
 

0 
 

Melakukan upaya perbaikan 
secara terencana dan 
terprogram dengan sangat 
baik. 
 
Melakukan upaya perbaikan 
tetapi tidak terencana dan 
terprogram secara baik. 
 
Melakukan upaya perbaikan 
namun tidak terencana dan 
terprogram dengan baik. 
 
Tidak melakukan perbaikan. 
 
 

Point 1 
Rencana 
perbaikan 
belum 
terencana dalam 
program 
tahunan.  

 

B. MANAJEMEN SUMBERDAYA 

7 Apakah program studi 
didukung dengan jumlah 
dan kualifikasi dosen dan 
tenaga kependidikan 
yang memadai, serta 
terdistribusi dengan baik 

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

0 

Program studi didukung dosen 
yang linear sesuai program 
studi dan tenaga kependidikan 
yang memadai. 
 
Program studi didukung dosen 
sesuai dengan program studi, 
dan tenaga kependidikan yang 
tidak memadai. 
 
Program studi tidak memiliki 
dosen yang linear dengan 
program studi dan memiliki 
tenaga kependidikan yang 
memadai. 
 
Program studi tidak memiliki 
dosen yang linear dengan 
program studi dan tenaga 
kependidikan yang tidak 
memadai. 

Point 3 
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8 Apakah data dosen dan 
tenaga kependidikan 
disimpan dan diupdate: 
filling individual. 

3 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

0 

Program studi memiliki data 
dosen dan tenaga 
kependidikan, diupdate, dan di 
filling secara baik. 
 
Program studi memiliki data 
dosen dan tenaga 
kependidikan, diupdate dan 
tidak di filling secara baik. 
 
Program studi memiliki data 
dosen dan tenaga 
kependidikan, tidak diupdate 
dan tidak di filling secara baik. 
 
Program studi tidak memiliki 
data dosen dan tenaga 
kependidikan, tidak diupdate 
dan tidak di filling secara baik. 

Point 2 
Data dosen 
belum di update 
walau sudah di 
filling dengan 
baik. 

9 Apakah tugas – tugas 
akademik, beban 
mengajar, dan 
pembimbingan 
terdistribusi secara 
relatif merata kepada 
dosen 

3 
 

 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 

0 

Setiap dosen memiliki beban 
mengajar 12 SKS, membimbing 
minimal 3 orang. 
 
Setiap dosen memiliki beban 
mengajar 6-8 SKS, 
membimbing 3 orang. 
 
Setiap dosen memiliki beban 
mengajar kurang 6-8 SKS, dan 
membimbing 3 orang. 
 
Dosen tidak diberikan beban 
mengajar dan mahasiswa 
bimbingan. 

Point 1 
Setiap dosen 
belum mengajar 
12 SKS, karena 
berbagai alasan 
seperti bentrok 
dengan 
pekerjaan diluar 
sebagai praktisi 
juga dosen yang 
belum 
melakukan 
pelatihan dalam 
rangka 
peningkatan 
kompetensi 
dosen di bidang 
Analis 
Keuangan. 

10 Apakah ada upaya 
terencana bagi 
pengembangan 
kompetensi dosen dan 
bukti dokumen 
terdokumentasi dengan 
baik 

3 
 
 
 
 

2 
 

Program studi memiliki 
program terencana 
pengembangan kompetensi 
dosen namun tidak 
terdokumentasi dengan baik. 
 
Program studi memiliki 

Point 1 
Tidak terbukti 
dalam program 
kerja maupun 
kegiatan 
lainnya. 
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1 
 

 
 
 
 

0 

rencana program 
pengembangan kompetensi 
dosen namun tidak 
terdokumentasi dengan baik. 
 
Program studi memiliki 
program pengembangan 
namun tidak terencana dan 
terdokumentasi dengan baik. 
 
Program studi tidak memiliki 
program terencana 
pengembangan kompetensi 
dosen dan tidak memilki 
dokumentasi. 
 

11 Apakah ada evaluasi 
rutin terhadap kinerja 
dosen  

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

0 

Ada evaluasi rutin terhadap 
kinerja dosen terbukti dengan 
hasil monev dan BKD serta 
terdokumentasi dengan baik. 
 
Ada evaluasi rutin terhadao 
kinerja dosen terbukti dengan 
hasil monev dan BKD namun 
tidak terdokumentasi dengan 
baik. 
 
Ada evaluasi rutin terhadap 
kinerja dosen namun tidak 
terdokumentasi dengan baik. 
 
Tidak ada evaluasi rutin 
terhadap kinerja dosen dan 
tidak memiliki dokumentasi 
apapun. 

Point 1 
Kegiatan monev 
dilaksanakan 
tetapi tidak ada 
hasil monev 

C. PELAKSANAAN PROSES AKADEMIK 

 Kurikulum    
12 Apakah kurikulum 

disahkan oleh Direktur 
dan terdokumentasi 
dengan baik 

3 
 
 
 

2 
 
 
 

Kurikulum disahkan oleh 
Direktur dan terdokumentasi 
dengan baik. 
 
Kurikulum disahkan oleh 
Direktur namun tidak 
terdokumentasi dengan baik. 
 

Point 3 
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0 
 

Kurikulum tidak disahkan oleh 
Direktur dan tidak memiliki 
dokumen. 

13 Apakah setiap mata 
kuliah dilengkapi dengan 
Silabus dan RPS 

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

0 

Setiap mata kuliah  dilengkapi 
dengan Silabus dan RPS 
dengan sempurna dan 
terdokumentasi dengan baik. 
 
Setiap mata kuliah memiliki 
Silabus dan RPS namun tidak 
sempurna dan terdokumentsi 
dengan baik. 
 
Setiap mata kuliah memiliki 
Silabus dan RPS tidak 
sempurna dan tidak 
terdokumentasi dengan baik. 
 
Setiap mata kuliah tidak 
memiliki Silabus dan RPS 
 
 

Point 1 
Masih ada 
beberapa RPS 
yang tidak 
lengkap dan 
tidak 
terdokumentasi 

 Rencana Studi 
Mahasiswa 

   

14 Apakah mahasiswa 
mengisi KRS sesuai 
dengan jadwal yang 
ditetapkan 

3 
 

 
 

2 
 
 
 
 

1 
 
 

0 

Mahasiswa mengisi KRS 
setelah registrasi dan sesuai 
dengan jadwal yang 
ditetapkan. 
 
Hanya Sebagian mahasiswa 
yang mengisi KRS sesuai 
dengan jadwal yang 
ditetapkan. 
 
Mahasiswa mengisi KRS 
setelah ada perpanjangan 
jadwal. 
 
Mahasiswa tidak mengisi KRS. 

Point 1 
 

15 Apakah pada saat 
pengisian KRS mahasiswa 
melakukan bimbingan 
akademik dengan PA 

3 
 
 

 
0 

Mahasiswa selalu 
berkonsultasi dengan PA pada 
saat mengisi KRS. 
 
Mahasiswa tidak berkonsultasi 
dengan PA saat mengisi KRS. 

Point 3 
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16 Apakah KRS 
ditandatangani oleh PA 

3 
 
 

0 

KRS mahasiswa ditanda 
tangani PA. 
 
KRS mahasiswa tidak ditanda 
tangani PA 

Point 3 

17 Apabila PA berhalangan 
siapa yang menggantikan 

3 
 
 
 

0 

PA berhalangan KRS ditanda 
tangani oleh Ketua Program 
Studi. 
 
PA berhalangan KRS tidak  
ditanda tangani oleh Ketua 
Program Studi. 

Point 3 

 Pelaksanaan Kuliah dan 
Praktikum 

   

18 Apakah kegiatan kuliah 
dilaksanakan sesuai 
dengan jadwal dan 14 
pertemuan dalam satu 
semester 

3 
 
 
 

2 
 
 

0 

Perkuliahan berjalan 14 kali 
pertemuan ditambah 2 kali 
ujian. 
 
Sebagian dosen berjalan 
kurang dari 14 kali pertemuan. 
 
Perkulihan berjalan kurang 
dari 14 kali pertemuan. 

Point 2 
Masih ada 
dosen yang 
menjalankan 
perkuliahan 
tidak mencukupi 
pertemuan. 

19 Apakah materi sesuai 
dengan Silabus dan RPS 

3 
 
 

2 
 
 

0 

100% sesuai dengan Silabus 
dan RPS. 
 
50% sesuai dengan Silabus dan 
RPS 
 
Tidak sesuai. 

Point 2 
Masih terdapat 
dosen yang 
mengajar tidak 
sesuai dengan 
silabus. 

20 Apakah daftar hadir dan 
berita acara ditanda 
tangani oleh mahasiswa 
dan dosen 

3 
 
 
 

0 

Daftar hadir dan BAP ditanda 
tangani oleh dosen dan 
mahasiswa. 
 
Daftar hadir dan BAP tidak 
ditanda tangani oleh dosen 
dan mahasiswa. 

Point 3 

21 Apabila dosen 
berhalangan hadir, 
apakah dilakukan kuliah 
pengganti 

3 
 
 

1 
 
 
 

0 

Dosen berhalangan hadir 
kuliah diganti di hari lain. 
 
Sebagian dosen tidak 
mengganti perkuliahan di hari 
lain. 
 
Tidak diganti 

Point 1 
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22 Apakah dosen 
mengintegrasikan 
pengalaman penelitian 
dan pengabdian 
masyarakat dalam 
peningkatan kualitas 
materi ajar 

3 
 
 
 
 
 
 

0 

Dalam pembelajaran dosen 
mengintegrasikan pengalaman 
penelitian dan pengabdian 
masyarakat dalam 
meningkatkan kualitas materi 
ajar 
 
Tidak mengintegrasikan 

Point 0 

 Pelaksanaan KKP, Tugas 
Akhir dan Ujian Akhir 

   

23 Apakah KKP dan Tugas 
Akhir memiliki dokumen 
yang sah dan 
terdokumentasi dengan 
baik 

3 
 
 
 
 

0 

Program studi memiliki 
dokumen KKP dan Tugas Akhir 
dan terdokumentasi dengan 
baik. 
 
Program studi tidak memiliki 
dokumen KKP dan Tugas Akhir. 

Point 0 
 

24 Apakah prosedur KKP 
dan Tugas Akhir telah 
terinformasi kepada 
mahasiswa dan dosen 

3 
 

0 

Terinformasi 
 
Tidak terinformasi 

Belum 
dilaksanakan 

25 Apakah program studi 
melaksanakan kegiatan 
pemebekalan KKP 

3 
 
 

0 

Pembekalan KKP dilaksanakan. 
 
Pembekalan KKP tidak 
dilaksanakan. 

Belum 
dilaksanakan 

26 Apakah seluruh 
mahasiswa dalam 
program studi 
mendapatkan 
penempatan KKP 

3 
 
 
 
 

0 

Seluruh mahasiswa KKP 
ditempatkan di intansi yang 
telah bekerja sama. 
 
Seluruh mahasiswa KKP 
ditempatkan di intansi yang 
telah bekerja sama 

Belum 
dilaksanakan 

27 Bagaimana Tugas Akhir 
dilaksanakan dan 
dikendalikan: Prosedur, 
pembagian dosen 
pembimbing, dan 
pelaksanaan bimbingan 

3 
 
 
 

2 
 
 

0 

Terlaksananya prosedur, 
pembagian dosen pembimbing 
dan pelaksanaan bimbingan. 
 
Terlaksananya prosedur, 
pembagian dosen 
pembimbing. 
 
Tidak terlaksananya prosedur 
dan pembagian pembimbing. 

Belum 
dilaksanakan 

28 Sejauh mana pelibatan 
TA mahasiswa dalam 

3 
 

Terlibat 50% 
 

Belum 
dilaksanakan 
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proyek penelitian dosen 2 
 

1 
 

0 

Terlibat 40% 
 
Terlibat 20% 
 
Tidak terlibat 

29 Bagaimana pelaksanaan 
dan pengendalian ujian 
akhir: Prosedur, 
persyaratan, penguji, 
materi, penilaian, kriteria 
kelulusan, mekanisme 
perbaikan 

3 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

0 

Sesuai prosedur, persyaratan, 
penguji, materi penilaian, 
kriteria lulusan, mekanisme 
perbaikan sesuai dengan SOP 
yang ada. 
 
Prosedur, persyaratan, 
penguji, materi penilaian, 
kriteria lulusan, mekanisme 
perbaikan ada namun tidak 
dilaksanakan sesuai dengan 
SOP 
 
Prosedur, persyaratan, 
penguji, materi penilaian, 
kriteria lulusan, mekanisme 
perbaikan tidak dilaksanakan 
sesuai dengan SOP 
 
Tidak sesuai prosedur 

Belum 
dilaksanakan 

D. STANDAR ISI PEMBELAJARAN 

30 Apakah kurikulum 
program studi beracuan 
Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia (KKNI) 
sudah terimplementasi 
dalam RPS, pelaksanaan 
pembelajaran dan 
pelaksanaan penilaian 
hasil belajar 

3 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 

0 

Program Studi telah mengacu 
dan mengimplementasikan 
dalam RPS, pelaksanaan 
pembelajaran dan pelaksanaan 
penilaian hasil belajar. 
 
Program Studi telah mengacu 
KKNI hanya saja 
implementasinya hanya RPS 
 
Program Studi telah mengacu 
KKNI belum 
mengimplementasikan. 
 
Belum mengacu pada KKNI 

Point 1 

E. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 
31 Apakah dosen telah 

memenuhi 
Standar proses 
pembelajaran 

      3 
 
     
 
 

Seluruh dosen telah memenuhi 
persiapan perkuliahan berupa 
RPS, penyampaian kuliah sesuai 
RPS, mencukupi pertemuan 
 

Point 1 
Dosen belum 
mengimplement
asikan RPS 
dalam kegiatan 
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    2 
 
 
 
 
 
    1 
 
 
 
    0 
 

Dosen telah memenuhi 
persiapan perkuliahan berupa 
RPS, penyampaian kuliah sesuai 
RPS namun tidak mencukupi 
pertemuan 
 
Dosen telah memenuhi 
persiapan perkuliahan berupa 
RPS, namun tidak 
mengimplementasikan. 
 
Tidak ada dosen yang 
menjalankan standar 
pembelajaran. 

pembelajaran. 

F. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN 
32 Apakah penilaian 

pembelajaran yang 
dilakukan dosen telah 
mencakup tugas 
terstruktur dan tugas 
mandiri 
 

3 
 
 
 
 

0 

Penilaian pembelajaran yang 
dilakukan dosen telah 
mencakup tugas terstruktur 
dan tugas mandiri. 
 
Penilaian pembelajaran yang 
dilakukan dosen tidak 
mencakup tugas terstruktur 
dan tugas mandiri. 

Point 3 

33 Apakah ada dilakukan 
review soal ujian 
UTS/UAS 

3 
 

0 

Soal Ujian dilakukan review. 
 
Soal Ujian tidak dilakukan review. 

Point 3 

G. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

34 Apakah dosen tetap telah 
memiliki jabatan 
fungsional 

3 
 
 

0 

Semua dosen tetap sudah 
memiliki jabatan fungsional. 
 
Belum ada dosen tetap yang 
memiliki jabatan fungsional. 

Point 3 

35 Apakah dosen pengampu 
matakuliah sesuai dengan 
bidang ilmunya. 

3 
 
 

0 

Dosen pengampu matakuliah 
sesuai dengan 
bidang ilmunya. 
 
Dosen pengampu matakuliah 
tidak sesuai dengan 
bidang ilmunya. 

Point 3 

36 Apakah Tenaga 
Kependidikan 
memiliki kualifikasi 
pendidikan. 

3 
 

 
 

2 
 
 

 

Semua tenaga kependidikan 
memiliki kualifikasi pendidikan 
S.1 dan D3 
 
Semua tenaga kependidikan 
memiliki kualifikasi pendidikan 
D3 
 
Semua tenaga kependidikan 

Point 3 
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0 tidak  
memiliki kualifikasi pendidikan. 

37 Apakah tenaga 
kependidikan 
yang memerlukan 
keahlian khusus memiliki 
sertifikat kompetensi 
yang sesuai  dengan 
bidang tugasnya 

3 
 
 

0 

Tenaga kependidikan memiliki 
sertifikat keahlian. 
 
Tenaga kependidikan memiliki 
sertifikat keahlian. 
 

Point 0 

H. STANDAR PENELITIAN 
38 Apakah dosen telah 

melakukan 
penelitian sekurang-
kurangnya satu kali dalam 
satu tahun 

3 
 
 
 

2 
 
 
 

0 

Seluruh dosen melakukan 
penelitian minimal 1 kali setiap 
semester. 
 
Sebagian dosen melakukan 
penelitian minimal 1 kali setiap 
semester. 
 
Dosen tidak melakukan 
penelitian 

Point 2 
Masih ada 
dosen yang 
tidak 
melaksanakan 
penelitian setiap 
semester. 

39 Apakah dosen 
mendesiminasikan hasil 
penelitian yang telah 
dilakukannya 

3 
 
 
 
 

2 
 
 

 
 

0 

Semua dosen yang meneliti 
melakukan desiminasi hasil 
penelitiannya. 
 
Sebagian dosen yang menilite 
melakukan desiminasi hasil 
penelitiannya. 
 
Dosen yang meneliti 
Tidak melakukan desiminasi 
hasil penelitiannya. 

Point 0 

40 Apakah dosen telah 
melakukan 
publikasi karya tulis 
ilmiah minimal 1 kali 
dalam satu semester 

3 
 
 
 

2 
 
 
 

0 

Semua dosen melakukan 
publikasi minimal 1 kali dalam 1 
semester. 
 
Sebagian dosen melakukan 
publikasi minimal 1 kali dalam 1 
semester. 
 
Dosen tidak melakukan publikasi. 

Point 2 

I. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

41 Apakah dosen telah 
melakukan 
pengabdian kepada 
masyarakat sekurang-
kurangnya sekali dalam 1 
semester 

3 
 

 
2 
 

 

Semua dosen melakukan 
pengabdian masyarakat 
minimal 1 kali dalam 1 semester. 
 
Sebagian dosen melakukan 
pengabdian masyarakat minimal 
1 kali dalam 1 semester. 

Point 2  
Masih ada 
dosen yang 
tidak 
melaksanakan 
pengabdian 
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0 

 
Dosen tidak melakukan 
pengabdian masyarakat. 

kepada 
masyarakat 
setiap semester. 

42 Apakah ada materi 
pengabdian 
kepada masyarakat yang 
merupakan kelanjutan 
dari hasil penelitian dosen 

3 
 
 
 

0 

Materi pengabdian masyarakat 
merupakan kelanjutan dari 
penelitian dosen. 
 
Tidak ada materi pengabdian 
masyarakat yang merupakan 
kelanjutan dari penelitian 
dosen. 

Point 0 

 
 
 
  

Auditee      Auditor 
 
 
 
 
 
 
 
 Agustina, SE, M.Si     Indra Akbar, SE., M.M 
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Lampiran 3 
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (TPK) 

PROGRAM STUDI ANALIS KEUANGAN 
AUDITOR Indra Akbar, SE., M.M TANGGAL 24 Juni 2020 
PTK No: Kategori :   √      Mayor            Minor          

Observasi 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 9 kategori mayor 

Uraian Temuan: 

Ada 3 orang dosen mengajar kurang dari 6-8 sks. 

Rencana Tindakan Koreksi: 

Ketua program studi wajib memberikan beban sks 12 sks terhadap kedua dosen tersebut. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 11 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

Kegiatan monev dilaksanakan tetapi tidak dibuatkan laporan monev, sehingga tindakan evaluasi 

tidak berjalan. 

Tindakan Koreksi: 

Program Studi harus membuat laporan hasil monev perkuliahan dalam rangka perbaikan mutu 

pembelajaran. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 13 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

Dokumen RPS tidak lengkap 

Tindakan Koreksi: 

Program Studi harus melengkapi dokumen RPS. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 14 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

Mahasiswa mengisi KRS setelah jadwal pengisian KRS dilakukan perpanjangan. 

Tindakan Koreksi: 

Program Studi harus mampu mendorong mahasiswa mengisi KRS tepat waktu dan menerapkan 

punishment bagi yang melewati batas waktu. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 18 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

Sebagian dosen masih belum memenuhi 14 kali jumlah pertemuan perkuliahan sesuai dengan 

standar yang ditetapkan. 

Tindakan Koreksi: 

Program Studi harus mengevaluasi dosen yang tidak memenuhi standar pembelajaran yang 

telah ditetapkan. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 21 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

Sebagian dosen tidak mengganti kekurangan pertemuan perkuliahan. 

Tindakan Koreksi: 

Program Studi harus mengevaluasi dosen yang tidak memenuhi standar pembelajaran yang 

telah ditetapkan. 
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Referensi (Butir pertanyaan) Butir 22 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

Dosen belum mengintegrasikan pengalaman penelitian dan pengabdian masyarakat dalam 

meningkatkan kualitas materi ajar. 

Tindakan Koreksi: 

Program Studi mendorong dosen untuk meningkatkan kualitas materi ajar dengan 

mengintegrasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 30 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

Pembelajaran telah mengacu KKNI tetapi belum diimplementasikan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Tindakan Koreksi: 

Program Studi mengevaluasi Kembali dosen yang belum mengimplementasikan KKNI dalam 

kegiatan pembelajaran juga memberikan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi 

dosen. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 31 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

RPS belum diimplementasikan dalam pembelajaran. 

Tindakan Koreksi: 

Program Studi melakukan pembinaan kepada dosen terkait pengimplementasian RPS dalam 

kegiatan pembelajaran sehingga capaian pemebelajaran tercapai. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 34 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

Sebagian dosen masih belum memiliki jabatan fungsional. 

Tindakan Koreksi: 

Program Studi agar mendorong dosen tersebut untuk mengajukan jabatan fungsional. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 37 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

Tenaga kependidikan belum memiliki sertifikat keahlian. 

Tindakan Koreksi: 

Program Studi agar mendorong tenaga kependidikan untuk mengikuti kegiatan pelatihan untuk 

mendapatkan sertifikat keahlian dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 38 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

Masih ada dosen yang belum melakukan penelitian setiap semester. 

Rencana Tindakan Koreksi: 

  Ketua prodi harus mendorong dan memastikan bahwa setiap dosen melakukan satu 

penelitian dalam satu semester. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 39 kategori mayor 
Uraian Temuan: 
Tidak ada dosen yang melakukan desiminasi hasil penelitian. 
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Rencana Tindakan Koreksi: 
Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi mewajibkan dosen melakukan desiminasi 

hasil penelitian yang dilakukannya. 

 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 42 katagori mayor 
Uraian Temuan: 
Dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun 
Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat yang  merupakan kelanjutan dari hasil 
penelitian dosen. 

 
Rencana Tindakan Koreksi: 
Program studi harus memastikan bahwa setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen 
pada semester yang akan datang menjadi materi dalam kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat. 

 
 
 

Auditee      Auditor 
 
 
 
 
 
 
 Agustina, SE, M.Si     Indra Akbar, SE., M.M 
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VIII. LAMPIRAN AUDIT: 
2. MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK 

 
DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN PROGRAM STUDI  

PADA SAAT VISITASI AMI 
 

Lampiran 1 
Nama Audit      : Audit Kepatuhan 
Auditee             : Program Studi Manajemen Keuangan Sektor Publik 

 
NO DOKUMEN TEMUAN DOKUMEN 

ADA TIDAK 
ADA 

HASIL TEMUAN 

1 Dokumen Kurikulum  √  
2 Dokumen SOP  √  
3 Dokumen SPMI  √  
4 Dokumen RPS  √ Tidak lengkap/belum sempurna 
5 Dokumen Silabus  √ Tidak lengkap/belum sempurna 
6 Dokumen RENOP  √  
7 Dokumen RENSTRA  √  
8 Daftar Dosen Pengasuh Mata 

Kuliah 
 √ Belum melakukan pemetaan 

dosen 
9 SK Jabatan Fungsional Dosen √  1 orang dosen belum memiliki 

jabatan fungsional 
10 Foto copy ijazah terakhir dosen 

dan tenaga kependidikan 
√   

11 Foto copy sertifikat keahlian 
tenaga kependidikan (jika ada) 

 √  

12 Daftar nama dosen yang 
melakukan penelitian pada tahun 
2019-2020 

 √  

13 Daftar nama dosen yang 
melakukan pengabdian kepada 
Masyarakat 

 √  

14 Daftar dosen yang melakukan 
publikasi hasil penelitian 

 √  

15 Sampel jurnal berisi hasil 
penelitian dosen 

√   

16 Bukti dosen melakukan 
desiminasi/presentasi hasil 
penelitian  

 √ Belum ada dosen yang 
melakukan desiminasi 

17 Laporan penelitian yang hasilnya 
ditindaklanjuti dengan 
melaksanakan pengabdian 
kepada masyarakat 

 √  

18 Sampel materi/bentuk 
pelaksanaan pengabdian kepada 
masyarakat 

 √  
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Lampiran: 2 
 

Hari/Tanggal : Selasa, 23-07-20 Auditee : Zahriatul Aini, SE, MM 
Jam : 10.00-16.00 Auditor : Ketua : Agustina, SE, MM 
Program Studi : MKSP  : Anggota : Indra Akbar, SE, MM 
 
 
 
 
 

   

 

DAFTAR PERTANYAAN 

CHECK LIST AUDIT TANGGAL : 23 Juli 2020 

AUDITEE : Zahriatul Aini, SE, MM Auditor : Hadi Muttaqin, SE 
NO Pertanyaan SKOR Keterangan Skor & Temuan 

J. ORGANISASI DAN PERENCANAAN 

1 Apakah program studi 
didukung dengan 
Struktur Organisasi dan 
uraian tugas yang 
lengkap? 

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

0 

Program studi didukung 
struktur terdiri dari ketua 
program studi, GKM dan staf 
beserta uraian tugas yang 
lengkap. 
 
Program studi didukung 
struktur terdiri dari ketua 
program studi, dan staf 
beserta uraian tugas yang 
lengkap. 
 
Program studi didukung 
struktur terdiri dari ketua 
program studi dan uraian 
tugas yang lengkap. 
 
Program studi didukung 
struktur terdiri dari program 
studi, satf dan uraian tugas 
yang tidak lengkap. 

Point 1 
 
 

2 Apakah ruang lingkup, 
tugas dan wewenang 
unit organisasi dipahami 
oleh penanggung 
jawabnya 

3 
 
 
 
 

2 
 
 

 
1 
 
 

Ruang lingkup, tugas dan 
wewenang dipahami oleh 
penanggung jawab dengan 
sangat baik. 
 
Ruang lingkup tugas, dan 
wewenang dipahami oleh 
penanggung jawab dengan 
baik. 
 
Ruang lingkup, tugas dan 
wewenang dipahami oleh 

Point 3 
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0 

 
 
 

penanggung jawab dengan 
kurang baik. 
 
Ruang lingkup, tugas dan 
wewenang dipahami oleh 
penanggung jawab dengan 
tidak baik. 

3 Apakah jabatan yang ada 
diisi oleh staf yang tepat 
dan berkualifikasi cukup 

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

Jabatan yang ada diisi oleh staf 
yang memiliki kompetensi 
yang sesuai dan kualifikasi 
sesuai dengan program studi. 
 
Jabatan yang ada diisi oleh staf 
yang memiliki kompetensi 
yang sesuai dan kualifikasi 
tidak sesuai dengan program 
studi. 
 
Jabatan yang ada diisi oleh staf 
dengan kompetensi tidak 
sesuai dengan program studi 
dan kualifikasi sesuai dengan 
program studi. 
 
Jabatan yang diisi oleh staf 
memiliki kompetensi dan 
kualifikasi yang tidak sesuai 
dengan program studi. 

Point 3 
Dibuktikan 
dengan 
dokumen ijazah 

4 Apakah kompetensi 
lulusan dan kurikulum 
didesain dengan 
mempertimbangkan 
berbagai input, misal 
stakeholder, alumni, 
masyarakat ilmiah, 
Lembaga akreditasi, 
aspek legal 

3 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 

0 

Mempertimbangkan 
kompetensi lulusan dan 
masukan stakeholder, alumni, 
masyarakat ilmiah, lembaga 
akreditasi, aspek legal. 
 
Hanya mempertimbangkan 
kompetensi lulusan dan 
masukan aspek legal. 
 
Tidak mempertimbangkan 
kompetensi lulusan dan 
masukan dari aspek legal. 
 
Tidak mempertimbangkan 
kompetensi lulusan dan 
masukan dari berbagai input. 

Point 3 
Dibuktikan 
dengan 
dokumen FGD 
Kurikulum  
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5 Apakah komunikasi 
dalam program studi 
berjalan dengan efektif 

3 
 

2 
 

1 
 

0 

Berjalan dengan sangat efektif. 
 
Berjalan dengan efektif. 
 
Berjalan tetapi kurang efektif. 
 
Tidak berjalan 

Point 2 
 

6 Apakah program studi 
melakukan upaya 
perbaikan berkelanjutan 
untuk menindaklanjuti 
hasil evaluasi 

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 

 
0 

 

Melakukan upaya perbaikan 
secara terencana dan 
terprogram dengan sangat 
baik. 
 
Melakukan upaya perbaikan 
tetapi tidak terencana dan 
terprogram secara baik. 
 
Melakukan upaya perbaikan 
namun tidak terencana dan 
terprogram dengan baik. 
 
Tidak melakukan perbaikan. 
 
 

Point 1 
Rencana 
perbaikan 
belum 
terencana dalam 
program 
tahunan.  

 

K. MANAJEMEN SUMBERDAYA 

7 Apakah program studi 
didukung dengan jumlah 
dan kualifikasi dosen dan 
tenaga kependidikan 
yang memadai, serta 
terdistribusi dengan baik 

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

0 

Program studi didukung dosen 
yang linear sesuai program 
studi dan tenaga kependidikan 
yang memadai. 
 
Program studi didukung dosen 
sesuai dengan program studi, 
dan tenaga kependidikan yang 
tidak memadai. 
 
Program studi tidak memiliki 
dosen yang linear dengan 
program studi dan memiliki 
tenaga kependidikan yang 
memadai. 
 
Program studi tidak memiliki 
dosen yang linear dengan 
program studi dan tenaga 
kependidikan yang tidak 
memadai. 

Point 3 
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8 Apakah data dosen dan 
tenaga kependidikan 
disimpan dan diupdate: 
filling individual. 

3 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

0 

Program studi memiliki data 
dosen dan tenaga 
kependidikan, diupdate, dan di 
filling secara baik. 
 
Program studi memiliki data 
dosen dan tenaga 
kependidikan, diupdate dan 
tidak di filling secara baik. 
 
Program studi memiliki data 
dosen dan tenaga 
kependidikan, tidak diupdate 
dan tidak di filling secara baik. 
 
Program studi tidak memiliki 
data dosen dan tenaga 
kependidikan, tidak diupdate 
dan tidak di filling secara baik. 

Point 2 
Data dosen 
belum di update 
walau sudah di 
filling dengan 
baik. 

9 Apakah tugas – tugas 
akademik, beban 
mengajar, dan 
pembimbingan 
terdistribusi secara 
relatif merata kepada 
dosen 

3 
 

 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 

0 

Setiap dosen memiliki beban 
mengajar 12 SKS, membimbing 
minimal 3 orang. 
 
Setiap dosen memiliki beban 
mengajar 6-8 SKS, 
membimbing 3 orang. 
 
Setiap dosen memiliki beban 
mengajar kurang 6-8 SKS, dan 
membimbing 3 orang. 
 
Dosen tidak diberikan beban 
mengajar dan mahasiswa 
bimbingan. 

Point 1 
Setiap dosen 
belum mengajar 
12 SKS, karena 
berbagai alasan 
seperti bentrok 
dengan 
pekerjaan diluar 
sebagai praktisi. 

10 Apakah ada upaya 
terencana bagi 
pengembangan 
kompetensi dosen dan 
bukti dokumen 
terdokumentasi dengan 
baik 

3 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

Program studi memiliki 
program terencana 
pengembangan kompetensi 
dosen namun tidak 
terdokumentasi dengan baik. 
 
Program studi memiliki 
rencana program 
pengembangan kompetensi 
dosen namun tidak 
terdokumentasi dengan baik. 

Point 1 
Tidak terbukti 
dalam program 
kerja maupun 
kegiatan 
lainnya. 



 

 

 

 POLITEKNIK KUTARAJA 
BANDA ACEH 

Nomor   : FORM-PPM/PKR/SPMI/060 

Tanggal : Januari 2020 

 
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL 

Revisi : 

Halaman :  

 

28 
 

 
 

1 
 
 
 
 

0 

 
Program studi memiliki 
program pengembangan 
namun tidak terencana dan 
terdokumentasi dengan baik. 
 
Program studi tidak memiliki 
program terencana 
pengembangan kompetensi 
dosen dan tidak memilki 
dokumentasi. 
 

11 Apakah ada evaluasi 
rutin terhadap kinerja 
dosen  

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

0 

Ada evaluasi rutin terhadap 
kinerja dosen terbukti dengan 
hasil monev dan BKD serta 
terdokumentasi dengan baik. 
 
Ada evaluasi rutin terhadao 
kinerja dosen terbukti dengan 
hasil monev dan BKD namun 
tidak terdokumentasi dengan 
baik. 
 
Ada evaluasi rutin terhadap 
kinerja dosen namun tidak 
terdokumentasi dengan baik. 
 
Tidak ada evaluasi rutin 
terhadap kinerja dosen dan 
tidak memiliki dokumentasi 
apapun. 

Point 1 
Kegiatan monev 
dilaksanakan 
tetapi tidak ada 
hasil monev 

L. PELAKSANAAN PROSES AKADEMIK 

 Kurikulum    

12 Aoakah kurikulum 
disahkan oleh Direktur 
dan terdokumentasi 
dengan baik 

3 
 
 
 

2 
 
 
 

0 
 

Kurikulum disahkan oleh 
Direktur dan terdokumentasi 
dengan baik. 
 
Kurikulum disahkan oleh 
Direktur namun tidak 
terdokumentasi dengan baik. 
 
Kurikulum tidak disahkan oleh 
Direktur dan tidak memiliki 
dokumen. 

Point 3 

13 Apakah setiap mata 3 Setiap mata kuliah  dilengkapi Point 0 
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kuliah dilengkapi dengan 
Silabus dan RPS 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

0 

dengan Silabus dan RPS 
dengan sempurna dan 
terdokumentasi dengan baik. 
 
Setiap mata kuliah memiliki 
Silabus dan RPS namun tidak 
sempurna dan terdokumentsi 
dengan baik. 
 
Setiap mata kuliah memiliki 
Silabus dan RPS tidak 
sempurna dan tidak 
terdokumentasi dengan baik. 
 
Setiap mata kuliah tidak 
memiliki Silabus dan RPS 
 
 

Tidak terdapat 
dokumen 
silabus dan RPS. 
Hanya untuk 
semester 1 dan 
2. 

 Rencana Studi 
Mahasiswa 

   

14 Apakah mahasiswa 
mengisi KRS sesuai 
dengan jadwal yang 
ditetapkan 

3 
 

 
 

2 
 
 
 
 

1 
 
 

0 

Mahasiswa mengisi KRS 
setelah registrasi dan sesuai 
dengan jadwal yang 
ditetapkan. 
 
Hanya Sebagian mahasiswa 
yang mengisi KRS sesuai 
dengan jadwal yang 
ditetapkan. 
 
Mahasiswa mengisi KRS 
setelah ada perpanjangan 
jadwal. 
 
Mahasiswa tidak mengisi KRS. 

Point 1 
 

15 Apakah pada saat 
pengisian KRS mahasiswa 
melakukan bimbingan 
akademik dengan PA 

3 
 
 

 
0 

Mahasiswa selalu 
berkonsultasi dengan PA pada 
saat mengisi KRS. 
 
Mahasiswa tidak berkonsultasi 
dengan PA saat mengisi KRS. 

Point 3 

16 Apakah KRS 
ditandatangani oleh PA 

3 
 
 

0 

KRS mahasiswa ditanda 
tangani PA. 
 
KRS mahasiswa tidak ditanda 

Point 3 
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tangani PA 

17 Apabila PA berhalangan 
siapa yang menggantikan 

3 
 
 
 

0 

PA berhalangan KRS ditanda 
tangani oleh Ketua Program 
Studi. 
 
PA berhalangan KRS tidak  
ditanda tangani oleh Ketua 
Program Studi. 

Point 3 

 Pelaksanaan Kuliah dan 
Praktikum 

   

18 Apakah kegiatan kuliah 
dilaksanakan sesuai 
dengan jadwal dan 14 
pertemuan dalam satu 
semester 

3 
 
 
 

2 
 
 

0 

Perkuliahan berjalan 14 kali 
pertemuan ditambah 2 kali 
ujian. 
 
Sebagian dosen berjalan 
kurang dari 14 kali pertemuan. 
 
Perkulihan berjalan kurang 
dari 14 kali pertemuan. 

Point 2 
Masih ada 
dosen yang 
menjalankan 
perkuliahan 
tidak mencukupi 
pertemuan. 

19 Apakah materi sesuai 
dengan Silabus dan RPS 

3 
 
 

2 
 
 

0 

100% sesuai dengan Silabus 
dan RPS. 
 
50% sesuai dengan Silabus dan 
RPS 
 
Tidak sesuai. 

Point 2 
Masih terdapat 
dosen yang 
mengajar tidak 
sesuai dengan 
silabus. 

20 Apakah daftar hadir dan 
berita acara ditanda 
tangani oleh mahasiswa 
dan dosen 

3 
 
 
 

0 

Daftar hadir dan BAP ditanda 
tangani oleh dosen dan 
mahasiswa. 
 
Daftar hadir dan BAP tidak 
ditanda tangani oleh dosen 
dan mahasiswa. 

Point 3 

21 Apabila dosen 
berhalangan hadir, 
apakah dilakukan kuliah 
pengganti 

3 
 
 

1 
 
 
 

0 

Dosen berhalangan hadir 
kuliah diganti di hari lain. 
 
Sebagian dosen tidak 
mengganti perkuliahan di hari 
lain. 
 
Tidak diganti 

Point 1 

22 Apakah dosen 
mengintegrasikan 
pengalaman penelitian 

3 
 
 

Dalam pembelajaran dosen 
mengintegrasikan pengalaman 
penelitian dan pengabdian 

Point 0 
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dan pengabdian 
masyarakat dalam 
peningkatan kualitas 
materi ajar 

 
 
 
 

0 

masyarakat dalam 
meningkatkan kualitas materi 
ajar 
 
Tidak mengintegrasikan 

 Pelaksanaan KKP, Tugas 
Akhir dan Ujian Akhir 

   

23 Apakah KKP dan Tugas 
Akhir memiliki dokumen 
yang sah dan 
terdokumentasi dengan 
baik 

3 
 
 
 
 

0 

Program studi memiliki 
dokumen KKP dan Tugas Akhir 
dan terdokumentasi dengan 
baik. 
 
Program studi tidak memiliki 
dokumen KKP dan Tugas Akhir. 

Point 0 
 

24 Apakah prosedur KKP 
dan Tugas Akhir telah 
terinformasi kepada 
mahasiswa dan dosen 

3 
 

0 

Terinformasi 
 
Tidak terinformasi 

Belum 
dilaksanakan 

25 Apakah program studi 
melaksanakan kegiatan 
pemebekalan KKP 

3 
 
 

0 

Pembekalan KKP dilaksanakan. 
 
Pembekalan KKP tidak 
dilaksanakan. 

Belum 
dilaksanakan 

26 Apakah seluruh 
mahasiswa dalam 
program studi 
mendapatkan 
penempatan KKP 

3 
 
 
 
 

0 

Seluruh mahasiswa KKP 
ditempatkan di intansi yang 
telah bekerja sama. 
 
Seluruh mahasiswa KKP 
ditempatkan di intansi yang 
telah bekerja sama 

Belum 
dilaksanakan 

27 Bagaimana Tugas Akhir 
dilaksanakan dan 
dikendalikan: Prosedur, 
pembagian dosen 
pembimbing, dan 
pelaksanaan bimbingan 

3 
 
 
 

2 
 
 

0 

Terlaksananya prosedur, 
pembagian dosen pembimbing 
dan pelaksanaan bimbingan. 
 
Terlaksananya prosedur, 
pembagian dosen 
pembimbing. 
 
Tidak terlaksananya prosedur 
dan pembagian pembimbing. 

Belum 
dilaksanakan 

28 Sejauh mana pelibatan 
TA mahasiswa dalam 
proyek penelitian dosen 

3 
 

2 
 

1 

Terlibat 50% 
 
Terlibat 40% 
 
Terlibat 20% 

Belum 
dilaksanakan 
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0 

 
Tidak terlibat 

29 Bagaimana pelaksanaan 
dan pengendalian ujian 
akhir: Prosedur, 
persyaratan, penguji, 
materi, penilaian, kriteria 
kelulusan, mekanisme 
perbaikan 

3 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

0 

Sesuai prosedur, persyaratan, 
penguji, materi penilaian, 
kriteria lulusan, mekanisme 
perbaikan sesuai dengan SOP 
yang ada. 
 
Prosedur, persyaratan, 
penguji, materi penilaian, 
kriteria lulusan, mekanisme 
perbaikan ada namun tidak 
dilaksanakan sesuai dengan 
SOP 
 
Prosedur, persyaratan, 
penguji, materi penilaian, 
kriteria lulusan, mekanisme 
perbaikan tidak dilaksanakan 
sesuai dengan SOP 
 
Tidak sesuai prosedur 

Belum 
dilaksanakan 

M. STANDAR ISI PEMBELAJARAN 

30 Apakah kurikulum 
program studi beracuan 
Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia (KKNI) 
sudah terimplementasi 
dalam RPS, pelaksanaan 
pembelajaran dan 
pelaksanaan penilaian 
hasil belajar 

3 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 

0 

Program Studi telah mengacu 
dan mengimplementasikan 
dalam RPS, pelaksanaan 
pembelajaran dan pelaksanaan 
penilaian hasil belajar. 
 
Program Studi telah mengacu 
KKNI hanya saja 
implementasinya hanya RPS 
 
Program Studi telah mengacu 
KKNI belum 
mengimplementasikan. 
 
Belum mengacu pada KKNI 

Point 1 

N. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 

31 Apakah dosen telah 
memenuhi 
Standar proses 
pembelajaran 

      3 
 
     
 
 
    2 
 
 

Seluruh dosen telah memenuhi 
persiapan perkuliahan berupa 
RPS, penyampaian kuliah sesuai 
RPS, mencukupi pertemuan 
 
Dosen telah memenuhi 
persiapan perkuliahan berupa 
RPS, penyampaian kuliah sesuai 

Point 1 
Dosen belum 
mengimplement
asikan RPS 
dalam kegiatan 
pembelajaran. 
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    1 
 
 
 
    0 
 

RPS namun tidak mencukupi 
pertemuan 
 
Dosen telah memenuhi 
persiapan perkuliahan berupa 
RPS, namun tidak 
mengimplementasikan. 
 
Tidak ada dosen yang 
menjalankan standar 
pembelajaran. 

O. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN 
32 Apakah penilaian 

pembelajaran yang 
dilakukan dosen telah 
mencakup tugas 
terstruktur dan tugas 
mandiri 
 

3 
 
 
 
 

0 

Penilaian pembelajaran yang 
dilakukan dosen telah 
mencakup tugas terstruktur 
dan tugas mandiri. 
 
Penilaian pembelajaran yang 
dilakukan dosen tidak 
mencakup tugas terstruktur 
dan tugas mandiri. 

Point 3 

33 Apakah ada dilakukan 
review soal ujian 
UTS/UAS 

3 
 

0 

Soal Ujian dilakukan review. 
 
Soal Ujian tidak dilakukan review. 

Point 3 

P. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 
34 Apakah dosen tetap telah 

memiliki jabatan 
fungsional 

3 
 
 

0 

Semua dosen tetap sudah 
memiliki jabatan fungsional. 
 
Belum ada dosen tetap yang 
memiliki jabatan fungsional. 

Point 0 
Hanya 1 orang 
dosen yang 
memiliki jabatan 
fungsional 
asisten ahli atas 
nama Rahmat 
Arfan. 

35 Apakah dosen pengampu 
matakuliah sesuai dengan 
bidang ilmunya. 

3 
 
 

0 

Dosen pengampu matakuliah 
sesuai dengan 
bidang ilmunya. 
 
Dosen pengampu matakuliah 
tidak sesuai dengan 
bidang ilmunya. 

Point 3 

36 Apakah Tenaga 
Kependidikan 
memiliki kualifikasi 
pendidikan. 

3 
 

 
 

2 
 
 

 

Semua tenaga kependidikan 
memiliki kualifikasi pendidikan 
S.1 dan D3 
 
Semua tenaga kependidikan 
memiliki kualifikasi pendidikan 
D3 
 

Point 3 
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0 Semua tenaga kependidikan 
tidak  
memiliki kualifikasi pendidikan. 

37 Apakah tenaga 
kependidikan 
yang memerlukan 
keahlian khusus memiliki 
sertifikat kompetensi 
yang sesuai  dengan 
bidang tugasnya 

3 
 
 

0 

Tenaga kependidikan memiliki 
sertifikat keahlian. 
 
Tenaga kependidikan memiliki 
sertifikat keahlian. 
 

Point 0 

Q. STANDAR PENELITIAN 

38 Apakah dosen telah 
melakukan 
penelitian sekurang-
kurangnya satu kali dalam 
satu tahun 

3 
 
 
 

2 
 
 
 

0 

Seluruh dosen melakukan 
penelitian minimal 1 kali setiap 
semester. 
 
Sebagian dosen melakukan 
penelitian minimal 1 kali setiap 
semester. 
 
Dosen tidak melakukan 
penelitian 

Point 2 
Masih ada 
dosen yang 
tidak 
melaksanakan 
penelitian setiap 
semester. 

39 Apakah dosen 
mendesiminasikan hasil 
penelitian yang telah 
dilakukannya 

3 
 
 
 
 

2 
 
 

 
 

0 

Semua dosen yang meneliti 
melakukan desiminasi hasil 
penelitiannya. 
 
Sebagian dosen yang menilite 
melakukan desiminasi hasil 
penelitiannya. 
 
Dosen yang meneliti 
Tidak melakukan desiminasi 
hasil penelitiannya. 

Point 0 

40 Apakah dosen telah 
melakukan 
publikasi karya tulis 
ilmiah minimal 1 kali 
dalam satu semester 

3 
 
 
 

2 
 
 
 

0 

Semua dosen melakukan 
publikasi minimal 1 kali dalam 1 
semester. 
 
Sebagian dosen melakukan 
publikasi minimal 1 kali dalam 1 
semester. 
 
Dosen tidak melakukan publikasi. 

Point 2 

R. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

41 Apakah dosen telah 
melakukan 
pengabdian kepada 
masyarakat sekurang-
kurangnya sekali dalam 1 

3 
 

 
2 
 

Semua dosen melakukan 
pengabdian masyarakat 
minimal 1 kali dalam 1 semester. 
 
Sebagian dosen melakukan 
pengabdian masyarakat minimal 

Point 2  
Masih ada 
dosen yang 
tidak 
melaksanakan 
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semester  
 

0 

1 kali dalam 1 semester. 
 
Dosen tidak melakukan 
pengabdian masyarakat. 

pengabdian 
kepada 
masyarakat 
setiap semester. 

42 Apakah ada materi 
pengabdian 
kepada masyarakat yang 
merupakan kelanjutan 
dari hasil penelitian dosen 

3 
 
 
 

0 

Materi pengabdian masyarakat 
merupakan kelanjutan dari 
penelitian dosen. 
 
Tidak ada materi pengabdian 
masyarakat yang merupakan 
kelanjutan dari penelitian 
dosen. 

Point 0 

 
 
 
  

Auditee      Auditor 
 
 
 
 
 
 
 Zahriatul Aini, SE, MM    Agustina, SE, M.Si 
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Lampiran 3 
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (TPK) 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK 
AUDITOR Agustina, SE, M.Si TANGGAL 23 Juli 2020 
PTK No: Kategori :   √      Mayor            Minor          Observasi 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 9 kategori mayor 

Uraian Temuan: 

Ada 3 orang dosen mengajar kurang dari 6-8 sks. 

Rencana Tindakan Koreksi: 

Ketua program studi wajib memberikan beban sks 12 sks terhadap kedua dosen tersebut. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 11 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

Kegiatan monev dilaksanakan tetapi tidak dibuatkan laporan monev, sehingga tindakan 

evaluasi tidak berjalan. 

Tindakan Koreksi: 

Program Studi harus membuat laporan hasil monev perkuliahan dalam rangka perbaikan 

mutu pembelajaran. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 13 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

Dokumen Silabus dan RPS tidak ada. 

Tindakan Koreksi: 

Program Studi harus melengkapi dokumen RPS. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 14 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

Mahasiswa mengisi KRS setelah jadwal pengisian KRS dilakukan perpanjangan. 

Tindakan Koreksi: 

Program Studi harus mampu mendorong mahasiswa mengisi KRS tepat waktu dan 

menerapkan punishment bagi yang melewati batas waktu. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 18 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

Sebagian dosen masih belum memenuhi 14 kali jumlah pertemuan perkuliahan sesuai dengan 

standar yang ditetapkan. 

Tindakan Koreksi: 

Program Studi harus mengevaluasi dosen yang tidak memenuhi standar pembelajaran yang 

telah ditetapkan. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 21 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

Sebagian dosen tidak mengganti kekurangan pertemuan perkuliahan. 

Tindakan Koreksi: 

Program Studi harus mengevaluasi dosen yang tidak memenuhi standar pembelajaran yang 

telah ditetapkan. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 22 katagori mayor 
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Uraian Temuan: 

Dosen belum mengintegrasikan pengalaman penelitian dan pengabdian masyarakat dalam 

meningkatkan kualitas materi ajar. 

Tindakan Koreksi: 

Program Studi mendorong dosen untuk meningkatkan kualitas materi ajar dengan 

mengintegrasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 30 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

Pembelajaran telah mengacu KKNI tetapi belum diimplementasikan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Tindakan Koreksi: 

Program Studi mengevaluasi Kembali dosen yang belum mengimplementasikan KKNI dalam 

kegiatan pembelajaran juga memberikan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi 

dosen. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 31 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

RPS belum diimplementasikan dalam pembelajaran. 

Tindakan Koreksi: 

Program Studi melakukan pembinaan kepada dosen terkait pengimplementasian RPS dalam 

kegiatan pembelajaran sehingga capaian pemebelajaran tercapai. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 34 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

Hanya 1 dosen yang telah memiliki jabatan fungsional. 

Tindakan Koreksi: 

Program Studi agar mendorong dosen untuk mengajukan jabatan fungsional. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 37 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

Tenaga kependidikan belum memiliki sertifikat keahlian. 

Tindakan Koreksi: 

Program Studi agar mendorong tenaga kependidikan untuk mengikuti kegiatan pelatihan 

untuk mendapatkan sertifikat keahlian dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga 

kependidikan. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 38 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

Masih ada dosen yang belum melakukan penelitian setiap semester. 

Rencana Tindakan Koreksi: 

  Ketua prodi harus mendorong dan memastikan bahwa setiap dosen melakukan satu 

penelitian dalam satu semester. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 39 kategori mayor 
Uraian Temuan: 
Tidak ada dosen yang melakukan desiminasi hasil penelitian. 
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Rencana Tindakan Koreksi: 
Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi mewajibkan dosen melakukan 

desiminasi hasil penelitian yang dilakukannya. 

 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 42 katagori mayor 
Uraian Temuan: 
Dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun 
Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat yang  merupakan kelanjutan dari hasil 
penelitian dosen. 

 
Rencana Tindakan Koreksi: 
Program studi harus memastikan bahwa setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen 
pada semester yang akan datang menjadi materi dalam kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat. 

 
 
 

Auditee      Auditor 
 
 
 
 
 
 
 Zahriatul Aini, SE, MM    Agustina, SE, M.Si 
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IX. LAMPIRAN AUDIT: 
3. PRODI ADMINISTRASI PERKANTORAN 

 
DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN PROGRAM STUDI  

PADA SAAT VISITASI AMI 
 

Lampiran 1 
Nama Audit      : Audit Kepatuhan 
Auditee             : Program Studi Administrasi Perkantoran 

 
NO DOKUMEN TEMUAN DOKUMEN 

ADA TIDAK 
ADA 

HASIL TEMUAN 

1 Dokumen Kurikulum √   
2 Dokumen SOP  √  
3 Dokumen SPMI  √  
4 Dokumen RPS √  Tidak lengkap 
5 Dokumen Silabus √   
6 Dokumen RENOP √   
7 Dokumen RENSTRA √   
8 Daftar Dosen Pengasuh Mata 

Kuliah 
 √ Belum melakukan pemetaan 

dosen 
9 SK Jabatan Fungsional Dosen √   

10 Foto copy ijazah terakhir dosen 
dan tenaga kependidikan 

√   

11 Foto copy sertifikat keahlian 
tenaga kependidikan (jika ada) 

 √  

12 Daftar nama dosen yang 
melakukan penelitian pada tahun 
2019-2020 

√   

13 Daftar nama dosen yang 
melakukan pengabdian kepada 
Masyarakat 

√   

14 Daftar dosen yang melakukan 
publikasi hasil penelitian 

√   

15 Sampel jurnal berisi hasil 
penelitian dosen 

√   

16 Bukti dosen melakukan 
desiminasi/presentasi hasil 
penelitian  

 √ Belum ada dosen yang 
melakukan desiminasi 

17 Laporan penelitian yang hasilnya 
ditindaklanjuti dengan 
melaksanakan pengabdian 
kepada masyarakat 

 √  

18 Sampel materi/bentuk 
pelaksanaan pengabdian kepada 
masyarakat 

 √  
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Lampiran: 2 
 

Hari/Tanggal : Senin, 22-07-20 Auditee : Zahriatul Aini, SE, MM 
Jam : 10.00-16.00 Auditor : Ketua : Azlina, SE 
Program Studi : ADP  : Anggota : Agustina, SE, M.Si 
 
 
 
 
 

   

 

DAFTAR PERTANYAAN 

CHECK LIST AUDIT TANGGAL : 22 Juli 2020 

AUDITEE : Zahriatul Aini, SE, MM Auditor : Hadi Muttaqin, SE 
NO Pertanyaan SKOR Keterangan Skor & Temuan 

S. ORGANISASI DAN PERENCANAAN 

1 Apakah program studi 
didukung dengan 
Struktur Organisasi dan 
uraian tugas yang 
lengkap? 

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 
 
 
 

0 

Program studi didukung 
struktur terdiri dari ketua 
program studi, GKM dan staf 
beserta uraian tugas yang 
lengkap. 
 
Program studi didukung 
struktur terdiri dari ketua 
program studi, dan staf 
beserta uraian tugas yang 
lengkap. 
 
Program studi didukung 
struktur terdiri dari ketua 
program studi dan uraian 
tugas yang lengkap. 
 
Program studi didukung 
struktur terdiri dari program 
studi, satf dan uraian tugas 
yang tidak lengkap. 

Point 3 
 
 

2 Apakah ruang lingkup, 
tugas dan wewenang 
unit organisasi dipahami 
oleh penanggung 
jawabnya 

3 
 
 
 
 

2 
 
 

 
1 
 
 

Ruang lingkup, tugas dan 
wewenang dipahami oleh 
penanggung jawab dengan 
sangat baik. 
 
Ruang lingkup tugas, dan 
wewenang dipahami oleh 
penanggung jawab dengan 
baik. 
 
Ruang lingkup, tugas dan 
wewenang dipahami oleh 

Point 3 
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0 

 
 
 

penanggung jawab dengan 
kurang baik. 
 
Ruang lingkup, tugas dan 
wewenang dipahami oleh 
penanggung jawab dengan 
tidak baik. 

3 Apakah jabatan yang ada 
diisi oleh staf yang tepat 
dan berkualifikasi cukup 

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

Jabatan yang ada diisi oleh staf 
yang memiliki kompetensi 
yang sesuai dan kualifikasi 
sesuai dengan program studi. 
 
Jabatan yang ada diisi oleh staf 
yang memiliki kompetensi 
yang sesuai dan kualifikasi 
tidak sesuai dengan program 
studi. 
 
Jabatan yang ada diisi oleh staf 
dengan kompetensi tidak 
sesuai dengan program studi 
dan kualifikasi sesuai dengan 
program studi. 
 
Jabatan yang diisi oleh staf 
memiliki kompetensi dan 
kualifikasi yang tidak sesuai 
dengan program studi. 

Point 3 
Dibuktikan 
dengan 
dokumen ijazah 

4 Apakah kompetensi 
lulusan dan kurikulum 
didesain dengan 
mempertimbangkan 
berbagai input, misal 
stakeholder, alumni, 
masyarakat ilmiah, 
Lembaga akreditasi, 
aspek legal 

3 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 

0 

Mempertimbangkan 
kompetensi lulusan dan 
masukan stakeholder, alumni, 
masyarakat ilmiah, lembaga 
akreditasi, aspek legal. 
 
Hanya mempertimbangkan 
kompetensi lulusan dan 
masukan aspek legal. 
 
Tidak mempertimbangkan 
kompetensi lulusan dan 
masukan dari aspek legal. 
 
Tidak mempertimbangkan 
kompetensi lulusan dan 
masukan dari berbagai input. 

Point 3 
Dibuktikan 
dengan 
dokumen FGD 
Kurikulum  
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5 Apakah komunikasi 
dalam program studi 
berjalan dengan efektif 

3 
 

2 
 

1 
 

0 

Berjalan dengan sangat efektif. 
 
Berjalan dengan efektif. 
 
Berjalan tetapi kurang efektif. 
 
Tidak berjalan 

Point 2 
 

6 Apakah program studi 
melakukan upaya 
perbaikan berkelanjutan 
untuk menindaklanjuti 
hasil evaluasi 

3 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 
 

0 
 

Melakukan upaya perbaikan 
secara terencana dan 
terprogram dengan sangat 
baik. 
 
Melakukan upaya perbaikan 
tetapi tidak terencana dan 
terprogram secara baik. 
 
Melakukan upaya perbaikan 
namun tidak terencana dan 
terprogram dengan baik. 
 
Tidak melakukan perbaikan. 
 
 

Point 1 
Rencana 
perbaikan 
belum 
terencana dalam 
program 
tahunan.  

 

T. MANAJEMEN SUMBERDAYA 

7 Apakah program studi 
didukung dengan jumlah 
dan kualifikasi dosen dan 
tenaga kependidikan 
yang memadai, serta 
terdistribusi dengan baik 

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

0 

Program studi didukung dosen 
yang linear sesuai program 
studi dan tenaga kependidikan 
yang memadai. 
 
Program studi didukung dosen 
sesuai dengan program studi, 
dan tenaga kependidikan yang 
tidak memadai. 
 
Program studi tidak memiliki 
dosen yang linear dengan 
program studi dan memiliki 
tenaga kependidikan yang 
memadai. 
 
Program studi tidak memiliki 
dosen yang linear dengan 
program studi dan tenaga 
kependidikan yang tidak 
memadai. 

Point 3 
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8 Apakah data dosen dan 
tenaga kependidikan 
disimpan dan diupdate: 
filling individual. 

3 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

0 

Program studi memiliki data 
dosen dan tenaga 
kependidikan, diupdate, dan di 
filling secara baik. 
 
Program studi memiliki data 
dosen dan tenaga 
kependidikan, diupdate dan 
tidak di filling secara baik. 
 
Program studi memiliki data 
dosen dan tenaga 
kependidikan, tidak diupdate 
dan tidak di filling secara baik. 
 
Program studi tidak memiliki 
data dosen dan tenaga 
kependidikan, tidak diupdate 
dan tidak di filling secara baik. 

Point 2 
Data dosen 
belum di update 
walau sudah di 
filling dengan 
baik. 

9 Apakah tugas – tugas 
akademik, beban 
mengajar, dan 
pembimbingan 
terdistribusi secara 
relatif merata kepada 
dosen 

3 
 

 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 

0 

Setiap dosen memiliki beban 
mengajar 12 SKS, membimbing 
minimal 3 orang. 
 
Setiap dosen memiliki beban 
mengajar 6-8 SKS, 
membimbing 3 orang. 
 
Setiap dosen memiliki beban 
mengajar kurang 6-8 SKS, dan 
membimbing 3 orang. 
 
Dosen tidak diberikan beban 
mengajar dan mahasiswa 
bimbingan. 

Point 1 
Setiap dosen 
belum mengajar 
12 SKS, karena 
berbagai alasan 
seperti bentrok 
dengan 
pekerjaan diluar 
sebagai praktisi 
juga dosen yang 
belum 
melakukan 
pelatihan dalam 
rangka 
peningkatan 
kompetensi 
dosen di bidang 
Administrasi 
Perkantoran. 

10 Apakah ada upaya 
terencana bagi 
pengembangan 
kompetensi dosen dan 
bukti dokumen 
terdokumentasi dengan 
baik 

3 
 
 
 
 

2 
 

Program studi memiliki 
program terencana 
pengembangan kompetensi 
dosen namun tidak 
terdokumentasi dengan baik. 
 
Program studi memiliki 

Point 1 
Tidak terbukti 
dalam program 
kerja maupun 
kegiatan 
lainnya. 
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1 
 

 
 
 
 

0 

rencana program 
pengembangan kompetensi 
dosen namun tidak 
terdokumentasi dengan baik. 
 
Program studi memiliki 
program pengembangan 
namun tidak terencana dan 
terdokumentasi dengan baik. 
 
Program studi tidak memiliki 
program terencana 
pengembangan kompetensi 
dosen dan tidak memilki 
dokumentasi. 
 

11 Apakah ada evaluasi 
rutin terhadap kinerja 
dosen  

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

0 

Ada evaluasi rutin terhadap 
kinerja dosen terbukti dengan 
hasil monev dan BKD serta 
terdokumentasi dengan baik. 
 
Ada evaluasi rutin terhadao 
kinerja dosen terbukti dengan 
hasil monev dan BKD namun 
tidak terdokumentasi dengan 
baik. 
 
Ada evaluasi rutin terhadap 
kinerja dosen namun tidak 
terdokumentasi dengan baik. 
 
Tidak ada evaluasi rutin 
terhadap kinerja dosen dan 
tidak memiliki dokumentasi 
apapun. 

Point 1 
Kegiatan monev 
dilaksanakan 
tetapi tidak ada 
hasil monev 

U. PELAKSANAAN PROSES AKADEMIK 

 Kurikulum    
12 Aoakah kurikulum 

disahkan oleh Direktur 
dan terdokumentasi 
dengan baik 

3 
 
 
 

2 
 
 
 

Kurikulum disahkan oleh 
Direktur dan terdokumentasi 
dengan baik. 
 
Kurikulum disahkan oleh 
Direktur namun tidak 
terdokumentasi dengan baik. 
 

Point 3 
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0 
 

Kurikulum tidak disahkan oleh 
Direktur dan tidak memiliki 
dokumen. 

13 Apakah setiap mata 
kuliah dilengkapi dengan 
Silabus dan RPS 

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

0 

Setiap mata kuliah  dilengkapi 
dengan Silabus dan RPS 
dengan sempurna dan 
terdokumentasi dengan baik. 
 
Setiap mata kuliah memiliki 
Silabus dan RPS namun tidak 
sempurna dan terdokumentsi 
dengan baik. 
 
Setiap mata kuliah memiliki 
Silabus dan RPS tidak 
sempurna dan tidak 
terdokumentasi dengan baik. 
 
Setiap mata kuliah tidak 
memiliki Silabus dan RPS 
 
 

Point 1 
Masih ada 
beberapa RPS 
yang tidak 
lengkap dan 
tidak 
terdokumentasi 

 Rencana Studi 
Mahasiswa 

   

14 Apakah mahasiswa 
mengisi KRS sesuai 
dengan jadwal yang 
ditetapkan 

3 
 

 
 

2 
 
 
 
 

1 
 
 

0 

Mahasiswa mengisi KRS 
setelah registrasi dan sesuai 
dengan jadwal yang 
ditetapkan. 
 
Hanya Sebagian mahasiswa 
yang mengisi KRS sesuai 
dengan jadwal yang 
ditetapkan. 
 
Mahasiswa mengisi KRS 
setelah ada perpanjangan 
jadwal. 
 
Mahasiswa tidak mengisi KRS. 

Point 1 
 

15 Apakah pada saat 
pengisian KRS mahasiswa 
melakukan bimbingan 
akademik dengan PA 

3 
 
 

 
0 

Mahasiswa selalu 
berkonsultasi dengan PA pada 
saat mengisi KRS. 
 
Mahasiswa tidak berkonsultasi 
dengan PA saat mengisi KRS. 

Point 3 
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16 Apakah KRS 
ditandatangani oleh PA 

3 
 
 

0 

KRS mahasiswa ditanda 
tangani PA. 
 
KRS mahasiswa tidak ditanda 
tangani PA 

Point 3 

17 Apabila PA berhalangan 
siapa yang menggantikan 

3 
 
 
 

0 

PA berhalangan KRS ditanda 
tangani oleh Ketua Program 
Studi. 
 
PA berhalangan KRS tidak  
ditanda tangani oleh Ketua 
Program Studi. 

Point 3 

 Pelaksanaan Kuliah dan 
Praktikum 

   

18 Apakah kegiatan kuliah 
dilaksanakan sesuai 
dengan jadwal dan 14 
pertemuan dalam satu 
semester 

3 
 
 
 

2 
 
 

0 

Perkuliahan berjalan 14 kali 
pertemuan ditambah 2 kali 
ujian. 
 
Sebagian dosen berjalan 
kurang dari 14 kali pertemuan. 
 
Perkulihan berjalan kurang 
dari 14 kali pertemuan. 

Point 2 
Masih ada 
dosen yang 
menjalankan 
perkuliahan 
tidak mencukupi 
pertemuan. 

19 Apakah materi sesuai 
dengan Silabus dan RPS 

3 
 
 

2 
 
 

0 

100% sesuai dengan Silabus 
dan RPS. 
 
50% sesuai dengan Silabus dan 
RPS 
 
Tidak sesuai. 

Point 2 
Masih terdapat 
dosen yang 
mengajar tidak 
sesuai dengan 
silabus. 

20 Apakah daftar hadir dan 
berita acara ditanda 
tangani oleh mahasiswa 
dan dosen 

3 
 
 
 

0 

Daftar hadir dan BAP ditanda 
tangani oleh dosen dan 
mahasiswa. 
 
Daftar hadir dan BAP tidak 
ditanda tangani oleh dosen 
dan mahasiswa. 

Point 3 

21 Apabila dosen 
berhalangan hadir, 
apakah dilakukan kuliah 
pengganti 

3 
 
 

1 
 
 
 

0 

Dosen berhalangan hadir 
kuliah diganti di hari lain. 
 
Sebagian dosen tidak 
mengganti perkuliahan di hari 
lain. 
 
Tidak diganti 

Point 1 
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22 Apakah dosen 
mengintegrasikan 
pengalaman penelitian 
dan pengabdian 
masyarakat dalam 
peningkatan kualitas 
materi ajar 

3 
 
 
 
 
 
 

0 

Dalam pembelajaran dosen 
mengintegrasikan pengalaman 
penelitian dan pengabdian 
masyarakat dalam 
meningkatkan kualitas materi 
ajar 
 
Tidak mengintegrasikan 

Point 0 

 Pelaksanaan KKP, Tugas 
Akhir dan Ujian Akhir 

   

23 Apakah KKP dan Tugas 
Akhir memiliki dokumen 
yang sah dan 
terdokumentasi dengan 
baik 

3 
 
 
 
 

0 

Program studi memiliki 
dokumen KKP dan Tugas Akhir 
dan terdokumentasi dengan 
baik. 
 
Program studi tidak memiliki 
dokumen KKP dan Tugas Akhir. 

Point 0 
 

24 Apakah prosedur KKP 
dan Tugas Akhir telah 
terinformasi kepada 
mahasiswa dan dosen 

3 
 

0 

Terinformasi 
 
Tidak terinformasi 

Belum 
dilaksanakan 

25 Apakah program studi 
melaksanakan kegiatan 
pemebekalan KKP 

3 
 
 

0 

Pembekalan KKP dilaksanakan. 
 
Pembekalan KKP tidak 
dilaksanakan. 

Belum 
dilaksanakan 

26 Apakah seluruh 
mahasiswa dalam 
program studi 
mendapatkan 
penempatan KKP 

3 
 
 
 
 

0 

Seluruh mahasiswa KKP 
ditempatkan di intansi yang 
telah bekerja sama. 
 
Seluruh mahasiswa KKP 
ditempatkan di intansi yang 
telah bekerja sama 

Belum 
dilaksanakan 

27 Bagaimana Tugas Akhir 
dilaksanakan dan 
dikendalikan: Prosedur, 
pembagian dosen 
pembimbing, dan 
pelaksanaan bimbingan 

3 
 
 
 

2 
 
 

0 

Terlaksananya prosedur, 
pembagian dosen pembimbing 
dan pelaksanaan bimbingan. 
 
Terlaksananya prosedur, 
pembagian dosen 
pembimbing. 
 
Tidak terlaksananya prosedur 
dan pembagian pembimbing. 

Belum 
dilaksanakan 

28 Sejauh mana pelibatan 
TA mahasiswa dalam 

3 
 

Terlibat 50% 
 

Belum 
dilaksanakan 
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proyek penelitian dosen 2 
 

1 
 

0 

Terlibat 40% 
 
Terlibat 20% 
 
Tidak terlibat 

29 Bagaimana pelaksanaan 
dan pengendalian ujian 
akhir: Prosedur, 
persyaratan, penguji, 
materi, penilaian, kriteria 
kelulusan, mekanisme 
perbaikan 

3 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

0 

Sesuai prosedur, persyaratan, 
penguji, materi penilaian, 
kriteria lulusan, mekanisme 
perbaikan sesuai dengan SOP 
yang ada. 
 
Prosedur, persyaratan, 
penguji, materi penilaian, 
kriteria lulusan, mekanisme 
perbaikan ada namun tidak 
dilaksanakan sesuai dengan 
SOP 
 
Prosedur, persyaratan, 
penguji, materi penilaian, 
kriteria lulusan, mekanisme 
perbaikan tidak dilaksanakan 
sesuai dengan SOP 
 
Tidak sesuai prosedur 

Belum 
dilaksanakan 

V. STANDAR ISI PEMBELAJARAN 

30 Apakah kurikulum 
program studi beracuan 
Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia (KKNI) 
sudah terimplementasi 
dalam RPS, pelaksanaan 
pembelajaran dan 
pelaksanaan penilaian 
hasil belajar 

3 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 

0 

Program Studi telah mengacu 
dan mengimplementasikan 
dalam RPS, pelaksanaan 
pembelajaran dan pelaksanaan 
penilaian hasil belajar. 
 
Program Studi telah mengacu 
KKNI hanya saja 
implementasinya hanya RPS 
 
Program Studi telah mengacu 
KKNI belum 
mengimplementasikan. 
 
Belum mengacu pada KKNI 

Point 1 

W. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 
31 Apakah dosen telah 

memenuhi 
Standar proses 
pembelajaran 

      3 
 
     
 
 

Seluruh dosen telah memenuhi 
persiapan perkuliahan berupa 
RPS, penyampaian kuliah sesuai 
RPS, mencukupi pertemuan 
 

Point 1 
Dosen belum 
mengimplement
asikan RPS 
dalam kegiatan 
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    2 
 
 
 
 
 
    1 
 
 
 
    0 
 

Dosen telah memenuhi 
persiapan perkuliahan berupa 
RPS, penyampaian kuliah sesuai 
RPS namun tidak mencukupi 
pertemuan 
 
Dosen telah memenuhi 
persiapan perkuliahan berupa 
RPS, namun tidak 
mengimplementasikan. 
 
Tidak ada dosen yang 
menjalankan standar 
pembelajaran. 

pembelajaran. 

X. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN 
32 Apakah penilaian 

pembelajaran yang 
dilakukan dosen telah 
mencakup tugas 
terstruktur dan tugas 
mandiri 
 

3 
 
 
 
 

0 

Penilaian pembelajaran yang 
dilakukan dosen telah 
mencakup tugas terstruktur 
dan tugas mandiri. 
 
Penilaian pembelajaran yang 
dilakukan dosen tidak 
mencakup tugas terstruktur 
dan tugas mandiri. 

Point 3 

33 Apakah ada dilakukan 
review soal ujian 
UTS/UAS 

3 
 

0 

Soal Ujian dilakukan review. 
 
Soal Ujian tidak dilakukan review. 

Point 3 

Y. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

34 Apakah dosen tetap telah 
memiliki jabatan 
fungsional 

3 
 
 

0 

Semua dosen tetap sudah 
memiliki jabatan fungsional. 
 
Belum ada dosen tetap yang 
memiliki jabatan fungsional. 

Point 3 

35 Apakah dosen pengampu 
matakuliah sesuai dengan 
bidang ilmunya. 

3 
 
 

0 

Dosen pengampu matakuliah 
sesuai dengan 
bidang ilmunya. 
 
Dosen pengampu matakuliah 
tidak sesuai dengan 
bidang ilmunya. 

Point 3 

36 Apakah Tenaga 
Kependidikan 
memiliki kualifikasi 
pendidikan. 

3 
 

 
 

2 
 
 

 

Semua tenaga kependidikan 
memiliki kualifikasi pendidikan 
S.1 dan D3 
 
Semua tenaga kependidikan 
memiliki kualifikasi pendidikan 
D3 
 
Semua tenaga kependidikan 

Point 3 
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0 tidak  
memiliki kualifikasi pendidikan. 

37 Apakah tenaga 
kependidikan 
yang memerlukan 
keahlian khusus memiliki 
sertifikat kompetensi 
yang sesuai  dengan 
bidang tugasnya 

3 
 
 

0 

Tenaga kependidikan memiliki 
sertifikat keahlian. 
 
Tenaga kependidikan memiliki 
sertifikat keahlian. 
 

Point 0 

Z. STANDAR PENELITIAN 
38 Apakah dosen telah 

melakukan 
penelitian sekurang-
kurangnya satu kali dalam 
satu tahun 

3 
 
 
 

2 
 
 
 

0 

Seluruh dosen melakukan 
penelitian minimal 1 kali setiap 
semester. 
 
Sebagian dosen melakukan 
penelitian minimal 1 kali setiap 
semester. 
 
Dosen tidak melakukan 
penelitian 

Point 2 
Masih ada 
dosen yang 
tidak 
melaksanakan 
penelitian setiap 
semester. 

39 Apakah dosen 
mendesiminasikan hasil 
penelitian yang telah 
dilakukannya 

3 
 
 
 
 

2 
 
 

 
 

0 

Semua dosen yang meneliti 
melakukan desiminasi hasil 
penelitiannya. 
 
Sebagian dosen yang menilite 
melakukan desiminasi hasil 
penelitiannya. 
 
Dosen yang meneliti 
Tidak melakukan desiminasi 
hasil penelitiannya. 

Point 0 

40 Apakah dosen telah 
melakukan 
publikasi karya tulis 
ilmiah minimal 1 kali 
dalam satu semester 

3 
 
 
 

2 
 
 
 

0 

Semua dosen melakukan 
publikasi minimal 1 kali dalam 1 
semester. 
 
Sebagian dosen melakukan 
publikasi minimal 1 kali dalam 1 
semester. 
 
Dosen tidak melakukan publikasi. 

Point 2 

AA. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

41 Apakah dosen telah 
melakukan 
pengabdian kepada 
masyarakat sekurang-
kurangnya sekali dalam 1 
semester 

3 
 

 
2 
 

 

Semua dosen melakukan 
pengabdian masyarakat 
minimal 1 kali dalam 1 semester. 
 
Sebagian dosen melakukan 
pengabdian masyarakat minimal 
1 kali dalam 1 semester. 

Point 2  
Masih ada 
dosen yang 
tidak 
melaksanakan 
pengabdian 
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0 

 
Dosen tidak melakukan 
pengabdian masyarakat. 

kepada 
masyarakat 
setiap semester. 

42 Apakah ada materi 
pengabdian 
kepada masyarakat yang 
merupakan kelanjutan 
dari hasil penelitian dosen 

3 
 
 
 

0 

Materi pengabdian masyarakat 
merupakan kelanjutan dari 
penelitian dosen. 
 
Tidak ada materi pengabdian 
masyarakat yang merupakan 
kelanjutan dari penelitian 
dosen. 

Point 0 

 
 
 
  

Auditee      Auditor 
 
 
 
 
 
 
 
 Zahriatul Aini, SE, MM    Azlina, SE, M.Si 
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Lampiran 3 
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (TPK) 

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PERKANTORAN 
AUDITOR Azlina, SE, M.Si TANGGAL 22 Juli 2020 
PTK No: Kategori :   √      Mayor            Minor          Observasi 
Referensi (Butir 
pertanyaan) 

Butir 9 kategori mayor 

Uraian Temuan: 

Ada 3 orang dosen mengajar kurang dari 6-8 sks. 

Rencana Tindakan Koreksi: 

Ketua program studi wajib memberikan beban sks 12 sks terhadap kedua dosen 

tersebut. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 11 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

Kegiatan monev dilaksanakan tetapi tidak dibuatkan laporan monev, sehingga tindakan 

evaluasi tidak berjalan. 

Tindakan Koreksi: 

Program Studi harus membuat laporan hasil monev perkuliahan dalam rangka perbaikan 

mutu pembelajaran. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 13 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

Dokumen RPS tidak lengkap 

Tindakan Koreksi: 

Program Studi harus melengkapi dokumen RPS. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 14 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

Mahasiswa mengisi KRS setelah jadwal pengisian KRS dilakukan perpanjangan. 

Tindakan Koreksi: 

Program Studi harus mampu mendorong mahasiswa mengisi KRS tepat waktu dan 

menerapkan punishment bagi yang melewati batas waktu. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 18 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

Sebagian dosen masih belum memenuhi 14 kali jumlah pertemuan perkuliahan sesuai 

dengan standar yang ditetapkan. 

Tindakan Koreksi: 

Program Studi harus mengevaluasi dosen yang tidak memenuhi standar pembelajaran 

yang telah ditetapkan. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 21 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

Sebagian dosen tidak mengganti kekurangan pertemuan perkuliahan. 

Tindakan Koreksi: 

Program Studi harus mengevaluasi dosen yang tidak memenuhi standar pembelajaran 
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yang telah ditetapkan. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 22 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

Dosen belum mengintegrasikan pengalaman penelitian dan pengabdian masyarakat 

dalam meningkatkan kualitas materi ajar. 

Tindakan Koreksi: 

Program Studi mendorong dosen untuk meningkatkan kualitas materi ajar dengan 

mengintegrasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 30 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

Pembelajaran telah mengacu KKNI tetapi belum diimplementasikan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Tindakan Koreksi: 

Program Studi mengevaluasi Kembali dosen yang belum mengimplementasikan KKNI 

dalam kegiatan pembelajaran juga memberikan pelatihan dalam rangka peningkatan 

kompetensi dosen. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 31 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

RPS belum diimplementasikan dalam pembelajaran. 

Tindakan Koreksi: 

Program Studi melakukan pembinaan kepada dosen terkait pengimplementasian RPS 

dalam kegiatan pembelajaran sehingga capaian pemebelajaran tercapai. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 37 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

Tenaga kependidikan belum memiliki sertifikat keahlian. 

Tindakan Koreksi: 

Program Studi agar mendorong tenaga kependidikan untuk mengikuti kegiatan pelatihan 

untuk mendapatkan sertifikat keahlian dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga 

kependidikan. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 38 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

Masih ada dosen yang belum melakukan penelitian setiap semester. 

Rencana Tindakan Koreksi: 

  Ketua prodi harus mendorong dan memastikan bahwa setiap dosen melakukan 

satu penelitian dalam satu semester. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 39 kategori mayor 
Uraian Temuan: 
Tidak ada dosen yang melakukan desiminasi hasil penelitian. 

 
Rencana Tindakan Koreksi: 
Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi mewajibkan dosen melakukan 

desiminasi hasil penelitian yang dilakukannya. 
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Referensi (Butir pertanyaan) Butir 42 katagori mayor 
Uraian Temuan: 
Dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun 
Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat yang  merupakan kelanjutan dari 
hasil penelitian dosen. 

 
Rencana Tindakan Koreksi: 
Program studi harus memastikan bahwa setiap penelitian yang dilakukan oleh 
dosen pada semester yang akan datang menjadi materi dalam kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat. 

 
 
 

Auditee      Auditor 
 
 
 
 
 
 
 Zahriatul Aini, SE, MM    Azlina, SE, M.Si 
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IX. LAMPIRAN AUDIT: 
4. PRODI AKUNTANSI 

 
DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN PROGRAM STUDI  

PADA SAAT VISITASI AMI 
 

Lampiran 1 
Nama Audit      : Audit Kepatuhan 
Auditee             : Program Studi Akuntansi 

 
NO DOKUMEN TEMUAN DOKUMEN 

ADA TIDAK 
ADA 

HASIL TEMUAN 

1 Dokumen Kurikulum √   
2 Dokumen SOP  √  
3 Dokumen SPMI  √  
4 Dokumen RPS √  Tidak lengkap 
5 Dokumen Silabus √   
6 Dokumen RENOP √   
7 Dokumen RENSTRA √   
8 Daftar Dosen Pengasuh Mata 

Kuliah 
 √ Belum melakukan pemetaan 

dosen 
9 Sampel SK Jabatan Fungsional 

Dosen 
 √ Belum ada dosen yang memiliki 

jabatan fungsional 
10 Foto copy ijazah terakhir dosen 

dan tenaga kependidikan 

√   

11 Foto copy sertifikat keahlian 
tenaga kependidikan (jika ada) 

 √  

12 Daftar nama dosen yang 
melakukan penelitian pada tahun 
2019-2020 

√   

13 Daftar nama dosen yang 
melakukan pengabdian kepada 
Masyarakat 

√   

14 Daftar dosen yang melakukan 
publikasi hasil penelitian 

√   

15 Sampel jurnal berisi hasil 
penelitian dosen 

√   

16 Bukti dosen melakukan 
desiminasi/presentasi hasil 
penelitian  

 √ Belum ada dosen yang 
melakukan desiminasi 

17 Laporan penelitian yang hasilnya 
ditindaklanjuti dengan 
melaksanakan pengabdian 
kepada masyarakat 

 √  

18 Sampel materi/bentuk 
pelaksanaan pengabdian kepada 
masyarakat 

 √  
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Lampiran: 2 
 

Hari/Tanggal : Kamis, 25-06-20 Auditee : Agustina, SE, M.Si 
Jam : 10.00-16.00 Auditor : Ketua : Hadi Muttaqin, SE 
Program Studi : AKT  : Anggota : Indra Akbar, SE., M.M 
 
 
 
 
 

   

 

DAFTAR PERTANYAAN 

CHECK LIST AUDIT TANGGAL : 25 Juni 2020 

AUDITEE : Agustina, SE, M.Si Auditor : Hadi Muttaqin, SE. 
NO Pertanyaan SKOR Keterangan Skor & Temuan 

A. ORGANISASI DAN PERENCANAAN 

1 Apakah program studi 
didukung dengan 
Struktur Organisasi dan 
uraian tugas yang 
lengkap? 

3 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

0 

Program studi didukung 
struktur terdiri dari ketua 
program studi, GKM dan staf 
beserta uraian tugas yang 
lengkap. 
 
Program studi didukung 
struktur terdiri dari ketua 
program studi, dan staf 
beserta uraian tugas yang 
lengkap. 
 
Program studi didukung 
struktur terdiri dari ketua 
program studi dan uraian 
tugas yang lengkap. 
 
Program studi didukung 
struktur terdiri dari program 
studi, satf dan uraian tugas 
yang tidak lengkap. 

Point 3 
 
 

2 Apakah ruang lingkup, 
tugas dan wewenang 
unit organisasi dipahami 
oleh penanggung 
jawabnya 

3 
 
 
 
 
 

2 
 
 

 
 

1 

Ruang lingkup, tugas dan 
wewenang dipahami oleh 
penanggung jawab dengan 
sangat baik. 
 
Ruang lingkup tugas, dan 
wewenang dipahami oleh 
penanggung jawab dengan 
baik. 
 
Ruang lingkup, tugas dan 
wewenang dipahami oleh 

Point 3 
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0 
 
 
 

penanggung jawab dengan 
kurang baik. 
 
Ruang lingkup, tugas dan 
wewenang dipahami oleh 
penanggung jawab dengan 
tidak baik. 

3 Apakah jabatan yang ada 
diisi oleh staf yang tepat 
dan berkualifikasi cukup 

3 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

Jabatan yang ada diisi oleh staf 
yang memiliki kompetensi 
yang sesuai dan kualifikasi 
sesuai dengan program studi. 
 
Jabatan yang ada diisi oleh staf 
yang memiliki kompetensi 
yang sesuai dan kualifikasi 
tidak sesuai dengan program 
studi. 
 
Jabatan yang ada diisi oleh staf 
dengan kompetensi tidak 
sesuai dengan program studi 
dan kualifikasi sesuai dengan 
program studi. 
 
Jabatan yang diisi oleh staf 
memiliki kompetensi dan 
kualifikasi yang tidak sesuai 
dengan program studi. 

Point 3 
Dibuktikan 
dengan 
dokumen ijazah 

4 Apakah kompetensi 
lulusan dan kurikulum 
didesain dengan 
mempertimbangkan 
berbagai input, misal 
stakeholder, alumni, 
masyarakat ilmiah, 
Lembaga akreditasi, 
aspek legal 

3 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 

0 

Mempertimbangkan 
kompetensi lulusan dan 
masukan stakeholder, alumni, 
masyarakat ilmiah, lembaga 
akreditasi, aspek legal. 
 
Hanya mempertimbangkan 
kompetensi lulusan dan 
masukan aspek legal. 
 
Tidak mempertimbangkan 
kompetensi lulusan dan 
masukan dari aspek legal. 
 
Tidak mempertimbangkan 
kompetensi lulusan dan 

Point 2 
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masukan dari berbagai input. 

5 Apakah komunikasi 
dalam program studi 
berjalan dengan efektif 

3 
 

2 
 

1 
 

0 

Berjalan dengan sangat efektif. 
 
Berjalan dengan efektif. 
 
Berjalan tetapi kurang efektif. 
 
Tidak berjalan 

Point 2 
 

6 Apakah program studi 
melakukan upaya 
perbaikan berkelanjutan 
untuk menindaklanjuti 
hasil evaluasi 

3 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 

 
0 

 

Melakukan upaya perbaikan 
secara terencana dan 
terprogram dengan sangat 
baik. 
 
Melakukan upaya perbaikan 
tetapi tidak terencana dan 
terprogram secara baik. 
 
Melakukan upaya perbaikan 
namun tidak terencana dan 
terprogram dengan baik. 
 
Tidak melakukan perbaikan. 
 
 

Point 1 
Rencana 
perbaikan 
belum 
terencana dalam 
program 
tahunan.  

 

B. MANAJEMEN SUMBERDAYA 

7 Apakah program studi 
didukung dengan jumlah 
dan kualifikasi dosen dan 
tenaga kependidikan 
yang memadai, serta 
terdistribusi dengan baik 

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

0 

Program studi didukung dosen 
yang linear sesuai program 
studi dan tenaga kependidikan 
yang memadai. 
 
Program studi didukung dosen 
sesuai dengan program studi, 
dan tenaga kependidikan yang 
tidak memadai. 
 
Program studi tidak memiliki 
dosen yang linear dengan 
program studi dan memiliki 
tenaga kependidikan yang 
memadai. 
 
Program studi tidak memiliki 
dosen yang linear dengan 
program studi dan tenaga 
kependidikan yang tidak 

Point 3 
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memadai. 

8 Apakah data dosen dan 
tenaga kependidikan 
disimpan dan diupdate: 
filling individual. 

3 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

0 

Program studi memiliki data 
dosen dan tenaga 
kependidikan, diupdate, dan di 
filling secara baik. 
 
Program studi memiliki data 
dosen dan tenaga 
kependidikan, diupdate dan 
tidak di filling secara baik. 
 
Program studi memiliki data 
dosen dan tenaga 
kependidikan, tidak diupdate 
dan tidak di filling secara baik. 
 
Program studi tidak memiliki 
data dosen dan tenaga 
kependidikan, tidak diupdate 
dan tidak di filling secara baik. 

Point 2 
Data dosen 
belum di update 
walau sudah di 
filling dengan 
baik. 

9 Apakah tugas – tugas 
akademik, beban 
mengajar, dan 
pembimbingan 
terdistribusi secara 
relatif merata kepada 
dosen 

3 
 

 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 

0 

Setiap dosen memiliki beban 
mengajar 12 SKS, membimbing 
minimal 3 orang. 
 
Setiap dosen memiliki beban 
mengajar 6-8 SKS, 
membimbing 3 orang. 
 
Setiap dosen memiliki beban 
mengajar kurang 6-8 SKS, dan 
membimbing 3 orang. 
 
Dosen tidak diberikan beban 
mengajar dan mahasiswa 
bimbingan. 

Point 1 
Setiap dosen 
belum mengajar 
12 SKS, karena 
berbagai alasan 
seperti bentrok 
dengan 
pekerjaan diluar 
sebagai praktisi 
juga dosen yang 
belum 
melakukan 
pelatihan dalam 
rangka 
peningkatan 
kompetensi 
dosen di bidang 
Akuntansi. 

10 Apakah ada upaya 
terencana bagi 
pengembangan 
kompetensi dosen dan 
bukti dokumen 
terdokumentasi dengan 
baik 

3 
 
 
 
 
 
 

Program studi memiliki 
program terencana 
pengembangan kompetensi 
dosen namun tidak 
terdokumentasi dengan baik. 
 
Program studi memiliki 

Point 1 
Tidak terbukti 
dalam program 
kerja maupun 
kegiatan 
lainnya. 
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2 
 
 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 

0 

rencana program 
pengembangan kompetensi 
dosen namun tidak 
terdokumentasi dengan baik. 
 
Program studi memiliki 
program pengembangan 
namun tidak terencana dan 
terdokumentasi dengan baik. 
 
Program studi tidak memiliki 
program terencana 
pengembangan kompetensi 
dosen dan tidak memilki 
dokumentasi. 
 

11 Apakah ada evaluasi 
rutin terhadap kinerja 
dosen  

3 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

0 

Ada evaluasi rutin terhadap 
kinerja dosen terbukti dengan 
hasil monev dan BKD serta 
terdokumentasi dengan baik. 
 
Ada evaluasi rutin terhadao 
kinerja dosen terbukti dengan 
hasil monev dan BKD namun 
tidak terdokumentasi dengan 
baik. 
 
Ada evaluasi rutin terhadap 
kinerja dosen namun tidak 
terdokumentasi dengan baik. 
 
Tidak ada evaluasi rutin 
terhadap kinerja dosen dan 
tidak memiliki dokumentasi 
apapun. 

Point 1 
Kegiatan monev 
dilaksanakan 
tetapi tidak ada 
hasil monev 

C. PELAKSANAAN PROSES AKADEMIK 

 Kurikulum    
12 Apakah kurikulum 

disahkan oleh Direktur 
dan terdokumentasi 
dengan baik 

3 
 
 
 

2 
 
 
 

Kurikulum disahkan oleh 
Direktur dan terdokumentasi 
dengan baik. 
 
Kurikulum disahkan oleh 
Direktur namun tidak 
terdokumentasi dengan baik. 
 

Point 3 
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0 
 

Kurikulum tidak disahkan oleh 
Direktur dan tidak memiliki 
dokumen. 

13 Apakah setiap mata 
kuliah dilengkapi dengan 
Silabus dan RPS 

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

0 

Setiap mata kuliah  dilengkapi 
dengan Silabus dan RPS 
dengan sempurna dan 
terdokumentasi dengan baik. 
 
Setiap mata kuliah memiliki 
Silabus dan RPS namun tidak 
sempurna dan terdokumentsi 
dengan baik. 
 
Setiap mata kuliah memiliki 
Silabus dan RPS tidak 
sempurna dan tidak 
terdokumentasi dengan baik. 
 
Setiap mata kuliah tidak 
memiliki Silabus dan RPS 
 
 

Point 1 
Masih ada 
beberapa RPS 
yang tidak 
lengkap dan 
tidak 
terdokumentasi 

 Rencana Studi 
Mahasiswa 

   

14 Apakah mahasiswa 
mengisi KRS sesuai 
dengan jadwal yang 
ditetapkan 

3 
 

 
 

2 
 
 
 
 

1 
 
 

0 

Mahasiswa mengisi KRS 
setelah registrasi dan sesuai 
dengan jadwal yang 
ditetapkan. 
 
Hanya Sebagian mahasiswa 
yang mengisi KRS sesuai 
dengan jadwal yang 
ditetapkan. 
 
Mahasiswa mengisi KRS 
setelah ada perpanjangan 
jadwal. 
 
Mahasiswa tidak mengisi KRS. 

Point 1 
 

15 Apakah pada saat 
pengisian KRS mahasiswa 
melakukan bimbingan 
akademik dengan PA 

3 
 
 

 
0 

Mahasiswa selalu 
berkonsultasi dengan PA pada 
saat mengisi KRS. 
 
Mahasiswa tidak berkonsultasi 
dengan PA saat mengisi KRS. 

Point 3 
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16 Apakah KRS 
ditandatangani oleh PA 

3 
 
 

0 

KRS mahasiswa ditanda 
tangani PA. 
 
KRS mahasiswa tidak ditanda 
tangani PA 

Point 3 

17 Apabila PA berhalangan 
siapa yang menggantikan 

3 
 
 
 

0 

PA berhalangan KRS ditanda 
tangani oleh Ketua Program 
Studi. 
 
PA berhalangan KRS tidak  
ditanda tangani oleh Ketua 
Program Studi. 

Point 3 

 Pelaksanaan Kuliah dan 
Praktikum 

   

18 Apakah kegiatan kuliah 
dilaksanakan sesuai 
dengan jadwal dan 14 
pertemuan dalam satu 
semester 

3 
 
 
 

2 
 
 

0 

Perkuliahan berjalan 14 kali 
pertemuan ditambah 2 kali 
ujian. 
 
Sebagian dosen berjalan 
kurang dari 14 kali pertemuan. 
 
Perkulihan berjalan kurang 
dari 14 kali pertemuan. 

Point 2 
Masih ada 
dosen yang 
menjalankan 
perkuliahan 
tidak mencukupi 
pertemuan. 

19 Apakah materi sesuai 
dengan Silabus dan RPS 

3 
 
 

2 
 
 

0 

100% sesuai dengan Silabus 
dan RPS. 
 
50% sesuai dengan Silabus dan 
RPS 
 
Tidak sesuai. 

Point 2 
Masih terdapat 
dosen yang 
mengajar tidak 
sesuai dengan 
silabus. 

20 Apakah daftar hadir dan 
berita acara ditanda 
tangani oleh mahasiswa 
dan dosen 

3 
 
 
 

0 

Daftar hadir dan BAP ditanda 
tangani oleh dosen dan 
mahasiswa. 
 
Daftar hadir dan BAP tidak 
ditanda tangani oleh dosen 
dan mahasiswa. 

Point 3 

21 Apabila dosen 
berhalangan hadir, 
apakah dilakukan kuliah 
pengganti 

3 
 
 

1 
 
 
 

0 

Dosen berhalangan hadir 
kuliah diganti di hari lain. 
 
Sebagian dosen tidak 
mengganti perkuliahan di hari 
lain. 
 
Tidak diganti 

Point 1 
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22 Apakah dosen 
mengintegrasikan 
pengalaman penelitian 
dan pengabdian 
masyarakat dalam 
peningkatan kualitas 
materi ajar 

3 
 
 
 
 
 
 

0 

Dalam pembelajaran dosen 
mengintegrasikan pengalaman 
penelitian dan pengabdian 
masyarakat dalam 
meningkatkan kualitas materi 
ajar 
 
Tidak mengintegrasikan 

Point 0 

 Pelaksanaan KKP, Tugas 
Akhir dan Ujian Akhir 

   

23 Apakah KKP dan Tugas 
Akhir memiliki dokumen 
yang sah dan 
terdokumentasi dengan 
baik 

3 
 
 
 
 

0 

Program studi memiliki 
dokumen KKP dan Tugas Akhir 
dan terdokumentasi dengan 
baik. 
 
Program studi tidak memiliki 
dokumen KKP dan Tugas Akhir. 

Point 0 
 

24 Apakah prosedur KKP 
dan Tugas Akhir telah 
terinformasi kepada 
mahasiswa dan dosen 

3 
 

0 

Terinformasi 
 
Tidak terinformasi 

Belum 
dilaksanakan 

25 Apakah program studi 
melaksanakan kegiatan 
pemebekalan KKP 

3 
 
 

0 

Pembekalan KKP dilaksanakan. 
 
Pembekalan KKP tidak 
dilaksanakan. 

Belum 
dilaksanakan 

26 Apakah seluruh 
mahasiswa dalam 
program studi 
mendapatkan 
penempatan KKP 

3 
 
 
 
 

0 

Seluruh mahasiswa KKP 
ditempatkan di intansi yang 
telah bekerja sama. 
 
Seluruh mahasiswa KKP 
ditempatkan di intansi yang 
telah bekerja sama 

Belum 
dilaksanakan 

27 Bagaimana Tugas Akhir 
dilaksanakan dan 
dikendalikan: Prosedur, 
pembagian dosen 
pembimbing, dan 
pelaksanaan bimbingan 

3 
 
 
 

2 
 
 
 

0 

Terlaksananya prosedur, 
pembagian dosen pembimbing 
dan pelaksanaan bimbingan. 
 
Terlaksananya prosedur, 
pembagian dosen 
pembimbing. 
 
Tidak terlaksananya prosedur 
dan pembagian pembimbing. 

Belum 
dilaksanakan 

28 Sejauh mana pelibatan 
TA mahasiswa dalam 

3 
 

Terlibat 50% 
 

Belum 
dilaksanakan 



 

 

 

 POLITEKNIK KUTARAJA 
BANDA ACEH 

Nomor   : FORM-PPM/PKR/SPMI/060 

Tanggal : Januari 2020 

 
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL 

Revisi : 

Halaman :  

 

64 
 

proyek penelitian dosen 2 
 

1 
 

0 

Terlibat 40% 
 
Terlibat 20% 
 
Tidak terlibat 

29 Bagaimana pelaksanaan 
dan pengendalian ujian 
akhir: Prosedur, 
persyaratan, penguji, 
materi, penilaian, kriteria 
kelulusan, mekanisme 
perbaikan 

3 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

0 

Sesuai prosedur, persyaratan, 
penguji, materi penilaian, 
kriteria lulusan, mekanisme 
perbaikan sesuai dengan SOP 
yang ada. 
 
Prosedur, persyaratan, 
penguji, materi penilaian, 
kriteria lulusan, mekanisme 
perbaikan ada namun tidak 
dilaksanakan sesuai dengan 
SOP 
 
Prosedur, persyaratan, 
penguji, materi penilaian, 
kriteria lulusan, mekanisme 
perbaikan tidak dilaksanakan 
sesuai dengan SOP 
 
Tidak sesuai prosedur 

Belum 
dilaksanakan 

D. STANDAR ISI PEMBELAJARAN 

30 Apakah kurikulum 
program studi beracuan 
Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia (KKNI) 
sudah terimplementasi 
dalam RPS, pelaksanaan 
pembelajaran dan 
pelaksanaan penilaian 
hasil belajar 

3 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 

0 

Program Studi telah mengacu 
dan mengimplementasikan 
dalam RPS, pelaksanaan 
pembelajaran dan pelaksanaan 
penilaian hasil belajar. 
 
Program Studi telah mengacu 
KKNI hanya saja 
implementasinya hanya RPS 
 
Program Studi telah mengacu 
KKNI belum 
mengimplementasikan. 
 
Belum mengacu pada KKNI 

Point 1 

E. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 
31 Apakah dosen telah 

memenuhi 
Standar proses 
pembelajaran 

      3 
 
     
 
 

Seluruh dosen telah memenuhi 
persiapan perkuliahan berupa 
RPS, penyampaian kuliah sesuai 
RPS, mencukupi pertemuan 
 

Point 1 
Dosen belum 
mengimplement
asikan RPS 
dalam kegiatan 
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    2 
 
 
 
 
 
    1 
 
 
 
     

0 
 

Dosen telah memenuhi 
persiapan perkuliahan berupa 
RPS, penyampaian kuliah sesuai 
RPS namun tidak mencukupi 
pertemuan 
 
Dosen telah memenuhi 
persiapan perkuliahan berupa 
RPS, namun tidak 
mengimplementasikan. 
 
Tidak ada dosen yang 
menjalankan standar 
pembelajaran. 

pembelajaran. 

F. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN 
32 Apakah penilaian 

pembelajaran yang 
dilakukan dosen telah 
mencakup tugas 
terstruktur dan tugas 
mandiri 
 

3 
 
 
 
 

0 

Penilaian pembelajaran yang 
dilakukan dosen telah 
mencakup tugas terstruktur 
dan tugas mandiri. 
 
Penilaian pembelajaran yang 
dilakukan dosen tidak 
mencakup tugas terstruktur 
dan tugas mandiri. 

Point 3 

33 Apakah ada dilakukan 
review soal ujian 
UTS/UAS 

3 
 

0 

Soal Ujian dilakukan review. 
 
Soal Ujian tidak dilakukan review. 

Point 3 

G. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

34 Apakah dosen tetap telah 
memiliki jabatan 
fungsional 

3 
 
 

0 

Semua dosen tetap sudah 
memiliki jabatan fungsional. 
 
Belum ada dosen tetap yang 
memiliki jabatan fungsional. 

Point 3 

35 Apakah dosen pengampu 
matakuliah sesuai dengan 
bidang ilmunya. 

3 
 
 

0 

Dosen pengampu matakuliah 
sesuai dengan 
bidang ilmunya. 
 
Dosen pengampu matakuliah 
tidak sesuai dengan 
bidang ilmunya. 

Point 3 

36 Apakah Tenaga 
Kependidikan 
memiliki kualifikasi 
pendidikan. 

3 
 

 
 

2 
 
 

 

Semua tenaga kependidikan 
memiliki kualifikasi pendidikan 
S.1 dan D3 
 
Semua tenaga kependidikan 
memiliki kualifikasi pendidikan 
D3 
 
Semua tenaga kependidikan 

Point 3 
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0 tidak  
memiliki kualifikasi pendidikan. 

37 Apakah tenaga 
kependidikan 
yang memerlukan 
keahlian khusus memiliki 
sertifikat kompetensi 
yang sesuai  dengan 
bidang tugasnya 

3 
 
 

0 

Tenaga kependidikan memiliki 
sertifikat keahlian. 
 
Tenaga kependidikan memiliki 
sertifikat keahlian. 
 

Point 0 

H. STANDAR PENELITIAN 
38 Apakah dosen telah 

melakukan 
penelitian sekurang-
kurangnya satu kali dalam 
satu tahun 

3 
 
 
 

2 
 
 
 

0 

Seluruh dosen melakukan 
penelitian minimal 1 kali setiap 
semester. 
 
Sebagian dosen melakukan 
penelitian minimal 1 kali setiap 
semester. 
 
Dosen tidak melakukan 
penelitian 

Point 2 
Masih ada 
dosen yang 
tidak 
melaksanakan 
penelitian setiap 
semester. 

39 Apakah dosen 
mendesiminasikan hasil 
penelitian yang telah 
dilakukannya 

3 
 
 
 
 

2 
 
 

 
 

0 

Semua dosen yang meneliti 
melakukan desiminasi hasil 
penelitiannya. 
 
Sebagian dosen yang menilite 
melakukan desiminasi hasil 
penelitiannya. 
 
Dosen yang meneliti 
Tidak melakukan desiminasi 
hasil penelitiannya. 

Point 0 

40 Apakah dosen telah 
melakukan 
publikasi karya tulis 
ilmiah minimal 1 kali 
dalam satu semester 

3 
 
 
 

2 
 
 
 

0 

Semua dosen melakukan 
publikasi minimal 1 kali dalam 1 
semester. 
 
Sebagian dosen melakukan 
publikasi minimal 1 kali dalam 1 
semester. 
 
Dosen tidak melakukan publikasi. 

Point 2 

I. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

41 Apakah dosen telah 
melakukan 
pengabdian kepada 
masyarakat sekurang-
kurangnya sekali dalam 1 
semester 

3 
 

 
 

2 
 

Semua dosen melakukan 
pengabdian masyarakat 
minimal 1 kali dalam 1 semester. 
 
Sebagian dosen melakukan 
pengabdian masyarakat minimal 
1 kali dalam 1 semester. 

Point 2  
Masih ada 
dosen yang 
tidak 
melaksanakan 
pengabdian 
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0 

 
Dosen tidak melakukan 
pengabdian masyarakat. 

kepada 
masyarakat 
setiap semester. 

42 Apakah ada materi 
pengabdian 
kepada masyarakat yang 
merupakan kelanjutan 
dari hasil penelitian dosen 

3 
 
 
 

0 

Materi pengabdian masyarakat 
merupakan kelanjutan dari 
penelitian dosen. 
 
Tidak ada materi pengabdian 
masyarakat yang merupakan 
kelanjutan dari penelitian 
dosen. 

Point 0 

 
 
 
  

Auditee      Auditor 
 
 
 
 
 
 
 Agustina, SE, M.Si     Hadi Muttaqin, SE 
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Lampiran 3 
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (TPK) 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI 
AUDITOR Hadi Muttaqin, SE TANGGAL 25 Juni 2020 
PTK No: Kategori :   √      Mayor            Minor          Observasi 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 9 kategori mayor 

Uraian Temuan: 

Ada 3 orang dosen mengajar kurang dari 6-8 sks. 

Rencana Tindakan Koreksi: 

Ketua program studi wajib memberikan beban sks 12 sks terhadap kedua dosen tersebut. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 11 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

Kegiatan monev dilaksanakan tetapi tidak dibuatkan laporan monev, sehingga tindakan evaluasi 

tidak berjalan. 

Tindakan Koreksi: 

Program Studi harus membuat laporan hasil monev perkuliahan dalam rangka perbaikan mutu 

pembelajaran. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 13 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

Dokumen RPS tidak lengkap 

Tindakan Koreksi: 

Program Studi harus melengkapi dokumen RPS. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 14 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

Mahasiswa mengisi KRS setelah jadwal pengisian KRS dilakukan perpanjangan. 

Tindakan Koreksi: 

Program Studi harus mampu mendorong mahasiswa mengisi KRS tepat waktu dan menerapkan 

punishment bagi yang melewati batas waktu. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 18 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

Sebagian dosen masih belum memenuhi 14 kali jumlah pertemuan perkuliahan sesuai dengan 

standar yang ditetapkan. 

Tindakan Koreksi: 

Program Studi harus mengevaluasi dosen yang tidak memenuhi standar pembelajaran yang telah 

ditetapkan. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 21 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

Sebagian dosen tidak mengganti kekurangan pertemuan perkuliahan. 

Tindakan Koreksi: 

Program Studi harus mengevaluasi dosen yang tidak memenuhi standar pembelajaran yang telah 

ditetapkan. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 22 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

Dosen belum mengintegrasikan pengalaman penelitian dan pengabdian masyarakat dalam 

meningkatkan kualitas materi ajar. 
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Tindakan Koreksi: 

Program Studi mendorong dosen untuk meningkatkan kualitas materi ajar dengan 

mengintegrasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 30 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

Pembelajaran telah mengacu KKNI tetapi belum diimplementasikan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Tindakan Koreksi: 

Program Studi mengevaluasi Kembali dosen yang belum mengimplementasikan KKNI dalam 

kegiatan pembelajaran juga memberikan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi 

dosen. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 31 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

RPS belum diimplementasikan dalam pembelajaran. 

Tindakan Koreksi: 

Program Studi melakukan pembinaan kepada dosen terkait pengimplementasian RPS dalam 

kegiatan pembelajaran sehingga capaian pemebelajaran tercapai. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 34 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

Sebagian dosen masih belum memiliki jabatan fungsional. 

Tindakan Koreksi: 

Program Studi agar mendorong dosen tersebut untuk mengajukan jabatan fungsional. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 37 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

Tenaga kependidikan belum memiliki sertifikat keahlian. 

Tindakan Koreksi: 

Program Studi agar mendorong tenaga kependidikan untuk mengikuti kegiatan pelatihan untuk 

mendapatkan sertifikat keahlian dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 38 katagori mayor 
Uraian Temuan: 

Masih ada dosen yang belum melakukan penelitian setiap semester. 

Rencana Tindakan Koreksi: 

  Ketua prodi harus mendorong dan memastikan bahwa setiap dosen melakukan satu 

penelitian dalam satu semester. 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 39 kategori mayor 
Uraian Temuan: 
Tidak ada dosen yang melakukan desiminasi hasil penelitian. 

 
Rencana Tindakan Koreksi: 
Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi mewajibkan dosen melakukan desiminasi 

hasil penelitian yang dilakukannya. 

 
Referensi (Butir pertanyaan) Butir 42 katagori mayor 
Uraian Temuan: 
Dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun 
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Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat yang  merupakan kelanjutan dari hasil 
penelitian dosen. 

 
Rencana Tindakan Koreksi: 
Program studi harus memastikan bahwa setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen pada 
semester yang akan datang menjadi materi dalam kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat. 

 
 
 

Auditee      Auditor 
 
 
 
 
 
 
 
 Agustina, SE, M.Si     Hadi Muttaqin, SE 
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6. Hadi Mutaqien, SE (Kabag PPM) 

7. Indra Akbar, SE., M.M (Kabag PPPM) 

8. Azlina, SE., M.Si., Ak (Kabag Keuangan) 

9. Syarifah Rahmana Firdaus, ST (Kabag SDM) 

10. Mirnawati, SE., M.M (Kabag Kerjamasama & Kemahasiswaan)  
 
 

 
Masukan Rapat Tinjauan Manajemen : 

 
1. Hasil audit internal Siklus 2, Rabu tanggal 24 Juni 2020 
2. Proses pelaksanaan audit 
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Rapat tinjauan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 07 Juli 2020 bertempat di  Ruang rapat Lantai 2 
Politeknik Kutaraja. Rapat dibuka oleh Saudara Hadi Muttaqien, SE selaku Sekretaris penjaminan mutu. 

Selanjutnya, peserta rapat mendapat arahan dari Desy Puspita, SP., M.M selaku Direktur Politeknik Kutaraja. 
Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya proses Audit Mutu Internal secara berkala untuk 
meningkatkan layanan kepada stakeholder khususnya mahasiswa dan pelaku bisnis serta akreditasi progam 
studi sebagai barometer kualitas di bidang Pendidikan. 

Berdasarkan tinjauan terhadap pertemuan sebelumnya melalui hasil audit internal Siklus 2 tanggal 24 Juni 
2020, maka disimpulkan : 

1.   Sistem dokumentasi sudah mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, namun masih 
ada dokumen yang belum dibuat dan diadakan seperti buku kurikulum, modul, silabus, RPS dan laporan 
penelitian yang dilanjutkan kedalam bentuk pengabdian masyarakat. Khususnya yang menjadi 
perhatian adalah program studi manajemen keuangan sektor publik. 

2.   Seluruh Program Studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal, namun untuk 
kepatuhan pelaksanaan dokumen terlihat bahwa keberadaan tenaga pendidik tidak memiliki 
sertifikat kompetensi, penelitian dan PkM dosen belum dilaksanakan setiap semester, tidak 
adanya desiminasi penelitian   dan   belum  ada penelitian dosen yang dilanjutkan kepada PkM. 

3.    Proses pengimplementasian KKNI pada proses pembelajaran belum berjalan seperti yang 
diharapkan, seperti masih adanya dosen belum mengimplementasikan RPS dalam proses 
pembelajaran, dosen yang mengajar tidak sesuai dengan silabus maupun dosen yang tidak pernah 
mengintegrasikan pengalaman penelitian dan pengabdian masyarakat dalam meningkatkan kualitas 
materi ajar. 

4.   Program studi juga diharapkan dapat meningkatkan mutu akademik dan meningkatkan kompetensi 
dosen dengan melaksanakan kegiatan pelatihan, workshop dan pembinaan yang diperlukan dalam 
menjalankan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

5.   Program studi belum sepenuhnya siap menghadapi akreditasi namun, maka dari itu dapat segera 
melakukan pengadaan dokumen dan perbaikan proses yang belum sesuai. 

6.   Belum adanya perbaikan signifikan sebagai bukti tindak lanjut proses AMI semester ganjil tahun ajaran 
2019/2020. 

 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka beberapa rekomendasi yang diusulkan diantaranya adalah : 
1. Program Studi Manajemen Keuangan Sektor Publik harus dapat menyediakan buku kurikulum, modul, 

silabus. 
2. PPPM harus dapat mendorong dosen untuk dapat melakasanakan penelitan dan pengabdian setiap 

semester. 
3. Ketua program studi harus dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dosen dalam 

mengimplementasikan RPS dalam proses pembelajaran, dosen mengajar  harus sesuai dengan silabus 
dan harus mengintegrasikan pengalaman penelitian dan pengabdian masyarakat dalam meningkatkan 
kualitas materi ajar. 

4. Program studi harus menyediakan setiap dokumen guna siap menghadapi akreditasi program studi. 
 

 
 
Banda Aceh, 07 Juli 2020  
Plt. Diektur Politeknik Kutaraja 

 
 
 

Desy Puspita, SP, M.M 
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HALAMAN PENGESAHAN 

Laporan Analisis dan Tindak Lanjut  

Audit Mutu Internal Siklus 2 

 Program Studi Politeknik Kutaraja 

Tahun Ajaran 2019/2020 

 
1. Identitas Ketua : 

a. Nama : Arwina Sufika, SE, M.Si 

b. NIDN : 0021086402 

c. Gol/Pangkat : IIIc/Penata 

d. Jabatan Fungsional : Lektor 

e. Jabatan : Ketua Pusat Penjaminan Mutu  

2. Tempat : Politeknik Kutaraja 

3. Banyak Auditi : 4 Program Studi 

4. Banyak Auditor : 6 orang. 
 
 

 

Menyetujui: 
Plt. Direktur, 

 
 

 
Desy Puspita, SP, M.M 

Banda Aceh, 07 Juli 2020 

Mengetahui 
Ketua PPM, 

 
 
 

Arwina Sufika, SE, M.Si 
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KATA PENGANTAR 

 
 

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena 

atas berkat rahmat-Nya, Laporan tindak lanjut hasil AMI  ini dapat terselesaikan 

dengan baik. Ucapan terimakasih diberikan kepada. 

1. Direktur dan Wakil Direktur atas respon dan dukungan yang diberikan 

dengan menindak lanjuti masukan-masukan yang diberikan Pusat 

Penjaminan Mutu melalui laporan hasil AMI. 

2. Tim Auditor yang telah bekerja sepenuh hati mengevaluasi program studi 

yang berpartisipasi pada kegiatan AMI. 

3. Para Ketua Program Studi atas kerjasamanya telah menerima para 

auditor dan komitmennya dievaluasi demi kemajuan kita bersama. 

4. Para civitas akademika yang ikut mendukung semua kegiatan yang 

diselenggarakan oleh Pusat Penjaminan Mutu. 

 
Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas semua 

kegiatan yang telah dilakukan dan tindak lanjutnya. Semoga dapat menjadi 

rujukan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. 

 
Salam, 

Tim PPM 
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A. PENDAHULUAN 

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang harus 

dilakukan Pusat Penjaminan Mutu (PJM). AMI 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 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 selanjutnya akan menjadi laporan kinerja tahunan Lembaga 

melalui PPM yang menjadi referensi Rektor sebagai pimpinan tertinggi Institusi dalam 

merancang Peraturan dan kebijakan-kebijakan yang diperlukan di tahun selanjutnya.
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B. ANALISIS LAPORAN AMI 

Merujuk pada laporan hasil AMI Siklus 2 Tahun Ajaran 2019/2020 diperoleh beberapa 

temuan sebagai berikut: 

1. Sistem dokumentasi sudah mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, 

namun masih ada dokumen yang belum dibuat dan diadakan seperti buku kurikulum, 

modul, silabus, RPS dan laporan penelitian yang dilanjutkan kedalam bentuk pengabdian 

masyarakat. Khususnya yang menjadi perhatian adalah program studi manajemen 

keuangan sektor publik. 

2. Seluruh Program Studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal, namun 

untuk kepatuhan pelaksanaan dokumen terlihat bahwa keberadaan tenaga pendidik 

tidak memiliki sertifikat kompetensi, penelitian dan PkM dosen belum dilaksanakan 

setiap semester, tidak adanya desiminasi penelitian   dan   belum  ada penelitian 

dosen yang dilanjutkan kepada PkM. 

3.  Proses pengimplementasian KKNI pada proses pembelajaran belum berjalan seperti 

yang diharapkan, seperti masih adanya dosen belum mengimplementasikan RPS dalam 

proses pembelajaran, dosen yang mengajar tidak sesuai dengan silabus maupun dosen 

yang tidak pernah mengintegrasikan pengalaman penelitian dan pengabdian masyarakat 

dalam meningkatkan kualitas materi ajar. 

4. Program studi juga diharapkan dapat meningkatkan mutu akademik dan meningkatkan 

kompetensi dosen dengan melaksanakan kegiatan pelatihan, workshop dan pembinaan 

yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

5. Program studi belum sepenuhnya siap menghadapi akreditasi namun, maka dari itu dapat 

segera melakukan pengadaan dokumen dan perbaikan proses yang belum sesuai.   

6. Belum adanya perbaikan signifikan sebagai bukti tindak lanjut proses AMI semester ganjil 

tahun ajaran 2019/2020. 

 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka beberapa rekomendasi yang diusulkan 

diantaranya adalah : 

1. Program Studi Manajemen Keuangan Sektor Publik harus dapat menyediakan buku 

kurikulum, modul, silabus. 

2. PPPM harus dapat mendorong dosen untuk dapat melakasanakan penelitan dan 

pengabdian setiap semester. 

3. Ketua program studi harus dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dosen 

dalam mengimplementasikan RPS dalam proses pembelajaran, dosen mengajar  harus 
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sesuai dengan silabus dan harus mengintegrasikan pengalaman penelitian dan 

pengabdian masyarakat dalam meningkatkan kualitas materi ajar. 

4. Program studi harus menyediakan setiap dokumen guna siap menghadapi akreditasi 

program studi. 

 

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. Berikut tindak lanjut yang diambil oleh Direktur, dengan 

realisasi di tahun 2021 yaitu: 

1. Mendorong program studi untuk mengikuti standar mutu yang telah ditetapkan. 

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas rapat-rapat koordinatif PPM bersama program studi 

sehingga program studi mempunyai pemahaman yang baik berkaitan dengan tugas pokok 

dan fungsinya. 

3. Melakukan pengkajian kurikulum secara berkala, dan mewajibkan setiap dosen membuat 

perangkat perkuliahan berupa silabus, RPS dan kontrak perkuliahan serta buku ajar. 

4. Membuat pedoman dan memberikan kesempatan kepada dosen untuk melakukan 

penelitian dan PkM mandiri. 

5. Untuk  menghadapi akreditasi, program studi dapat segera melakukan pengadaan 

dokumen dan perbaikan proses yang belum sesuai. 

 D. PENUTUP 

Temuan dan rekomendasi yang diperoleh dari laporan hasil AMI telah ditindak lanjuti 

secara konkrit dan dengan komitmen yang tinggi oleh Direktur Politeknik Kutaraja.
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