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STANDAR 2. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN 
PENJAMINAN MUTU 
 

2.1 Tata Pamong 
Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, 

serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam institusi 

perguruan tinggi. Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan 

dengan ada dan tegaknya aturan, tatacara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika 

mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan 

prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio). Sistem tata 

pamong (input, proses, output dan outcome serta lingkungan eksternal yang menjamin 

terlaksananya tata pamong yang baik) harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, 

dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. 

Hal-hal yang menjadi fokus di dalam tata pamong termasuk bagaimana kebijakan dan 

strategi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terpilihnya pemimpin dan 

pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, 

transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan. 

Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (good governance) mencerminkan kredibilitas, 

transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan institusi perguruan tinggi. 

 
2.1.1 Uraikan secara ringkas sistem tata pamong (sebutkan lembaga yang berperan, 

perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan/ketentuan termasuk kode etik yang 

dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, serta prosedur 

penetapannya) di institusi perguruan tinggi dalam membangun sistem tata pamong 

yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil, serta 

pelaksanaannya. 

 

 
 

Dalam mewujudkan tata pamong yang baik (good governance), IIB Darmajaya telah 

menyusun serta melaksanakan peraturan dan pedoman, baik dalam pelaksanaan 

Tridharma maupun tata kelola. Berikut ini dokumen-dikumen  yang mendukung sistem tata 

pamong (lampiran 2.1 Surat surat keputusan): 

IIB Darmajaya memiliki dokumen-dokumen tata pamong.  
Tata pamong dilaksanakan secara kredibel, transparan, 
akuntabel, bertanggung jawab dan adil. 
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- Statuta IIB Darmajaya SK No. 075/YAH/KTA/IIB/VII-2018, (revisi).  

- Peraturan Akademik SK No.0358/DMJ/REK/WR1/IX-2018 (revisi). 

- Peraturan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat SK 

No.0359/DMJ/REK/LP4M/IX-2018 (revisi). 

- Kode Etik warga Insitut Informatika dan Bisnis Darmajaya SK No.0360 /DMJ/REK/IX-

2018 (revisi). 

- Standar SPMI yang disusun melebihi standar Dikti disahkan pada tanggal 30 

Desember 2016. 

- Manual Mutu ISO 9001:2015 dtetapkan pada tanggal 1 November 2016. 

- Rencana Induk Penelitian IIB Darmajaya SK No.0186/DMJ/REK/LP4M/V-2018. 

- Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat SK No.0591/DMJ/REK/X-

2016.  

- Struktur organisasi dan tata kerja IIB Darmajaya SK.0215/DMJ/REK/KUSDM/VII-2018. 

- Rencana Strategi Insitut Informatika dan Bisnis Darmajaya SK No.0356 /DMJ/REK/VIII-

2018. 

- Program Kerja dan Anggaran Institut Informatika Darmajaya.  

- Peraturan Institusi IIB Darmajaya SK No. 0487/DMJ/REK/BSDM/XII-2008. 

- Pedoman Kepegawain IIB Darmajaya SK No. 0547/DMJ/REK/BSDM/I-2011. 

- Pedoman pelaksanaan Kantor Hubungan Internasional IIB Darmajaya. 

- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah SK No.0357/DMJ/REK/WR1/VIII-2018 (revisi). 

- Pedoman Pembimbing Akademik (revisi). 

- Pedoman Pemutahiran Kurikulum SK No.0361/DMJ/REK/WR1/IX-2015. 

- Pedoman Kerjasama SK No.0362/DMJ/REK/WR4/IX-2018. 

- Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru SK No.0363/DMJ/REK/WR3/IX-2018 (revisi). 

- Pedoman Administrasi Organisasi Kemahasiswaan. 

- Instruksi Kerja Pengelolaan Aset. 

 

Prinsip-prinsip kridibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil telah dijalankan 

IIB Darmajaya dalam upaya penyelenggaraan tata kelola yang baik agar terwujudnya visi, 

terlaksananya misi dan tercapainya strategi yang telah ditetapkan. Berikut ini pelaksanaan 

prinsip-prinsip kridibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yaitu 

 

1.  Kredibel 
Kredibel diwujudkan dalam adanya legalitas lembaga serta wewenang dan tanggung 

jawab yang dituangkan dalam surat keputusan Rektor SK.0482/DMJ/REK/KUSDM/IX-

2017, mekanisme pemilihan pimpinan insitut dan pimpinan fakultas yang demokratis 
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(lampiran 2.2 SK mekanisme pemilihan pimpinan). Pada BAB IX Peratutan Institusi 

(Lampiran 2.3 peraturan institusi) menjabarkan jabatan dan syarat-syarat menduduki 

jabatan (tabel 2.1). Kebijakan mutu, sasaran mutu, renstra dan RKAT merupakan 

mekanisme yang jelas telah ditentukan oleh IIB Darmajaya.  

 
Tabel 2.1  

Persyaratan Menduduki Jabatan 
 

No. Jabatan 
Syarat Minimal 

Syarat 
Khusus 

Persyarat 
 Penunjang Pendidikan Jabatan 

Terakhir 
Masa 
Kerja 

Prestasi 
Kerja/KPI/ 

Disiplin 

1 Rektor S2 Wakil Rektor 5 Th Baik 

Memiliki 
home 
base, 

fungsional, 
JA 

Direkomendasikan 
Senat dan 

disetujui yayasan 

2 Wakil 
Rektor S2 Dekan/Kajur/ 

Ka.Biro 5 Th Baik 

Memiliki 
home 
base, 

fungsional, 
JA 

Disetujui Rektor 
dan Ketua 
Yayasan 

3 Dekan S2 
Wakil 

Dekan/Kajur/ 
Ka.Biro 

4 Th Baik 

Memiliki 
home 
base, 

fungsional, 
JA 

Disetujui Rektor 

4 Wakil 
Dekan S2 Kajur/ 

Ka.Biro 4 Th Baik 

Memiliki 
home 
base, 

fungsional, 
JA 

Disetujui Rektor 

5 
Kepala 
Biro/Ka. 
QAC 

S1 Ka.Bag/ 
Ka.Jur 4 Th Baik - Disetujui Rektor 

6 Ketua 
Jurusan S1 Sek.Jur/ 

Ka.Bag 3 Th Baik 

Memiliki 
home 
base, 

fungsional, 
JA 

Disetujui Rektor 

7 

Ka. 
Bagian/Ka. 
P2M/Ka. 
DLC/Ka. 
CTC 

S1 Ka. Sub 
Bag/Staf 3 Th Baik 

Memiliki 
home 
base, 

fungsional, 
JA 

Disetujui Rektor 

8 Sek. 
Jurusan S1 Dosen 2 Th Baik 

Memiliki 
home 
base, 

fungsional, 
JA 

Disetujui Rektor 

9 Ka. Sub. 
Bag D3 Staf 2 Th Baik - Disetujui Rektor 

10 Ka. Lab S1 Dosen/ 
Laboran 2 Th Baik 

Memiliki 
home 
base, 

fungsional, 
JA 

Disetujui Rektor 

11 Koordinator SMA Staf 2 Th Baik - Disetujui Rektor 
 

Dengan persyaratan yang terpenuhi serta mekanisme yang benar maka fakultas mampu 
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menjalankan tugas dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Penetapan hasil 

pemilihan Dekan FILKOM dan Dekan FEB tahun 2017 dengan SK No. 

0271/DMJ/REK/KUSDM/VII-2017 untuk fakultas ilmu komputer dan SK No. 

0272/DMJ/REK/KUSDM/VII-2017 untuk fakultas ekonomi dan bisnis (lampiran 2.4 SK 

Dekan). 

 

2.  Transparan 
Tata kelola dilakukan dengan transparan seperti: 

a. Tranparansi dalam pemilihan pimpinan 

Proses penjaringan dan pemilihan Dekan dilakukan secara terbuka melalui biro  

sumber daya manusia, demikian  juga transparansi pelaksanaan pemilihan Ka. 

Program Studi melalui mekanisme seperti pada gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.1. Mekanisme pemilihan  

b. Tranparanasi hasil studi mahasiswa   terdokumentasi  dan tersistem on-line pada 

Sistem Informasi Akademik (SISKA). Mahasiswa diberikan waktu untuk memberikan 

sanggahan terhadap nilai yang didapat selama satu minggu setelah masa ujian 

berakhir. 

c. Sidang proposal, skripsi/TA dan tesis dilaksanakan secara terbuka dan dilengkapi 

Calon yang telah memenuhi syarat 
membuat pernyataan kesediaan  

 

Senat Memilih 3 terbaik  dan 
diajukan ke Rektor 

Wawancara dengan 
Pimpinan 

Calon yang telah memenuhi syarat 
memasukan proposal  

 

Memilih 5 terbaik proposal calon 
Dekan oleh pimpinan 

 

Calon Dekan persentasi 
 di depan Senat  

 

Keputusan 
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dengan dokumen berita acara sidang.  

d. Hasil kuisioner persepsi mahasiswa terhadap dosen pengampu mata kuliah diberikan 

kepada dosen tersebut pada saat rapat dosen awal semester.  

e. Hasil evaluasi dosen dan tenaga kependidikan diketahui dengan ditandatangani oleh 

pejabat penilai dan dosen/karyawan yang dinilai pada formulir Daftar Penilaian 

Pelaksanaan Pegawai (DP3) 

3.  Akuntabel 
Akuntabel diantaranya diwujudkan dalam hal kemudahan akses informasi dan 

dokumen, serta adanya audit internal dan eksternal, pengelola dan dosen program 

studi mempunyai kemampuan dan keahlian dibidang yang relevan. Pimpinan, 

pengelola fakultas dan program studi mampu merencanakan dan melaksanakan 

program kerja. Pada pemilhan Dekan, calon Dekan mempresentasikan program kerja 

yang akan dilakukan jika terpilih dan untuk mencapai visi dan misi IIB Darmajaya serta 

tanya jawab dilakukan dengan para anggota senat. Program kerja disusun pada awal 

tahun ajaran baru mengacu pada Renstra dan mempertanggung jawabkan hasil kinerja 

menggunakan indikator pecapaian kinerja  yang telah ditetapkan. Indikator pecapaian 

kinerja (KPI) merupakan manual mutu sistem ISO ISO 9001-2015, saat ini telah 

diselaraskan dengan standar mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang 

mengacu pada SN-Dikti. 

 

4. Bertanggung jawab 
Tata pamong dilakukan dengan bertanggung jawab diiwujudkan dalam hal:  

a. IIB Darmajaya melakukan laporan pertanggung jawaban resmi kepada stakeholder 

dalam forum resmi yaitu   

-  Sidang terbuka senat wisuda 2 kali (april dan oktober) dalam setahun.  

-  Dies natalis IIB Darmajaya setiap 5 juni.  

b. IIB Darmajaya menerapkan serangkaian aturan/hukum dan kode etik berikut 

sanksinya yang sebagian besar dibuat berdasarkan konsensus. Aturan dan kode etik 

yang dibuat meliputi aturan akademik, seperti aturan publikasi hasil penelitian, buku 

pedoman pendidikan, aturan akademik, seperti aturan registrasi, aturan kehidupan 

kampus, aturan peminjaman fasilitas kampus, dan lain-lain.  

c. IIB Darmajaya menerapkan standar dalam hal penilaian publikasi penelitian 

menyangkut plagiarisme dan sitasi untuk menjamin kredibilitas kepakaran dosen. 

d. Sebuah kebijakan dipemantauan melalui mekanisme. Dampak dari sebuah kebijakan 

akan dipantau dan hasil pemantauan akan disosialisasikan, sebagai contoh dampak 

dari kebijakan pelaksanaan kegiatan akademik (sesuai dengan kalender akademik) 
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dipantau melalui pelaksanaan perkuliahan dan hasilnya diberitahukan kepada dosen 

melalui surat pemberitahuan pelaksanaan pembelajaran dan setiap awal semester 

dilakukan pertemuan dengan dosen yang disebut pertemuan dosen awal semester. 

Kehadiran dosen dalam perkuliahan akan dilaporkan setiap minggu oleh unit Pusat 

Layanan Pembelajaran dan Pelaporan (PLPP) melalui surat ke setiap jurusan 

mekanisme ini diatur pada SOP No. dokumen 2.PM-S1.05.05. 

Selain itu pertangungjawaban IIB Darmajaya secara hukum, sosial, moral serta etika 

serta menghormati kepentingan masyarakat sekitar karena keberhasilan institusi ini 

merupakan hubungan yang sinergis dengan masyarakat misalnya dengan akses fasilitas 

kampus oleh masyarakat dan bantuan kegiatan sosial. 

5. Adil 
Adil diwujudkan dalam hal terbukanya kesempatan yang terepresentasi dalam 

beberapa hal, seperti:   

a. Kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses fasilitas baik bagi mahasiswa 

maupun dosen. 

b. Kesamaan derajat dalam penerapan aturan dan pemberian reward maupun 

punishment.  

c.  Adanya hak dan kesempatan yang sama bagi tiap anggota civitas akademika untuk 

mengembangkan diri, seperti studi lanjut degree/non degree, pelatihan, seminar, 

dan lain-lain. 

d. Keadilan dalam hal penilaian kinerja akademik mahasiswa, maupun kinerja individu, 

dan nilai kinerja dosen  

e. Adanya kesempatan yang sama untuk mengusulkan ide kreatif dan kritik melalui 

milis pegawai, blog, atau media lain.  

f.  Pembagian tugas bagi dosen dan tenaga kependidikan. 

 

 
2.1.2 Struktur Organisasi, Koordinasi, dan Cara Kerja Institusi Perguran Tinggi. Gambarkan 

struktur organisasi perguruan tinggi serta tugas dan fungsi dari tiap unit yang ada. 

Sebutkan nama lembaga, fakultas, Prodi dan laboratorium yang ada. 

 

 

 

IIB Darmajaya memiliki struktur organisasi yang efektif serta 
memiliki dokumen  job description. 
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi IIB Darmajaya 
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Landasan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab setiap unit tercantum dalam 

Statuta IIB Darmajaya dan SK No. 075/YAH/KTA/IIB/VII-2018 serta fungsi dan tugas 

pimpinan unit (lampiran 2.5 Job description) yaitu 

A. Yayasan Pendidikan Alfian Husin (YPAH) 
YPAH berperan membina IIB Darmajaya, untuk meyelenggarakan fungsi tersebut, 

YPAH mempunyai tugas: 

1. Menetapkan Statuta Institut, visi, misi dan tujuan. 

2. Memajukan, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan pelaksaan Institusi. 

3. Mengadakan sarana, prasarana dan anggaran pengembangan Institusi. 

4. Mengesahkan rencana anggaran dan belanja Institut. 

5. Mengangkat Rektor dan memberhentikan setelah mendapat masukan dari senat. 

6. Memutuskan pembentukan dan penutupan Fakultas, Prodi atau Program Studi 

sesuai dengan peraturan. 

7. Pengurus YPAH tidak boleh merangkap jabatan sebagai pimpinan struktural di 

lingkungan Institusi.  

B. Senat Institut 

Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Institut. Anggota 

Senat terdiri atas pimpinan Institut, dekan fakultas, ka.jurusan/ka.program studi dan 2 

(dua) orang wakil dosen dari tiap fakultas yang pemilihannya didasarkan pada kriteria 

yang ditetapkan Rektor. Fungsi dan tugas pokok Senat Institut adalah 

1. Merumuskan garis haluan akademik. 

2. Merumuskan garis haluan hasil akademik, kapabilitas serta etika civitas akademika. 

3. Merumuskan aturan dan tolak ukur pelaksanaan pendidikan. 

4. Memberikan arahan dan persetujuan atas rencana anggaran dan belanja Institut 

yang diajukan oleh Rektor. 

5. Menilai pertanggungjawaban Rektor atas implementasi garis haluan yang telah 

ditetapkan. 

6. Merumuskan garis haluan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan 

otonomi keilmuan. 

7. Memberikan pendapat kepada YPAH berkaitan dengan calon yang diusulkan untuk 

diangkat menjadi Rektor. 

8. Memberikan persetujuan usulan jabatan jenjang akademik dosen sampai dengan 

lektor kepala. 

9. Menanamkan norma-norma yang ditetapkan bagi civitas akademika. 

10. Merespon pelanggaran etika akademik, norma kesusilaan dan aturan-aturan lain 

yang dilakukan yang dapat mencemarkan nama baik Institut.  
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11. Memberikan pendapat kepada Rektor mengenai pendirian ataupun penutupan 

Fakultas atau Program Studi. 

12. Memberikan tanggapan penjabaran Statuta. 

C. Rektor 

Pimpinan tertinggi institut adalah Rektor, yang memiliki fungsi bertanggung jawab 

langsung kepada Ketua Yayasan Alfian Husin, Kopertis wilayah II dan Kementrian 

Ristek Dikti, memimpin penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, melaksanakan 

manajemen tertinggi, meyusun dan menetapkan rencana strategis, mengevaluasi dan 

menetapkan peraturan dan pedoman akademik. Rektor melaksanakan tugasnya, 

dibantu oleh empat orang Wakil Rektor yang terdiri dari Wakil Rektor bidang akademik 

dan riset (Warek I), Wakil Rektor bidang sumber daya (Warek II), Wakil Rektor Bidang 

kemahasiswaan dan inkubator (Warek III) dan Wakil Rektor bidang pengembangan 

dan Kerjasama (Warek IV).  

D. Wakil Rektor  Bidang Akademik dan Riset (Warek I) 

Warek I merupakan unsur pimpinan Institut membantu Rektor dalam pengelolaan 

kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

dengan tugas pokok: 

1. Melaksanakan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dan sistem manajemen 

mutu bidang akademik. 

2. Membantu Rektor dalam menetapkan garis haluan di bidang akademik. 

3. Mengkoordinasikan perumusan dan evaluasi kurikulum dalam kegiatan proses 

belajar mengajar. 

4. Mengupayakan sumber pembiayaan guna peningkatan jenjang pendidikan maupun 

kompetensi dosen dan mahasiswa termasuk Corporate Social Responsibility (CSR) 

dalam maupun luar negeri. 

5. Mengkoordinasikan kegiatan perpustakaan, laboratorium, pusat pelatihan dan pusat 

bahasa. 

6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan akreditasi seluruh program studi serta 

akreditasi institusi. 

7. Mengkoordinasikan pengembangan dosen baik dalam peningkatan jenjang 

pendidikan, kompetensi dan jabatan jenjang akademik. 

E. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya (Warek II)  

Warek II merupakan unsur pimpinan Institut membantu Rektor dalam pengelolaan 

bidang kegiatan sumber daya manusia, administrasi umum dan keuangan. Dalam 
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melaksanakan fungsinya Warek II memiliki tugas pokok: 

1. Melaksanakan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dan sistem manajemen 

mutu bidang sumber daya manusia, administrasi umum dan keuangan. 

2. Membantu Rektor dalam menetapkan arah di bidang sumberdaya manusia 

administrasi umum dan keuangan. 

3. Mengkoordinasikan badan-badan dalam pengembangan dan penerapan sistem 

manajemen mutu dan sistem informansi manajemen yang berbasis infrastruktur 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 

4. Mencari sumber-sumber pembiayaan untuk peningkatan jenjang pendidikan 

maupun kompetensi dosen dan karyawan dari berbagai instansi termasuk 

pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam dan luar 

negeri. 

5. Merencanakan dan mengkoordinasikan serta peningkatan mutu penyelenggaraan 

administrasi Institut. 

6. Merencanakan dan mengkoordinasikan serta meningkatkan peningkatan 

prasarana dan sarana Institut. 

7. Merencanakan dan mengkoordinasikan pendataan, pemeliharaan dan 

penghapusan inventori aset. 

8. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan administrasi 

keuangan Institut. 

9. Merencanakan dan pengelolaan anggaran serta pencarian sumber dana. 

10. Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan dan peningkatan 

kapabelitas SDM berbasis kompetensi. 

F. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Inkubator (Warek III) 

Warek III adalah unsur pimpinan Institut yang berfungsi membantu Rektor dalam 

pengelolaan bidang kemahasiswaan inkubator serta alumni. Wakil Rektor Bidang 

Kemahasiswaan dalam menjalankan fungsinya mempunyai tugas pokok: 

1. Melaksanakan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dan sistem manajemen 

mutu bidang Kemahasiswaan dan inkubator. 

2. Membantu Rektor dalam menetapkan kebijakan dibidang kemahasiswaan dan 

inkubator termasuk alumni. 

3. Mengupayakan sumber-sumber pembiayaan untuk mahasiswa dari berbagai 

instansi atau lembaga termasuk pemanfaatan program Corporate Social 

Responsibility (CSR) dan bidik misi.  

4. Membuka dan menjembatani kesempatan praktek dan lapangan kerja bagi 

mahasiswa serta kerja bagi alumni sesuai kebutuhan tenaga kerja diberbagai 

instansi atau lembaga pemerintahan dan swasta maupun dunia industri pada 
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umumnya. 

5. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan 

penguatan institusi dalam hubungan kerjasama dengan pihak alumni. 

6. Mengkoordinasikan pendistribusian hasil penyelenggaraan hubungan kerjasama 

dengan pihak terkait maupun pihak alumni kepada unit-unit dalam Institut 

berdasarkan fungsi dan tugas pokoknya. 

7. Mengkoordinasikan pembinaan, pengembangan dan pengawasan 

penyelenggaraan kegiatan organisasi kemahasiswaan intra kampus serta 

penganggaran organisasi kemahasiswaan intra kampus. 

8. Menyelenggarakan pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan/ 

stakeholder (orang tua/wali mahasiswa dan instansi atau lembaga serta 

masyarakat) yang terkait dengan kegiatan organisasi kemahasiswaan intra 

kampus. 

 

G. Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama (Warek IV) 

1. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan Sistem Manajemen 

Mutu bidang pengembangan dan kerjasama. 

2. Membantu Rektor dalam menetapkan kebijakan pengembangan dan kerjasama. 

3. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan 

penguatan institusi. 

4. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan 

pengawasan serta evaluasi dalam hubungan kerjasama. 

5. Mengkoordinasikan pendistribusian hasil penyelenggaraan hubungan kerjasama 

dengan pihak eksternal maupun pihak alumni kepada unit-unit dalam Institut 

berdasarkan fungsi dan tugas pokoknya. 

H. Dekan 

Fakultas terdiri dari Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis. 

Fungsi Dekan adalah memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat serta membina tenaga pendidik, tenaga kependidikan 

dan mahasiswa di tingkat fakultas dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor I. 

Tugas pokok Dekan adalah 

1. Memimpin dan meyelenggarakan pendidikan. 

2. Memimpin dan meyelenggarakan penelitian. 

3. Memimpin dan menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat. 

4. Membina tenaga kependidikan. 

5. Membina tenaga administrasi fakultas. 
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6. Membina mahasiswa. 

7. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan, kepegawaian 

administrasi umum dan perlengkapan. 

8. Menjalin kerjasama dengan orang tua mahasiswa, alumni dan isntasnsi lain. 

9. Dekan bertanggung jawab kepada Rektor. 

I. Jurusan/Program Studi 

Fungsi Jurusan/Program Studi menciptakan sumber daya manusia yang handal, 

berkualitas, memiliki keahlian khusus sesuai dengan kompetensi masing-masing 

jurusan sehingga mampu berkarya dan beradaptasi terhadap perubahan dan 

perkembangan. Tugas pokok ketua jurusan: 

1. Melaksanakan secara menyeluruh operasional kegiatan tridharma perguruan tinggi 

di tingkat jurusannya. 

2. Menjadi fasilisator antara dosen antara dosen, Dekan Warek dan mahasiswa. 

3. Menganalisa penyesuaian kurikulum dan pengembangannya. 

4. Membuat perencanaan kerja/program kerja jurusan, membuat laporan tahunan 

jurusan. 

5. Menganalisa kebutuhan jurusan, baik kebutuhan dosen, kurikulum dan sarana 

PBM. 

6. Memproses usulan proposal tesis/skripsi/tugas akhir mahasiswa 

J. Lembaga Pengembangan Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat (LP4M) 

Fungsi utam LP4M adalah sebgai pusat pelayanan bagi para 

dosen/karyawan/mahasiswa untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi. Kepala 

LP4M mempunyai tugas pokok: 

1. Membuat perencanaan dan mekanisme pembelajaran bidang ilmu ekonomi dan 

komputer. 

2. Membuat perencanaan dan mekanisme penelitian bidang ilmu ekonomi dan ilmu 

komputer. 

3. Membuat perencanaan dan mekanisme pengabdian kepada masyarakat bidang 

ilmu ekonomi dan ilmu komputer. 

4. Membuat perencanaan dan koordinasi publikasi karya ilmiah (jurnal, buku, 

proseding). 

5. Melaksanakan dan menkoordinasikan kegiatan-kegiatan penelitian institusi 

maupun penelitian dosen dan mahasiswa. 

6. Meyusunan dan mengembangkan pembelajaran bidang ilmu ekonomi dan ilmu 
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komputer. 

7. Merekomendasikan dan mengajukan proposal penelitian kepada 

lembaga/instansi lain yang dituju setelah dilakukan uji kualifikasi di lembaga 

penelitian. 

8. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian institusi 

dan penelitian kepada pihak mitra/kerjasama. 

9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

10. Memfasilitasi sarana dan prasarana penelitian yang mudah diakses dan 

dimanfaatka civitas akademika dan masyarakat pengguna. 

11. Membuat budget planning dan kontrol terhadap kegiatan lembaga penelitian. 

12. Merencanakan dan mengendalikan tenaga administrasi, sumber daya manusia 

dan sumber dana yang diperlukan untuk pengembangan pembelajaran, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat. 

13. Merekomendasikan dan mengajukan proposal penelitian kepada 

lembaga/instansi lain yang dituju setelah dilakukan uji kualifikasi di lembaga 

penelitian. 

K. Biro 

Biro adalah unsur pelaksana administrasi yang fungsi dan tugasnya membantu 

pelaksanaan kegiatan teknis pimpinan Institut. Biro di IIB Darmajaya terdiri dari: 

K.1 Biro Administrasi Akademik 

 Fungsi tama Biro Administrasi Akademik adalah monitoring pelaksanaan kegiatan 

administrasi akademik. Kepala Biro Administrasi Akademik dalam melaksanakan 

fungsinya mempunyai tugas pokok: 

1. Memimpin pembuatan program kerja BAAK. 

2. Bertanggung jawab secara keseluruhan atas terlaksananya tugas BAAK yang 

dijabarkan dalam tugas Bagian Registrasi dan akademik dan Bagian PLPP. 

3. Memimpin penyusunan, pengecekan dan verifikasi jadwal perkuliahan, jadwl UTS 

dan UAS. 

4. Memimpin penyusunan, pengecekan jadwal siadng skripsi/TA. 

5. Mengecek dan memverifikasi data lulusan, serta penerbitan ijazah dan transkrip 

nilai mahasiswa sebelum ditandatangani Dekan dan Rektor. 

6. Melakukan koordinasi baik ke dalam maupun ke luar antar bagian dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang berkenaan dengan administrasi akademik. 

7. Melakukan kontrol terhadap kerja bawahan dalam menghasilkan kerja yang baik. 
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8. Mempertanggungjawabkan seluruh tugas pokok BAAK kepada Wakil Rektor I. 

K.2 Biro Administrasi Keuangan 

Fungsi Administrasi Keuangan (BAK) adalah sebagai pelaksana seluruh kegiatan 

administrasi keuangan di IIB Darmajaya. Kepala Biro Administrasi Keuangan 

mempunyai tugas pokok: 

1. Membuat program kerja. 

2. Bertanggung jawab secara keseluruhan atas terlaksananya tugas biro keuangan 

yang dijabarkan dalam tugas pokok bagian keuangan. 

3. Memimpin, mengawasi dan mengevakuasi seluruh kegiatan administrasi 

keuangan. 

4. Mengecek dan menverifikasi laporan harian, bulanan dan tahunan. 

5. Melakukan koordinasi baik ke dalam bagian maupun antar bagian dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang berkenaan dengan administrasi keuangan. 

6. Mempertimbangkan, mengkonsultasikan dan mengusulkan kebijakan-kebijakan 

kepada Wakil Rektor II berkait dengan bidang tugas yang dilaksanakn Biro 

Keuangan. 

K.3 Biro Manajemen Aset dan Logistik 

Fungsi utama Biro Manajemen Aset dan Logistik (MAL) adalah Monitoring 

pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengadaan, perawatan dan pemberdayaan aset. 

Tugas-tugas pokok Ka. Biro Manajemen Aset dan Logistik sebagai berikut: 

1. Membuat perencanaan dan program kerja Biro MAL. 

2. Bertanggungjawab secara keseluruhan atas terlaksananya perencanaan dan 

program kerja Biro MAL. 

3. Memprtimbangkan dan mengkonsultasikan serta mengusulkan kebijakan-

kebijakan yang berhubungan dengan bidang tugas yang dilaksanakan Biro MAL 

kepada Wakil Rektor II. 

4. Melakukan koordinasi baik kedalam melaksanakan tugas tugas yang berkenaan 

dengan manajemen aset dan logistik. 

5. Memberikan arahan dan perintah kepada bawahan berkenaan dengan tugas-

tugas Biro MAL. 

6. Melakukan pengawasan dan kontrol terhadap kerja bawahan agar dapat bekerja 

secara optimal. 

7. Membuat laporan secara berkala mengenai seluruh tugas pokok Biro MAL 

kepada Wakil Rektor II baik diminta maupun tidak dimnta. 
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K.3 Biro Sumber Daya Manusia  

Funfsi utama Biro Sumber Daya Manusia (SDM) adalah memonitoring pelaksanaan 

kegiatan rekrutmen, payroll, pembinaan dan pengembangan karyawan. Ka, Biro SDM 

mempunyai tugas pokok: 

1. Membuat perencanaan dan program kerja Biro SDM. 

2. Bertanggung jawab secara keseluruhan atas terlaksananya tugas pokok Biro SDM 

dijabarkan dalam tugas pokok Bagian (payrol dan recruitment serta pembinaan, 

pengembangan dan sosialisai). 

3. Mempertimbangkan, mengkonsultasikan dan mengusulkan kebijakan-kebijakan 

yang berhubungan dengan bidang tugas yang dilaksanakan kepada Wakil Rektor 

II. 

4. Melakukan koordinasi baik kedalam bagian maupun antar bagian dalam 

melaksankan tugas-tugas yang berkenaan dengan karyawan. 

5. Memberikan arahan dan perintah kepada bawahan berkenaan dengan tugas-tugas 

Biro SDM. 

6. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kerja bawahan dlam 

menghasilkan kerja yang optimal. 

7. Mempertanggungjawabkan seluruh tugas pokok Biro SDM kepada Wakil Rektor II 

dalam bentuk laporan secara berkala baik diminta maupun tidk diminta. 

K.4 Biro Pembinaan Kemahasiswaan dan Karakter  

Fungsi utama Biro Pembinaan Kemahasiswaan dan Karakter adalah merencanakan 

dan mengembangkan pribadi mahasiswa dan alumni baik jasmani maupun rohani 

dalam rangka peningkatan karakter dan softskill mahasiswa dalam rangka mencapai 

cita-cita institusi. Tugas pokok Ka. Biro pembinaan kemahasiswaan dan karakter: 

1. Melayani penyelenggaraan program dan kegiatan peningkatan penalaran, 

pelatihan kepemimpinan, pendidikan karakter, pembinaan minat dan bakat 

kemahasiswaan. 

2. Melayani proses pengajuan dan pemantauan program kreativitas mahasiswa 

melalui sistem yang sudah disediakan oleh Kemenristek Dikti. 

3. Membantu kegiatan rutin-wajib mahasiswa dan non rutin tidak wajib serta 

pencatatan poin dalam sistem keaktifan mahasiswa. 

4. Menerbitkan surat izin/rekomendasi kegiatan kemahasiswaan, memproses 

pemilihan mahasiswa berprestasi. 

5. Melaksanakan urusan pemilihan mahasiswa berprestasi/program keteladanan. 

6. Mengelola jas almamater baik pembuatan dan pendistribusian ke mahasiswa. 

7. Melakukan proses entry data keaktifan yang menghasilkan transkrip keaktifan 
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sebagai salah satu syarat mendaftar wisuda. 

K.5 Biro Inkubator, Rumah Tangga dan Career Center 

Biro Inkubator, Rumah Tangga dan Career Center membawahi bagian rumah tangga 

dan protokoler serta inkubator dan career center. Fungsi dan tugas pokok biro 

inkubator, rumah tangga dan career center adalah 

1. Melaksanakan dan bertangung jawab atas perencanaan dan pelaksanakan 

program-program inkubitek. 

2. Memantau pelaksanaan agenda kunjungan/pertemuan oleh pimpinan maupun 

tamu institusi. 

3. Pemantauan pelaksaan sistem rutin berkas arsip dan aktivitas. 

4. Mengkoordinasikan aktivitas rutin berkas arsip dan aktivitas. 

5. Pemantauan pelaksanaan sistem kerja rutin dan permintaan pelayanan rumah 

tangga dan aktivitas lainnya. 

6. Merancang dan melaksanakan pelatihan softskill dan career day/job interview. 

K.6 Lembaga Penjaminan dan Mutu Pelaporan  

Biro Pelaporan dan Penjaminan Mutu dipimpin seorang Kepala Biro dibawah 

Management Representative yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. Kepala 

Badan Penjaminan Mutu memiliki fungsi pemeliharaan dan peningkatan penerapan 

sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dan sistem manajemen mutu Institut. Biro 

Pelaporan dan Penjaminan Mutu membawahi bagian quality analys and design serta 

auditor dan gugus mutu. Kepala Badan Penjaminan Mutu dalam menjalankan 

fungsinya mempunyai tugas pokok: 

1. Merencanakan pedoman sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dan sistem 

manajemen mutu kegiatan akademik dan non akademik; 

2. Melaksanakan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dan sistem manajemen 

mutu dilingkungan badan penjaminan utu. 

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sistem penjaminan mutu perguruan 

tinggi dan sistem penjaminan mutu dilingkungan institut. 

4. Membina, mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pelaksanaan sistem 

penjaminan mutu perguruan tinggi dan sistem penjaminan `mutu dilingkungan 

Institut. 

5. Membina, mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pegawai dilingkungan 

kerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

6. Kepala Badan Penjaminan Mutu dalam melaksanakan fungsi dan tugas 

pokoknya bertanggungjawab kepada Rektor. 
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K.7 Biro Humas, Kerjasama, Pemasaran dan Hubungan Internasional 

Biro bersama Rektor menyusun rencana strategis pengembangan kerjasama IIB 

Darmajaya.  Merencanakan, mengembangkan sistem promosi dan pemasaran dalam 

hal rekruitmen mahasiswa baru.  Memberikan informasi kepada masyarakat dan 

media massa mengenai kegiatan dan prestasi IIB Darmajaya.   Mengembangkan 

kemampuan IIB Darmajaya dalam memperoleh pembiayaan dari masyarakan melalui 

pelayanan akademik dan non akademik secara professional. Biro Humas, Kerjasama 

dan Pemasaran membawahi bagian hubungan internasiona, pemasaran, kehumasan 

dan kerjasama. 

K.8. Biro ICT Center 

Biro ICT dipimpin seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. Biro 

ICT center membawahi bagian jaringan komputer dan analis programmer. ICT 

mempunyai fungsi mengembangkan sistem informasi dalam rangka mewujudkan 

Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang mendukung kelancaran penyelenggaraan 

Institusi. Kepala Badan Pengelola Sistem Informasi dalam menjalankan fungsinya 

mempunyai tugas pokok: 

1. Melaksanakan sistem penjaminan mutu perguruan Tinggi dan Sistem Manajemen 

Mutu dibidang pengelolaan sistem informasi. 

2. Mencari sumber-sumber pembiayaan untuk peningkatan kualitas sistem informasi 

dari berbagai instansi atau lembaga termasuk pemanfaatan programCorporate 

Social Responsibility (CSR) dalam maupun luar negeri. 

3. Merencanakan dan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen 

(hardware/software) akademik dan non akademik. 

4. Menghimpun, mengelola sistem dokumentasi dan rekaman serta menyediakan 

pelayanan data dan informasi untuk kepentingan internal dan ekternal. 

5. Memberikan dukungan teknis bagi pemasangan, pemanfaatan, dan 

pemeliharaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

6. Membina, mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pegawai dilingkungan 

kerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

7. Melaksanakan upload content administrasi kegiatan dalam website Institut secara 

berkala. 

8. Dalam menjalankan tugas dibantu oleh Divisi Sistem dan Jaringan, Divisi 

Perangkat Lunak, Divisi Pelayanan Internal dan Eksternal. 

9. Kepala Badan Pengelola Sistem Informasi dalam melaksanakan fungsi dan tugas 

pokoknya bertanggungjawab kepada Rektor. 
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L. Koordinator Laboartorium 

Koordinator laboratorium memiliki fungsi mengelola pelaksanaan praktikum, 

pengembangan laboratorium, laboran dan asisten. Dalam pelaksanakannya, 

koordinator laboratorium dibantu oleh laboran dan asisten.     

 

Fungsi dan tugas pokok bagian/unit di bawah tingkat Kepala Biro lebih lanjut 

dijelaskan di job description. 

 

 2.1.3  Kelembagaan Kode Etik  
Jelaskan kode etik, lembaga serta prosedur penyelesaian pelanggaran kode etik sivitas 

akademika dan karyawan di institusi ini beserta sosialisasinya. 

 

 

1. Kode Etik 

Kode etik merupakan norma dan etika yang mengikat warga IIB Darmajaya yang terdiri 

dari tenaga pendidik (dosen), tenaga kependidikan dan mahasiswa dengan cakupan 

bidang akademik dan non akademik (lampiran 2.6 Kode etik). Dalam pelaksanaannya 

berpedoman pada buku pedoman kode etik yang memuat norma dan etika, hak dan 

kewajiban serta sanksi dan penghargaan.  Selain itu pelanggaran plagiasi diatur dalam 

peraturan akademik pasal 37. Pada peraturan institusi BAB IV mengatur pelanggaran 

bagi dosen dan tenaga kependidikan. Organisasi-organisasi kemahasiswaan seperti Unit 

Kegiatan Mahasiswa (UKM) maupun Himpunan Mahasiswa (HIMA) setiap periode 

kepengurusannya menandatangi surat pernyataan untuk melaksanakan kode etik. 

 
2. Kelembagaan Kode Etik  

Rektor   mengetuai pelaksanaan kode etik serta dapat menjatuhkan sanksi sesuai 

peraturan yang berlaku. Dalam  memimpin  pelaksanaan  kode  etik, Rektor ditopang 

oleh para Wakil Rektor yang bertanggung jawab untuk menegakkan disiplin mencakup  

dosen dan tenaga kependidikan. Tim Gerakan Disiplin Kampus (GDK) secara exofficio 

diketuai oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum. Keanggotaan tim GDK diatur 

melalui surat tugas Rektor. SK No. 0151 /DMJ/REK/III-14. Seiring dengan perubahan 

struktur organisasai SK No. 0215/DMJ/REK/KUSDM/VII-2018 peran GDK digantikan oleh 

bagian khusus yaitu Bagian Pembinaan Karakter dibawah Ka. Biro Pembinaan 

IIB Darmajaya memiliki kebijakan, pedoman dan lembaga yang 
menangani kode etik akademik dan non akademik  
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Kemahasiswaan dan Karakter dalam lingkup Wakil Rektor III.  Bagian Pembinaan Karakter 

bertugas memantau pelaksaan kedisiplinan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan 

pada bidang non akademik. Pelaksanaan pada bidang akademik dilaksanakan oleh 

Jurusan Pusat Pembelajaran dan Pelaporan (PLPP) dibawah jajaran Wakil Rektor I. 

Jurusan menangani pelanggaran dosen, PLPP menangani pelanggaran mahasiswa dan 

BSDM menangani pelanggaran dosen dan tenaga kependidikan dengan berpedoman pada 

SOP.  

3. Prosedur   penyelesaian   pelanggaran   kode   etik.    

Penyelesaian pelanggaran kode etik di IIB Darmajaya dilaksanakan dengan 

berpedoman pada prosedur yang ditetapkan. Secara umum penyelesaian pelanggaran 

etika dijabarkan sebagai berikut:  

1) Pelanggaran oleh mahasiswa. 

Pada umumnya pelanggran yang dilakukan oleh mahasiswa adalah mencontek 

saat ujian. Mahasiswa yang mencontek akan ditulis di lembar berita acara ujian, 

bagian PLPP akan menampilkan foto mahasiswa yang melanggar pada papan 

informasi sebagai sanksi kemudian diberi pembinaan. Pelanggaran non akademik 

yang dilakukan oleh mahasiswa juga diselesaikan oleh Bagian Pembinaan Karakter 

dengan pemberian sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Pada tabel 2.2 

menunjukan pelanggaran oleh mahasiswa pada satu tahun terakhir. 
Tabel 2.2  

Pelanggaran oleh mahasiswa 
 

No Nama Jenis Pelanggaran Tindak Lanjut 

1 Krismo Paseko Browsing saat ujian Pembinaan dan menandatangi surat 
pernyataan 

2 Ginari Browsing saat ujian Pembinaan dan menandatangi surat 
pernyataan 

3 Redho Hasen Browsing saat ujian Pembinaan dan menandatangi surat 
pernyataan 

4 Ogie Satria Aji Browsing saat ujian Pembinaan dan menandatangi surat 
pernyataan 

5 Cici Mardiani Browsing saat ujian Pembinaan dan menandatangi surat 
pernyataan 

6 Raihan M Azka Browsing saat ujian Pembinaan dan menandatangi surat 
pernyataan 

7 Raden 
Abdurahman Browsing saat ujian Pembinaan dan menandatangi surat 

pernyataan 

8 Irfan Sanusi Browsing saat ujian Pembinaan dan menandatangi surat 
pernyataan 

9 Robita Rahman Mencontek saat ujian  Pembinaan dan menandatangi surat 
pernyataan 

10 Reza Fahlepi Browsing saat ujian Pembinaan dan menandatangi surat 
pernyataan 

11 Ilham Bimo 
Hutomo P Browsing saat ujian Pembinaan dan menandatangi surat 

pernyataan 

12 Deni Eka Saputra Mencontek saat ujian Pembinaan dan menandatangi surat 
pernyataan 

13 Asti Muhainul 
Safitri Mencontek saat ujian Pembinaan dan menandatangi surat 

pernyataan 
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14 Kevin Fabian Browsing saat ujian Pembinaan dan menandatangi surat 
pernyataan 

15 Deswanda Ardika Browsing saat ujian Pembinaan dan menandatangi surat 
pernyataan 

16 Jaya Putra Browsing saat ujian Pembinaan dan menandatangi surat 
pernyataan 

17 M. Zandito Browsing saat ujian Pembinaan dan menandatangi surat 
pernyataan 

18 Ahmad Triwibowo Browsing saat ujian Pembinaan dan menandatangi surat 
pernyataan 

19 Diva Stacia M Browsing saat ujian Pembinaan dan menandatangi surat 
pernyataan 

20 M Irfan Lutfi 
Ramadhan Browsing saat ujian Pembinaan dan menandatangi surat 

pernyataan 

21 Eko S Pasaribu Browsing saat ujian Pembinaan dan menandatangi surat 
pernyataan 

22 Aris Munandar Browsing saat ujian Pembinaan dan menandatangi surat 
pernyataan 

23 Winda Aprilia Browsing saat ujian Pembinaan dan menandatangi surat 
pernyataan 

24 Puji Nuryana Mencontek saat ujian Pembinaan dan menandatangi surat 
pernyataan 

25 Doni Setiawan Mencontek saat ujian Pembinaan dan menandatangi surat 
pernyataan 

26 Nora Nevalia Browsing saat ujian Pembinaan dan menandatangi surat 
pernyataan 

27 Zulyansyah Browsing saat ujian Pembinaan dan menandatangi surat 
pernyataan 

28 Andriyansyah Browsing saat ujian Pembinaan dan menandatangi surat 
pernyataan 

29 Arif Yugo L Browsing saat ujian Pembinaan dan menandatangi surat 
pernyataan 

30 Hary Fahrony Mencontek saat ujian Pembinaan dan menandatangi surat 
pernyataan 

31 Tika Yuliana 
Pratiwi Mencontek saat ujian Pembinaan dan menandatangi surat 

pernyataan 

32 Vicky Hermawan Mencontek saat ujian Pembinaan dan menandatangi surat 
pernyataan 

33 David Dwi Cahya Browsing saat ujian Pembinaan dan menandatangi surat 
pernyataan 

34 Destiana Browsing saat ujian Pembinaan dan menandatangi surat 
pernyataan 

35 Gema Amal 
Madani Browsing saat ujian Pembinaan dan menandatangi surat 

pernyataan 

36 M Dicky Browsing saat ujian Pembinaan dan menandatangi surat 
pernyataan 

 

2) Pelanggaran oleh dosen dan tenaga kependidikan. 

- Perkara diterima Rektor melalui Biro SDM, selanjutnya  Rektor memilah apakah 

perkara masuk dalam ranah akademik, kepegawaian atau kemahasiswaan.  

- Bila perkara yang diterima merupakan pelanggaran etika akademik yang dilakukan 

dosen, Rektor   membuat   disposisi   kepada   Wakil  Rektor I, apabila dilakukan oleh 

karyawan disposisi kepada Wakil Rektor II dan apabila dilakukan oleh mahasiswa 

disposisi kepada Wakil Rektor III kemudian menyampaikan surat pemberitahuan.  

- Komite Etik Senat institusi mengkaji perkara yang dimaksud dan melakukan   

klarifikasi   dengan memberikan kesempatan hak jawab kepada   dosen   yang   
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bersangkutan   untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada Rektor dan 

memberikan tembusan kepada  Wakil  Rektor I.  

- Berdasarkan  rekomendasi  tersebut,  Rektor  memerintahkan  Biro SDM untuk 

membuat Surat Keputusan Rektor sesuai rekomendasi.  

- Rektor   menandatangani   Surat   Keputusan   mendeposisikan ke Wakil Rektor I 

untuk diteruskan untuk dikirim kepada dosen/karyawani/mahasiswa yang 

bersangkutan, Dekan Fakultas, bagian SDM dan bagian keuangan. 

 

Berikut ini pelanggran yang telah diselesaikan  1 tahun terakhir (lampiran 2.7 Surat 

peringatan): 

- Surat Peringatan III No. SP.034/DMJ/REK/BSDM/IX-2018. 

- Surat Peringatan I No. SP.033/DMJ/REK/BSDM/IX-2018. 

- Surat Peringatan I No. SP.028/DMJ/REK/KUSDM/VIII-18. 

- Surat Peringatan II No. SP.026/DMJ/REK/KUSDM/VIII-18. 

- Surat Peringatan I No. SP.009/DMJ/REK/KUSDM/V-18. 

- Surat Peringatan I No. SP.010/DMJ/REK/KUSDM/III-18. 

- Surat Peringatan I No. SP.011/DMJ/REK/KUSDM/III-18. 

 

4. Sosialisasi norma dan etika kepada warga IIB Darmajaya  

Komponen-komponen  norma dan etika  pada buku kode etik disosialisasikan kepada 

seluruh warga IIB Darmajaya. Pelaksanaan sosialisai antara lain; penyampaian saat 

rektrumen dosen dan karyawan, penerbitan dan distribusi buku kode etik dicetak dan 

dibagikan kepada seluruh bagian dan jurusan, penyampaian materi khusus dalam 

pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru,   penyampaian pada pertemuan 

civitas akademika, pemasangan rambu-rambu/himbauan ketaatan atau disiplin pada 

etika seperti etika mengirimkan pesan singkat ke dosen, etika memasuki ruangan, 

kepedulian pada lingkungan, menjaga dan merawat budaya ramah di lingkungan IIB 

Darmajaya. 

 
2.2  Kepemimpinan  

Uraian berisi pola dan kinerja kepemimpinan di IIB, mencakup informasi tentang kepemimpinan 

operasional, organisasi, dan publik. 

 

 

 

Dalam melaksanakan fungsinya, kepemimpinan  memiliki 
karakteristik operasional, organisasi dan publik 
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1. Kepemimpinan Operasional 

Menjabarkan visi, misi  IIB Darmajaya  merupakan bagian kemampuan dalam 

kepemimpinan operasional dengan kegiatan operasional sebagai berikut: 

a. Pembuatan Rencana Strategis (Renstra) 

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Institusi disusunlah Renstra. Dalam 

Renstra ditetapkan rencana strategis yang terdiri dari strategi pertumbuhan (growth 

strategy), strategi perbaikan kualitas (quality improvement strategy), dan strategi 

governansi (governance strategy). Untuk mewujudkan pencapaian Renstra ditetapkan 

key performance indicator. Renstra disusun dengan tahapan 5 tahun.  

b. Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 

RKA dibuat rutin setiap tahun akademik merujuk kegiatan yang diturunkan dari 

renstra dan dikontrol ketat agar sesuai dengan visi dan misi IIB Darmajaya (lampiran 

2.8 Rencana kerja dan anggaran).   

c. Ditetapkan Kontrak Kerja dan Anggaran (RAK) pada level Rektor, Wakil Rektor, 

Dekan oleh Yayasan Alfian Husen dan dimonitor melalui Biro Keuangan dan Rektor 

(lampiran 2.9 Kontrak kerja anggaran).  

d. Ditetapkan sasaran mutu pada level institusi, fakultas, program studi, dan unit 

pendukung dan dimonitor untuk mengawal pencapaian Renstra dan visi misi Insitutsi 

oleh Biro Pelaporan dan Penjaminan Mutu.  

e. Implementasi operasional dijalankan rektorat, unit/biro, fakultas dan program studi. 

Monitoring dan pengukuran dijalankan melalui proses Audit Mutu Internal (AMI) dan 

Audit Mutu Eksternal (AME) pada periode yang sudah ditetapkan. Hasil audit 

disampaikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilakukan secara 

periodik baik pada lingkup menyeluruh maupun yang terfokus pada bidang 

pengelolaan proses pembelaaran maupun pada strategi perencanaan tertentu, 

dengan melibatkan pimpinan istitusi bersama fakultas/program studi/unit/biro. Tindak 

lanjut program hasil RTM akan menjadi program pada tahun berikutnya  

2. Kepemimpinan Organisasi 

Dekan sebagai pimpinan fakultas melaksanakan tugas dan bertanggung jawab 

langsung kepada rektor. Sedangkan untuk program studi, ketua program studi   

bertanggung jawab langsung kepada Dekan dan dalam melaksanakan tugasnya 

dibantu oleh sekretaris program studi dan koordinator KBK. Hubungan yang terjadi 

adalah secara vertikal yang berbentuk tanggung jawab seperti ketua program studi 

bertanggung jawab kepada dekan dan secara horizontal yang berbentuk koordinasi 

antar unit seperti adanya koordinasi dengan biro keuangan dan biro aset dalam 

menunjang kelancaran kegiatan fakultas.  
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Pemahaman alur kerja antar bagian/unit dalam organisasi perguruan tinggi berkaitan 

dengan kepemimpinan organisasi, dapat dijelaskan sebagai berikut:   

a. Penetapan struktur organisasi dan tata kelola IIB Darmajaya, digunakan untuk 

menata organisasi sesuai dengan fungsi-fungsi yang dibutuhkan dalam 

pengelolaan Institutsi dan dilengkapi dengan tugas pokok masing-masing fungsi 

dalam organisasi.  

b. Penetapan Job desc untuk memperjelas mencakup pembagian wewenang dan 

tanggung jawab unit/biro/fakultas/jurusan/prodi. Dijelaskan juga penjelasan 

wewenang dan tanggung jawab.  

c. Penetapan buku pedoman akademik dan peraturan akademik, sebagai acuan 

pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di IIB Darmajaya.   

d. Penetapan manual mutu, kebijakan mutu, dan sasaran mutu. Manual mutu disusun 

sebagai pedoman pelaksanaan penjaminan mutu di IIB Darmajaya yang 

mengintegrasikan standar ISO 9001:2015, persyaratan akreditasi institusi, dan 

persyaratan akreditasi prodi. Kebijakan mutu ditetapkan di level Insitutsi dijadikan 

acuan pelaksanaan penjaminan mutu di seluruh jajaran Institusi. Sasaran mutu 

ditetapkan pada level Institut.  

e. Penetapan standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan institusi. Standar digunakan 

sebagai baku mutu yang berlaku di institusi dan menjadi acuan pada saat 

melakukan monitoring dan audit terhadap proses dan hasil pendidikan dan 

pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.  

f. Penetapan rencana induk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sebagai 

acuan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan IIB 

Darmajaya.  

g. Penerapan proses bisnis yang sesuai standar ISO 9001:2015, meliputi pembagian 

tugas/wewenang yang jelas, SOP yang lengkap dan jelas untuk setiap proses 

bisnis.   

h. Pimpinan sebagai representasi institusi juga melakukan koordinasi dengan 

organisasi eksternal terkait seperti BAN-PT, Kopertis Wilayah II, Kementrian 

Pendidikan Nasional, dalam sosialisasi aturan kependidikan, pengajuan akreditasi 

institusi dan program studi, sertifikasi dosen, PDPT.  

i. Pimpinan sebagai representasi institusi berperan aktif dalam pelaksanaan 

penugasan berbagai kegiatan tridarma perguruan tinggi dalam lingkup nasional 

maupun regional yang diselenggarakan oleh pemerintah.   

3. Kepemimpinan Publik 

Pola dan kinerja kepemimpinan di Institut Informatika dan Binsis Darmajaya yang 
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menunjukkan karakteristik kepemimpinan publik diperlihatkan dalam keaktifan 

Informatika dan Bisnis Darmajaya untuk berpartisipasi di masyarakat, dalam asosiasi 

profesi, asosiasi program studi dan asosiasi perguruan tinggi, serta aktif menjalin 

kerjasama riset dan pengembangan dengan stakeholder (lampiran 2.10 SK 

kepemimpinan publik), seperti: 

1. Sebagai penggagas Digital Vilage (kampung digital) dengan ditandai penanda 

tanganan MoU IIB Darmajaya dengan Kabupaten Pringsewu. 

https://www.darmajaya.ac.id/pringsewu-darmajaya-tandatangani-mou-wujudkan-

digital-village/  

2. Ketua dan anggota pengurus Aptisi Provinsi Lampung periode 2017-2020 

3. Sebagai Ketua Kadin Kota Bandar Lampung 

4. Ketua APTISI Provinsi Lampung 

5. Ketua Ikatan Alumni UNPAD  

6. IEEE Communication Society Indonesia Chapter sebagai IEEE  

7. Tenaga Ahli dan saksi ahli dalam tindakan Polda Provinsi Lampung  

8. Pembicara Teknologi Informasi di Polda Lampung dan Kabupaten yang ada di 

Provinsi Lampung. 

9. Sebagai pembicara pengembangan Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat 

beberapa perguruan tinggi swasta di Provinsi Lampung (bukti dokumen) 

10. Sebagai pembicara strategi penulisan Ilmiah di STMIK Pringsewu 

11. Sebagai pembicara bidang IT di Kabupaten di provinsi Lampung. 

 

2.3    Sistem Pengelolaan  

Sistem   pengelolaan   fungsional   dan   operasional   institusi   perguruan   tinggi  

mencakup  fungsi  pengelolaan (planning,  organizing,  staffing,  leading,  dan 

controlling) dalam penyelenggaraan program dan kegiatan perguruan tinggi.  

2.3.1 Jelaskan   sistem   pengelolaan   institusi   perguruan  tinggi   serta   dokumen 

pendukungnya (jelaskan unit / bagian / lembaga yang berperan dalam setiap 

fungsi pengelolaan serta proses pengambilan keputusan).  
 

 

 
 

Lima fungsi pengelolaan yaitu planning, organizing, staffing, leading, dan controlling 

merupakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional IIB Darmajaya meliputi.   

Pengelolaan IIB Darmajaya mencakup planning, organisasi, 
staffing, leading dan controlling fungsi  
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1. Planning 

Pengelolaan organisasi Insitut Informatika dan Bisnis Darmajaya didasarkan pada 

sebuah perencanaan jangka panjang yang tertuang dalam SK Rektor 

No.0377/DMJ/REK/11-2008 (lampiran 2.11 RIP) diturunkan dalam Rencana Strategis 

2018-2022 (lampiran 2.12 Renstra) yang dikukuhkan dengan SK Rektor 

No.0356/DMJ/REK/VIII-2018 yang dilengkapi dengan key performance indicator 

pencapaian renstra institusi. Program kerja kerja dan Anggaran ditetapkan secara 

berjenjang mulai dari Unit/Biro, Program Studi, Fakultas dan institusi (lampiran 2.13 

RKA). Sasaran mutu ditetapkan secara berjenjang mulai dari sasaran mutu institusi, 

Fakultas, Biro/Unit, dan Program Studi. Program kerja dan anggaran dan sasaran mutu  

mengacu pada key performance indicator Renstra yang akan dicapai tahun berikutnya. 

Program kerja dan anggaran disusun setiap akhir tahun akademik yang disusun untuk 

seluruh level organisasi Insitusi untuk mendukung pencapaian program kerja, sasaran 

mutu, dan key performance indikator dalam renstra. Pemantauan pencapaian program 

kerja dan sasaran mutu dilakukan secara rutin, pencapaian dipantau setiap 6 bulan 

sekali yang dituangkan dalam laporan semester, setahun sekali pencapaian 

pelaksanaan audit mutu internal sasaran mutu dipantau.   

 

Untuk skala yang lebih kecil, planning juga selalu dilakukan, sebagai contoh dalam 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, IIB Darmajaya membuat rencana induk 

penelitian memuat peta jalan masing-masing kelompok keahlian. Peta jalan penelitian 

diturunkan berdasarkan kapasitas, minat dan prioritas riset. 

   

Dalam hal pengajaran, planning dilakukan untuk merencanakan layanan pengambilan 

mata kuliah oleh mahasiswa dalam satu semester, persiapan laboratorium, 

perencanaan sidang, dan jadwal perkuliahan. 

2. Organisasi  

Struktur Organisasi dan Tata Kerja ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor 

SK.0215/DMJ/REK/KUSDM/XII-2018 struktur organisasi ditetapkan dengan tujuan 

agar institusi dapat menjalankan kegiatannya dengan efektif. Dalam struktur organisasi 

dijelaskan bahwa pimpinan tertinggi adalah Rektor dan dibantu oleh 4 wakil rektor, 

Wakil Rektor I membawahi bidang akademik dan penelitian, Wakil Rektor II 

membawahi bidang keuangan dan sumber daya, Wakil Rektor III membawahi bidang 

kemahasiswaan dan inkubator, Wakil Rektor IV membawahi bidang pengembangan 

dan kerjasama. Wakil Rektor membawahi Fakultas, jurusan, Biro dan unit-unit.  
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Job description ditetapkan 1 November 2016  disusun untuk memperjelas struktur 

organisasi, isinya meliputi: identitas jabatan, tugas pokok, tanggung jawab, wewenang 

(operasional, administrasi, dan finansial), dan spesifikasi jabatan. Strutktur organisasi 

dievaluasi setiap tahun jika memungkinkan untuk memastikan efektifitas berjalannya 

organisasi, dimungkinkan dilakukan perubahan struktur berdasarkan kinerja masing-

masing unit.  

Selain itu, struktur yang bersifat adhoc juga dibentuk sesuai dengan kebutuhan, 

misalnya: tim reviewer publikasi, tim pemantau penelitian, panitia seminar, tim 

penyusun dokumen lembaga, dll.  

Sebagai contoh dalam hal pengajaran, pelaksana teknis pengajaran dilakukan di tingkat 

program studi. Fakultas dan Wakil Rektor I berperan penting dalam hal penjaminan 

kualitas pengajaran. 

3. Staffing 

Pemilihan personalia dalam suatu organ/unit didasarkan pada kriteria yang jelas. Dalam 

peraturan institusi (lampiran 2.14 Peraturan institusi), pedoman kepegawaian (lampiran 

2.15 Pedoman kepegawaian) dan Job description menjelaskan tentang persyaratan 

jabatan yang mencakup persyaratan kompetensi teknis, persyaratan kompetensi 

administrasi, persyaratan kompetensi umum, dan persyaratan psikologis. Personalia 

sebuah bagian/unit dalam struktur dilakukan oleh pimpinan institusi pada awal masa 

kepemimpinan, dan dievaluasi secara periodik setiap tahun. 

Penempatan tenaga kependidikan setelah lulus seleksi rekruitmen disebut dengan 

masa percobaan. Yang diatur pada Surat Keputusan Rektor 
SK.0487/DMJ/REK/BSDM/XII-2008 mengenai Peraturan Institusi yaitu pasal 5 dan 

pasal 7 tentang penempatan. Calon tenaga kependidikan yang dinyatakan lulus 

kemudian ditempatkan berdasarkan kesesuaian kompetensinya, sebagai upaya untuk 

menjaga angka kecukupan dan kualifikasi tenaga staff.  

Masa penilaian percobaan berlangsung selama enam bulan, dari sejak dinyatakan 

lulus seleksi rekruitasi. Penilaian masa percobaan untuk tenaga kependidikan 

dilakukan oleh kepala bagian/unit/biro. 

 
Setelah dinyatakan lulus dari masa percobaan, tenaga kependidikan diberikan surat 

keputusan pegawai tetap yayasan, bila belum dinyatakan lulus, masih diberikan 

kesempatan tiga bulan lagi untuk diberikan penilaian kembali. 
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4. Leading 

Fungsi ini diimplementasikan dalam beberapa kegiatan seperti pengambilan keputusan, 

pemberian dorongan, ide dan dorongan kepada jajaran dibawahnya agar bertindak 

melalui berbagai rapat koordinasi, serta memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap 

bawahan agar mereka terampil dalam usaha mencapai tujuan yang ditetapkan. Fungsi 

leading diimplementasikan dengan melakukan beberapa kegiatan, misalnya :  

a. Membina  dan mengembangkan  hubungan  dengan  lingkungan  industri  dan  

masyarakat  pada umumnya, Rektor  terlibat dalam penandatangan MoU dan 

perjanjian kerjasama.  

b. Memimpin  pelaksanaan  pendidikan,  penelitian  dan  pengabdian  pada  

masyarakat, Rektor memberikan arahan secara terstruktur dalam rapat koordinasi 

pengajaran dan pengampuan matakuliah didepan seluruh dosen tetap dan tidak 

tetap yang diselenggarakan setiap awal semester. 

c. Pelaksanaan penjaminan mutu institusi, Rektor membukan opening meeting 

implementasi penjaminan mutu, Rektor terlibat langsung dalam penetapan kebijakan 

mutu dan sasaran mutu, Rektor memimpin langsung pelaksanaan Audit Mutu 

Internal (AMI) serta Audit Mutu Eksternal (AME), Rektor terlibat langsung dalam 

pemantauan dan review borang akreditasi program studi dan akreditasi institusi. 

d. Memimpin pelaksanaan sidang senat terbuka (wisuda, penerimaan mahasiswa 

baru), dan rapat senat.  

e. Rektor terlibat langsung dalam kegiatan institusi lainnya, seperti membuka 

pelksanaan seminar, conference, kegiatan kemahasiswaan, kegiatan 

pengembangan SDM, dan kegiatan lainnya. 

5. Controling  

Pemantauan secara umum dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sesuai 

dengan prosedur rapat tinjauan manajemen yang dilakukan pada beberapa level yaitu 

level pada rapat pimpinan yang dilakukan setiap minggu atau sesuai kebutuhan yang 

terdiri dari wakil rektor, dekan dan wakil dekan dipimpin oleh rektor, rapat koordinasi 

wakil rektor, biro/bagian/unit yang dipimpin oleh wakil rektor, dan rapat koordinasi yang 

dilakukan di fakultas dipimpin oleh dekan. Dilaksanakan audit mutu internal (AMI) dan 

audit mutu eksternal (AME) dilaksanakan setahun sekali. Pengendalian internal 

pelaksanaan program dibidang akademik dan non akademik dimasing masing unit 

dilaksanakan oleh penjaminan mutu. 

a. Pelaporan dan Penjaminan Mutu IIB Darmajaya mempunyai tugas melaksanakan 

peningkatan standar mutu dan audit di bidang pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat serta kemahasiswaan. Lembaga Penjaminan 
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Mutu dan Pelaporan (LPMP) membangun serta mengembangkan sistem 

manajemen mutu yang berbasis IS0 9001:2015 serta melaksanakan controlling 

dan audit terhadap kinerja implementasi program diseluruh unit, 

b. Internal Auditor Institut IIB Darmajaya memiliki tugas melaksanakan audit 

pengelolaan keuangan dan aset. Dalam melaksanakan tugasnya internal 

auditor melakukan pengendalian internal berupa review laporan keuangan, 

audit terhadap perencanaan  keuangan/penganggaran, audit pelaksanaan 

anggaran, audit pelaporan dan audit  sarana prasarana.  

 

2.3.2  Jelaskan program peningkatan kompetensi manajerial untuk menjamin proses 

pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit.  
 

 

 
Kebijakan berkaitan program peningkatan kompetensi manajerial agar terlaksananya proses 

serta pengelolaan yang efektif dan efisien di tiap unit di IIB Darmajaya adalah penerapan 

standar mutu ISO 9001:2015. Penerapan standar ISO akan meningkatkan efektifitas dan 

efisiensi manajemen operasi disetiap unit karena setiap unit memiliki uraian tugas, prosedur 

kerja yang baku dan secara berkala, proses bisnis setiap unit akan diaudit untuk menjamin 

bahwa apa yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Sasaran mutu yang 

belum tercapai dalam satu periode audit, akan menjadi rencana aksi unit pada periode 

berikutnya.  

 

Programp rogram peningkatan kompetensi manajerial yang telah diselenggarakan oleh IIB 

Darmajaya adalah (lampiran 2.16 laporan kegiatan pelatihan):  

1. Pelatihan awareness ISO 9001:2008.  

2. Pelatihan auditor ISO 9001:2008.  

3. Pelatihan auditor ISO 9001:2015. 

4. Pelatihan document control ISO 9001:2015. 

5. Leadership training, 19-21 Januari 2015. 

6. Service exilent training, 21-23 Januari 2015. 

7. Change Management training, 15-16 Januari 2015. 

8. Pelatihan Jaringan Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi se-Provinsi 

Lampung, 25-26 November 2015. 

9. Pelatihan operator PDPT. 

IIB Darmajaya memiliki analisis jabatan, job description, prosedur 
kerja dan program peningkatan kemampuan manajerial  
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10. Pelatihan teknisi. 

Pada tahun akademik 2018/2019 IIB Darmajaya telah merencanakan dan menganggarkan 

pelatihan Service excellent dan leadership. 
 
 

2.3.3 Jelaskan diseminasi hasil kerja perguruan tinggi sebagai akuntabilitas publik  

 

 

IIB Darmajaya secara berkala menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada 

stakeholder. Mekanisme diseminasi hasil kerja IIB Darmajaya disampaikan melalui: 

1. Laporan Semester 

Laporan semester (lampiran 2.17 Laporan kinerja semester) berisi laporan akademik, 

laporan manajemen (keuangan), kinerja penelitian, prestasi mahasiswa, dan kegiatan 

unit pendukung dan dilaporkan ke Yayasan Pendidikan Alfian Husin.  

2. Laporan Tahunan 

Laporan tahunan (lampiran 2.18 Laporan kinerja tahunan) berisi laporan akademik, 

laporan manajemen (keuangan), kinerja penelitian, prestasi mahasiswa, dan kegiatan 

unit pendukung dan dilaporkan ke Yayasan Pendidikan Alfian Husin.  

3. Sidang Terbuka Senat. 

Pidato Rektor dalam sidang senat terbuka diantaranya menyampaikan kinerja akademik, 

kinerja manajemen, dan dilaporkan ke Yayasan Pendidikan Alfian Husin. Pidato Rektor 

dalam bentuk hard copy dibagikan kepada seluruh stakeholder yang hadir pada acara 

Sidang Terbuka Senat.  

4. Dies Natalis 

Pidato Rektor dalam dies natalis Insitut Informatika dan Bisnis Darmajaya diantaranya 

menyampaikan di hadapan undangan (semua stakeholder) mengenai kinerja/capaian 

institusi dan perencanaan ke depan. 

5. Web IIB Darmajaya disampaikan kegiatan-kegiatan institusi yang meliputi kegiatan 

akademik, kegiatan ekstrakurikuler, dan kinerja institusi yang meliputi kinerja penelitian 

dan prestasi mahasiswa, juga pidato Rektor bisa didownload di www.darmajaya.ac.id.   

6. Buletin Kampus disampaikan seluruh kegiatan institusi yang mencakup kegiatan 

akademik, non akademik, ekstrakurikuler, dan prestasi mahasiswa dan dosen.  

7. Media Masa Lokal maupun Nasional disampaikan kegiatan IIB Darmajaya, prestasi 

mahasiswa dan dosen yang mempunyai nilai strategis   

 

IIB Darmajaya menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala 
sebagai bentuk tanggung jawab kepada stakeholder 
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2.3.4 Jelaskan sistem audit internal (lembaga/unit kerja, ruang lingkup tugas, prosedur kerja 
dsb). 
 

 
 

Audit Internal standar ISO 9001:2015 dan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) 

Audit Internal standar ISO 9001:2015 

Tujuan audit: 

- Memastikan kecukupan dokumen dengan standar ISO 9001:2015. 

- Memastikan bahwa persyaratan standar sistem manajemen mutu (termasuk 

persyaratan dari stakeholder dan persyaratan peraturan) terpenuhi. 

- Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu internal baik akademik maupun non 

akademik terhadap kebijakan mutu, sasaran mutu dan manual mutu internal. 

- Memastikan kepatuhan dan konsistensi pelaksanaan proses bisnis di tiap 

unit/bagian terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dan instruksi kerja. 

Lembaga/unit kerja: 

Audit internal dilaksanakan oleh  LPMP atau badan penjaminan mutu IIB Darmajaya.  

Ruang lingkup tugas: 

Sasaran pemeriksaan adalah sistem pengendalian internal atas administrasi bidang 

akademik/proses belajar mengajar (PBM) dan non akademik/suporting di setiap 

unit/bagian yang ada di IIB Darmajaya. Periode pemeriksaan setiap tahun. 

 Prosedur kerja: 

- Metode Pemeriksaan: Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melaksanakan 

wawancara dengan pimpinan unit dan personil mengenai kegiatan akademik maupun 

non akademik. Selanjutnnya dilaksanakan pemeriksaan dokumen dan inspeksi 

lapangan. Selanjutnya data dan informasi dikaji sehingga didapat hasilnya. 

Pembahasan dilakukan untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan 

komitmen tindak lanjut dari auditi. 
- Tahapan Pemeriksaan: Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan 

administrasi yang dilakukan oleh bagian LPMP. Tim auditor kemudian membuat audit 

plan, membuat daftar pertanyaan audit, melaksanakan opening meeting, visitasi 

keseluruh bagian, rapat penentuan ketidaksesuaian dan saran sampai pembuatan 

laporan. Tindak lanjut hasil audit dan evaluasi kegiatan audit dilaksanakan oleh tim 

audit dan LPMP. 

Dalam menilai kinerja tiap unit IIIB Darmajaya menerapkan audit 
AMAI dan ISO 9001:2015 
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Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) 

Mulai tahun 2018 IIB Darmajaya juga melakukan Audit Mutu Akreditasi Internal (AMAI) 

bersamaan dengan audit standar ISO 9001:2015 yang dilaksanakan oleh LPMP. AMAI 

dilakukan diseluruh program studi dengan butir pertanyaan sesuai dengan standar borang 

akreditasi. Metode pemeriksaan dan tahapan pemeriksaan sama seperti audit standar 

ISO 9001:2015. 

Selain melaksanakan AMI untuk persiapan sertifikasi ISO, LPMP juga melaksanakan 

kegiatan pendampingan.  Kegiatan ini selain untuk mengukur kesiapan institusi dan 

mengidentifikasi hal-hal yang masih harus disiapkan untuk sertifikasi ISO sekaligus untuk 

membantu unit/prodi dalam countinuos improvment (dalam hal ini apa bila ada 

penambahan prosedur, penggabungan prosedur maupun penghapusan prosedur. 

 

 
2.3.5 Jelaskan  sistem  audit  eksternal (lembaga/unit kerja, ruang lingkup tugas,  prosedur 

kerja dsb). 
 

 
 

Fungsi pengawasan pihak eksternal dilaksanakan oleh IIB Darmajaya melalui sistem audit 

eksternal merupakan bagian yang tak terpisahkan. Sistem audit eksternal mengawasi 

tridharma serta tata kelola perguruan tinggi mencakup bidang kemahasiswaan, 

keuangan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia. 

1. Audit Eksternal Bidang Akademik  

a. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) 

BAN-PT melaksanakan audit eksternal merupakan sistem penjaminan mutu 

eksternal. Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT baik pada  level institusi maupun 

program studi jenjang D3, S1dan S2. Asesmen berdasarkan kreteria akreditasi 

yang berisi 7 standar yang wajib dipenuhi oleh perguruan tinggi maupun program 

studi. Saat ini seluruh program studi serta akreditasi Institusi telah akreditasi.  

b. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen ISO 9001:2015 

Audit eksternal sistem menajemen ISO ISO 9001:2015 dilaksanakan oleh 

lembaga sertifikasi internasional United Registration of System Certification 

(URS) yang merupakan up-grade ISO 9001:2008. Sistem manajemen ISO 

9001:2015 melaksanakan sertifikasi terhadap management of teaching  and 

Audit eksternal yang dilaksanakan oleh BAN-PT, URS dan 
akuntan publik untuk mengaudit keuangan. 
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learning for higher education (lampiran 2.19 Sertifikat ISO 9001:2015). IIB 

Darmajaya telah melaksanakan sertifikasi sejak tahun 2008 oleh Sistem 

Manajemen Mutu (SMM) dimana audit di lakukan dalam satu kali setahun.  

2. Audit Eksternal Keuangan 

Audit keuangan eksternal oleh akuntan publik untuk melaksanakan program audit 

dibidang keuangan dan aset. Pelaksanaan audit dilakukan dalam rangka pengendalian   

internal.   Pada pelaksanaannya juga melakukan    penyusunan program, kebijakan dan 

pedoman audit internal. Prosedur kerja audit dibidang keuangan meliputi:  

a. Review laporan keuangan IIB Darmajaya. Membantu  melakukan  review  atas  

laporan  keuangan  IIB Darmajaya sesuai dengan standar akuntansi keuangan 

setiap akhir periode. 

b. Audit terhadap perencanaan keuangan (penganggaran), pada tahap ini, audit  

memastikan  bahwa  penganggaran  dilakukan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

 
2.4  Sistem Penjaminan Mutu  

Sistem penjaminan mutu meliputi kebijakan mutu, perangkat penjaminan mutu 

(organisasi,   pernyataan   mutu,   manual   mutu,   standar   mutu),   pelaksanaan 

penjaminan mutu, serta monitoring dan evaluasi. 

  
2.4.1 Jelaskan  keberadaan manual mutu yang mencakup informasi tentang kebijakan, 

pernyataan, unit pelaksana, standar, prosedur, SOP, dan pentahapan sasaran mutu 

perguruan tinggi.  

 

 
 

1. Pernyataan Mutu 

Pernyataan mutu IIB Darmajaya adalah  menghasilkan layanan pendidikan dan output 

yang berkualitas sesuai dengan persyaratan pelanggan. (SK. 0407/DMJ/REK/X-12). 

2. Kebijakan Mutu 

Kebijakan mutu IIB Darmajaya sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Rektor 

No. 0407/DMJ/REK/X-12 yang ditetapkan pada tanggal 24 oktober tahun 2012  yang 

tertulis ”Perguruan tinggi yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan 

global dunia bisnis dan teknologi, serta secara berkelanjutan menghasilkan lulusan 

IIB Darmajaya memiliki dan melaksanakan pernyataan mutu, 
kebijakan mutu, manual mutu dan standar mutu SPMI  
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yang berdaya saing, dan mampu mengimplementasikan jiwa kewirausahaan” 

3. Unit Pelaksana 

Unit pelaksana atau leading sector dari pemantau atau pemonitoring yang memastikan 

terlaksananya sistem manajemen mutu pada perguruan tinggi Darmajaya adalah 

lembaga Pelaporan dan Penjaminan Mutu, hal ini tertuang dalam SK struktur organisasi 

dengan No. 0215/DMJ/REK/KUSDM/VII-2018. 

4. Standar Mutu 

Standar mutu IIB Darmajaya selain juga merujuk kepada standar mutu yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah yaitu Standari Nasional Perguruan Tinggi (SN-PT), 

peraturan, surat keputusan, surat edaran serta undang-undang, termasuk didalamanya 

yang melebihi standar nasional (lampiran 2.20 standar mutu internal SPMI dan manual 

mutu ISO 9001:2015). 

5. Prosedur Mutu 

Prosedur mutu merupakan pedoman dalam melakukan suatu proses yang proses 

tersebut terkait antar unit yang satu dengan yang lainnya, penetapan prosedur mutu ini 

tertuang pada manual mutu ISO 9001:2015 yang di miliki semua unit kerja jajaran 

pimpinan/rektorat, adapun jumlah prosedur mutu setiap unit kerja berbeda-beda 

dengan jumlah prosedur seluruh unit kerja 221 (lampiran 2,21 Manual mutu ISO 

9001:2015 dan daftar dokumen) yang tanggal berlaku 1 november 2016. 

6. Instruksi Kerja 

Instruksi kerja (IK) merupakan salah satu pedoman teknis atau langkah langkah pada 

suatu proses atau aktifitas yang mengarahkan petugas atau orang dalam melakukan 

sesuatu serta tidak harus atau tidak selalu berhubungan dengan unit kerja lain. Jumlah 

IK seluruh unit adalah 50 instruksi kerja (lampiran 2.22 Instruksi kerja mutu ISO 

9001:2015 dan daftar dokumen) yang ditetapkan tanggal berlaku 01 november 2016.  

7. Pentahapan Sasaran Mutu dan terintegrasi dalam suatu sistem dokumen. 

Pentahapan capaian sasaran mutu IIB Darmajaya diukur menggunakan key performance 

indicator (KPI) pada setiap unit kerja sedangkan pada tingkat institusi menggunakan 

analisa balance score card. 
 

2.4.2  Jelaskan implementasi penjaminan mutu perguruan tinggi. 
 

 

 

 

Penjaminan mutu telah dilaksanakan pada bidang akademik dan 
suporting,  hasil audit ditindaklanjuti 
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Pelaksanaaan Penjaminan Mutu di IIB Darmajaya dibingkai dalam kerangka Sistem 

Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT) yang berbasis pada Sistem Manajemen 

Mutu (SMM) ISO 9001:2015 (acuan silang). Mekanisme kerja penjaminan mutu diatur 

dalam mapping proses bisnis yang terintegrasi mulai dari bidang Pendidikan dan 

Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat serta Kemahasiswaan. Secara 

internal mekanisme kerja penjaminan mutu mulai dari institusi sampai dengan 

Jurusan/Program Studi dalam    kerangka    Sistem    Penjaminan    Mutu    Internal,    

dimana    dalam pelaksanaannya semua unit harus memenuhi persyaratan SMM yang 

ditandai dengan  keberadaan  dokumen  kebijakan  mutu,  standar  mutu,  sasaran  dan 

rencana mutu, manual mutu, prosedur mutu, formulir mutu dan instruksi kerja. Adapun 

untuk kerangka Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), IIB Darmajaya 

menjalankan  penjaminan  mutu  berdasarkan  kreteria  akreditasi  dari  Badan 

Akreditasi  Nasional  Perguruan  Tinggi (BAN-PT)  baik  pada  tingkat  Institusi maupun 

Program Studi. Disamping itu dalam rangka memastikan penjaminan mutu berjalan 

sesuai dengan visi dan misi IIB Darmajaya, maka dalam siklus penjaminan mutu 

menggunakan pola PPEPP, siklus ini menjamin bahwa target kinerja mutu yang telah 

ditetapkan secara benar dan konsisten dilaksanakan   oleh   semua   unit,   dan   dalam   

rangka   semangat   perbaikan berkelanjutan  maka  dilaksanakan  monitoring melalui 

gugus mutu internal dan  audit  mutu  internal.  

 
Monitoring melalui gugus mutu internal dilaksanakan secara berkala setiap minggunya, 

sedang AMI ISO dan AMAI bidang akademik dilaksanakan satu kali pada setiap akhir 

semester genap, rencana peningkatan AMAI akan dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun 

setiap akhir semester ganjil dan akhir semester genap . Adapun yang terakhir dalam 

rangka perbaikan hasil AMI dan AMAI, maka secara rutin IIB Darmajaya melaksanakan 

Rapat Tinjauan Manajemen untuk   melaksanakan evaluasi   hasil   AMI dan AMAI  serta   

merencanakan   perbaikan berkelanjutan untuk tahun akademik berikutnya bersama 

pimpinan tingkat Institusi sampai dengan pimpinan Jurusan/Program Studi.  

 
Komitmen SMM ISO 9001:2015 baru dideklarasikan pada tanggal tahun 2016 dan  secara  

resmi  implementasinya  dilaksanakan  sejak 01 november 2016 tepatnya. Diawal 

implementasi sistem manajemen mutu banyak sekali kendala yang dihadapi, yaitu 

antara lain:  

1. Kesadaran akan mutu yang masih kurang,  

2. Sistem akademik yang antar unit (Fakultas/Prodi) mempunyai standar dan 

mekanisme kerja yang berbeda,  

3. Belum mempunyai dokumen mutu yang disyaratkan pada ISO 9001:2015.  

Cara yang dilakukan IIB Darmajaya, adalah diawali tahun 2016 IIB Darmajaya melakukan 
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Gap analyst yang merupakan persyaratan untuk upgrade dari ISO 9001:2008 menjadi 

9001:2015 , Kemudian pada aspek  komitmen  dilakukan sosialisasi bersama  semua  

pimpinan mulai dari Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Ketua Badan, 

Ketua Biro, Sampai denga Ketua Jurusan sebagai bentuk komitmen bersama dalam 

penjaminan mutu. Pada aspek dokumen mutu, semua dokumen dibuat dan dikendalikan 

oleh lembaga pelaporan dan penjaminan mutu jadi semua unit menerapkan dokumen 

mutu dengan standar  yang  sama  mulai  dari  proses  penerimaan  mahasiswa  baru  

sampai dengan Yudisum untuk wisuda. Dan pada akhirnya sejak implementasi SMM, maka 

secara resmi IIB Darmajaya menerima sertifikasi ISO 9001:2015 tahun 2016 dan 

pengakuan dari SPMI dikti tahun 2009.  

SPMI dilaksanakan melalui siklus penjaminan mutu yang berkelanjutan dengan pola 

Perencanaan pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan pengendalian Pelaksanaan Peningkatan 

(PPEPP).   

1. Penetapan Standar Mutu  

Sebagai institusi pendidikan yang mendasarkan pada nilai-nilai akademik yang 

diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari, IIB Darmajaya memiliki  Kebijakan  

Akademik  yang  memuat  Bidang  Pendidikan,  Bidang Penelitian   dan   Bidang   

Pengabdian   Masyarakat.   Masing-masing   Bidang tersebut dibahas tentang Arah 

Kebijakan, Program, Sumber Daya, Evaluasi Program, dan Kelembagaan.  

2. Penetapan Kebijakan Mutu  

IIB Darmajaya berkomitmen memberikan pelayanan yang berfokus pada   pelanggan   

melalui   peningkatan   mutu   penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi secara 

berkelanjutan untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi.  

3. Penetapan Manual Mutu  

Manual  Mutu  merupakan  bagian  dari  Sistem  Manajemen  Mutu  yang berfungsi 

sebagai kerangka dasar dalam penyusunan dan penerapan Sistem Manajemen Mutu. 

Selain sebagai kerangka dasar. Manual Mutu juga berfungsi sebagai pedoman bagi 

IIB Darmajaya dalam penerapan Sistem  Manajemen  Mutu.  Terkait  dengan  pihak-

pihak  di  luar  IIB Darmajaya, Manual Mutu akan memberikan sajian yang informatif 

dalam melihat dan menilai kebijakan, komitmen serta Sistem Manajemen yang 

diterapkan oleh IIB Darmajaya.  

4. Penetapan Prosedur Mutu  

Prosedur  Mutu  (PM)   atau  Standard Operational  Procedures  disusun sebagai 

panduan dalam melaksanakan standar dan sasaran mutu. Beberapa Prosedur Mutu 

telah disusun Badan Penjaminan Mutu yang dapat diunduh di laman bpm.IIB 

Darmajaya.ac.id. Adapun jenis PM yang telah disusun sebagai berikut:  

- Prosedur Mutu Lembaga Pelaporan dan penjaminan mutu 
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- Prosedur Mutu BAAK 

- Prosedur Mutu MAL 

- Prosedur Mutu Keuangan 

- Prosedur Mutu Hubungan Internasional 

- Prosedur Program Studi (termasuk pascasarjana) 

- Prosedur Mutu LP4M 

- Prosedur Mutu Perpustakaan 

- Prosedur Mutu ICT Center 

- Prosedur Mutu Kemahasiswaan dan Inkubator 

- Prosedur Mutu BIRT 

- Prosedur Mutu KUIK 

- Prosedur Mutu KUSDM 

- Prosedur Mutu Pusat Pelatihan 

- Prosedur Mutu UPT Bahasa 

- Prosedur Mutu Wakil rektor 

- Prosedur Mutu Dekan 

- Prosedur Mutu Rektorat 

5. Pelaksanaan Standar Mutu (Do)  
a. Pelaksanaan Penjaminan mutu internal di tingkat Institut,fakultas, jurusan/ 

program   studi dan unit-unit pelaksana lainnya dilakukan untuk menjamin: (1) 

Kepatuhan terhadap kebijakan mutu  akademik, standar, dan sasaran mutu; (2) 

Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan 

disetiap progam studi; (3) Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki 

pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi   program   studi; (4)   Relevansi   

progam   pendidikan   dan penelitian dengan tuntutan masyarakat dan stakeholders 

lainnya.  

b. Penjaminan  Mutu  Internal  merupakan  bagian  dari  tanggung  jawab pimpinan   

Institusi,   pimpinan   fakultas,   pimpinan   jurusan/bagian, pengelola  program  

studi  serta  dosen.  Sistem  penjaminan  mutu  di IIB Darmajaya dirancang dan 

dilaksanakan untuk dapat menjamin mutu gelar akademik yang diberikan. Hal ini 

berarti bahwa sistem penjaminan mutu harus dapat menjamin bahwa lulusan 

akan memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam spesifikasi progam studi.  
 

6. Pengendalian Standar Mutu (Check)  

a. Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin) meliputi:  

- Monev dilaksanakan secara kontinu dipantau oleh LPMP sebagai badan 

penjaminan mutu 

- Ruang lingkup monev terdiri monev pelaksanaan perkuliahan, monev ujian 

skripsi, monev pelaksanaan ujian dan yudisium pelaksanaan bimbingan 
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Akademik, monev bimbingan skripsi, monev pelaksanaan prosedur mutu.  

b. Audit Mutu Internal  meliputi: 

- AMI dilaksanakan secara berkala meliputi (1) Audit Kinerja Akademik dan (2) 

Audit Kinerja Unit  

- 2)  Audit   Kinerja   Akademik   meliputi   Audit   Kinerja   Dosen   dalam 

Pembelajaran, Pengukuran Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Akademik, 

Audit Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu Akademik  

- Audit Kinerja Unit meliputi Audit kinerja Sasaran mutu layanan unit 

pelaksana akademik unit pendukung  
 

c. Audit Kinerja Akademik  
- Audit Kinerja dosen dalam pembelajaran: audit ini dilaksanakan setiap semester   

berdasar   penilaian   persepsional   mahasiswa   terhadap kinerja dosen secara 

on line (sifat wajib)  

- Audit Kinerja sasaran mutu akademik dan pengukuran kepuasan 

mahasiswa dilaksanakan setahun dua kali setiap akhir semester. 

- Audit   Kinerja   Unit   dilaksanakan   dalam   rangka   mengukur   dan 

mengaudit ketercapaian sasaran mutu layanan masing-masing unit pelaksana  

akademik (Bagian  akademik  Fakultas  dan  Prodi)  dan sasaran mutu layanan 

unit pendukung (bagian perlengkapan, bagian kepegawaain).  

- Audit   kinerja   unit   dilaksanakan   setahun   sekali   bersamaan dengan audit 

mutu internal (AMI) peningkatannya adalah AMAI akan dilaksanakan 2 kali 

dalam setahun pada akhir semester. 

7. Hasil Audit 

Berdasarkan hasil audit (lampiran 2.23 laporan audit) pada gambar 2.2 menunjukkan 

ketidaksesuaian. 
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Gambar 2.2 Hasil audit 2016-2018 

 

2.4.3  Jelaskan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu perguruan tinggi, serta tindak 

lanjutnya.  

 

 
IIB Darmajaya secara umum melaksanakan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu 

diseluruh unit, berikut ini pelaksaan untuk bidang pembelajaran, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat.  

1. Monitoring dan Evaluasi Proses  Pembelajaran 

Sistem Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu IIB Darmajaya dalam  proses  

pembelajaran,  IIB Darmajaya melakukan  kontrol  terhadap kualitas dan kuantitas 

IIB Darmajaya melaksanakn monitoring dan evaluasi penjaminan 
mutu bidang akademik dan non akademik, hasil kegiatan 
disosialisasikan dan ditindklanjuti. 
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perkuliahan dengan memanfaatkan Koordinator Kelompok Bidang Keilmuan (KBK) 

dilakukan setiap seminggu sekali pada presensi kehadiran dosen. Serta bagian Pusat 

Layanan Pembelajaran dan Pelaporan di bawah Biro BAAK setiap minggunya 

melakukan pelaporan hasil proses pembelajaran kepada warek-I dan program studi.   

Dengan   prosedur ini,   pemangku   kebijakan   dapat melakukan monitoring secara 

cepat tentang penggunaan ruang kuliah setiap saat, presensi kehadiran mahasiswa 

dan dosen, serta materi perkulihan yang disajikan dalam kuliah.Disamping monev 

terhadap proses pembelajaran, secara konsisten juga dilakukan monev terhadapa 

capaian kinerja sasaran mutu berbasis renstra dan kebijakan mutu, melalui 

monitoring rutin yang dilakukan pimpinan Fakultas dan unit untuk melihat sinkronisasi 

setiap program  terhadap capaian kinerja renstra dan evaluasi akhir tahun dalam 

bentuk Audit Mutu Internal (AMI) yang mengukur capaian kinerja setiap tahunnya 

dengan membandingkan target yang telah ditetapkan ditahun berjalan dengan 

realisasi target tahun yang bersangkutan. Kinerja capaian sasaran mutu berbasis 

renstra IIB Darmajaya meliputi bidang  kelembagaaan, akademik (pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), kemahasiswaan, sumber daya, sarana 

prasarana, kerjasama dan keuangan. 

Hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran digunakan sebagai salah  

satu alat pengukuran untuk melihat kinerja proses pembelajaran. Dari data  

monev perkuliahan, kehadiran dosen dan penilaian mahasiswa terhadap  

kinerja dosen diformulasikan dalam bentuk Indeks Kinerja Dosen dalam  

pembelajaran. Hasil dari IKD dosen dilaporkan kepada pimpinan Institusi 

dan Fakultas sebagai rapor kinerja dosen setiap semester. Dosen yang  

mendapatkan  hasil  yang  baik  akan  mendapatkan  apresiasi  dari  

pimpinan Institusi berupa penghargaan dan surat keputusan rektor  

dan dana pembinaan.  

Tindak lanjut hasil AMI terkait pengukuran kinerja capaian sasaran  

mutu akan dijadikan bahan evaluasi diri internal bagi semua Fakultas, Prodi  

dan unit pendukung akademik. Pembahasan hasil AMI dilakukan dalam  

forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang akan menyusun analisis hasil  

dalam rangka menyusun program perbaikan berkelanjutan terhadap setiap target kinerja 

yang belum tercapai untuk tahun berikutnya.  

2. Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Pelaksanaan penelitian berpedoman pada ketentuan yang berlaku di IIB Darmajaya 

untuk mencapai sasaran mutu yang sudah ditetapkan. monitoring dilakukan oleh 
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Lembaga Pengembangan Pengajaran Penelitian Pengabdian Masyarakat(LP4M) 

mulai dari penelitian dana Institusi , penelitian dana eksternal (desentralisasi DIKTI), 

penelitian kemitraan, penelitian hibah bersaing, penelitian fundamental, penelitian 

unggulan strategi nasional., penelitian hibah kompetensi termasuk didalamnya adalah 

bidang pengabdian masyarakat, untuk pedoman dan panduan yang bisa diunduh 

pada http://lp4m.darmajaya.ac.id.  

Prosedur yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi bidang Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat adalah sebagai berikut: 

- Prosedur Penelitian Dana Internal. 

- Prosedur Penelitian Dana Eksternal. 

- Prosedur Penelitian Kemitraan. 

- Prosedur Pengabdian Masyarakat Dana Internal. 

- Prosedur Pengabdian Masyarakat Dana Eksternal. 

 
Monitoring yang dilakukan oleh LP4M dititikberatkan pada penelitian/pengabdian 

kepada masyarakat yang yang dibiayai oleh Institusi atau hibah-hibah dari luar 

institusi. Pada Keputusan Rektor No. KR.108/SDM03/WR2.0.0/2014 tanggal 14 April 

2014, evaluasi pelaksanaan monitoring bidang Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat meliputi: 

Kesesuaian jumlah publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional atau proseding 

internasional bereputasi, minimal 1 paper tiap semester. Kesesuaian pelaksanaan 

pengabdian masyarakat, minimal 1 kali setiap tahun dari sumber dana internal atau 

eksternal.Kesuaian peranan dosen sebagai tenaga ahli atau pakar pada bidang 

keilmuan yang relevan, minimal pada 1 aktivitas di tingkat nasional atau internasional. 

Kesuaian aktivitas penelitian dosen minimal 1 aktivitas penelitian per tahun dengan 

sumber dana internal atau eksternal. 

Dalam pelaksanaan penelitian, untuk setiap jenis penelitian yang ditawarkan 

dilakukan evaluasi berupa review setiap laporan kemajuan penelitian dan laporan 

akhir penelitian oleh tim review internal maupun ekternal sebagai jaminan kualitas 

penelitian yang dilakukan. 

 

 

 

 

 



Borang Akreditasi Institusi – IIB Darmajaya 2018  63 

 

2.4.4 Jelaskan peranan institusi dalam pembinaan program studi (pengembangan 

program studi serta bantuan penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk  

pelatihan, dana dan informasi).  

 
 

Peranan Institus dalam pembinaan program studi meliputi:  

1. Implementasi penjaminan mutu mendukung 

 pelaksanaan penjaminan mutu di program studi dalam bentuk:  

a.  penyusunan standar SNPT dan standar Institut  

b.  penyusunan manual mutu, prosedur, instruksi kerja, dan formulir   

c.  pelaksanaan audit mutu internal dan audit mutu eksternal   

2. Mendukung pelaksanaan re-akreditasi Program Studi seperti dijelaskan dalam prosedur 

pengajuan akreditasi;  

3. Melaksanakan pelatihan penyusunan borang akreditasi untuk seluruh Program Studi,  

4. Mengawal pelaksanaan evaluasi dan penyusunan kurikulum program studi tercantum 

dalam Pedoman Penyusunan Kurikulum; 

5. Memfasilitasi Sistem Informasi untuk mendukung kegiatan proses belajar mengajar dan 

administrasi akademik SISKA; 

6. Memfasilitasi dokumen dan data yang dibutuhkan oleh program studi dalam penyusunan 

dokumen akreditasi program studi; 

7. Memfasilitasi layanan pengukuran kepuasan pengguna alumni dan hasilnya bisa 

dijadikan masukan untuk pengembangan program studi salah satunya dalam evaluasi 

dan pengembangan kurikulum, kegiatan survey kepuasan pengguna alumni dijelaskan 

lebih detail dalam prosedur survey kepuasan di www.alumni.darmajaya.ac.id. 

8. Memfasilitasi pelatihan dan dana untuk mengembangkan program studi, pelatihan yang 

diselenggarakan Bagian pengembangan pembelajaran yaitu: pekerti, menulis buku, 

penelitian tindakan kelas, pengembangan e-learning, dan pelatihan tentang peran dosen 

wali. Pelatihan dari Direktorat penelitian dan pengabdian masyarakat yaitu: workshop 

penulisan jurnal dan pelatihan pengajuan karya ilmiah. Pelatihan dari Bagian satuan 

penjaminan mutu yaitu : awareness ISO 9001:2008 dan ISO 9001:2015, dan pelatihan 

document control. Pelatihan dari Bagian satuan audit internal yaitu : pelatihan auditor. 

 

Hasil implementasi pembinaan program studi adalah 

1. Tercapainya akreditasi A untuk 1 program studi yaitu Prodi Manajemen  

2. Tercapainya akreditasi B untuk 8 program studi, yaitu: S1 Teknik Informatika, S1 

IIB Darmajaya telah membina pengembangan program studi 
dalam dan akreditasi 
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Sistem Komputer, S1 Sistem Informasi, D3 Teknik Komputer, D3 Manajemen 

Informatika dan S2 Manajemen,  

3. Tercapainya akreditasi C untuk 1 program studi, yaitu: S2 Teknik Informatika yang 

saat ini dalam proses pengajuan re-akreditasi.  

4. Diperolehnya standar ISO 9001:2008 pada tahun 2008 dan upgrade ISO 9001:2015 

tahun 2017, penghargaan 50 perguruan tinggi terbaik dalam penerapan penjaminan 

mutu tahun 2009. 

 

2.4.5 Jelaskan ketersediaan dan pelaksanaan basis data institusi dan program studi untuk 

mendukung penyusunan dokumen evaluasi diri.  

 

 

 
Basis data institusi dan program studi tersedia lengkap dan dapat diakses setiap saat melalui 

portal resmi IIB Darmajaya.   Basis data dikelola oleh Biro Information Center and Technology 

(ICT).  

Aplikasi www.darmajaya.ac.id  adalah portal yang dapat diakses oleh seluruh civitas 

academica untuk memperoleh data dan informasi terkait proses-proses akademik maupun 

non-akademik. Aplikasi ini dikelola oleh ICT, Sistem Informasi yang ada selain portal resmi 

Institut Inforamtika dan Bisnis Darmajaya antaralain SIM Akademik, program Studi, SIM 

perpustakaan, LP4M, e-jurnal Darmajaya, dan alumni. 

1. Basis data ada di Evaluasi program studi berbasis evaluasi diri (Epsbed) dan 

Pangkalan data perguruan tinggi (PDPT) yang dilaporkan secara resmi setiap semester 

ke Dikti. IIB Darmajaya juga secara mandiri mengembangkan pangkalan data 

elektronik, sebagai basis data internal yang digunakan sebagai alat yang membantu 

institusi dan program studi dalam mengukur kinerja sasaran mutu berbasis renstra.  

2. IIB Darmajaya juga mengembangkan sistem manajemen akreditasi program studi 

yang tujuannya untuk membantu evaluasi diri institusi dan prodi setiap tahun dalam 

rangka mempersiapkan akreditasi program studi.  

 

Informasi 7 standar akreditasi telah diimpelemtasikan pada web 
IIB Darmajaya dan program studi 
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Gambar 2.3 SIM Institusi http://darmajaya.ac.id 
 

 
Gambar 2.4 SIM Akademik http://siska.darmajaya.ac.id 

 

 

Gambar 2.5 SIM Perpustakaan http://digilib.darmajaya.ac.id 
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Gambar 2.6 SIM Ikatana Alumni http://alumni.darmajaya.ac.id 
 

 
 

Gambar 2.7 SIM Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
http://lp4m.darmajaya.ac.id 

 

 
 

Gambar 2.8 SIM e-jurnal http://jurnal.darmajaya.ac.id 
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2.4.6 Tuliskan jumlah program studi yang ada dan status akreditasi BAN-PT. 

Tabel 2.3 Jumlah Prodi dan Status Akreditasi BAN-PT 
No Nama Program Studi Jenjang Status Akreditasi 

1. Magister Teknik Informatika S2 C (proses reakreditasi) 

2. Magister Manajemen S2 B 

3. Teknik Informatika S1 B 

4. Sistem Informasi S1 B 

5. Sistem Komputer S1 B 

6. Teknik Komputer D3 B 

7. Manajemen Informatika D3 B 

8. Manajemen S1 A 

9. Akuntansi S1 B 

10. Akuntansi D3 B 
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