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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) 

Muhammadiyah Kuningan adalah salah satu Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah (PTM) di Kabupaten Kuningan. Sebagai perguruan 

tinggi yang baru berusia 6 (enam) tahun, pencapaian tujuan 

institusional yang telah ditetapkan belum banyak diraih dan dilakukan 

secara optimal. STKIP Muhammadiyah Kuningan selama 5 (lima) 

tahun pertama ini masih menfokuskan pada penyusunan dan 

perancangan aspek-aspek manajemen dasar tata kelola dan 

pengembangan kelembagaan. Oleh karena itu, banyak hal yang 

masih perlu diperbaiki dan dievaluasi untuk disempurnakan sehingga 

pengembangan lembaga ini terencana dengan baik melalui tahapan-

tahapan pelaksanaan yang terukur serta memiliki kepastian tujuan 

yang ingin dicapai. 

 

Perencanaan yang terukur, tahapan-tahapan pelaksanaan program 

yang dilakukan secara konsisten menjadi sangat penting dalam 

konteks perencanaan pengembangan sebuah lembaga, khusus 

perguruan tinggi. Sebab, dalam konsistensi dan keterukuran itu 

memiliki kepastian sebuah rencana pengembangan yang telah 

ditetapkan. 

 

Penyusunan Laporan Kinerja Institusi Perguruan Tinggi merupakan 

hasil evaluasi yang mencangkup penilaian seluruh proses 

pelaksanaan manajemen pengembangan kampus, pelaksanaan 

proses pembelajaran dan pelayanan kepada peserta didik. Laporan 

Kinerja Institusi Perguruan Tinggi akan dijadikan pedoman sebagai 

bahan evaluasi dan perbaikan manajemen pengelolaan kampus.  
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1.2 Sejarah Berdirinya Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(STKIP) Muhammadiyah Kuningan 

 

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) 

Muhammadiyah Kuningan dirintis pendiriannya dimulai sejak bulan 

September 2009, tetapi baru secara resmi berdiri pada tanggal 22 

Desember 2010 melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia Nomor: 223/D/O/2010 tentang Izin 

Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Muhammadiyah Kuningan di Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa 

Barat yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan menyelenggarakan 5 

(lima) Program Pendidikan Sarjana dengan Program Studi : 

1. Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi/Ilmu Komputer. 

2. Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. 

3. Pendidikan Matematika. 

4. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. 

5. Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah/Sunda. 

 

Proses usulan pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kuningan kepada Kementerian 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral 

Pendidikan Tinggi berjalan cukup lama dan mengalami keterlambatan 

dari waktu yang diperkirakan. Keterlambatan itu terjadi karena 

pengesahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan 

Hukum Pendidikan (UU BHP) menuai kritik dan gugatan. Tim advokasi 

Koalisi Pendidikan mewakili pemohon principal yang terdiri dari 

mahasiswa, guru, dosen, orang tua murid, pegawai swasta, Yayasan 

Sarjana Wiyata Tamansiswa Yogyakarta, Sentra Advokasi untuk Hak 

Pendidikan Rakyat, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

mengajukan gugatan dan atau mendaftarkan secara resmi 
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permohonan Judicial Review atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2009 ke Mahkamah Konstitusi.  

 

Tepat tanggal 31 Maret 2009 Mahkamah Konstitusi (MK) dalam 

sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 

tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) menyatakan UU tersebut 

inkonstitusiona karena bertentangan dengan Undang Undang Dasar 

1945. Artinya, setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut 

terjadinya kekosongan landasan hukum dan peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang pendirian dan pengelolaan lembaga 

pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Oleh karena itu, 

terlambatnya izin operasional Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kuningan mengalami 

keterlambatan tersebut karena menunggu terbitnya Peraturan 

Pemerintah pengganti undang-undang yang bisa mengatur hal 

tersebut. 

 

Pada tahun 2012 melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 133/E/O/2012 tertanggal 20 

April 2012 program studi yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kuningan 

bertambah dengan terbitnya izin operasional penyelenggaraan 

Program Pendidikan Sarjana Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar (PGSD/S1). 

 

Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan proses penjaminan mutu 

terhadap pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Sekolah 

Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah 

Kuningan. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu 

mengajukan akreditasi program studi ke Badan Akreditasi Nasional 
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Perguruan Tinggi (BAN-PT). Berikut disajikan daftar nama seluruh 

program studi beserta status akreditasinya. 

 

Tabel 1.1 

Status Akreditasi Program Studi di Lingkungan  

STKIP Muhammadiyah Kuningan 

 

No. Program Studi 

Status 

Akreditasi 

BAN-PT 

Nomor SK Akreditasi 

BAN-PT 

1. 

Pendidikan Teknologi 

Informasi dan komunikasi / 

Ilmu Komputer 

B 
809/SK/BAN-

PT/Akred/S/IV/2019 

2. 
Pendidikan Jasmani 

Kesehatan dan Rekreasi 
B 

5561/SK/BAN-PT/Ak-

PPJ/S/IX/2020 

3. Pendidikan Matematika B 
0712/SK/BAN-

PT/Akred/S/III/2017 

4. 
Pendidikan Guru 

Pendidikan Anak Usia Dini 
B 

237/SK/BAN-PT/Ak-

PPJ/S/I/2021 

5. 
Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Daerah/Sunda 
B 

7023/SK/BAN-PT/Ak-

PPJ/S/XI/2020 

6. 
Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar 
B 

0424/SK/BAN-

PT/Akred/S/I/2017 

7. Akreditasi Lembaga C 
144/SK/BAN-

PT/Akred/PT/III/2019 

 
 

 
 
 

 
  

http://upmk.ac.id/media/1519048077sa_pmtkb-1.jpg
http://upmk.ac.id/media/1519048077sa_pmtkb-1.jpg
http://upmk.ac.id/media/1519048093sa_pgsdb-1.jpg
http://upmk.ac.id/media/1519048093sa_pgsdb-1.jpg
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BAB II 

SITUASI INTERNAL DAN SITUASI EKSTERNAL  

 

2.1 Situasi Internal (Kekuatan Dan Kelemahan) 

A. Kepemimpinan (Leadership) 

1).  Kekuatan 

Komitmen Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) 

Muhammadiyah Kuningan dalam berbagai bidang sangat tinggi. 

Berbagai kebijakan dirumuskan untuk menjadi dasar penyusunan 

program secara bertahap hingga 30 (dua puluh) tahun ke depan 

(2010-2040). Program tersebut disusun dengan mengedepankan 

prioritas pada pengembangan bidang akademik, sumber daya 

manusia, sarana prasarana, keuangan, serta system informasi dan 

penguatan kerjasama (networking). 

2).  Kelemahan 

Komampuan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(STKIP) Muhammadiyah Kuningan untuk membangun organisasi 

yang sehat belum optimal seperti manajemen yang bersih dan 

transparan (good and clean governance). Kondisi tersebut tampak 

dalam berbagai hal diantaranya efisiensi dan efektivitas 

pengelolaan sumber daya yang belum tercapai, seperti: 

pengaturan beban kerja dosen yang masih kurang spesifik, dosen 

yang dilibatkan diberbagai aktivitas yang masih bersifat 

administrative, sehingga tidak dapat berkonsentrasi melaksanakan 

tugas utama Catur Dharma Perguruan Tinggi. Artinya, belum 

terbangunnya kultur tata kelola akademik yang sehat. 

 



6 
 

 

B.  Relevansi Pendidikan 

1).  Kekuatan 

a).  Memiliki enam (6) program studi yang mampu mengakomodasi 

kebutuhan guru yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat dari 

berbagai tingkatan pendidikan. 

b). Data lima tahun terakhir menunjukan lulusan dapat bersaing 

memasuki arah baru tata kelola lembaga pendidikan semua 

tingkatan mulai bergeser dari tata kelola berbasis social service 

minded menuju industry financial minded  yang menandakan 

persaingan dalam berbagai bidang semakin kompetitif, 

khususnya memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). 

c). Jumlah dosen dengan pendidikan S1 sebesar 15%, pendidikan 

S2 sebesar 82,5% dan pendidikan S3 2,5% dari berbagai 

bidang ilmu yang dibutuhkan program studi yang 

diselenggarakan. 

e). Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) 

Muhammadiyah Kuningan memberikan kesempatan belajar 

yang lebih baik bagi masyarakat dengan memberikan pilihan 

seleksi masuk, memberikan beasiswa, serta menerma kurang 

lebih 1.000 mahasiswa per tahun. 

f). Peningkatan jumlah koleksi pustaka per tahun dan sarana 

multimedia (hotspot area) yang memberikan kemudahan 

informasi segenap mahasiswa dan dosen maupun komunitas 

luar kampus. 
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g). Kurikulum yang digunakan sudah berorientasi dunia kerja, yaitu 

kurikulum dengan basis Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI). 

2). Kelemahan 

a) Jumlah dosen tetap yang berpendidikan S3 baru mencapai 

2,5% kurang. 

b) Jumlah dana yang dimiliki sangat terbatas. 

c) Jumlah lulusan yang sudah bekerja belum terdata dengan baik, 

bahkan masih banyak lulusan yang belum bekerja sebagai 

pegawai tetap. 

d) Latar belakang pendidikan dosen tetap tidak linier antara 

pendidikan S1 dengan S2-nya. 

C. Atmosfir Akademik (Academic Atmosfir) 

1).  Kekuatan 

a) Semakin meningkatnya kualitas dosen, baik dalam pencapaian 

gelar, jabatan fungsional, dan dosen bersertifikasi pendidik. 

b) Adanya program hibah kompetensi yang diperoleh dan 

digunakan untuk perbaikan proses belajar mengajar dan inovasi 

pembelajaran. 

c) Adanya kerja sama dalam negeri dan luar negeri dalam proses 

atmosfir akademik yang telah ditindaklanjuti oleh sekolah tinggi 

dan program studi. 

2). Kelemahan 

a) Program kerja sama dalam negeri dan luar negeri dalam proses 

atmosfir akademik belum ditindaklanjuti secara optimal. 
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b) Belum adanya penelitian yang dilakukan dengan kualitas yang 

baik dan berpeluang memiliki nilai tawar standar dalam kerja 

sama penelitian. 

c) Perolehan hak paten, publikasi ilmiah, dan tulisan dalam bentuk 

buku masih rendah. 

d) Rendahnya relevansi antara kegiatan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat menjadi penyebab lemahnya 

efetivitas pembelajaran mahasiswa. 

e) Indek Prestasi Komulatif (IPK) lulusan yang relative tinggi, 

namun tidak selalu searah dengan masa tunggu lulusan untuk 

memperoleh pekerjaan. 

f) Kultur akademik belum terbangun dengan baik, baik secara 

internal maupun eksternal. Bahkan, persaingan antar perguruan 

tinggi yang ada di Kuningan tidak sehat. 

D.  Manajemen Internal (Internal Management) 

1). Kekuatan 

a) Penyusunan rencana anggaran diawali dengan pembentukan 

panitia anggaran yang anggotanya mewakili semua unsur unit 

kerja yang ada. Selanjutnya, hasil kerja penyusunan rencana 

anggaran oleh panitia anggaran merupakan bahan rapat 

pimpinan. 

b) Adanya Standar Operasional Prosedur yang baku dalam 

mekanisme pengajuan dan pelaporan anggaran setiap unit kerja 

dalam rangka memenuhi kebutuhan masing-masing unit kerja. 

c) Manajemen pelayanan keuangan, baik dalam pembayaran 

mahasiswa maupun penggajihan karyawan sudah berbasis 

perbankan. 
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d) Adanya penghargaan bagi penerbitan bahan ajar dan publikasi 

ilmiah, baik di jurnal local, nasional maupun internasional. 

e) Adanya insentif ketepatan waktu kehadiran karyawan dan 

dosen setiap hari kerja, serta pemberian penghargaan khusus 

“Award” kepada dosen dan karyawan terbaik. 

f) Rekruitmen dosen dan tenaga kependidikan mengacu pada 

kebutuhan berdasarkan rasio dosen-mahasiswa, dan melalui 

tes atau interwiew khusus ditingkat pimpinan yang membidangi 

tentang kepegawaian. 

2). Kelemahan 

a) Perencanaan belum mengacu pada kebutuhan riil, dan masih 

didasarkan pada pagu anggaran tahun sebelumnya dengan 

beberapa penyesuaian untuk tahun yang akan dating, serta 

didasarkan pada memo atau perintah pimpinan yang bersifatnya 

tidak direncanakan sebelumnya. 

b) Belum adanya mekanisme evaluasi dan monitoring internal 

yang berkelanjutan dalam pengadaan, penggunaan dan 

pelaksanaan anggaran. 

c) Sistem keuangan belum berorientasi pada output  danoutcome,  

tetapi masih berorientasi pada input dan proses sehingga tujuan 

dari setiap kegiatan belum terencana dengan baik. 

d) Belum tersedianya system infornasi keuangan dan penerimaan 

mahasiswa saat pembayaran yang dapat diakses secara online. 

e) Pelaksanaan anggaran dan perencanaannya masig bersifat 

terpusat. Hal ini menyebabkan perencanaan dan pelasanaan 

berjalan terpisah. 
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f) Rekruitmen tenaga dosen dan tenaga kependidikan masih 

belum terencana dengan baik sesuai dengan kebutuhan. 

g) Masih rendahnya kapasitas tenaga administrasi dalam 

mendukung kinerja organisasi. 

h) Manajemen Sumber Daya Manusia masih kurang dapat 

membangun efektivitas dan efisiensi. 

i) Masih rendahnya kemampuan program studi dalam 

mengembangkan kapasitas perencanaan berbasis kinerja. 

E. Keberlanjutan (Sustainability) 

1).  Kekuatan 

a) Memiliki Badan Usaha Perguruan Tinggi (BUPT) yang berbadan 

hukum dengan unit usaha, yaitu: Bimbel Matematika-Mu, Jaring 

Desa, Digital Marketing, Pusat Pelatihan, Coppy Center, 

Muhammadiyah Sport Industry, Labschool PAUD, Koperasi, 

Alma Minimarket, Prohajj, Mbe Honey, dan Massago. Badan 

Usaha Perguruan Tinggi (BUPT) tersebut, didirikan sebagai 

sumber tambahan pendapatan kampus diluar SPP dan DPP 

dalam upaya meningkatkan kemampuan dana tambahan untuk 

memenuhi kebutuhan ideal dalam pelaksanaan kegiatan Catur 

Dharma Perguruan Tinggi. 

b) Memiliki potensi sumber daya pengembangan usaha internal 

yang masih memungkinkan menjadi sumber pendapatan 

kampus, seperti : potensi pengelolaan pusat kewirausahaan 

mahasiswa (cafeteria center), potensi pengelolaan lahan parkir 

kampus, potensi pengelolaan asrama mahasiswa, potensi 

pengembangan hotel kampus, dan potensi-potensi lainnya. 
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2). Kelemahan 

a). Kegiatan usaha Badan Usaha Perguruan Tinggi (BUPT) belum 

dilakukan secara maksimal, sehingga belum benar-benar bisa 

diandalkan menjadi sumber pendapatan untuk mendapatkan 

dana tambahan dalam mendani kegiatan pendidikan. 

b). Kesadaran dan dukungan terhadap pentingnya kehadiran dan 

pengelolaan Badan Usaha Perguruan Tinggi (BUPT) dan 

peluang pengembangannya dari sivitas akademika masih 

rendah. 

c). Manajemen pengelolaan Badan Usaha Perguruan Tinggi 

(BUPT) belum benar-benar dilakukan secara professional. 

F.  Efisiensi dan Produktivitas 

1).  Kekuatan 

a).  Sekolah Tinggi melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 

terus berupaya mendorong agar penggunaan dana dapat 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi Anggaran. 

b). Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) secara konsisten setiap 

akhir semester melakukan evaluasi kinerja dan memberikan 

penghargaan kepada dosen dan karyawan berprestasi dalam 

kegiatan gathering dosen dan karyawan. 

2). Kelemahan 

a).  Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) belum maksimal 

mendorong meningkatkan mutu dosen dan pengembangan 

model pembelajaran sehingga berdampak pada mutu lulusan, 

efisiensi dan produktivitas lulusan. 
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b). Resource sharing belum maksimal pada beberapa kegiatan, 

seperti saling memanfaatkan keahlian dosen, penggunaan 

beberapa laboratorium, dan ruang kuliah belum didukung 

dengan infocus dan slide proyektor. 

2.2 Situasi Eksternal (Peluang dan Ancaman) 

A. Peluang 

1).  Penawaran kerja sama dari dalam dan luar negeri yang cukup 

besar dalam kerangka networking, benchmarking, double degree,  

dan berbagai skema kerja sama lainnya. 

2). Sumber daya manusia dan sumber dana dari dalam dan luar negeri 

belum banyak digali untuk dimanfaatkan secara maksimal. 

3).  Secara geografis, Kabupaten Kuningan berada di Wilayah III 

Cirebon bersama Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, 

Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon merupakan daerah yang paling 

cocok dan potensial sebagai kawasan pengembangan 

permukiman, pariwisata dan pendidikan dengan iklim cuaca yang 

cukup sejuk dan dingin. Selain itu, berbatasan langsung dengan 

daerah pengembangan Priangan Timur (Pangandaran, Banjar dan 

Ciamis) dan beberapa daerah pengembangan perbatasan daerah 

Jawa Tengah seperti Kabupaten Brebes, Salem, Tegal dan 

Pemalang, sehingga memiliki potensi cukup besar untuk bersinergi 

dalam pengembangan daerah. 

4). Akses informasi yang tanpa batas dan semakin mudah dijangkau 

seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

5). Akses transfortasi darat yang baik didukung dengan semua jenis 

kendaraan umum tersedia dan jalan yang hamper seluruhnya 

berhotmik/beraspal. 
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6). Peraturan dan perundang-undangan yang diterbitkan oleh 

pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

melalui Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi tidak lagi 

mendikotomikan antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 

Perguruan Tinggi Swasta (PTS). 

7). Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan 

tinggi yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah 

sangat tinggi, dan memiliki pangsa pasar tersendiri di tengah-

tengah masyarakat. 

B. Ancaman 

1).  Tuntutan pemerintah bagi perguruan tinggi, khususnya Perguruan 

Tinggi Swasta (PTS) untuk meningkatkan daya saing bangsa 

melalui increase workplace productivity berpeluang untuk bersaing 

tidak sehat antar perguruan tinggi. Akhirnya, kebijakan pemerintah 

yang sering dituding sangat liberal memicu persaingan tidak sehat 

antar perguruan tinggi. 

2). Bertambahnya jumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang tumbuh dan berkembangan 

dengan membuka program studi yang sangat komptetitif, bahkan 

cenderung melahirkan persaingan tidak sehat khususnya antar 

perguruan tinggi swasta. 

3). Persaingan kerja lulusan semakin ketat, akibat jumlah lulusan 

perguruan tinggi meningkat tetapi tumbuh dan berkembangnya 

lapangan kerja sangat rendah. 

4). Era globalisasi dan pasar bebas seiring dengan diberlakukannya 

kawasan Masyarakat Ekomoni Asean (MEA) atau Asean 

Community, menuntut daya inovasi dan kreativitas yang harus 

dilakukan sivitas akademika Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 
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Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kuningan sangat tinggi untuk 

meningkatkan nilai jual dan nilai tawar di pasar bebas tersebut. 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 
 
3.1 Program Kerja 
 

Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Kerja 

STKIP MUHAMMADIYAH KUNINGAN 

 

QUALITY 
DIMENSION 

LOCUS INDICATOR PROGRAMS ORGANIZER 
GOAL 

REACHED UNREACHED 

Keandalan 
(reliability) 

  Mempunyai Visi, 
Misi, Tujuan dan 
Sasaran yang jelas 
dan terukur 

1. Sosialisasi Visi, Misi, 
Tujuan dan Sasaran 
lembaga dan prodi 

Pimpinan dan tim 
prodi 

√ 

 

 Mendapatkan 
akreditasi minimal B 
untuk seluruh 
Program Studi 
(Tahun 2019) 
 

1. Perbaikan dan 
penyempurnaan Statuta, 
Renstra dan Renop 

2. Penyusunan kurikulum 
pendidikan berbasis 
KKNI 

LPM, LPPM, 
LPK, LAIK TIM 
PRODI 

√ 

 

 Tertib administrasi  
 

1. Pelaksanaan sistem 
administrasi umum  dan 
sistem keuangan 

2. Evaluasi Sistem 
administrasi umum dan 
sistem keuangan 
bulanan 

Pimpinan, dosen 
dan karyawan 

√ 
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QUALITY 
DIMENSION 

LOCUS INDICATOR PROGRAMS ORGANIZER 
GOAL 

REACHED UNREACHED 

3. Evaluasi Sistem 
administrasi umum dan 
sistem keuangan 
Semesteran 

4. Evaluasi Sistem 
administrasi umum dan 
sistem keuangan 
tahunan 

5. Audit internal untuk 
Evaluasi Sistem 
administrasi umum dan 
sistem keuangan 

6. Audit Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah untuk 
Evaluasi Sistem 
administrasi umum dan 
sistem keuangan  

7. Audit BAN PT untuk 
Evaluasi Sistem 
administrasi umum dan 
sistem keuangan 

Responsiveness Ekstern  Maksimal 6 keluhan 
pelayanan akademik 
mahasiswa dalam 1 
bulan 

 Pelayanan akademik 

1. Program pelaksanaan 
dan evaluasi kepuasan 
mahasiswa terhadap 
pelayanan 

2. Membuat alur dan 

LPM dan Bagian 
Akademik 

√  
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QUALITY 
DIMENSION 

LOCUS INDICATOR PROGRAMS ORGANIZER 
GOAL 

REACHED UNREACHED 

mulai jam 7.30 
sampai jam 15.30 

 Konsisten 
memberikan 
pelayanan untuk 
kepuasan 
mahasiswa 

 Penyelesaian 
administrasi 
akademik 
(Keterangan kuliah, 
legalisir ijasah) 
selama 3 hari 

 pengurusan KTM, 
pembuatan SK 
diselesaikan 1 
minggu setelah 
semua persyaratan 
dipenuhi. 

 Tatap muka 
pembelajaran, UTS 
dan UAS 16 
pertemuan 

 Memaksimalkan 
SIAMIK mahasiswa 
dan dosen 

Prosedur administrasi 
3. Membuat jadwal 

pembuatan KTM 
berkoordinasi dengan 
prodi 

4. Sosialisasi SIAMIK 
kepada dosen dan 
mahasiswa 
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QUALITY 
DIMENSION 

LOCUS INDICATOR PROGRAMS ORGANIZER 
GOAL 

REACHED UNREACHED 
 Intern  Maksimal 3 keluhan 

pelayanan dosen 
dalam 1 bulan 

 Pelayanan dosen 
mulai jam 8.00 
sampai jam 15.00 

 Menjaga kebersihan 
ruang kuliah, toilet, 
taman dan lapangan 
STKIP 
Muhammadiyah 
kuningan 

1. Program pelaksanaan 
dan evaluasi kinerja 
karyawan dan dosen 

2. Penyediaan sarana dan 
prasarana pembelajaran 
(infokus, fasiiltas kelas, 
kursi dan meja) 

3. Briefing karyawan dan 
dosen tetap (Sosialisasi 
standar mutu STKIP 
Muhammadiyah 
Kuningan, Motivasi Kerja, 
Doa dan Yel-yel) 
 

LPM, Bagian 
Akademik, 
Sapras, Prodi 

√ 

 

Competence Intern  Dosen memiliki 4 
kompetensi dasar 
pendidik (pedagogik, 
profesional, 
kepribadian dan 
sosial) 

 Dosen berlatar 
belakang pendidikan 
sesuai dengan 
program studi yang 
diselenggarakan 
(linier) 

1. Pelatihan dan 
pengembangan metode 
pembelajaran untuk 
dosen tetap dan dosen 
tidak tetap 

2. Pelatihan program 
penelitian dan 
pengabdian kepada 
masyarakat 

3. Pelatihan penulisan 
karya tulis ilmiah 
berstandar nasional dan 

WK I, Bagian 
Akademik, LPM 
 
 
 
LPPM 
 
 
WK I,  LPPM 
 
 
WK I, LPPM 
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QUALITY 
DIMENSION 

LOCUS INDICATOR PROGRAMS ORGANIZER 
GOAL 

REACHED UNREACHED 

 Dosen mampu 
melakukan penelitian 

 Dosen mampu 
melakukan 
pengabdian kepada 
masyarakat 

 Dosen mampu 
melakukan publikasi 
ilmiah nasional dan 
internasional 

 Dosen memiliki 
pengetahuan tentang 
kemuhammadiyahan 

 

internasional 
4. Membuat panduan 

penelitian dan 
pengabdian kepada 
masyarakat khusus 
dosen 

5. Membuat panduan 
penulisan karya ilmiah 
dosen 

6. Pengajian rutin 

 
 
LPPM 
 
Bagian 
Akademik 
LPPM 
 
 
LAIK 

 Ekstern  Menghasilkan 
lulusan dengan IPK 
rata-rata 3,3 

 70 % lulusan 
langsung bekerja 

 Menghasilkan calon 
guru profesional, 
bertanggung jawab 
dan beraklak mulia 

 Menghasilkan calon 
peneliti dan 
konsultan 

1. Kurikulum pembelajaran 
berbasis KKNI 

2. Membangun 
kemitraan/kerjasama 
dengan instansi 
luar/perusahaan 

3. Pelatihan kepemimpinan 
dan manajemen 
organisasi 
kemahasiswaan STKIP 
Muhammadiyah 
Kuningan (BEM, UKM) 

Bagian 
Akademik, LPK, 
PRODI 
WK I, Bagian 
Kerjasama dan 
PMB 
 
WK I, Bagian 
kemahasiswaan 
 
 
 

√ 
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QUALITY 
DIMENSION 

LOCUS INDICATOR PROGRAMS ORGANIZER 
GOAL 

REACHED UNREACHED 

 Menghasilkan calon 
entrephreneur 

 Menghasilkan 
lulusan dengan soft 
skill sesuai dengan 
minat bakat 
mahasiswa 

 Menghasilkan 
lulusan berakhlakul 
karimah 

 Menghasilkan 
lulusan yang mampu 
mengaplikasikan 
kepanduan di dunia 
pendidikan 
 

4. PROPESMABA 
(Program Pengenalan 
Mahasiswa Baru) 

5. Pelatihan penyusunan 
Program Kreativitas 
Mahasiswa (PKM)  

6. Pendelegasian 
mahasiswa berprestasi 

7. Pendelegasian 
mahasiswa dalam 
kegiatan Pekan Seni 
Mahasiswa Nasional 
(PEKSIMINAS) 

8. Pendelegasian 
mahasiswa dalam 
kegiatan Olimpiade Sains 
Nasional (OSN) 

9. Sertifikasi kemampuan 
baca tulis al-qur’an 
(sertifikat baca tulis al-
qur’an ) 

10. Sertifikasi praktek 
ibdah (sertifikat praktek 
ibadah) 

11. Sertifikasi 
kemampuan kepanduan 

WK I, Bagian 
Kerjasama dan 
PMB 
WK I, LPPM 
 
 
Bagian 
kemahasiswaan 
 
WK I, Bagian 
kemahasiswaan 
 
 
WK I, Bagian 
kemahasiswaan 
 
 
WK I, LAIK 
 
 
 
WK I, LAIK 
 
 
WK I, Bagian 
Kemahasiswaan 
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QUALITY 
DIMENSION 

LOCUS INDICATOR PROGRAMS ORGANIZER 
GOAL 

REACHED UNREACHED 

(sertifikat kepanduan) 
12. Sertifikasi 

kemampuan bahasa 
inggris (sertifikat Toefl) 

 

 
 
WK I, UPT 
Bahasa 

Access Ekstern  Membuat Web yang 
bisa diakses dimana 
saja oleh mahasiswa 
dan Dosen 

 e-learning sebagai 
media pembelajaran 
mahasiswa 

 Perpustakaan yang 
memadai dengan 
buku berstandar 
nasional dan 
internasional 

 Himpunan Alumni 
 

1. Program gemar 
membaca dan menulis 
untuk mahasiswa 

2. e-learning (media 
pembelajaran elektronik) 

3. Web STKIP 
Muhammadiyah 
Kuningan 

4. Membentuk himpunan 
alumni Prodi dan sekolah 
tinggi 

Perpustakaan 
 
 
SDI 
 
SDI 
 
 
WK I, Bagian 
Kemahasiswaan, 
Prodi 
 

√ 

 

 Intern  Membuat Web yang 
bisa diakses dimana 
saja oleh dosen 

  e-learning dosen 

 Jaringan Internet 
kampus 
 

1. Membuat e-learning 
(media pembelajaran 
elektronik) 

2. Web STKIP 
Muhammadiyah 
Kuningan 

3. Memperluas jaringan 

SDI 
 
 
 
 

√ 
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QUALITY 
DIMENSION 

LOCUS INDICATOR PROGRAMS ORGANIZER 
GOAL 

REACHED UNREACHED 

internet disekitar kampus 
yang bisa diakses oleh 
dosen dan mahasiswa 
 

Courtesy 
(Kesopan 
santunan) 

Intern Karyawan  

 Memakai dasi, 
kemeja, celana 
bahan dan sepatu 
(Laki-laki) 

 Memakai jilbab, 
kemeja dan rok 
panjang 
(Perempuan) 

 Senyum, 
mengucapkan Salam 

 Mengucapkan “ Ada 
yang bisa di bantu ? 
“ pada saat akan 
melayani. 

 Mengucapkan “ 
Terimakasih “ 
setelah selesai 
melayani. 
 

Dosen  

 Memakai kemeja, 

1. Pelaksanaan dan 
evaluasi kesopan 
santunan karyawan dan 
dosen terhadap 
mahasiswa dalam 
berpakaian 

2. Pelaksanaan dan 
evaluasi kesopan 
santunan karyawan dan 
dosen terhadap 
mahasiswa dalam 
berbicara 

LPM dan Bagian 
Kepegawaian 

√ 
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QUALITY 
DIMENSION 

LOCUS INDICATOR PROGRAMS ORGANIZER 
GOAL 

REACHED UNREACHED 

celana bahan, dasi, 
dan sepatu  

 Memakai belezer, 
dan bawahan rok, 
berkerudung, dan 
memakai sepatu. 

 Menjaga kode etik 
akademik 

 Menjaga kode etik 
dosen dan 
mahasiswa 
 

 Ekstern  Mahasiswa memakai 
kemeja, celana 
bahan dan sepatu 

 Mentaati peraturan 
dan tata tertib 
kampus STKIP & 
STMIK 
Muhammadiyah 
Kuningan 

 

1. Pelaksanaan dan 
evaluasi kesopan 
santunan karyawan dan 
dosen terhadap 
mahasiswa dalam 
berpakaian 

2. Pelaksanaan dan 
evaluasi kesopan 
santunan karyawan dan 
dosen terhadap 
mahasiswa dalam 
berbicara (Pemberian 
fanishmen terhadap 
pelanggaran tata tertib 

LPM dan Bagian 
kepegawaian 

√ 
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QUALITY 
DIMENSION 

LOCUS INDICATOR PROGRAMS ORGANIZER 
GOAL 

REACHED UNREACHED 

kampus) 
 

Communication   Berkomunikasi 
Menggunakan 
bahasa sunda, 
bahasa Indonesia 
bahasa arab dan 
Bahasa Inggris  

 Memanfaatkan 
Internet sebagai 
media informasi 
dengan mengakses 
Web Kampus 

 Memanfaatkan 
Internet sebagai 
sumber informasi 

 Perpustakaan 
sebagai sumber 
informasi 

 Koordinasi antar 
lembaga, program 
studi, dosen dan 
karyawan 

1. English day 
2. Satu hari berbahasa arab 
3. Menggunakan bahasa 

sunda dan bahasa 
indonesia dengan baik 
dan benar 

4. Membuat daftar 
kunjungan mahasiswa 
yang mengakses web 
kampus 

5. Dosen wajib 
menyediakan bahan 
pembelajaran melalui e-
learning 

6. Membuat daftar 
kunjungan yang 
membuka e-learning  

7. Rapat Rutin Pimpinan 
minimal 1 bulan sekali 

8. Rapat Rutin Lembaga 
minimal 1 bulan sekali 

9. Rapat Rutin program 
studi minimal 1 bulan 
sekali 

UPT Bahasa 
 
 
 
 
 
SDI 
 
 
 
SDI 
 
 
 
SDI 
 
 
Ketua 

 

√ 
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QUALITY 
DIMENSION 

LOCUS INDICATOR PROGRAMS ORGANIZER 
GOAL 

REACHED UNREACHED 
Credibility 
(Kepercayaan) 

Ekstern  Mahasiswa rata-rata 
lulus dalam waktu 4 
tahun 

 Menghasilkan 
lulusan dengan IPK 
rata-rata 3,3 

 Menghasilkan 
entrephreneur dalam 
bidang pendidikan 

 Menghasilkan 
peneliti dalam bidang 
pendidikan 

 Menghasilkan 
konsultan pendidikan 

 

1. Membuat pedoman 
akademik  

2. Tata tertib kampus 
3. Beasiswa Mahasiswa 

Berprestasi 
4. Mengundang lembaga-

lembaga pendidikan, 
pengusaha dalam acara 
pra wisuda/wisuda 

Ketua, WK I, 
LPM 

√ 

 

 Intern  Menjaga nama baik 
lembaga 

 Menciptakan etos 
kerja yang kompetitif 
 

1. Pelaksanaan dan 
evaluasi kode etik 
dosen dan tata tertib 
mahasiswa 

2. Pemberian 
penghargaan bagi 
pegawai dan dosen 
yang berprestasi 

 

Ketua, WK II, 
LP2M 

√ 

 

Security  Lembaga 

 Memiliki Izin 

1. Pengarsipan dokumen 
surat izin operasional 

WK I, WK II, 
Bagian 

√ 
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QUALITY 
DIMENSION 

LOCUS INDICATOR PROGRAMS ORGANIZER 
GOAL 

REACHED UNREACHED 

Opersional 
Perguruan Tinggi 

 Akreditasi 
 
Dosen  

 Dosen memilki NIDN 

 Perbandingan dosen 
dan mahasiswa 1 : 
30 untuk setiap prodi 

 
Staf/Karyawan 

 Menjaga dan 
memelihara fasilitas 
kampus  

 Menjaga keamanan 
dan ketertiban 
kampus (Satpam) 

 Menjaga keamanan 
dan ketertiban area 
parkir (Satpam) 

 Menjaga kebersihan 
kampus (Caraka) 
 

Perguruan Tinggi 
2. Pengarsipan dokumen 

sertifikat akreditasi prodi 
dan lembaga Perguruan 
Tinggi 

3. Pengarsipan bukti NIDN 
dosen 

4. Pelaksanaan dan 
evaluasi proses NIDN 
dosen 

5. Membaca dan 
memahami SOTK 

6. Pelaksanaan dan 
evaluasi keamanan, 
ketertiban dan 
kebersihan  kampus 

7. Rekruitmen dosen 

akademik, 
Bagian 
Kepegawaian, 
LPM,  
 

Understanding   Program studi yang 
dibuka sesuai 
dengan kebutuhan 

Pembukaan program studi 
baru 
 

Ketua, WK I. 
LPM 
 

√ 
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QUALITY 
DIMENSION 

LOCUS INDICATOR PROGRAMS ORGANIZER 
GOAL 

REACHED UNREACHED 

pasar 

 Pembatasan jumlah 
penerimaan 
mahasiswa pada 
prodi tertentu 

 

 
Seleksi mahasiswa baru 

 
Bagian 
Kerjasama dan 
PMB 

Tangibles 
(Bukti Fisik) 

 Fasilitas Fisik (Target 4 
tahun ke depan) 

 Gedung Rektorat 

 Gedung BUMK 

 Ruang Kuliah = 50 
Ruang kuliah dengan 
standar 1 proyektor, 
meja dan bangku 
dosen, bangku 
mahasiswa 50 

 Laboratorium = 20 
Ruang Laboratorium 
sesuai dengan 
standar kebutuhan 
setiap prodi 

 Lapangan Olahrga = 
5 
Lapangan dengan 
standar nasional 

 Kantin kampus 

1. Membangun gedung 
rektorat  

2. Membangun gedung 
BUMK 

3. Menambah 50 ruang 
kuliah dengan standar 1 
proyektor, 1 meja dan 1 
bangku dosen, dan 40 
kursi mahasiswa 

4. Membangun 20 Ruang 
Laboratorium sesuai 
dengan standar 
kebutuhan setiap prodi 

5. Membangun 5 
Lapangan olahraga 
dengan standar 
nasional 

6. Membangun unit usaha 
kampus (kantin 
kampus) 

BPH, Pimpinan 
Lembaga, LPM.  
Sapras  
 
 
 
Sapras  
 
 
 
Sapras  
 
 
 
 
 
 
BUPT 

√ 
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QUALITY 
DIMENSION 

LOCUS INDICATOR PROGRAMS ORGANIZER 
GOAL 

REACHED UNREACHED 

 Minimarket  

 Toilet = 30 
Toilet dengan 
standar mewah 
 

7. Membangun minimarket 
8. Membangun dan 

memelihara toilet 
dengan standar mewah 

Constancy of 
purpose 

  Mahasiswa rata-rata 
lulus dalam waktu 4 
tahun 

 Menghasilkan 
lulusan dengan IPK 
rata-rata 3,3 

 Menghasilkan 
lulusan yang 
profesional, 
bertanggungjawab 
dan berakhlak mulia 

 80% mahasiswa 
setelah lulus 
langsung bekerja 

 

1. Penyusunan kurikulum 
berbasis KKNI 

2. Program pembelajaran 
berbasis KKNI 

3. Rapat rutin setiap hari 
rabu (rabuan) 
dilaksanakan oleh tiap 
prodi/lembaga 

4. Job Fair bursa kerja 
 
 

WK I, Bagian 
AKademik, LPM, 
PRODI, LPK 

√ 

 

New philosophy  STKIP Muhammadiyah 
Kuningan 

 Mau jadi guru ? 
Kuliah aja di STKIP 
Muhammadiyah 
Kuningan 

Sosialisasi slogan dan 
filosofi STKIP 
Muhammadiyah Kuningan 

 

√ 
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QUALITY 
DIMENSION 

LOCUS INDICATOR PROGRAMS ORGANIZER 
GOAL 

REACHED UNREACHED 

 Yang baru yang 
berdaya saing 
 

Price tag 
awarding of 
business 

 Sistem keuangan 
berstandar Nasional 
 
Biaya kuliah bisa dicicil 
3 kali 

 Perbulan 

 Registrasi 40% 
UTS 30% 
UAS 30% 

 
Sistem penggajihan 
berstandar Kebutuhan 
hidup layak (KHL) 
 

1. Melaksanakan dan 
evaluasi penggunaan 
sistem keuangan 
bulanan 

2. Evaluasi penggunaan 
sistem keuangan 
semesteran 

3. Evaluasi penggunaan 
sistem keuangan 
tahunan 

4. Audit internal sistem 
keuangan  

5. Audit Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah untuk 
system keuangan 

6. Audit BAN PT untuk 
system keuangan 
 

LPM, WK II, 
Bagian 
Keuangan 

√ 

 

Mass inspection   Promosi perguruan 
tinggi 
(Promosi 
dilaksanakan 
sepanjang tahun) 

1. Program promosi STKIP 
Muhammadiyah 
Kuningan 

2. Wisuda STKIP 
Muhammadiyah 

WK I, Bagian 
Kerjasama dan 
PMB 
WK I, Bagian 
Akademik 

√ 
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QUALITY 
DIMENSION 

LOCUS INDICATOR PROGRAMS ORGANIZER 
GOAL 

REACHED UNREACHED 

 Pemberian 
penghargaan bagi 
mahasiswa 
berprestasi 

 Kerjasama dengan 
instansi di luar 
kampus atau 
perguruan tinggi lain 

 

Kuningan 
3. Beasiswa Mahasiswa 

Berprestasi 
4. Mengundang lembaga-

lembaga pendidikan, 
pengusaha dalam acara 
pra wisuda/wisuda 

5. Kerjasama penelitian 
dan pengabdian kepada 
masyarakat 
 

 
Bagian 
Kemahasiswaan 
Bagian 
Kesekretariatan 
 
 
WK I, LPPM 

Continuous 
improvement 

  Tahun 2022/2023 
sudah menjadi 
Universitas 
Muhammadiyah 
Kuningan 

 Dalam waktu 5 tahun 
akreditasi A untuk 
seluruh program 
studi 

 Dalam waktu 3 tahun 
sudah menjalin 
kerjasama dengan 
perguruan tinggi 
nasional 

 Dalam waktu 5 tahun 

1. Pelaksanaan dan 
evaluasi program kerja 

2. Pembukaan prodi baru 
untuk persiapan menjadi 
universitas 

3. Pelaksanaan dan 
evaluasi TQM (Total 
Quality Manajment) 
dengan metode PDCA 
(Plan, Do, Cek, Action) 

4. Membangun kerjasama 
dengan pihak 
lain/perusahaan 

5. Briefing setiap hari 
sebelum melaksanakan 

LPM 
 
Ketua, WK I, 
LPM 
 
LPM 
 
 
 
 
WK II 
 
 
Struktural 
 

 

√ 
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QUALITY 
DIMENSION 

LOCUS INDICATOR PROGRAMS ORGANIZER 
GOAL 

REACHED UNREACHED 

sudah menjalin 
kerjasama dengan 
perguruan tinggi 
internasional 

 Dalam waktu 3 tahun 
Maksimal 3 keluhan 
pelayanan akademik 
mahasiswa dalam 1 
bulan 

 

aktivitas kerja 
6. Rapat Pimpinan 
7. Rapat dewan senat 

 
Ketua 
BPH, Ketua 

Training   Program pelatihan 
bagi karyawan dan 
dosen setiap 6 bulan 

 

1. Pelatihan trush building 
untuk karyawan dan 
dosen 

2. Pelatihan penyusunan 
kurikulum  

3. Pelatihan public 
speaking dan 
presentation skill untuk 
dosen dan karyawan 

 

LPM 

√ 

 

Supervision   Membuat tim audit 
Internal  

 Mengundang tim 
audit eksternal 

 

1. Pembentukan tim audit 
internal 

2. Audit Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah 

3. Akreditasi BAN PT 
 

Ketua, LPM   
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QUALITY 
DIMENSION 

LOCUS INDICATOR PROGRAMS ORGANIZER 
GOAL 

REACHED UNREACHED 
Fear   Perminatan Calon 

mahasiswa menurun 
lebih dari 30% 

 Jaringan Internet 
tidak berfungsi 
dengan baik 
 

Evaluasi penurunan 
perminatan mahasiswa 
baru 

LPM  

√ 

Barriers   Persaingan antar 
perguruan tinggi 
belum terjadi secara 
sehat 

 Belum terbangun 
budaya akademik 
yang sehat  

 

Pelatihan Trush Building 
untuk karyawan dan dosen 

LPM 

√ 

 

Slogans 
 
 
 
 
 
 

 Lembaga 

 Mau jadi guru ? 
Kuliah aja di STKIP 
Muhammadiyah 
Kuningan 

 
Dosen 

 Jujur dalam ilmu 
Santun dalam prilaku 
Nyata dalam bekerja 

 

Pelaksanaan dan evaluasi 
sosialisasi slogan 

LPM 

√ 
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QUALITY 
DIMENSION 

LOCUS INDICATOR PROGRAMS ORGANIZER 
GOAL 

REACHED UNREACHED 

Karyawan 

 Cerdas, tuntas dan 
ikhlas dalam bekerja 
(CETUTI) 

Mahasiswa 

 Menggapai langit, 
menggenggam dunia 
 

Quotas Intern Rasio Dosen dengan 
mahasiswa 1 : 30 pada 
setiap program studi 
 

Program perekrutan 
pegawai dan dosen 

WK I, Bagian 
Akademik, LPM 

√ 

 

 Ekstern Minimal 700 siswa 
lulusan SMA/MA dan 
SMK/MAK per tahun 
 

1. Promosi STKIP 
Muhammadiyah 
Kuningan 

2. Sistem seleksi 
mahasiswa baru 
 

WK I, Bagian 
Kerjasama dan 
PMB 
 

 

√ 

Pride in 
workmanship 

  Terbangunnya etos 
kerja yang kompetitif  

 Kerjasama dengan 
instansi atau 
perguruan tinggi lain 

 
 

1. Pelaksanaan dan 
evaluasi sistem 
keuangan 

2. Pemberian penghargaan 
bagi pegawai dan dosen 
yang berprestasi 

3. Briefing untuk pegawai 
dan dosen setiap hari 

LPM, WK II, 
bagian keuangan 
 
Bagian 
Kepegawaian 
 
Struktural 
 

√ 
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QUALITY 
DIMENSION 

LOCUS INDICATOR PROGRAMS ORGANIZER 
GOAL 

REACHED UNREACHED 

senin 
4. Membangun kerjasama 

dengan instansi atau 
perguruan tinggi lain 

 
WK II, Bagian 
Kerjasama dan 
PMB 
 

Education  Sarjana 
 

Pelaksanaan pendidikan 
Program sarjana 
 

 
√ 

 

Structure   Pimpinan, Dosen, 
Karyawan dan 
Mahasiswa 

 Bagan struktur 
kelembagaan dan 
tupoksinya 

Pelaksanaan dan evaluasi 
SOTK 
 

Ketua, LPM 

√ 
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3.2  Analisis Capaian Kinerja  

STRUKTUR ORGANISASI 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

MUHAMMADIYAH KUNINGAN 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Garis Komando 

 Garis Koordinasi 

 

 

Unit Penjaminan Mutu Prodi 

Prodi Ketua LP2M 

Tim Penjamin Mutu Eksternal Tim Penjamin Mutu  Internal 

Staf 
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Diagram Alir Penjaminan Mutu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSUN/TINJAU 

STANDAR 

MUTU 

AUDIT 

INTERNAL 

UPAYA 
MEMPERTA- 
HANKAN / 
MENING- 

KATKAN MUTU 

UPAYA MEMPERTA- 
HANKAN / MENING- 

KATKAN MUTU 

SUSUN 

PRIORITAS 

AUDIT 

INTERNAL 

PERUMUSAN 

KEBIJAKAN 

TTG MUTU 

PERUMUSAN 

KEBIJAKAN 

TTG MUTU 
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PROGRAM KERJA 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

(STKIP) MUHAMMADIYAH KUNINGAN 

 

No Program Kerja Komponen 
Pendukung 

Personil Bentuk 
Kegiatan 

Keterangan 

Membuat kebijakan mutu akademik 

1. Perbaikan Statuta - Dokumen Statuta 
- Tim Penyusun Statuta 

- Ketua & Wakil 
Ketua 

- Lembaga 
- Prodi 
- Kopertis 
- Arsip 

Rapat  

2. Perbaikan Renstra - Dokumen Renstra 
- Tim Penyusun 

Renstra 

- Ketua & Wakil 
Ketua 

- Lembaga 
- Prodi 
- Kopertis 
- Arsip 

Rapat  

3. Perbaikan Renop - Dokumen Renop 
- Tim Penyusun Renop 

- Ketua & Wakil 
Ketua 

- Lembaga 
- Prodi 
- Kopertis 
- Arsip 

 

Rapat  
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Membuat standar prosedur akademik 

1. Panduan Akademik Mahasiswa Dokumen Panduan 
akademik 

- Ketua & Wakil 
Ketua 

- Lembaga 
- Prodi 
- Arsip 
- Mahasiswa 

Rapat dan 
Sosialisasi 

 

2. Panduan Penulisan Karya Ilmiah Dokumen Panduan 
Penulisan Karya Ilmiah 

- Ketua & Wakil 
Ketua 

- Lembaga 
- Prodi 
- Dosen 
- Arsip 

Rapat dan 
Sosialisasi 

 

3. Panduan Sidang Proposal/Seminar Dokumen Panduan 
Sidang Proposal / 
Seminar 

- Ketua & Wakil 
Ketua 

- Lembaga 
- Prodi 
- Arsip 
- Mahasiswa 

Rapat dan 
Sosialisasi 

 

4. Jurnal internal Kampus (Empirika) Dokumen Jurnal - Dosen 
- Jurnal 

Rapat  
Sosialisasi 
Jurnal 

 

Sosialisasi, Pelatihan dan Konsultasi  

1. Sosialisasi Standar Mutu STKIP 
Muhammadiyah Kuningan 

Dokumen Standar Mutu 
STKIP Muhammadiyah 
Kuningan 

Dosen dan 
Karyawan 

Rapat  

2. Sosialisasi Tata Tertib Mahasiswa Dokumen Tata Tertib 
Mahasiswa 

Karyawan, Dosen 
dan Mahasiswa 

Tata Tertib 
di Papan 
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Informasi 
Rapat 

3. Sosialisasi Kode etik Dosen Dokumen Kode Etik 
Dosen 

Karyawan, Dosen 
dan Mahasiswa 

Rapat  

4. Sosialisasi Slogan STKIP 
Muhammadiyah Kuningan 

Dokumen Slogan STKIP 
Muhammadiyah 
Kuningan 
 

Dosen  Rapat  

5. Pelatihan Penyusunan Kurikulum 
berbasis KKNI 

Dokumen Kurikulum 
Berbasis KKNI 

Dosen Lokakarya  

6. Pelatihan Kepemimpinan dan 
manajemn organisasi Sekolah Tinggi 

Materi Kepemimpinan 
Materi Manajemen 
Organisasi 
Materi Outbond 

Dosen dan 
Karyawan 

Out Bond  

7. Pelatihan Public Speaking dan 
Presentatioan Skill sebagai upaya 
peninggkatan kemampuan dosen 
dalam mengajar 

Materi Public Speaking 
Materi Presentation Skill 

Dosen Seminar  

8. Pelatihan dan pengembangan metode 
pembelajaran untuk dosen tetap dan 
dosen tidak tetap 

Materi Dosen Seminar  

9. Pelatihan penulisan karya tulis ilmiah 
berstandar nasional dan internasional 

Materi Penulisan karya 
ilmiah 

Dosen Seminar  

10. Pelatihan program penelitian dan 
pengabdian kepada masyaraka 
 
 

Materi Program 
Penelitian dan 
pengabdian kepada 
Masyarakat 
 

Dosen Seminar  
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Melakukan monitoring dan evaluasi  

1. Evaluasi standar mutu STKIP 
Muhammadiyah Kuningan 

Dokumen Evaluasi  Lembaga dan Prodi Audit 
Internal 

 

2. Evaluasi kepuasan Mahasiswa 
terhadap lembaga 

Dokumen Evaluasi  Mahasiswa 
 
Tim Pengolah 

- Kotak 
Saran 

- Angket 
- dosen 

 

3. Evaluasi kepuasan Mahasiswa 
terhadap sarana dan prasarana 
kampus 

Dokumen Evaluasi  Mahasiswa 
 
Tim Pengolah 

- Kotak 
Saran 

- Angket 
- dosen 

 

4. Evaluasi Kurikulum Pendidikan Prodi Dokumen Evaluasi  Prodi 
 

Audit 
Internal 

 

5. Evaluasi kepuasan Mahasiswa 
terhadap Prodi 

Dokumen Evaluasi  Mahasiswa 
 
Tim Pengolah 

- Kotak 
Saran 

- Angket 
- dosen 

 

6. Evaluasi kepuasan mahasiswa 
terhadap Kinerja Dosen 

Dokumen Evaluasi  Mahasiswa 
Tim Pengolah 

- Angket 
- dosen 

 

7. Evaluasi Kinerja Karyawan dan Staf Dokumen Evaluasi  Mahasiswa 
Tim Pengolah 

- Angket 
- dosen 

 

8. Evaluasi Sistem Organisasi dan Tata 
Kerja 

Dokumen Evaluasi  Prodi dan Lembaga 
 

Audit 
Internal 

 

9. Evaluasi sistem administrasi bulanan Dokumen Evaluasi  Prodi dan Lembaga 
 

Audit 
Internal 

 

10 Evaluasi sistem keuangan bulanan Dokumen Evaluasi  Bagian Keuangan, 
Prodi dan lembaga 
 

Audit 
Internal 
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11. Evaluasi sistem administrasi 
semesteran 

Dokumen Evaluasi  Prodi dan lembaga 
 

Audit 
Internal 

 

12. Evaluasi sistem keuangan semesteran Dokumen Evaluasi  Bagian Keuangan, 
Prodi dan lembaga 
 

Audit 
Internal 

 

13. Audit internal untuk Evaluasi Sistem 
administrasi umum dan sistem 
keuangan 
 

Dokumen Evaluasi  Tim audit internal 
STKIP 
Muhammadiyah 
Kuningan 

Audit 
Internal 

 

14. Audit Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
untuk Evaluasi Sistem administrasi 
umum dan sistem keuangan 

Dokumen Evaluasi  Tim Audit Pimpinan 
Pusat 
Muhammadiyah 

Audit 
Eksternal 

 

15. Audit BAN PT untuk Evaluasi Sistem 
administrasi umum dan sistem 
keuangan 

Dokumen Evaluasi Tim Audit BAN PT  Akreditasi  

16. Evaluasi Program promosi STKIP 
Muhammadiyah Kuningan 
 

Dokumen Evaluasi  Prodi dan lembaga 
 

Audit 
Internal 

 

Melakukan tindakan koreksi dan peningkatan mutu  

1. Memberikan rekomendasi atas hasil 
evaluasi kepada Ketua STKIP 
Muhammadiyah Kuningan 

Dokumen Hasil Evaluasi - LPM 
- Ketua dan Wakil 

Ketua 
- Prodi 
- Arsip 

Laporan 
dan 
Rekomenda
si kepada 
ketua 
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2.1. Program Studi 

2.1.1.  Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Program Kerja Prodi PTIK STKIP Muhammadiyah Kuningan 

 

No 
SASARAN 

PROGRAM 

TAHAPAN STRATEGI PENCAPAIAN 

2017 2018 2019 2020 2021 

1.  

 

 

PENDIDIKAN 

a. Pemutakhiran 

kurikulum 

Program Studi 

PTIK 

mengevaluasi 

kurikulum secara 

berkala 

Mengadakan 

lokakarya 

kurikulum dengan 

pimpinan. 

Workshop revisi 

SAP dan Silabus 

Mengadakan 

lokakarya 

mengenai mata 

kuliah yang sesuai 

dengan kebutuhan 

pengguna lulusan 

 

Mengaplikasikan 

mata kuliah KKL 

sebagai mata 

kuliah non-sks 

b. Peningkatan 

mutu lulusan 

secara 

konsisten 

Tersusunnya 

target mutu lulusan 

Program Studi 

PTIK 

IPK rata-rata 

lulusan Program 

Studi PTIK  

mencapai 3,10 

IPK rata-rata 

lulusan Program 

Studi PTIK  

mencapai 3,20 

IPK rata-rata 

lulusan Program 

Studi PTIK  

mencapai 3,30 

 

IPK rata-rata 

lulusan Program 

Studi PTIK  

mencapai 3,40 

c. Peningkatan 

kualitas dosen 

Mengirim dosen 

untuk mengikuti 

studi lanjut 

(S2 : 4% dan S3 : 

Mengirim dosen 

untuk mengikuti 

studi lanjut 

(S2 : 20% dan S3 : 

Mengevaluasi 

kompetensi 

dosen dalam 

bidang ICT 

Mengirim dosen 

dalam berbagai 

kegiatan ilmiah di 

tingkat lokal, 

Mengirim dosen 

yang sudah lulus 

S-3 untuk 

mengikuti post 
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24%) 30%) nasional maupun 

internacional  

doktor 

2. 

PENELITIAN 

a. Penyelenggara

an penelitian 

tematis 

Sosialisasi 

penelitian tematis 

Tersusunnya 

target mutu 

tahunan kegiatan 

penelitian tematis 

Terselenggaranya 

2 penelitian 

tematis yang 

dilakukan oleh 

dosen dalam 

kurun waktu 1 

tahun  di tingkat 

local. 

Terselenggaranya 

3 penelitian 

tematis antara 

dosen dan 

mahasiswa dalam 

kurun waktu 1 

tahun di tingkat 

lokal (universitas) 

 

Terselenggaran

ya 1  penelitian 

tematis yang 

dilakukan oleh 

dosen dalam 

kurun waktu 1 

tahun di tingkat 

nacional 

b. Peningkatan 

publikasi karya 

ilmiah 

Sosialisasi 

publikasi karya 

ilmiah 

Tersususnnya 

target publikasi 

karya ilmiah dosen 

Hasil penelitian 

ilmiah dosen 

dipublikasikan di 

jurnal Program 

Studi 

 Hasil penelitian 

ilmiah dosen dan 

mahasiswa 

dipublikasikan di 

jurnal universitas 

Hasil penelitian 

ilmiah dosen 

dipublikasikan 

di jurnal 

terakreditasi 

dikti 

3. 

PENGABDIAN MASYARAKAT 

Peningkatan 

peran serta 

Program Studi 

dalam 

pengembangan 

Tersusunnya 

rencana kegiatan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat yang 

Terselenggaranya 

4 kegiatan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat yang 

Terselenggaranya 6 

kegiatan 

pengabdian kepada 

masyarakat yang 

sesuai dengan 

Terselenggarany

a 1 kegiatan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

Terselenggaran

ya 1 kegiatan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 
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pendidikan berskala provinsi 

DKI Jakarta 

sesuai dengan 

bidang PTIK   

bidang PTIK   berskala provinsi 

(Kopertis) 

bertaraf  

nasional  

4. 

Ke-Muhammadiyah-an 

Peningkatan 

kepribadian 

sivitas akademika 

prodi terhadap 

ajaran dan 

amalan 

Muhammadiyah 

yang diselaraskan 

dengan ajaran 

Islam secara 

keseluruhan.  

 

Tersusunnya 

rencana kegiatan 

peningkatan 

kepribadian sivitas 

akademika prodi 

terhadap ajaran 

dan amalan 

Muhammadiyah. 

Terselenggaranya 

5 kegiatan 

peningkatan 

kepribadian sivitas 

akademika prodi 

terhadap ajaran 

dan amalan 

Muhammadiyah. 

Terselenggaranya 6 

kegiatan 

peningkatan 

kepribadian sivitas 

akademika prodi 

terhadap ajaran dan 

amalan 

Muhammadiyah. 

Terselenggarany

a 7 kegiatan 

peningkatan 

kepribadian 

sivitas 

akademika prodi 

terhadap ajaran 

dan amalan 

Muhammadiyah. 

Terselenggaran

ya 8 kegiatan 

peningkatan 

kepribadian 

sivitas 

akademika 

prodi terhadap 

ajaran dan 

amalan 

Muhammadiyah 
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1.1.1. Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 

Program Kerja Prodi PJKR STKIP Muhammadiyah Kuningan 

No 
Sasaran 

Program 

Tahun Pencapaian 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. 

Pendidikan  

a. Penataan 

kurikulum 

Program Studi  

Pendidikan 

Jasmani 

Kesehatan dan 

Rekreasi (PJKR) 

menyusun 

struktur 

Kurikulum KKNI 

Workshop revisi 

SAP/RPS, 

Silabus, mata 

kuliah Kurikulum 

KKNI dan 

Mengadakan 

penyusunan 

kurikulum 

Program Profesi 

Guru (PPG) 

 

Melaksanakan 

Program Profesi 

Guru (PPG) 

Workshop 

evaluasi PPG 

dan Mengadakan 

lokakarya 

mengenai mata 

kuliah yang 

sesuai dengan 

kebutuhan 

pengguna lulusan 

Melaksanakan 

revisi dan 

evaluasi 

kurikulum  PPG 

serta merancang 

kurikulum 

Pascasarjana 

Melaksankan 

Sekolah 

Pascasarjana  

b. Peningkatan 

kualitas 

dosen 

Mengirim dosen 

untuk mengikuti 

studi lanjut 

(S.2 linear) 

sebanyak 4 

orang. 

Mengikutisertakan 

dosen dalam 

pelatihan KKNI 

 

Mengadakan 

Trainer or Trainer 

(TOT) 

Mengirim dosen 

mengikuti studi 

lanjut 

(S-3 linear) 

minimal 3 

orangserta 

Mengevaluasi 

Mengirim dosen 

dalam berbagai 

kegiatan ilmiah di 

tingkat lokal, 

nasional maupun 

international 

Mengikutsertaka

n dosen sebagai 

pemateri/narasu

mber dalam 

seminar 

internasional 

Tercapainya 

tenaga 

pengajar di 

Sekolah 

Pascasarjana 
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Penyusunan 

SAP/RPS 

kompetensi 

dosen dalam 

perencanaan, 

pelaksanaan 

dan evaluasi 

pembelajaran  

 

c. Pemenuhan 

Sarana dan 

Prasarana 

Penunjang 

Pembelajara

n 

Melengkapi 

sarana prasarana 

sesuai kebutuhan 

pembelajaran 

perkuliahan dan 

Menambah 

sarana prasarana 

berupa 

lab.Pembelajaran 

Ilmu Faal, Pusat 

kebugaran. 

 

Memiliki Sarana 

dan prasaran milik 

sendiri, berupa 

pembangaunan 

sarana prasarana 

cabang olahraga 

dominan praktek 

Memiliki Sport 

Hall 

Melengkapi Sport 

Hallmenuju Sport 

Centre  

Memiliki Sport 

Centre berbasis 

Sport Science 

Sport Centre 

of Java 

d. Kelulusan 

Mahasiswa 

Memiliki lulusan 

mahasiswa 

reguler dan non 

reguler 

Tersusunnya 

target mutu 

lulusan program 

studi Pendidikan 

Jasmani 

Tersusunnya 

target mutu 

lulusan program 

studi Pendidikan 

Jasmani 

Tersusunnya 

target mutu 

lulusan PPG 

IPK rata-rata 

lulusan Program 

Studi  

Pendidikan 

Jasmani 

Memilki 

lulusan yang 

unggul dan 

berdaya saing 

ditingkat 
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Kesehatan dan 

Rekreasi 

Kesehatan dan 

Rekreasi 

Kesehatan dan 

Rekreasi 

mencapai 3,50 

nasional dan 

internasional 

e. Peningkatan 

kompetensi 

penunjang 

bagi 

mahasiswa 

Mengikutsertakan 

mahasiswa 

mengikuti 

seminar nasional 

dan internasional 

tentang Penjas 

dan 

Keolahragaan 

 

-Mengikutsertakan 

mahasiswa 

mengikuti 

kejuaraan dan 

pelatihan tingkat 

daerah dan 

propinsi,baik atlet 

maupun pelatih 

- Peningkatan 

pelatihan Cabang-

cabang olahraga 

melalui Unit 

Kegiatan 

Mahasiswa (UKM)  

 

Pelatihan/coachi

ng clinic 

berbagai cabor 

tingkat nasional. 

 

 

Mengikuti 

pertukaran 

mahasiswa antar 

negara ASEAN 

Mengikutsertaka

n mahasiswa 

mengikuti 

kejuaraan 

cabang olahraga 

tingkat lokal dan 

nasional 

(PORDA, PON, 

POMNAS) 

Mengikutserta

kan 

mahasiswa 

mengikuti 

kejuaraan 

cabang 

olahraga 

tingkat 

internasional 

1.  

Penelitian & Karya Ilmiah  

Penyusunan 

Journal dan 

karya ilmiah 

-Memiliki Journal 

dan artikel ilmiah 

yang siap 

dipublikasikan. 

-Tersususnnya 

target publikasi 

karya ilmiah dosen 

 

Tersusunnya 

Penelitian dosen 

sudah menjadi 

artikel ilmiah dan 

siap 

50% Hasil 

penelitian ilmiah 

dosen sudah 

diolah menjadi 

artikel ilmiah dan  

100% Hasil 

penelitian ilmiah 

dosen sudah 

diolah menjadi 

artikel ilmiah dan  

Karya ilmiah 

dosen sudah 

masuk jurnal 

internasional 
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dipublikasikan. dipublikasikan di 

jurnal Program 

Studi 

dipublikasikan di 

jurnal Program 

Studi 

2.  

Pengabdian Masyarakat  

Peningkatan 

peran serta 

Program Studi 

dalam 

pengembangan 

pendidikan 

Tersusunnya 

rencana kegiatan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat  

melalui Lembaga 

Penjamin Mutu 

(LPM) 

Terselenggaranya 

kegiatan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat  

melalui program 

PPLK ke lembaga 

pendidikan yang 

sesuai dengan 

bidang Pendidikan 

Jasmani 

Kesehatan dan 

Rekreasi 

Terselenggarany

a kegiatan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

yang sesuai 

dengan bidang 

Pendidikan 

Jasmani 

Kesehatan dan 

Rekreasi ke 

instansi-instansi 

dan masyarakat 

 

Terselenggarany

a kegiatan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

melalui 

keolahragaan 

khususnya 

olahraga rekreasi 

dan olahraga 

prestasi 

Terselenggarany

a kegiatan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

melalui 

pemahaman dan 

kontektual 

industri olahraga 

Menjadikan 

sport science 

sebagai pusat 

pengembanga

n 

keolahragaan 

di Jawa Barat 

dan Nasional 

 Al-Islam dan Kemuhammadiyahan  

4. 

Peningkatan 

kepribadian 

civitas 

akademika prodi 

Tersusunnya 

rencana kegiatan 

peningkatan 

kepribadian 

Terselenggaranya 

5 kegiatan 

peningkatan 

kepribadian civitas 

Terselenggarany

a 6 kegiatan 

peningkatan 

kepribadian 

Terselenggarany

a 7 kegiatan 

peningkatan 

kepribadian 

Terselenggarany

a 8 kegiatan 

peningkatan 

kepribadian 

Tercapainya 

keseimbangan 

antara hard 

skill dan soft 
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terhadap ajaran 

dan amalan 

Muhammadiyah 

yang 

diselaraskan 

dengan ajaran 

Islam secara 

keseluruhan.  

civitas akademika 

prodi terhadap 

ajaran dan 

amalan 

Muhammadiyah. 

akademika prodi 

terhadap ajaran 

dan amalan 

Muhammadiyah. 

civitas 

akademika prodi 

terhadap ajaran 

dan amalan 

Muhammadiyah. 

civitas akademika 

prodi terhadap 

ajaran dan 

amalan 

Muhammadiyah. 

civitas 

akademika prodi 

terhadap ajaran 

dan amalan 

Muhammadiyah. 

skill di 

kalangan 

civitas 

akademika 
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2.2.1. Pendidikan Matematika 

Program Kerja Pendidikan Matematika STKIP Muhammadiyah Kuningan 

 

No 
Sasaran 

Program 

Tahapan Strategi Pencapaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

1.  

Pendidikan 

a. Pemutakhira

n kurikulum 

Program Studi 

Pendidikan 

Matematika 

mengevaluasi 

kurikulum secara 

berkala 

Mengadakan 

lokakarya kurikulum 

dengan pimpinan 

STKIP, dosen, 

pakar, dan 

masyarakat 

pengguna lulusan 

Workshop revisi 

SAP dan Silabus 

Mengadakan 

lokakarya 

mengenai mata 

kuliah yang sesuai 

dengan kebutuhan 

di sekolah mulai 

jenjang SD sampai 

SMA 

Workshop revisi 

Kurikulum SAP 

dan Silabus 

b. Peningkatan

mutu lulusan 

secara 

konsisten 

Tersusunnya target 

mutu lulusan 

Program Studi 

Pendidikan 

matematika 

IPK rata-rata lulusan 

Program Studi 

Pendidikan 

Matematika 

mencapai 3,10 

IPK rata-rata lulusan 

Program Studi 

Pendidikan 

Matematika 

mencapai 3,20 

 

IPK rata-rata 

lulusan Program 

Studi Pendidikan 

Matematika 

mencapai 3,30 

IPK rata-rata 

lulusan Program 

Studi Pendidikan 

Matematika 

mencapai 3,40 

c. Peningkatan

kualitas 

dosen 

- Mengikutsertakan 

dosen dalam 

pelatihan  

- Mengikutsertakan 

dosen dalam, 

pelatihan penelitian, 

- Mengevaluasi 

kompetensi dosen 

dalam bidang ICT, 

-Mengirim dosen 

untuk mengikuti 

studi S.3   

-Meningkatkan 

kualifikasi dosen 

jenjang S.3 



51 
 

pengembangan 

kurikulum, bahan 

ajar, penggunaan 

media belajar 

-Mengirim dosen 

untuk mengikuti 

studi lanjut (S.2 : 

dari para dosen) . 

 

pembuatan media 

pembelajaran,  

 

pengembahan 

media pembelajaran 

- Meningkatkan 

jabatan akademik 

dosen, minimal 

lektor kepala 

mencpai 85% 

-Meningkatkan 

jabatan akademik 

dosen, guru besar 

bertambah 3 orang, 

lektor kepala 

mencapai 60% dan 

jabatan lektor 100%  

-bertambah 1 

orang, jenjang 

lektor kepala 

mencapai 75%. 

d. Peningkatan

kompetensip

enunjangbagi

mahasiswa 

- Pelatihan Dasar 

Kepemimpinan bagi 

mahasiswa (LDKM) 

di tingkat program 

studi 

- Pelatihan 

Manajemen 

pengembangan 

organisasi 

 

-  Pelatihan 

Manajemen 

Pengembangan 

organisasi  

-Pelatihan 

pengembangan 

event organiser 

(EO) yang 

berhubungan 

dengan 

kematematikaan 

- Pelatihan Dasar 

Kepemimpinan bagi 

mahasiswa (LDKM) 

tingkat program studi 

- Pelatihan 

Manajemen 

pengembangan 

organisasi 

- Pelatihan 

pengembangan EO 

- Pelatihan 

Jurnalistik 

 

- LDKM di tingkat 

program studi 

- Pelatihan 

pengembangan EO 

- Pelatihan 

Jurnalistik 

-Pelatihan 

kewirausahaan dan 

ekonomi kreatif 

LDKM di tingkat 

program studi 

- Pelatihan 

pengembangan 

EO 

- Pelatihan 

Jurnalistik 

-Pelatihan 

kewirausahaan 

dan ekonomi 

kreatif 

2.  
Penelitian 

a. Penyelenggara Terselenggaranya Terselenggarany Selain penelitian Terselenggaranya Terselenggaranya 
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an penelitian 

tematis 

penelitian tematis 

dosen minimal 1 

penelitian setiap 

tahun 

a penelitian 

dosen minimal 1 

penelitian setiap 

semester 

tematis yang 

dilakukan semua 

dosen, juga ada 

penelitian yang 

dilakukan 

bersama dosen 

lintas program 

studi. 

10% dosen 

mampu 

mendapatkan 

hibah penelitian 

dari kemdiknas. 

 

penelitian oleh 

setiap dosen juga 

ada penelitian yang 

dilaukan tematis 

antara dosen 

bersama dan 

mahasiswa setiap 

semester.  

20% dosen mampu 

mendapatkan hibah 

penelitian dari kem-

diknas atau 

lembaga lain. 

penelitian tematis 

yang 

dilakukanolehdosen 

setiap semester 

sebagai kegiatan 

rutin, tetapi juga 50% 

dosen dapat 

memperoleh dana 

hibah penelitian dari 

pihak kemdiknas 

atau lembaga lain. 

b. Peningkatan 

publikasi karyai 

lmiah 

-Sosialisasi 

publikasi karya 

ilmiah 

- 10% hasil 

penelitian sudah 

diolah menjadi 

artikel ilmiah yang 

siap dipublikasikan. 

-Tersusunnya 

target publikasi 

karya ilmiah 

dosen 

- 50% hasil 

penelitian dosen 

sudah dioleh 

menjadi artikel 

ilmiah dan siap 

dipublikasikan. 

100% Hasil 

penelitian ilmiah 

dosen sudah 

diolah menjadi 

artikel ilmiah dan 

dipublikasikan di 

jurnal Program 

Studi 

100% Hasil 

penelitian ilmiah 

dosen dan 

mahasiswa 

dipublikasikan di 

berbagai jurnal yang 

terdapat di STKIP 

Muhammadiyah 

Kuningan 

Hasil penelitian 

ilmiah dosen 

dipublikasikan di 

jurnal terakreditasi 

tingkat nasional. 
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3.  

Pengabdian Kepada Masyarakat 

Peningkatan 

peran serta 

Program Studi 

dalam 

pengembangan 

pendidikan 

Tersusunnya 

rencana kegiatan 

pengabdian kepada 

masyarakat yang 

berskala 

Kabupaten 

Kuningan Jawa 

Barat 

Terselenggarany

a 2 kegiatan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat yang 

sesuai dengan 

bidang 

Pendidikan 

Matematika 

Terselenggaranya 

4 kegiatan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat yang 

sesuai dengan 

bidang Pendidikan 

Matematika 

Terselenggaranya 1 

kegiatan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

berskala provinsi 

(Kopertis) 

Terselenggaranya 1 

kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat 

bertaraf nasional 
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2.1.1. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 

Program Kerja PG-PAUD STKIP Muhammadiyah Kuningan 
 

No 
Sasaran 

Program 

Tahapai Strategi Pencapaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

1.  

Pendidikan 

a. Pemutakhiran 

kurikulum 

Program Studi 

Pendidikan Anak 

Usia Dini 

melakukan 

evaluasi kurikulum 

secara berkala 

Mengadakan 

lokakarya kurikulum 

dengan pimpinan 

Sekolah tinggi, 

dosen, pakar, dan 

pengguna lulusan 

Workshop revisi 

SAP dan Silabus 

Mengadakan 

lokakarya mengenai 

mata kuliah yang 

sesuai dengan 

kebutuhan 

penggunalulusan 

Mengaplikasika

n mata kuliah 

KKL sebagai 

mata kuliah 

non-sks 

b. Peningkatan 

mutu lulusan 

secara 

konsisten 

IP rata-rata 

mahasiswa masuk 

dalam kategori 

baik 

IP rata-rata Program 

Studi Pendidikan 

Anak Usia Dini 

masuk kategiri baik 

IPK rata-rata 

lulusan Program 

Studi Pendidikan 

Anak Usia Dini 

mencapai 3,20 

IPK rata-rata lulusan 

Program Studi 

Pendidikan Anak 

Usia Dini mencapai 

3,30 

IPK rata-rata 

lulusan Program 

Studi 

Pendidikan 

Anak Usia Dini 

mencapai 3,40 

c. Peningkatanku Mengirim dosen Mengikutsertakan Mengevaluasi Meningkatkan  
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alitasdosen untuk mengikuti 

studi lanjut 

(S.3). 

dosen dalam 

berbagai pelatihan-

pelatihan ICT 

-Mewajibkan dan 

meningkatkan 

jabatan akademik 

dosen, minimal 

asisten ahli mencpai 

100% 

kompetensi dosen 

dalam bidang ICT 

-Meningkatkan  

jabatan akademik 

dosen 

kualifikasi, 

kompetensi dan 

kepangkatan dosen.  

d. Peningkatan 

kompetensi 

penunjang 

bagi 

mahasiswa 

Meningkatkan 

aktivititas 

kemahasiswaan 

melalui HIMA PG-

PAUD 

Mengikutsertakan 

mahasiswa dalam 

kegiatan yang 

berkaitan dengan 

kompetensi ke-PG-

PAUD-an baik lokal, 

regional maupun 

nasional 

Meningkatkan 

kompetensi 

mahasiswa melalui 

penelitian yang di 

domumentasikan 

dalam jurnal 

Mengevaluasi 

kompetensi 

mahasiswa dalam 

bidang penelitian, 

penulisan dan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

 

2.  
Penelitian 

c. Penyelenggar Terselenggaranya Terselenggaranya Selain penelitian Terselenggaranya Terselenggaran
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aan penelitian 

tematis 

penelitian tematis 

dosen minimal 1 

penelitian setiap 

tahun 

penelitian dosen 

minimal 2 penelitian 

setiap satu tahun 

tematis yang 

dilakukan semua 

dosen, juga ada 

penelitian yang 

dilakukan bersama 

dosen lintas 

program 

studi.dosen 

mampu 

mendapatkan 

hibah penelitian 

dari kemdiknas. 

penelitian oleh 

setiap dosen juga 

ada penelitian yang 

dilakukan tematis 

antara dosen 

bersama  dan 

mahasiswa setiap 

semester.dosen 

mampu 

mendapatkan hibah 

penelitian dari 

kemdiknas atau 

lembaga lain. 

ya penelitian 

tematis yang 

dilakukan oleh 

dosen setiap 

semester 

sebagai 

kegiatan rutin, 

dosen dapat 

memperoleh 

dana hibah 

penelitian dari 

pihak 

kemdiknas atau 

lembaga lain. 

d. Peningkatan 

publikasi karya 

ilmiah 

-Sosialisasi 

publikasi karya 

ilmiah 

- hasil penelitian 

sudah diolah 

-Tersusunnya target 

publikasi karyai 

lmiah dosen 

- hasil penelitian 

dosen sudah dioleh 

Hasil penelitian 

ilmiah dosen 

sudah diolah 

menjadi artikel 

ilmiah dan 

Hasil penelitian 

ilmiah dosen dan 

mahasiswa 

dipublikasikan di 

berbagai jurnal yang 

Hasil penelitian 

ilmiah dosen 

dipublikasikan di 

jurnal 

terakreditasi 
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menjadi artikel 

ilmiah yang siap 

dipublikasikan. 

menjadi artikel 

ilmiah dan siap 

dipublikasikan. 

dipublikasikan di 

jurnal 

ProgramStudi 

terdapat di STKIP 

Muhamadiyah 

Kuningan 

tingkat nasional. 

3.  

Pengabdian Masyarakat 

Peningkatan 

peranserta 

Program Studi 

dalam 

pengembangan 

pendidikan 

Terencana 

kegiatan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat yang 

berskala lokal 

Kabupaten 

Kuningan 

Terlaksanakanya 

pengabdian kepada 

masyarakat yang 

sesuai dengan 

bidang Pendidikan 

Anak Usia Dini 

Terlaksanyapenga

bdian kepada 

masyarakat yang 

sesuai dengan 

bidang Pendidikan 

Anak Usia Dini 

Terlaksananya 

programpengabdian 

kepada masyarakat 

berskala lokal 

Kabupaten 

Kuningan 

Terlaksanya 

programpengab

dian kepada 

masyarakat 

bertaraf regional 

(Kuningan, 

Cirebon 

Majalengka 

Indramayu) 
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2.3.1. Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah 

Program Kerja PBSD STKIP Muhammadiyah Kuningan 
 

No. Sasaran Program 
Tahapan Strategi Pencapaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

A PENDIDIKAN 

 1. Penataan 

Kurikulum 

- Mengevaluasi 

kurikulum 

secara 

berkala 

- Mengaplikasikan 

mata kuliah KKL 

sebagai mata 

kuliah non-sks 

- Workshop revisi 

SAP dan 

Silabus 

Mengadakan 

lokakarya 

mengenai mata 

kuliah yang sesuai 

dengan kebutuhan 

pengguna lulusan 

 

  

 2. Peningkatan 

mutu lulusan 

secara 

konsisten 

 

 
Tersusunnya 

target mutu 

lulusan 

 

IPK rata-rata 

mencapai 3,00 

 

IPK rata-rata 

mencapai 3,10 

 

IPK rata-rata 

mencapai 3,20 

 

 3. Peningkatan 

Kualitas Dosen 

- Pelatihan 

dosen tentang 

penelitian dan 

penulisan 

karya ilmiah. 

- Studi lanjut 

Mengikutsertakan 

dosen dalam 

pelatihan ICT 

- Mengevaluasi 

kompetensi 

Dosen dalam 

bidang ICT 

- Meningkatkan 

kualifikasi dosen 

- Meningkatkan 

kualifikasi 

dosen S3 

mencapai 50%. 

- Meningkatkan 

kualifikasi dosen 

S3 mencapai 75 

%. 
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dosen S1 ke 

S2, S2 ke S3. 

S3 mencapai 25 

% 

 4. Peningkatan 

kompetensi 

penunjang bagi 

mahasiswa 

Pelatihan 

jurnalisme, 

pembuatan 

karya tulis ilmiah 

dan 

kewirausahaan 

bagi mahasiswa 

di tingkat 

program studi 

 

- Pelatihan 

jurnalisme, 

pembuatan karya 

tulis ilmiah, 

pembuatan event 

organizer terkait 

bahasa dan 

sastra Sunda dan 

kewirausahaan 

bagi mahasiswa 

di tingkat prodi. 

- Pelatihan Master 

of Ceremony 

(MC) 

- Pelatihan 

Tembang dan 

Seni Sunda  

- Pelatihan 

jurnalisme, 

pembuatan karya 

tulis ilmiah, 

pembuatan event 

organizer terkait 

bahasa dan sastra 

Sunda dan 

kewirausahaan 

bagi mahasiswa di 

tingkat prodi. 

- Pelatihan Master 

of Ceremony (MC) 

Pelatihan 

Tembang dan Seni 

Sunda 

- Pelatihan 

jurnalisme, 

pembuatan karya 

tulis ilmiah, 

pembuatan event 

organizer terkait 

bahasa dan 

sastra Sunda 

dan 

kewirausahaan 

bagi mahasiswa 

di tingkat prodi. 

- Pelatihan Master 

of Ceremony 

(MC) 

Pelatihan 

Tembang dan 

Seni Sunda 

 

- Pelatihan 

jurnalisme, 

pembuatan karya 

tulis ilmiah, 

pembuatan event 

organizer terkait 

bahasa dan sastra 

Sunda dan 

kewirausahaan 

bagi mahasiswa di 

tingkat prodi. 

- Pelatihan Master of 

Ceremony (MC) 

Pelatihan Tembang 

dan Seni Sunda 

B PENELITIAN 

 1. Penyelenggaraa

n Penelitian 

Terselenggaranya 

penelitian tematis 

Terselenggaranya 

penelitian tematis 

Selain penelitian 

tematis yang 

Selain penelitian 

tematis yang 

Selain penelitian 

tematis yang 
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Tematis dosen minimal 1 

kali penelitian 

setiap tahunnya. 

dosen minimal 1 

kali penelitian 

setiap semester. 

dilakukan semua 

dosen, juga ada 

penelitian yang 

dilakukan 

bersama dosen di 

lintas program 

studi. 10 % dosen 

mampu 

mendapatkan 

hibah penelitian 

dari kemendiknas 

atau dari lembaga 

lain 

 

dilakukan semua 

dosen, juga ada 

penelitian yang 

dilakukan 

bersama dosen di 

lintas program 

studi. 20 % dosen 

mampu 

mendapatkan 

hibah penelitian 

dari kemendiknas 

atau dari lembaga 

lain 

dilakukan semua 

dosen, juga ada 

penelitian yang 

dilakukan 

bersama dosen di 

lintas program 

studi. 30 % dosen 

mampu 

mendapatkan 

hibah penelitian 

dari kemendiknas 

atau dari lembaga 

lain. 

 2. Peningkatan 

publikasi karya 

ilmiah 

- Sosialisasi 

publikasi karya 

ilmiah. 

- 10 % hasil 

penelitian sudah 

diolah menjadi 

artikel ilmiah 

yang siap 

dipublikasikan 

- Tersusunnya 

target publikasi 

karya ilmiah 

dosen. 

-  25 % hasil 

penelitian dosen 

sudah diolah 

menjadi artikel 

ilmiah dan siap 

dipublikasikan. 

50 % hasil 

penelitian ilmiah 

dosen sudah 

diolah menjadi 

artikel ilmiah dan 

dipublikasikan di 

jurnal program 

studi. 

75 % hasil 

penelitian ilmiah 

dosen dan 

mahasiswa 

dipublikasikan di 

jurnal yang 

terdapat di STKIP 

Muhammadiyah 

Kuningan. 

Hasil penelitian 

dosen 

dipublikasikan di 

jurnal 

terakreditasi 

tingkat nasional. 
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C PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 

 Peningkatan peran 

serta prodi dalam 

pengembangan 

pendidikan 

hususnya bahasa 

dan sastra Sunda 

Tersusunnya 

rencana kegiatan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat yang 

berskala 

kabupaten 

Terselenggaranya 

3 kegiatan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat yang 

sesuai dengan 

bidang pendidikan 

bahasa dan sastra 

Sunda 

Terselenggaranya 

5 kegiatan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat yang 

sesuai d bid. 

pendidikan 

bahasa & sastra 

Sunda 

 

Terselenggaranya 

1 kegiatan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

berskala provinsi 

(Kopertis) 

Terselenggaranya 

2 kegiatan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

berskala provinsi 

(Kopertis) 
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2.1.1. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Program Kerja PGSD STKIP Muhammadiyah Kuningan 

No. 
Sasaran 

Program 

Tahapan Strategi Pencapaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

1.  Pendidikan 

a. Pemutakhiran 
kurikulum 

Program Studi 

Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar 

(PGSD) 

melakukan 

evaluasi 

kurikulum secara 

berkala 

Mengadakan 

lokakarya kurikulum 

dengan pimpinan 

Sekolah tinggi, 

dosen, pakar, dan 

pengguna lulusan 

Workshop revisi 

SAP dan 

Silabus 

Mengadakan 

lokakarya 

mengenai mata 

kuliah yang 

sesuai dengan 

kebutuhan 

pengguna lulusan 

Mengaplikasikan 

mata kuliah KKL 

sebagai mata 

kuliah non-SKS 

b. Peningkatan 
mutu lulusan 
secara 
konsisten 

IP rata-rata 

mahasiswa 

masuk dalam 

kategori baik 

IP rata-rata Program 

Studi Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar 

(PGSD) masuk 

kategori baik 

IPK rata-rata 

lulusanProgram

Studi 

Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar 

(PGSD) 

mencapai 3,20 

IPK rata-rata 

lulusan Program 

Studi Pendidikan 

Guru Sekolah 

Dasar (PGSD) 

mencapai 3,30 

IPK rata-rata 

lulusan Program 

Studi Pendidikan 

Guru Sekolah 

Dasar (PGSD) 

mencapai 3,40 

c. Peningkatan Mengirim dosen - Mengikutsertakan -Mengevaluasi Meningkatkan Mengevaluasi 
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kualitas dosen untuk mengikuti 

studi lanjut 

(S.3). 

dosen dalam 

berbagai pelatihan-

pelatihan ICT. 

-Mewajibkan dan 

meningkatkan 

jabatan akademik 

dosen, minimal 

asisten ahli mencpai 

100% 

kompetensi 

dosen dalam 

bidang ICT. 

-Meningkatkan  

jabatan 

akademik 

dosen 

kualifikasi, 

kompetensi dan 

kepangkatan 

dosen.  

peningkatan 

kualifikasi, 

kompetensi, dan 

kepangkatan 

dosen. 

d. Peningkatan 
kompetensi 
penunjang 
bagimahasiswa 

Meningkatkan 

aktivititas 

kemahasiswaan 

melalui HIMA 

PGSD 

Mengikutsertakan 

mahasiswa dalam 

kegiatan yang 

berkaitan dengan 

kompetensi ke-PG-

SD-an baik lokal, 

regional maupun 

nasional 

Mengembangka

n kompetensi 

mahasiswa 

melalui 

penelitian yang 

didomumentasik

an dalam jurnal 

Meningkatkan 

kompetensi 

mahasiswa dalam 

bidang penelitian, 

penulisan dan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

Mengevaluasi 

kompetensi 

mahasiswa 

dalam bidang 

penelitian, 

penulisan dan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

2.  Penelitian 

a. Penyelenggara
an penelitian 
tematis 

Terselenggarany

a penelitian 

tematis dosen 

Terselenggaranya 

penelitian dosen 

minimal 2 

Selain penelitian 

tematis yang 

dilakukan semua 

Terselenggaran

ya penelitian 

oleh setiap 

Terselenggaranya 

penelitian tematis 

yang dilakukan 
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minimal 1 

penelitian setiap 

tahun 

penelitian setiap 

satu tahun 

dosen, juga ada 

penelitian yang 

dilakukan bersama 

dosen lintas 

program studi. 

dosen mampu 

mendapatkan 

hibah penelitian 

dari kemdiknas. 

dosen juga ada 

penelitian yang 

dilakukan 

tematis antara 

dosen bersama 

dan mahasiswa 

setiap 

semester. 

dosen mampu 

mendapatkan 

hibah penelitian 

dari kemdiknas 

atau lembaga 

lain. 

oleh dosen setiap 

semester sebagai 

kegiatan rutin, 

dosen dapat 

memperoleh dana 

hibah penelitian 

dari pihak 

kemdiknas atau 

lembaga lain. 

b. Peningkatan 
publikasi karya 
ilmiah 

-Sosialisasi 

publikasi karya 

ilmiah 

-  Hasil penelitian 

sudah diolah 

menjadi artikel 

ilmiah yang siap 

dipublikasikan. 

-Tersusunnya 

target publikasi 

karya ilmiah 

dosen 

-Hasil penelitian 

dosen sudah 

dioleh menjadi 

artikel ilmiah dan 

siap 

Hasil penelitian 

ilmiah dosen sudah 

diolah menjadi 

artikel ilmiah dan 

dipublikasikan di 

jurnal Program 

Studi 

Hasil penelitian 

ilmiah dosen 

dan mahasiswa 

dipublikasikan 

di berbagai 

jurnal yang 

terdapat di 

STKIP 

Muhamadiyah 

Hasil penelitian 

ilmiah dosen 

dipublikasikan di 

jurnal terakreditasi 

tingkat nasional. 
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 dipublikasikan. Kuningan 

3.  Pengabdian kepada Masyarakat 

Peningkatan 

peran serta 

Program Studi 

dalam 

pengembangan 

pendidikan 

Terencana 

kegiatan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat yang 

berskala lokal 

Kabupaten 

Kuningan 

Terlaksanakanya 

pengabdian 

kepada 

masyarakat yang 

sesuai dengan 

bidang Pendidikan 

Guru Sekolah 

Dasar (PGSD) 

Terlaksanya 

pengabdian 

kepada 

masyarakat yang 

sesuai dengan 

bidang Pendidikan 

Guru Sekolah 

Dasar (PGSD) 

Terlaksananya 

program 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

berskala lokal 

Kabupaten 

Kuningan 

Terlaksanya 

program 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

bertaraf regional 

(Kuningan, 

Cirebon 

Majalengka 

Indramayu) 
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BAB IV PENUTUP 

Program dan Kegiatan Unit Kerja memuat gambaran keseluruhan 

program dan kegiatan unit kerja. Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan 

menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kinerja unit kerja, 

menguraikan secara sistematis pelaksanaan kegiatan-kegiatan unit kerja 

masing-masing. Laporan Kinerja Perguruan Tinggi STKIP Muhammadiyah 

Kuningan sebagai Tinjauan secara umum dengan mengemukakan 

keberhasilan/kegagalan, permasalahan, dan kendala yang berkaitan 

dengan kinerja unit kerja yang bersangkutan dan menjadi bahan evaluasi 

bagi pencapaian terget yang sudah ditentukan sehingga akan diperoleh 

hasil yang lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


