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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa,  Laporan Hasil 

Audit Internal telah dapat menyelesaikan dan di laporkan. 

Kami mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu 

dalam pelaksanaan kegiatan ini, dari awal pelaksanaan sampai dengan akhir 

pelaksanaan kegiatan sehingga dapat tersusun dalam bentuk laporan Audit Internal 

Tahun 2019/2020 ini. 

Pelaksanaan Audit Internal di STIE Hidayatullah Depok dilaksanakan sebagai upaya 

untuk mengetahui dan menganalisis kinerja STIE Hidayatullah Depok sebagai bahan 

perbaikan STIE Hidayatullah Depok yang berkualitas sesuai dengan tuntutan 

perkembangan jaman. Masukan/saran dan kritik untuk perbaikan laporan ini sangat 

diharapkan agar laporan ini menjadi lebih bermanfaat. 

 

Jakarta, 12 September 2020 
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1.1. LATAR BELAKANG 

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan 

tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi, STIE Hidayatullah Depok berkomitmen 

terus meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan,  baik bidang akademik 

maupun non akademik, melalui Lembaga Penjaminan Mutu.  Lembaga penjaminan 

mutu merupakan Lembaga yang bertanggung jawab atas kegiatan sistemik 

penjaminan mutu STIE Hidayatullah Depok oleh setiap perguruan tinggi secara 

otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi 

secara berencana dan berkelanjutan (Pasal 1 ayat 3 Permenristekdikti No. 62 Tahun 

20161 ). SPMI dilakukan melalui mekanisme siklus proses yang meliputi (Pasal 5 ayat 

1 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016) : Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, 

Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Audit mutu internal (AMI) merupakan salah 

satu kegiatan proses evaluasi dalam SPMI sebagai upaya memperoleh data melalui 

serangkaian kegiatan pengukuran, analisis, dan pengambilan keputusan. Hasil AMI 

menjadi bahan bagi pimpinan unit kerja dan/atau Akademi dalam melakukan tahapan 

proses SPMI selanjutnya, yaitu: Pengendalian dan Peningkatan. Berdasarkan uraian 

di atas, AMI yang dilakukan Lembaga Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawasan 

Internal (LPM-SPI) perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dalam upaya 

memfasilitasi evaluasi kinerja, sistem kontrol, dan prosedur penjaminan mutu.  

Selain itu, AMI, baik bidang akademik maupun bidang non akademik bermanfaatan 

sebagai berikut: (1) untuk meyakinkan bahwa institusi akuntabel terhadap mutu dan 

standar yang telah ditentukan; (2) untuk meningkatkan kemampuan institusi untuk 

memprioritaskan lingkup tertentu dan memfasilitasi pengambilan keputusan; (3) untuk 

memudahkan institusi dalam memberikan tanggapan lebih baik terhadap persyaratan 

yang diminta audit mutu eksternal serta untuk menilai mutu; (4) untuk menyediakan 

sarana untuk identifikasi cara kerja yang baik untuk disebarluaskan; dan (5) sebagai 

sarana yang tepat untuk peningkatan dan pengembangan mutu 

1.2. TUJUAN KEGIATAN 

Audit mutu internal yang dilaksanakan bertujuan: 

1. Memastikan pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 



2. Mengantisipasi dan/atau mengoreksi kesalahan atau kekurangan yang 

ditemukan dalam praktik kegiatan yang berpotensi menggagalkan pencapaian 

tujuan penyelenggaraan pendidikan  

3. Mempertahankan atau mengendalikan praktik pengelolaan sistem keuangan 

sesuai ketentuan yang berlaku 

 

1.3. DEFINISI ISTILAH 

Istilah-istilah yang digunakan dalam audit mutu internal STIE Hidayatullah Depok 

didefinisikan sebagai berikut:  

1. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, 

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas 

dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan akademik 

dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan 

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.  

2. Audit Mutu Internal (AMI) STIE Hidayatullah Depok adalah suatu kegiatan 

penjaminan mutu dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dalam 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIE Hidayatullah Depok.  

3. Audit Mutu Non Akademik Internal (AMNAI) STIE Hidayatullah Depok adalah 

suatu kegiatan penjaminan mutu dan konsultasi bidang non akademik yang 

bersifat independen dan objektif dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal 

(SPMI) STIE Hidayatullah Depok.  

4. Sistem Mutu adalah sistem yang mencakup struktur organisasi, 

tanggungjawab, prosedur, proses, dan sumberdaya untuk melaksanakan 

manajemen mutu.  

5. Unit Pelaksana Akademik STIE Hidayatullah Depok adalah Program Studi, 

Lembaga dan Pusat Studi yang bertugas menjalankan fungsi Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. 

6. Unit Kerja Pendukung Pelaksana Akademik STIE Hidayatullah Depok adalah 

lembaga/unit pelaksana teknik lain yang bertugas menjalankan fungsi 

pelayanan pelaksanaan akademik.  



7. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah satuan/divisi LPM-SPI yang dibentuk 

untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 

unit kerja di lingkungan STIE Hidayatullah Depok 

8. Auditor adalah orang yang mempunyai kualifikasi untuk melakukan audit mutu.  

9. Teraudit (auditee) adalah organisasi yang diaudit.  

10. Bukti Objektif adalah informasi yang bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, 

catatan ataupun pernyataan tentang fakta mengenai mutu pelayanan, 

eksistensi dan implementasi elemen-elemen sistem mutu, yang didasarkan 

pada pengamatan, pengukuran, dan dapat diverifikas 

11. Tindakan Koreksi adalah segala tindakan untuk menghilangkan penyebab 

ketidaksesuaian yang ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki 

12. Verifikasi adalah penegasan, melalui penyediaan bukti obyektif bahwa 

persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi. 

13. Ketidaksesuaian (KTS) adalah tidak terpenuhinya persyaratan karakteristik 

mutu atau unsur sistem mutu yang telah ditetapkan. 

14. Observasi (OB) adalah pernyataan tentang temuan selama audit, didasarkan 

atas bukti objektif yang menunjukkan ketidaklengkapan atau ketidakcukupan 

yang memerlukan penyempurnaan dalam waktu singkat. 

15. Minor adalah bila penerapan sistem penjaminan mutu oleh auditee belum 

sesuai (menyimpang) dengan ketentuan yang ada dalam dokumen sistem 

mutu, ketidaksesuaian yang ditemukan dapat segera diperbaiki, dan/tidak 

merugikan pelanggan. 

16. Major adalah bila auditee tidak melaksanakan/menerapkan sistem penjaminan 

mutu sebagaimana ditentukan dalam dokumen sistem penjaminan mutu 

1.4. RENCANA DAN PELAKSANAAN AUDIT 

A. PELAKSANAAN AUDIT  

Ruang Lingkup Audit mutu bidang akademik meliputi:  

1. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar Operasional yang 

telah ditetapkan 

2. Ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan, dan  

3. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan 

 

 



B. METODE AUDIT  

Pelaksanaan audit menggunakan metode, yaitu:  

(1) dokumentasi; (2) observasi, dan (3) wawancara. Dokumentasi adalah 

metode yang dilakukan pada saat assesmen kecukupan terhadap 

sejumlah dokumen yang wajib disiapkan oleh auditee. Observasi dan 

wawancara adalah dua metode yang dilakukan pada saat kunjungan 

kelapangan atau assesmen lapangan (visitasi) untuk mengklarifikasi, 

verifikasi, dan validasi keberadaan dokumen dan kepatuhan kinerja 

auditee. 

 

C. TIM AUDITOR DAN AUDITEE 

1. Auditor dan Audetee 

Pelaksanaan Audit Internal Tahun 2019/2020 menugaskan tim auditor 

dan auditee sebagaimana terlampir dalam SK Tim Auditor Internal. 

2. Tugas Auditor 

a. Mengumpulkan dan menganalisis bukti yang relevan agar dapat 

menyimpulkan pelaksanaan sistem mutu yang diaudit 

b. Mempelajari indikasi yang dapat mempengaruhi hasil audit yang 

mungkin memerlukan pengauditan lebih lanjut, pada saat kegiatan 

konsultasi dapat menjawab pertanyaan tentang : 

1) Prosedur, Dokumen, atau informasi lain yang menggambarkan 

atau mendukung unsur-unsur sistem mutu yang diperlukan, 

diketahui, tersedia, dipahami, dan digunakan oleh teraudit 

2) Semua dokumen dan informasi lain yang digunakan untuk 

menggambarkan sistem mutu yang memadai untuk mencapai 

tujuan mutu. 

3. Tugas Teraudit (Auditee) 

a. Menginformasikan kepada penanggungjawab unit organisasi 

tentang kegiatan yang akan diaudit, tujuan dan lingkup audit 

b. Menunjuk staf yang bertugas mendampingi tim audit 

c. Menyediakan sumberdaya yang diperlukan oleh tim audit 

d. Untuk menjamin efektifitas dan efesiensi proses audit 

e. Membuka akses fasilitas untuk mendapatkan bukti material yang 

diminta auditor  



f. Melakukan kerjasama dengan auditor agar tujuan audit tercapai 

g. Menentukan dan berinisiatif melaksanakan tindakan koreksi 

berdasarkan laporan audit 

 



1.5. HASIL AUDIT 

Sesuai dengan audit yang telah dilakukan oleh Tim Auditor, hasil audit secara keseluruhan disajikan dalam tabel 2 

dan table 3 sebagai berikut : 

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Audit Internal Semester Ganjil Tahun 2019/2020  

 

Auditee Hasil Temuan Kategori 
Temuan 

Tindakan Koreksi Due Date 

Bagian Umum 
dan HRD 

Ditemukan Lampu  di Toilet Wanita 
Tidak menyala (Putus) Harus 
Diganti 

Minor  Melakukan  penggantian lampu 
dan memperbaiki kinerja 
sehingga tidak perlu menunggu 
Audit hal-hal tersebut telah 
dilaksanakan 

12 Maret 2020 

 Ditemukan Arsip Dosen belum 
dilampirkan Sertifikat-sertifikat 
Pelatihan baik sebagai pemateri 
maupun peserta 

Minor Sertifikat segera dilengkapi 
untuk kebutuhan Arsip dan 
Akreditasi 12 Maret 2020 

Perpustakaan Ditemukan Buku judul Pengantar 
Aplikasi Komputer Tahun 2017 
Belum terinput database 
perpustakaan 

Minor Input data buku pada database 
Perpustakaan 

15 Maret 2020 

 Ditemukan adanya mahasiswa 
yang membawa makanan di  
perpustakaan 

Minor Membuat tata tertib 
perpustakaan serta 
mensosialisasikan kepada 
pengunjung di perpustakaan 

15 Maret 2020 

Front Office & 
PMB 

Ditemukan Laporan PMB Tahun 
2016/2017 belum ada rekapitulasi 
identifikasi asal calon Mahasiswa 
dan agama calon mahasiswa 

Minor Dibuatkan laporan PMB secara 
lengkap 

13 Maret 2020 

 Ditemukan Bukti Kunjungan belum 
ada Tandaterimanya 

Minor Membuat surat pernyataan 
bahwa kunjungan telah 

13 Maret 2020 



dilaksanakan dengan bukti foto 
kegiatan dan formulir aplikan 

Keuangan Ditemukan LPJ kegiatan softskill 
tahun 2017 Nota tidak tersusun 
urut sesuai tanggal pelaksanaan 
meskipun total jumlah pengeluaran 
dana sama dengan laporan 

Minor Disesuaikan Urut tanggal 
pengeluarannya agar rapih dan 
mempermudah proses 
pengecekan 

14 Maret 2020 

Adminsitrasi 
Akademik 

Ditemukan Rekapitulasi Kehadiran 
Dosen Yang telah melaksanakan 
pergantian kuliah dalam berita 
acara pengajaran namun belum 
tercantum dalam rekapitulasi 
kehadiran Dosen Semester Ganjil 
2019/2020 

Minor Cek Rekapitulasi seluruh dosen 
yang telah melaksanakan 
kuliah pengganti sehingga 
kehadiran dosen semua sesuai 
dengan pertemuan yang 
direncanakan 

09 Maret 2020 

 Ditemukan Berita Acara Ujian 
belum ditandatangani oleh 
pengawas Ujian pada ujian akhir 
semester Ganjil 2019/2020 

Minor Melakukan klarifikasi kepada 
pengawas Ujianya 
untukmelengkapi form Berita 
Acara Ujian Akhir Semester 
2019/2020 sebelum lembar 
jawaban diserahkan kepada 
Dosen yang bersangkutan. 

09 Maret 2020 

LPPM Ditemukan adanya Laporan 
Pengabdian kepada masyarakat 
tahun 2017 Belum melampirkan 
Daftar Kehadiran Peserta 
Pengabdian 

Minor Klarifikasi kepada Dosenn yang 
bersangkutan dan meminta 
dosen untuk melengkapi 
lampiran laporan pengabdian 
kepada masyarakat serta 
melakukan perbaikan terhadap 
kinerja 

23 Maret 2020 

IT Disarankan layout Lab Komputer 
dirubah agar lebih rapih dan 
nyaman 
 

Observasi Telah dilakukan perubahan 
layout  

19 Maret 2020 



 Disarankan untuk merevisi 
peraturan penggunaan LAB 
Komputer 

Minor Dibuatkan peraturan LAB 
Komputer 19 Maret 2020 

Prodi  Ditemukan SAP Mata Kuliah 
Pengantar Bisnis belum dittd oleh 
Direktur sebagai bentuk 
persetujuan penggunaan SAP  

Minor Diserahkan kepada Direktur 
agar dapat dicek dan disetujui 
sehingga SAP dinyatakan sah 
dipergunakan 

16 Maret 2020 

 Ditemukan belum adanya laporan 
rata-rata IPK lulusan Tahun 
Akademik 2016/2017 dan Rata-
Rata Masa Studi Mahasiswa 

Minor Pembuatan Laporan rata-Rata 
IPK dan Rata-Rata Masa Studi 
Mahasiswa bagi lulusan 
2016/2017 

16 Maret 2020 

 

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Audit Internal Semester Genap Tahun 2019/2020  

Auditee Hasil Temuan Kategori 
Temuan 

Tindakan Koreksi Due Date 

Bagian 
Umum dan 

HRD 

Ditemukan Stock Kertas A4  
tidaksesuaidengan List Stock Barang 
yang dibuat oleh bagian umum 

Minor  Melakukan pengecekan ulang 
dan disesuaikan dengan List 
Stock terhadap seluruh stock 
barang  baik ATK maupun 
perlengkapan lainnya 

09 Oktober 2020 

 Disarankan adanya jadwal 
perencanaan pengembangan SDM  

Observasi Membuat Program Kerja 
Pengembangan SDM 

09 Oktober 2020 

Perpustakaan Ditemukan Stock buku tahun terbitan 
lama yang telah tidak digunakan lagi 
sebagai referensi masih berada pada 
RAK Buku 

Minor Melakukan klasifikasi buku dan 
merapihkan buku yang tidak 
digunakan lagi ke dalam kardus 

15 Oktober 2020 

Front Office & 
PMB 

Ditemukan pelaksanaan rapat 
pengambilan keputusan penentuan 
mahasiswa baru 2019/2020 mundur 
dari jadwal yang telah ditetapkan 

Minor Membuat Analisa keterlambatan 
dan rencana perbaikan untuk 
tahun 2019/2020 

10 Oktober 2020 

 Ditemukan formulir pendaftaran 
2019/2020 atas nama belum diisi 
dengan lengkap oleh mahasiwa yang 
bersangkutan 

Minor Melengkapi formulir pendaftaran 
agar administrasi rapih dan 
informasi yang diperlukan 
menjadi valid 

10 Oktober 2020 



Keuangan Ditemukan Laporan 
Pertanggungjawaban atas kegiatan 
Yudisium Dibuat melebihi dari batas 
waktu yang telah di tentukan 

Minor Perbaikan kinerja dan membuat 
program kerja khusus keuangan 
untuk melakukan peneguran bagi 
pegawai yang lalai 

10 Oktober 2020 

 Ditemukan Perhitungan Laporan 
Pajak PPh 21 bulan September 
terlambat Lapor 

Mayor Segera disetorkan dan 
dilaporkan dan meminta bantuan 
AR untuk mengecek Denda Telat 
Lapor 

10 Oktober 2020 

Adminsitrasi 
Akademik 

Ditemukan Berita Acara Pengajaran 
Dosen belum mengisi BAP pada 
perkuliahan pengganti tanggal 13 
Juni 2019 

Minor BAP harus diisi oleh dosen yang 
bersangkutan dan melakukan 
perbaikanv kinrja untuk semester 
berikutnya 

09 Oktober 2020 

LPPM Ditemukan 1 Laporan Penelitian  
format penyusunan laporan belum 
mengikuti format yang berlaku di 
kampus STIE Hidayatullah Depok 

Minor Meminta dosen yang 
bersangkutan untuk memperbaiki 
laporan penelitian dan 
melakukan perbaikan kinerja 
LPPM untuk melakukan 
pengecekan secara detail 

18 Oktober 2020 

IT Disarankan untuk menjajagi dan 
menyiapkan system Aplikasi untuk 
Sistem Pengambilan Keputusan 
seperti SIMKEU dan SIMPEG 

Observasi Melakukan penjajagan dan 
membuat program kerja 
pembuatan SIM untuk 
menunjang Pengambil 
Keputusan 

17 Oktober 2020 

Prodi  Ditemukan perkuliahan tidak 
dilaksanakan sesuai dengan kalender 
akademik  yang telah ditentukan. 

Minor Melakukan perbaikan kerja 
dengan membuat pernyataan 
komitmen yang disertai alas an 
mundurnya kegiatan  

16 Oktober 2020 

 Ditemukan Pelaksanaan Perkuliahan 
Perdana untuk semester  Genap 
2019/2020 mundur 1 minggu dari 
kalender akademik yang telah 
ditentukan 

Minor Melakukan perbaikan kerja 
dengan membuat pernyataan 
komitmen yang disertai alas an 
mundurnya kegiatan perkuliahan 

16  Oktober 2020 



Tabel 4. Rangkungan Kategori Temuan Audit Internal 

NO KATEGORI TEMUAN JUMLAH 

1 Observasi 3 

2 Minor 34 

3 Mayor 2 

JUMLAH 39 

 

Berdasarkan rangkuman kategori pada table 4 diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa Audetee pada umumnya telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

prosedur, hal ini dapat dilihat dari kategori temuan minor sebesar 34 temuan. 

Artinya Audetee melaksanaan kegiatan pengelolaan STIE Hidayatullah Depok 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun masih perlu diperbaiki lebih lanjut 

lagi. 

 

1.6. EVALUASI HASIL AUDIT INTERNAL 

Berdasarkan hasil Audit Internal yang telah dilaksanakan, ada beberapa catatan 

sebagai evaluasi dalam pelaksanaan audit ini, yaitu : 

a. Beberapa Audetee tidak menyerahkan dokumen wajib kepada LPM sebagai 

bahan assesmen kecukupan. Hal ini menunjukan bahwa auditee kurang 

memperhatikan pentingnya dokumen fisik 

b. Pemberitahuan pelaksanaan Audit Internal perlu diberitahukan satu bulans 

ebelumnya sehingga para Auditee dapat mengatur jadwal atau agenda kerja 

lainnya, sehingga Proses Audit dapat berjalan dengan lancar. 

  



1.7. RENCANA PERBAIKAN & TINDAK LANJUT 

Berdasarkan Hasil Audit yang telah dilaksanakan, maka telah dilakukan rencana 

perbaikan dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan yaitu sebagai berikut : 

Tabel 5. Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut yang telah dilaksanakan Ganjil 2019/2020 

AUDETEE RENCANA PERBAIKAN TINDAK LANJUT 

Bagian Umum dan SDM 1. Melakukan penggantian 
lampu dan memperbaiki 
kinerja sehingga tidak 
perlu menunggu Audit 
hal-hal tersebut telah 
dilaksanakan 

2. Melakukan Perapihan 
Arsip untuk keperluan 
dokumentasi dan 
akreditasi 

1. Lampu Toilet telah 
diganti  

2. Dokumen SDM Dosen 
telah dilengkapi 

 

Perpustakaan 1. Input data buku pada 
database Perpustakaan 

2. Membuat tata tertip 
perpustakaan serta 
mensosialisasikan kepada 
pengunjung perpustakaan 

 

1. Buku telah diinput dalam 
system 

2. Tata Tertib telah dipasang 
pada perpustakaan 

Front Office dan PMB 1. Dibuatkan laporan PMB 
secara lengkap 

2. Membuat surat 
pernyataan bahwa 
kunjungan telah 
dilaksanakan dengan 
bukti foto kegiatan dan 
formulir aplikan 

1. Laporan PMB telah 
diperbaiki 

2. Telah melengkapi Foto 
dan Database Formulir 
Aplikan 

Bagian Keuangan 1. Lpj Kegiatan disesuaikan 
Urut tanggal 
pengeluarannya agar 
rapih dan mempermudah 
proses pengecekan 
 

1. LPJ telah disesuaikan, 
Peraturan baru telah 
ditetapkan yaitu jika LPJ 
belum lengkap dan benar 
maka bagian keuangan 
berhak mengembalikan 
kepada penyusun LPJ 

 

Administrasi Akademik 1. Cek Rekapitulasi seluruh 
dosen yang telah 
melaksanakan kuliah 
pengganti sehingga 
kehadiran dosen semua 
sesuai dengan pertemuan 
yang direncanakan 

1. Rekapitulasi kehadiran 
dosen telah dilaksanakan 

 
2. Beria Acara telah 

ditandatangani dan DAK 
telah diserahkan kepada 
dosen ybs 



2. Melakukan klarifikasi 
kepada pengawas Ujian 
ybs untuk melengkapi 
form Berita Acara Ujian 
Akhir Semester 
2019/2020 sebelum 
lembar jawaban 
diserahkan kepada Dosen 
ybs 

 

LPPM 1. Klarifikasi kepada Dosen 
Ybs dan meminta dosen 
untuk melengkapi 
lampiran laporan 
pengabdian kepada 
masyarakat serta 
melakukan perbaikan 
terhadap kinerja 

 

1. Laporan pengabdian telah 
diperbaiki oleh Dosen 
yang bersangkutan 

IT 1. Dilakukan Perapihan 
terhadap kabel-kabel dan 
susunan komputer 

2. Dibuatkan peraturan LAB 
Komputer dan ditempel 
disetiap ruangan LAB 
Komputer 

 

1. Lab Komputer telah 
dirapihkan 

2. Peraturan Tata Tertib di 
Lab Komputer telah di 
tempel 

PRODI  1. SAP Diserahkan ke pada 
Direktur agar dapat dicek 
dan disetujui sehingga SAP 
dinyatakan sah 
dipergunakan 

 

1. SAP telah disesuaikan 
dan Nilai telah diverifikasi 

 

Tabel 6. Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut yang telah dilaksanakan Genap 2019/2020 

AUDETEE RENCANA PERBAIKAN TINDAK LANJUT 

Bagian Umum dan SDM 1. Melakukan penggantian 
lampu dan memperbaiki 
kinerja sehingga tidak 
perlu menunggu Audit 
hal-hal tersebut telah 
dilaksanakan 

2. Melakukan Perapihan 
Arsip untuk keperluan 
dokumentasi dan 
akreditasi 

 
 

1. Lampu Toilet telah 
diganti  

2. Dokumen SDM Dosen 
telah dilengkapi 

 



Perpustakaan 1. Melakukan klasifikasi buku 

dan merapihkan buku 

yang tidak digunakan lagi 

kedalam kardus  

 

2. Buku Telah 
diklasifikasikan, 
tindaklanjut buku yang 
tidak terpakai dirapihkan 
dalam kardus 

Front Office dan PMB 1. Membuat Analisa 

keterlambatan dan 

rencana perbaikan untuk 

tahun 2019/2020 

2. Melengkapi formulir 

pendaftaran agar 

administrasi rapih dan 

informasi yang diperlukan 

menjadi 

1. Telah dibuat analisis 
waktu penyelesaian 
proses seleksi untuk 
digunakan pada 
penerimaan mahasiwa 
baru tahun 2019/2020 

2. Dokumen telah lengkap 
dan siap di input dalam 
sistem SIAKAD 

 

Bagian Keuangan 1. Perbaikan kinerja dan 
membuat program kerja 
khusus keuangan untuk 
melakukan peneguran 
bagi pegawai yang lalai 

2. Segera disetorkan dan 
dilaporkan dan meminta 
bantuan AR untuk 
mengecek Denda Telat 
Lapor 

 

1. LPJ telah disesuaikan, 
Peraturan baru telah 
ditetapkan yaitu jika LPJ 
belum lengkap dan benar 
maka bagian keuangan 
berhak mengembalikan 
kepada penyusun LPJ 

2. Telah dilaporkan dan 
denda telat lapor menjadi 
tanggungjawab SDM 
terkait 

 

Administrasi Akademik 1. BAP harus diisi oleh dosen 
yang bersangkutan dan 
melakukan perbaikan 
kinerja untuk semester 
berikutnya 

 

1. BAP telah diisi oleh 
Dosen yang bersangkutan 

 

LPPM 1. Meminta dosen ybs untuk 
memperbaiki laporan 
penelitian dan melakukan 
perbaikan kinerja LPPM 
untuk melakukan 
pengecekan secara detail 
 

1. Laporan penelitian telah 
diperbaiki oleh Dosen 
yang bersangkutan 

IT 1. Melakukan penjajagan 
dan membuat program 
kerja pembuatan SIM 
untuk menunjang 
Akreditasi 
 

2. Telah dilakukan Analisa 
kebutuhan dan memulai 
pencarian pihak ke 3 
untuk pengembangan 
system 
 
 



Prodi  1. Melakukan perbaikan 
kerja dengan membuat 
pernyataan komitmen 
yang disertai alasan 
mundurnya kegiatan Uji 
Kompetensi 

 
2. Melakukan perbaikan 

kerja dengan membuat 
pernyataan komitmen 
yang disertai alasan 
mundurnya kegiatan 
perkuliahan 

 

1. Telah membuat 
pernyataan komitmen 
beserta alasannya 

 

1.8. KESIMPULAN 

Hasil Audit Internal Tahun 2019/2020 ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Masih banyak yang perlu diantisipasi dan atau dikoreksi kesalahan atau 

kekurangan yang ditemukan dalam praktik pengelolaan setiap divisi yang 

perpotensi menggagalkan pencapaian tujuan atau menghambat majunya 

penyelenggaraan Pendidikan 

2. Setiap bidang kerja perlu dikendalikan dan ditingkatkan sesuai standa mutu 

yang ditetapkan 

 

 

Depok, 12 September 2020 

 Disusun Oleh    Diketahui Oleh,  

 Ketua LPM     Ketua STIE Hidayatullah Depok 

 

 

 

 Abdul Q  ahhar Musachir, S.E.  DR. Agus Suprayogi, M.Si. 


