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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat, taufiq dan 

hidayah-Nya, Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan yang merupakan bagian dari 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi 

dapat tersusun dengan baik. Shalawat dan Salam semoga senantiasa dilimpahkan 

kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi inspirasi kita semua untuk 

menjadi umat yang terdidik dan mencerahkan. 

Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan ini disusun dalam rangka komitmen 

IBM Bekasi untuk menjadi perguruan tinggi yang sadar mutu dan sesuai amanat 

Pemerintah Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015. IBM Bekasi menyadari 

pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi selalu berkembang seiring dengan 

dinamika masyarakat, baik pada tingkat internasional, nasional maupun lokal. 

Karenanya, perbaikan mutu pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mesti 

dilakukan agar gerak langkah pendidikan di IBM Bekasi senantiasa adaptif dengan 

tuntutan zaman. 

Penyusunan Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan ini telah melalui 

serangkaian tahapan mulai dari rapat-rapat pembahasan hingga finalisasi draft Standar 

dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan masukan-masukan terbaru seiring 

dengan dinamika pengelolaan mutu Perguruan Tinggi, hasil pembahasan kebijakan 

mutu ini memenuhi tingkat kelengkapan (koprehensif) dari Standar yang ditetapkan. 

Kehadiran Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan ini diharapakan 

membantu Fakultas, Program Studi untuk mengimplementasikan, mengevaluasi serta 

melakukan tindaklanjuti perbaikan secara terus menerus dilingkungan masing-masing. 

Akhir kata, kami mengucapkan terimkasih kepada Lembaga Penjaminan 

Mutu, dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian Standar Tata Pamong dan 

Kepemimpinan ini, terutama kepada Tim Adhoc penyusunan Standar SPMI yang telah 

bekerja keras dalam menyiapkan segalanya sejak awal hingga akhir proses penyusun 

buku ini. 

 Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Bekasi, 09 Agustus 2021 

Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi  

 Rektor, 

 

 

 

 

Dr. H. Jaenudin, S.Ag., M.Pd. 

NIDN: 0425017401 
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1. Visi, Misi dan Tujuan IBM Bekasi 

 

VISI 

Menjadi Perguruan Tinggi unggul di Kawasan Asia Tenggara dalam bidang Islamic 

Entrepreneur pada tahun 2040. 

 

MISI 

1) Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang bermutu, berwawasan global dan inklusif 

di bidang Islamic Entrepreneurs. 

2) Berperan aktif dalam menjawab tantangan nasional dan global di bidang Islamic 

Entrepreneurs. 

3) Berkontribusi pada peradaban dunia melalui pengembangan keilmuan dan penelitian 

di bidang Islamic Entrepreneurs. 

4) Berpartisipasi membangun karakter unggul bangsa melalui budaya akademik Islami 

yang berbudi luhur, inovatif dan professional. 

5) Menyelenggarakan kerjasama dengan dunia usaha bertaraf Nasional dan Internasional 

yang saling menguntungkan. 

 

TUJUAN 

1) Mewujudkan profesionalitas kelembagaan dan menghasilkan civitas akademik yang 

memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyahan. 

2) Menghasilkan civitas akademika yang mampu menguasai dan mengembangkan 

IPTEKS dan Bisnis berbasis penelitian. 

3) Menghasilkan produk penelitian yang berkontribusi pada perkembangan IPTEKS dan 

Bisnis. 

4) Menghasilkan produk pengabdian berbasis penelitian untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

5) Mewujudkan berbagai kerjasama di bidang IPTEKS dan Bisnis bertaraf Internasional. 
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2. Rasional Standar 

 

a. Tata pamong Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi merujuk pada struktur 

organisasi, mekanisme, dan proses distribusi tugas di Institut Bisnis 

Muhammadiyah Bekasi , mengendalikan dan mengarahkan untuk mencapai visi 

dan misi institusi. 

b. Tata pamong Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi dipahami sebagai suatu 

proses dan fungsi, bukan sekedar struktur organisasi. 

c. Tata pamong Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi berkenaan dengan sistem 

nilai, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, 

pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja 

dalam unit pengelola program studi, termasuk juga tata pamong dalam komunitas 

di luar lingkungan akademik. 

d. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi memiliki Sistem Penjaminan Mutu yang 

terbagi atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan 

Mutu Eksternal (SPME) dengan tujuan untuk menjamin ketertiban tata pamong. 

. 

3. Pihak yang Bertanggung Jawab 

 

a. Badan Pembina Harian Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi  

b. Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi  

c. Wakil Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi  

d. Dekan dan Ketua Program Studi 

e. Pimpinan Biro, Lembaga, UPT dan Pusat Studi yang terkait 

f. Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan IBM Bekasi 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 5 

 

4. Definisi Istilah 

 

1. Tata pamong Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi meliputi struktur organisasi, 

mekanisme, dan pengendalian Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi untuk 

melaksanakan visi dan misi institusi. 

2. Tata pamong Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi adalah sistem kepemimpinan, 

pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu, dan kerjasama. 

3. Sistem tata pamong di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi didesain guna 

merealisasikan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan melaksanakan strategi 

pencapaian sasaran. Tata pamong Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi memiliki lima 

pilar meliputi 1) kredibel, 2) transparan, 3) akuntabel, 4) tanggung jawab dan 5) adil. 

4. Tata pamong Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi disusun dan dikembangkan 

berasaskan nilai-nilai Islami, moral dan nilai-nilai akademik. 

5. Tata pamong Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi disusun agar dapat menciptakan 

hubungan saling membutuhkan dan menguntungkan antara unit pengelola dengan para 

pemangku kepentingan. 

6. Tata pamong Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi mengimplementasikan manajemen 

resiko sehingga dapat menjamin keberlangsungan perguruan tinggi. 

7. Tata Pamong Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi merupakan penataan struktur dan 

fungsi penyelenggaraan pengelolaan institusi. 

8. Tata Pamong Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi berdasarkan pada prinsip efisiensi, 

produktivitas, rentang kendali, pengawasan dan tanggung jawab organisasi terhadap 

pemangku kepentingan. 

9. Tata Pamong Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi memenuhi prinsip-prinsip good 

university governance. Prinsip-prinsip tersebut menjamin terselenggaranya praktek-

praktek yang baik dari pimpinan dan seluruh civitas akademika untuk menjalankan 

institusi secara profesional. 

10. Tata Pamong Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi dikembangkan dalam 
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5. Pernyataan Isi Standar 

 

Struktur Organisasi 

1. Struktur Organisasi di IBM Bekasi sejalan dengan ketetapan PP Muhammadiyah dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Struktur Organisasi di IBM Bekasi ditetapkan dengan SK Rektor IBM Bekasi dengan pola 

garis instruksi (garis lurus) dan garis koordinasi (garis lurus putus-putus). 

3. Struktur Organisasi di IBM Bekasi terdiri dari BPH sebagai perwakilan PP 

Muhammadiyah, Senat sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi civitas 

akademika, Rektor IBM Bekasi sebagai penanggung jawab utama terselenggaranya 

kegiatan IBM Bekasi yang dibantu oleh Wakil Rektor yang jumlahnya sesuai dengan 

bidang, kebutuhan dan kondisi IBM Bekasi. 

4. Di Fakultas dipimpin oleh Dekan sesuai bidang, kebutuhan dan kondisi fakultas masing-

masing. 

5. Di Program Studi dipimpin oleh ketua program studi. 

6. Untuk urusan administrasi Rektor IBM Bekasi dibantu oleh beberapa kepala yang 

membawahi beberapa kepala Biro. 

7. Rektor IBM Bekasi mengangkat Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang diperlukan. 

8. Rektor IBM Bekasi mengangkat Ketua Lembaga dan Ketua Pusat Studi untuk 

melaksanakan tugas-tugas khusus yang terkait dengan Caturdharma Perguruan Tinggi. 

Badan Pembina Harian (BPH) 

1. Badan Pembina Harian (BPH) adalah Badan yang dibentuk PP Muhammadiyah untuk 

menjalankan fungsi dan tugas pembinaan di IBM Bekasi. 

2. BPH terdiri atas unsur persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan, unsur tokoh 

Persyarikatan yang berpengalaman dalam pendidikan tinggi, dan unsur tokoh masyarakat 

yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami persyarikatan dan 

berkomitmen kuat pengembangan IBM Bekasi. 

3. Diangkat dan ditetapkan oleh PP Muhammadiyah atas usul Rektor IBM Bekasi bersama 

PWM. 

4. Memiliki tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam tugas yang ditetapkan oleh PP 

Muhammadiyah. 
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Rektor IBM Bekasi 

1. Rektor IBM Bekasi adalah penanggung jawab utama terselenggaranya kegiatan di IBM 

Bekasi. 

2. Kualifikasi dan Kompetensi: 

a. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan syariat Islam dengan baik, berakhlak 

mulia dan berwawasan luas, dibuktikan dengan KTAM /NBM minimal 5 tahun dan 

aktif di organisasi Muhammadiyah. 

b. Memiliki ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan latar belakang akademik yang sesuai 

dengan institusi yang akan dipimpinnya. 

c. Bersedia melaksanakan amanat Persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan 

Muhammadiyah. 

d. Mempunyai kemampuan leadership dan manajerial. 

e. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta komitmen yang kuat untuk 

memajukan IBM Bekasi, mengembangkan ilmu dan teknologi, serta seni dan ilmu 

pengetahuan lainnya. 

f. Jenjang pendidikan Sarjana (Magister). 

g. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat, kecuali guru besar 66 tahun. 

h. Mempunyai jabatan akademik minimal Lektor. 

i. Tidak merangkap dalam Dewan Penyantun dan/atau BPH. 

j. Tidak menjadi pengurus dan Pimpinan Partai Politik. 

k. Tidak sedang menjabat sebagai Rektor di perguruan tinggi lain. 

l. Memenuhi persyaratan akademik, administratif dan prosedur yang berlaku yang diatur 

dalam peraturan tersendiri. 

Senat 

1. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi Institusi/dan Fakultas. 

2. Kualifikasi dan Kompetensi: 

a. Anggota senat Institusi adalah dosen yang bertugas minimal 5 tahun dan anggota senat 

Fakultas adalah dosen yang bertugas minimal 4 tahun. 

b. Berpendidikan minimal Magister. 

c. Usia maksimal untuk Senat Institusi/Fakultas 66 tahun (bagi Guru Besar) dan 61 tahun 

non Guru Besar pada saat diangkat. 

d. Berkepangkatan akademik minimal lektor. 

e. Senat Institusi terdiri atas Rektor, Guru Besar tetap, Dekan, Ketua Lembaga, dan 

perwakilan dosen tetap. 
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f. Senat fakultas terdiri atas Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, guru besar tetap, dan 

perwakilan dosen tetap. 

g. Mempunyai tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam statute 

 

Wakil Rektor IBM Bekasi 

1. Wakil Rektor adalah Pimpinan Institusi yang bertugas membantu Rektor pada bidang 

yang ditentukan. 

2. Wakil Rektor IBM BEKASI terdiri atas wakil bidang bidang Akademik, SDM, 

Kemahasiswaan, AIK atau sesuai dengan ketentuan Majelis Diktlitbang PP 

Muhammadiyah/Majelis Dikti PP Aisyiyah. 

3. Kualifikasi dan kompetensi: 

a. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan syariat Islam dengan baik, berakhlak 

mulia dan berwawasan luas, dibuktikan dengan KTAM/NBM minimal 5 tahun dan 

aktif di organisasi Muhammadiyah. 

b. Memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan latar belakang akademik yang sesuai 

dengan jabatan yang akan 7 dipimpinnya. 

c. Bersedia melaksanakan amanat Persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan 

Muhammadiyah. 

d. Mempunyai kemampuan leadership dan manajerial. 

e. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta komitmen yang kuat untuk 

memajukan Institusi, mengembangkan ilmu dan teknologi, serta seni dan ilmu 

pengetahuan lainnya. 

f. Jenjang pendidikan minimal Sarjana (magister). 

g. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat kecuali guru besar 66 tahun. 

h. Mempunyai kepangkatan akademik minimal Lektor. 

i. Tidak merangkap sebagai BPH. 

j. Tidak menjadi pengurus partai politik. 

k. Tidak sedang menjabat sebagai Rektor di perguruan tinggi lain. 

l. Memenuhi persyaratan akademik, administratif dan prosedur yang berlaku yang diatur 

dalam peraturan tersendiri. 
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Dekan 

1. Dekan adalah Pimpinan tertinggi fakultas dan bertanggung jawab kepada Rektor. 

2. Kualifikasi dan kompetensi: 

a. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan syariat Islam dengan baik, berakhlak 

mulia dan berwawasan luas, dibuktikan dengan KTAM/NBM minimal 5 tahun dan 

aktif di organisasi Muhammadiyah. 

b. Pendidikan minimal Sarjana (magister). 

c. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat kecuali guru besar 66 tahun. 

d. Kepangkatan akademik minimal Lektor. 

e. Latar belakang keilmuan sesuai dengan salah satu program studi di fakultas yang 

dipimpin. 

f. Berstatus sebagai dosen tetap IBM Bekasi dan telah bertugas sekurang-kurangnya 

empat tahun berturut turut. 

g. Anggota Muhammadiyah dan memiliki KTAM setidaknya selama dua tahun. 

h. Mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas. 

i. Bersedia melaksanakan amanat Persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan 

Muhammadiyah. 

j. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta komitmen yang kuat untuk 

memajukan ilmu pengetahuan teknologi, dan seni di fakultas yang dipimpin. 

k. Tidak sedang menjabat sebagai Rektor di perguruan tinggi lain. 

l. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan dalam statuta. 

 

Ketua Program Studi 

1. Ketua program studi adalah penanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan 

pendidikan di program studi. 

2. Kualifikasi dan Kompetensi: 

a. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan syariat Islam dengan baik, berakhlak 

mulia dan berwawasan luas, dibuktikan dengan KTAM/ NBM minimal 5 tahun dan 

aktif di organisasi Muhammadiyah. 

b. Jenjang pendidikan minimal Magister untuk Kaprodi S1. 

c. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat kecuali guru besar 66 tahun. 

d. Kepangkatan akademik minimal Lektor. 

e. Latar belakang keilmuan sesuai dengan program studi yang dipimpin. Berstatus 

sebagai dosen tetap IBM Bekasi dan telah bertugas sekurang-kurangnya 4 tahun. 
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f. Memiliki kemampuan dalam mengembang- kan akademik di program studi. 

g. Memiliki kemampuan dalam menyiapkan administrasi perizinan dan akreditasi 

program studi. 

h. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta komitmen yang kuat untuk 

memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di prodi yang dipimpin. 

i. Memiliki tanggungjawab untuk memajukan dan mengembangkan Prodi yang 

dipimpin dan Persyarikatan Muhammadiyah. 

j. Tidak sedang menjabat sebagai Rektor di perguruan tinggi lain. 

 

Lembaga Pengkajian dan Pengembangan AIK 

1. Ketua LPP AIK bertanggung jawab kepada Rektor atas kegiatan pengkajian dan 

pengembangan AIK yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. 

2. Kualifikasi dan kompetensi : 

a. Anggota Muhammadiyah yang mengamal- kan syari'at Islam dengan baik, berakhlak 

mulia, dan berwawasan luas, dibuktikan dengan KTAM/NBM minimal 5 tahun dan 

aktif di organisasi Muhammadiyah. 

b. Pendidikan minimal Sarjana (Magister). 

c. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat (Guru Besar maksimal 66 tahun). 

d. Jabatan Akademik minimal Lektor. 

e. Berstatus dosen tetap IBM Bekasi yang sudah bertugas sekurang-kurangnya 4 tahun. 

f. Ketua LPP AIK bertanggung jawab kepada Rektor atas kegiatan pengkajian dan 

pengembangan AIK yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga 

kependidikan. 

 

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 

PENELITIAN 

1. Ketua Unit Penelitian bertanggung jawab kepada Rektor atas kegiatan penelitian dan 

pengembangan yang dilakukan oleh dosen, atau dosen yang berkolaborasi dengan 

mahasiswa dalam bentuk aplikasi keilmuan yang dikembangkan di IBM Bekasi. 

2. Kualifikasi dan kompetensi: 

a. Anggota Muhammadiyah yang mengamal- kan syari'at Islam dengan baik, berakhlak 

mulia dan berwawasan luas, dibuktikan dengan KTAM/NBM minimal 5 tahun dan 

aktif di organisasi Muhammadiyah. 

b. Pendidikan minimal Sarjana (Magister). 
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c. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat. (Guru Besar maksimal 66 tahun). 

d. Jabatan Akademik minimal Lektor. 

e. Berstatus dosen tetap IBM Bekasi yang sudah bertugas sekurang-kurangnya 4 tahun. 

f. Mempunyai loyalitas tinggi terhadap IBM Bekasi dan berkomitmen untuk 

memajukan penelitian dan pengembangan di IBM Bekasi. 

g. Diutamakan memiliki reputasi melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan 

tingkat nasional. 

PENGABDIAN 

1. Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat bertanggungjawab atas kegiatan 

pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen, atau 

dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa dalam bentuk aplikasi keilmuan yang 

dikembangkan di IBM Bekasi. 

2. Kualifikasi dan kompetensi: 

a. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan syari'at Islam dengan baik, berakhlak 

mulia dan berwawasan luas, dibuktikan dengan KTAM/NBM minimal 5 tahun dan 

aktif di Muhammadiyah. 

b. Pendidikan minimal Sarjana (Magister). 

c. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat. (Guru Besar maksimal 66 tahun). 

d. Jabatan Akademik minimal Lektor. 

e. Berstatus dosen tetap IBM Bekasi yang sudah bertugas sekurang-kurangnya 4 tahun. 

f. Mempunyai loyalitas tinggi terhadap IBM Bekasi dan berkomitmen untuk 

memajukan pengabdian kepada masyarakat di IBM Bekasi. 

g. Diutamakan memiliki reputasi melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

tingkat nasional. 

 

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 

1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu bertanggung jawab kepada Rektor IBM Bekasi atas 

kegiatan di bidang penjaminan mutu. 

2. Kualifikasi dan kompetensi: 

a. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan syari’at Islam dengan baik, berakhlak 

mulia dan berwawasan luas dibuktikan dengan KTAM/NBM minimal 5 tahun dan 

aktif 10 di Muhammadiyah 

b. Pendidikan minimal Sarjana (Magister) 

c. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat (Guru Besar maksimal 66 tahun) 
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d. Jabatan Akademik minimal Lektor 

e. Berstatus dosen tetap IBM Bekasi yang sudah bertugas minimal 4 tahun 

f. Mempunyai loyalitas tinggi terhadap IBM Bekasi dan berkomitmen untuk 

meningkatkan mutu IBM Bekasi 

g. Diutamakan memiliki reputasi untuk melakukan kegiatan penjaminan mutu di 

tingkat Fakultas dan Institusi. 

 

Kepala Perpustakaan 

1. Kepala perpustakaan adalah penanggung jawab penuh dalam pengelolaan perpustakaan 

di semua kampus 

2. Kualifikasi dan Kompetensi: 

a. Jenjang pendidikan minimal S1 Ilmu Perpustakaan 

b. Usia maksimal 51 tahun pada saat diangkat 

c. Pengalaman di bidang perpustakaan minimal 4 tahun 

d. Mempunyai keterampilan pengelolaan perpustakaan (Basic Library Skill) meliputi 

pengadaan, pengolahan, pembuatan paket informasi 

e. Memiliki kemampuan untuk melakukan klasifikasi dengan sistem DDC & 

administrasi pengolahan bahan Pustaka 

f. Penguasaan komputer meliputi penguasaan software pengolahan data & kata, 

pengetahuan tentang data base, jaringan, multimedia 

g. Memiliki kemampuan untuk melakukan penelusuran on disk/off line (Proquest & 

Winspirs) 

h. Menguasai teknik pencarian Bollian Logic 

i. Memiliki kemampuan untuk melakukan searching on-line book 

j. Bisa berkomunikasi dengan baik 

k. Mempunyai misi lifelong learning untuk diri sendiri dan orang lain 

l. Tidak sedang menjabat di perguruan tinggi lain.  

 

Kepala Laboratorium 

1. Kepala laboratorium adalah penanggung jawab penuh dalam pengelolaan laboratorium 

sesuai dengan spesifikasinya 

2. Kualifikasi dan Kompetensi: 

a. Jenjang pendidikan minimal S1 sesuai dengan bidang ilmunya 

b. Usia maksimal 51 tahun pada saat diangkat 
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c. Pengalaman di bidang Laboratorium minimal 4 tahun 

d. Latar belakang keilmuan sesuai dengan spesifikasi laboratorium yang dikelola 

e. Berstatus sebagai tenaga kependidikan IBM Bekasi 

f. Memiliki komitmen untuk memajukan dan mengembangkan keilmuan sesuai 

dengan etika keilmuan 

g. Mampu bekerjasama dengan dosen pengampu matakuliah 11 yang berkaitan dengan 

pemanfaatan laboratorium 

h. Tidak sedang menjabat di perguruan tinggi lain 

 

Kepala Biro 

1. Kepala biro adalah penanggung jawab penuh bidang administrasi di biro yang 

dipimpinnya 

2. Kualifikasi dan Kompetensi: 

a. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan syariat Islam dengan baik, berakhlak 

mulia dan berwawasan luas, dibuktikan dengan KTAM/NBM minimal 5 tahun dan 

aktif di organisasiMuhammadiyah 

b. Jenjang pendidikan minimal S1 

c. Usia maksimal 51 tahun (tenaga kependidikan) atau 61 tahun (dosen) pada saat 

diangkat 

d. Status sebagai tenaga kependidikan atau dosen tetap PTM yang telah bertugas 

minimal 4 tahun 

e. Memahami lingkup kerja dengan baik 

f. Mampu mengoperasikan program office 

g. Bisa berkomunikasi dengan baik 

h. Tidak sedang menjabat di perguruan tinggi lain 

 

Kepala Bagian 

1. Kepala Bagian adalah penanggung jawab penuh bidang administrasi di bidang yang 

dipimpinnya 

2. Kualifikasi dan Kompetensi: 

a. Pendidikan minimal S1 

b. Usia maksimal 51 tahun pada saat diangkat 

c. Pengalaman di bidangnya minimal 4 tahun 

d. Sebagai tenaga kependidikan tetap 
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e. Memahami lingkup kerja bidang kepegawaian 

f. Memahami administrasi perkantoran 

g. Mampu mengoperasikan program office 

h. Bisa berkomunikasi dengan baik 

3. Tidak sedang menjabat di perguruan tinggi lain 

 

Kepala Tata Usaha 

1. Kepala Tata Usaha adalah penanggungjawab bidang administrasi di fakultas atau di 

lembaga, dan pusat studi 

2. Kualifikasi dan Kompetensi: 

a. Jenjang pendidikan minimal S1 

b. Usia maksimal 51 tahun pada saat diangkat 

c. Pengalaman kerja minimal 5 tahun 

d. Pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan, manajemen, administrasi, SDM, 

pengem- bangan fakultas 

e. Mampu merencanakan, menganalisis, dan mengevaluasi, hasil dan kinerja tim. 

f. Mampu bekerjasama dan berkoordinasi untuk mewujudkan tim kerja yang solid 

g. Mampu membina kegiatan administrasi dan akademik 

h. Mampu memimpin di bidangnya secara optimal dengan mempergunakan sistem 

peralatan yang tersedia 

i. Mampu mempertimbangkan mutu hasil kerja dengan sistem 12 evaluasi secara 

kontinyu 

3. Tidak sedang menjabat di perguruan tinggi lain 

 

Kepala Bagian 

1. Kepala Bagian adalah penanggung jawab penuh bidang administrasi di bidang yang 

dipimpinnya 

2. Kepala Bagian adalah Pejabat Eselon III 

3. Kualifikasi dan Kompetensi: 

a. Pendidikan minimal S1 

b. Usia maksimal 51 tahun pada saat diangkat 

c. Pengalaman di bidangnya minimal 4 tahun 

d. Sebagai tenaga kependidikan tetap 

e. Memahami lingkup kerja bidang kepegawaian 
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f. Memahami administrasi perkantoran 

g. Mampu mengoperasikan program office 

h. Bisa berkomunikasi dengan baik 

4. Tidak sedang menjabat di perguruan tinggi lain. 

 

Kepala Tata Usaha 

1. Kepala Tata Usaha adalah penanggungjawab bidang administrasi di fakultas atau di 

lembaga, dan pusat studi. 

2. Kualifikasi dan Kompetensi: 

a. Jenjang pendidikan minimal S1 

b. Usia maksimal 51 tahun pada saat diangkat 

c. Pengalaman kerja minimal 5 tahun 

d. Pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan, manajemen, administrasi, SDM, 

pengem- bangan fakultas 

e. Mampu merencanakan, menganalisis, dan mengevaluasi, hasil dan kinerja tim 

f. Mampu bekerjasama dan berkoordinasi untuk mewujudkan tim kerja yang solid 

g. Mampu membina kegiatan administrasi dan akademik 

h. Mampu memimpin di bidangnya secara optimal dengan mempergunakan sistem 

peralatan yang tersedia 

i. Mampu mempertimbangkan mutu hasil kerja dengan sistem evaluasi secara 

kontinyu 

3. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggi lain. 

 

Kepala Sub Bagian 

1. Kepala Sub Bagian adalah penanggungjawab penuh bidang administrasi di sub bagian 

yang terdapat di fakultas, lembaga, dan pusat studi 

2. Kualifikasi dan Kompetensi: 

a. Pendidikan minimal D3 

b. Usia maksimal 51 tahun saat diangkat 

c. Pengalaman minimal 5 tahun 

d. Pernah mengikuti pelatihan kepemimpin-an, manajemen, administrasi, SDM, 

pengembangan fakultas 

e. Mampu merencanakan, menganalisis, dan mengevaluasi hasil dan kinerja tim. 

f. Mampu bekerjasama dan berkoordinasi untuk mewujudkan tim kerja yang solid 
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g. Mampu membina kegiatan administrasi dan akademik 

h. Mampu memimpin di bidangnya secara optimal dengan mempergunakan sistem 

peralatan yang ada 

i. Mampu mempertimbangkan mutu hasil kerja dengan sistem evaluasi secara 

kontinyu 

j. Bersedia melaksanakan tugas/pengabdian enam hari kerja dalam satu minggu 

k. Memiliki dedikasi & loyalitas terhadap PTM/PTA 

l. Tidak sedang menjabat di perguruan tinggi lain 

 

Rapat Senat 

1. Rapat senat dilakukan dalam rangka membahas kegiatan yang berkaitan dengan 

kebijakan dan hal- hal strategis lainnya di tingkat fakultas atau Institusi 

2. Rapat senat terbuka di tingkat Institusi hanya dilakukan dalam rangka wisuda, 

pemilihan Pimpinan dan pengukuhan guru besar 

3. Rapat senat terbuka di tingkat fakultas hanya dilakukan dalam rangka pemilihan 

Dekan 

4. Rapat senat dilakukan minimal satu kali dalam satu semester 

5. Rapat senat dapat dilaksanakan jika anggota senat yang hadir mencapai quorum (lebih 

dari separuh anggota jumlah anggota senat) 

6. Rapat senat tidak dapat dilanjutkan jika anggota senat meninggalkan ruang rapat 

sehingga jumlah yang hadir tidak mencapai quorum 

7. Keputusan rapat senat adalah keputusan tertinggi dan tidak dapat diubah atau 

dibatalkan oleh pimpinan di tingkat fakultas 

 

 

Rapat Pimpinan 

1. Rapat pimpinan dilakukan untuk membahas kebijakan dan hal-hal lain yang bersifat 

operasional 

2. Rapat pimpinan Institusi terdiri atas: 

a. Rapat terbatas pimpinan Institusi 

b. Rapat pimpinan Institusi dengan BPH 

c. Rapat pimpinan Institusi dengan pimpinan fakultas 

d. Rapat pimpinan Institusi dengan kepala biro 

e. Rapat pimpinan Institusi dengan seluruh unsur pimpinan 
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3. Rapat pimpinan dilakukan sesuai dengan kebutuhan 

4. Keputusan rapat pimpinan wajib ditaati oleh seluruh pihak yang terkait 

 

Rapat Dosen 

1. Rapat dosen/tenaga kependidikan adalah rapat yang dilakukan oleh Pimpinan di segala 

jenjang bersama dosen sesuai dengan kebutuhan 

2. Rapat dosen/tenaga kependidikan bersama pimpinan di segala jenjang dilaksanakan 

minimal 2 kali dalam 1 semester 

3. Keputusan rapat dosen/tenaga kependidikan wajib ditaati oleh 14 semua pihak yang 

terkait 

 

Rapat Khusus 

1. Rapat khusus dilaksanakan oleh pimpinan di setiap jenjang dalam rangka penanganan 

hal-hal yang bersifat penting, rahasia, atau darurat 

2. Rapat khusus di jenjang pimpinan tertentu harus mendapat izin dan dihadiri oleh 

pimpinan minimal satu tingkat di atasnya kecuali rapat khusus di tingkat Institusi 

3. Hasil keputusan rapat khusus harus ditaati oleh semua pihak yang terkait 

 

Wisuda 

1. Kegiatan wisuda adalah kegiatan pelantikan atas mahasiswa yang dinyatakan telah 

lulus dari IBM Bekasi 

2. Upacara wisuda dilakukan dalam sidang terbuka senat Institusi 

3. Kegiatan wisuda dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan SK Rektor 

4. Kegiatan wisuda dilaksanakan minimal 1 kali dalam satu tahun akademik 

5. Peserta wisuda diwajibkan mengenakan busana wisuda yang telah ditetapkan 

 

Pengukuhan Guru Besar 

1. Pengukuhan guru besar adalah kegiatan pelantikan atas dosen yang telah mencapai 

jabatan akademik profesor yang ditetapkan oleh pemerintah 

2. Upacara pengukuhan guru besar dilakukan sidang senat terbuka Institusi 

3. Kegiatan pengukuhan guru besar dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan melalui 

SK Rektor 

4. Guru besar yang dikukuhkan dengan menyampaikan orasi ilmiah 
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5. Guru besar yang dilantik wajib membiayai sebahagian dari biaya upacara pengukuhan 

sesuai dengan kesepakatan antara pihak IBM Bekasi dan pihak guru besar 

6. Guru besar yang dilantik wajib mengenakan busana guru besar yang telah ditetapkan 

 

Pergantian Jabatan 

1. Seluruh pimpinan baru yang menjabat di salah satu jabatan struktural di IBM Bekasi 

wajib dilantik dalam sebuah acara penyerahan surat keputusan 

2. Seluruh pimpinan yang telah berakhir masa jabatan di salah satu jabatan struktural di 

IBM Bekasi wajib diberikan ucapan terima kasih dalam sebuah acara penyerahan surat 

keputusan 

3. Penyerahan surat keputusan pengangkatan/ pemberhentian Pimpinan dan pelantikan 

Pimpinan baru dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

4. Penyerahan surat keputusan pengangkatan/pemberhentian Wakil Pimpinan dan 

pelantikan Wakil Pimpinan dilakukan 15 oleh Majelis Diktilitbang PP 

Muhammadiyah/Majelis Dikti Aisyiyah 

5. Penyerahan surat keputusan bagi pejabat struktural yang berakhir masa jabatannya dan 

pelantikan pejabat struktural dilakukan oleh Pimpinan 

6. Pejabat struktural yang tidak lagi menjabat struktural di salah satu unit masih 

mendapatkan tunjangan jabatan selama tiga bulan berturut-turut 

 

Sponsorship 

1. Sponsorhip adalah upaya lembaga lain yang ingin menjadi sponsor dalam berbagai 

kegiatan IBM Bekasi, atau sebaliknya IBM Bekasi menjadi sponsor di kegiatan 

lembaga lain 

2. Dalam menerima sponsor dari pihak lain IBM Bekasi ditetapkan: 

a. Pihak sponsor tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam dan 

ketentuan yang berlaku di Muhammadiyah 

b. Pihak sponsor tidak menyertakan unsur-unsur yang bertentangan dengan ideologi 

negara, semangat perdamaian, dan semangat cinta lingkungan 

3. Ketika IBM Bekasi menjadi sponsor di tempat lain ditetapkan: 

a. Ada kesepakatan tertulis dengan pihak yang disponsori 

b. Selalu memiliki nilai promosi 

c. Transparan dalam penentuan biaya 

4. Dua belah pihak berada dalam posisi saling menguntungkan 
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Pelayanan Administrasi Akademik 

1. Pelayanan administrasi akademik adalah kegiatan IBM Bekasi dalam melayani 

kebutuhan mahasiswa, dosen alumni, dan pemangku kepentingan yang berkaitan 

dengan bidang akademik 

2. Pelayanan administrasi akademik di setiap unit dilakukan dengan prinsip ramah, cepat, 

dan tertib 

3. Pelayanan administrasi akademik di setiap unit dilakukan pada hari kerja dari pukul 

07.30 sampai dengan pukul 16.00 WIB 

4. Bagi mahasiswa, dosen, alumni dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan 

kuliah malam hari, pelayanan administrasi akademik disesuaikan dengan jadwal 

perkuliahan.  

*catatan: Pelayanan administrasi akademik secara terperinci dapat dilihat pada buku 

Panduan Administrasi Akademik IBM Bekasi. 

 

Pelayanan Administrasi Keuangan 

1. Pelayanan administrasi keuangan adalah kegiatan IBM Bekasi dalam melayani 

kebutuhan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkaitan dengan bidang 

keuangan. 

2. Pelayanan administrasi keuangan di setiap unit dilakukan dengan prinsip ramah, 

mudah, tepat waktu, transparan, dan akuntabel. 

3. Pelayanan administrasi keuangan di setiap unit dilakukan pada 16 hari kerja dari pukul 

08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB. 

4. Bagi mahasiswa & dosen yang menyelenggara-kan kuliah malam hari, pelayanan 

administrasi keuangan disesuaikan jadwal perkuliahan. 

*catatan: Hal-hal teknis administrasi keuangan diatur tersendiri. 

 

Pelayanan Administrasi Umum 

1. Pelayanan administrasi umum adalah kegiatan IBM Bekasi dalam melayani kebutuhan 

mahasiswa, alumni, dosen, tenaga kependidikan, dan stakeholder lainnya yang 

berkaitan dengan bidang administrasi umum. 

2. Pelayanan administrasi umum di setiap unit dilakukan dengan prinsip ramah, mudah, 

tepat waktu, dan transparan. 
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3. Pelayanan administrasi umum di setiap unit dilakukan pada hari kerja dari pukul 08.00 

WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. 

4. Pelayanan administrasi umum yang berkaitan dengan pemberian informasi kepada 

tamu dilakukan selama 24 jam. 

 

Pelayanan Kehumasan 

1. Pelayanan kehumasan adalah kegiatan IBM Bekasi dalam melayani kebutuhan 

mahasiswa, alumni, dosen, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan 

(stakeholder) lainnya yang berkaitan dengan bidang kehumasan. 

2. Pelayanan kehumasan di setiap unit dilakukan dengan prinsip ramah, mudah, tepat 

waktu, dan transparan. 

3. Pelayanan yang bersifat protokoler: 

a. Tamu Pejabat Tinggi Negara dan PP Muhammadiyah dilayani langsung oleh 

Pimpinan/Wakil Pimpinan. 

b. Tamu pejabat dari instansi lain disesuaikan dengan pejabat IBM Bekasi yang 

terkait. 

4. Pelayanan kehumasan dilakukan selama 24 jam melalui media informasi. 

5. Pencitraan IBM Bekasi dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan 

pemerintah dan Persyarikatan Muhammadiyah. 

 

PENILAIAN KINERJA 

Penilaian kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan sekali setahun baik 

secara manual maupun online dengan komponen untuk : 

1. Tugas Utama (untuk dosen meliputi Caturdharma dan Tenaga Kependidikan 

disesuaikan dengan job description) 

2. AIK (Al-Islam dan Kemuhammadiyahaan) Tugas Tambahan 

 

SURVEY KEPUASAN 

Instrumen 

Tersedianya perangkat evaluasi Tingkat kepuasan pelanggan dilaksanakan berbasis 

penelitian yang menggunakan instrumen yang valid dan reliable. 

Tingkat Kepuasan Mahasiswa 

1. Dilaksanakan melalui survei tahunan secara online 

2. Tingkat kepuasan mahasiswa mencapai minimal 75% 
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Tingkat Kepuasan Dosen 

1. Dilaksanakan melalui survei tahunan 

2. Tingkat kepuasan mahasiswa mencapai minimal 80% 

Tingkat Kepuasan Tenaga Kependidikan 

1. Dilaksanakan melalui survei tahunan 

2. Tingkat kepuasan mahasiswa mencapai minimal 80% 

Tingkat Kepuasan Alumni 

1. Dilaksanakan melalui survei tahunan 

2. Tingkat kepuasan mahasiswa mencapai minimal 75% 

Tingkat Kepuasan Stakeholder 

1. Dilaksanakan melalui survei dua tahunan 

2. Tingkat kepuasan mahasiswa mencapai minimal 80% 

 

11. Strategi Pelaksanaan Standar 

 

BPH, Rektor, Wakil Rektor, Ketua LPM melakukan sosialisasi standar dan mengevaluasi 

serta mengawasi : 

1. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi memiliki pedoman tata pamong atau sistem 

tata kelola. 

2. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi memiliki panduan analisis jabatan. 

3. Sosialisasi standar tata pamong kepada seluruh pemangku struktural di Institut 

Bisnis Muhammadiyah Bekasi. 

4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap standar tata pamong.  

5. Melakukan audit tata pamong setiap tahun. 

 

12. Indikator Ketercapaian Standar 

 

a. Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Capaian 

Struktur organisasi ditetapkan dengan merujuk 

pada ketetapan Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah dan Majlis Diktilitbang serta 

peraturan perundangundangan lain yang 

SOP lengkap (100%) dan detail 

Bagan struktur organisasi yang 

detail, jelas serta mudah dipahami 

Dokumen lengkap (100%) 
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berlaku. 

• Memiliki SOP tentang struktur organisasi 

• Memiliki bagan struktur organisasi yang 

jelas dan dapat menunjukkan efektivitas 

kepemimpinan 

• Memiliki dokumen yang mengatur tentang 

semua ketentuan terkait tata pamong 

Melaksanakan 6 (enam) fungsi manajemen 

yang efektif dan efisien, dibuktikan dengan 

dokumen formal mencakup aspek: 

1) perencanaan (planning), 

2) pengorganisasian (organizing) 

3) penempatan (staffing), 

4) pengarahan (leading), 

5) pengendalian dan pengawasan 

(controlling), dan 

6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut 

Dokumen lengkap (100%) tentang 

pelaksanan enam fungsi 

manajemen. 

Penetapan praktek baik (best practices) dalam 

menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 

pilar good governance untuk menjamin 

penyelenggaraan perguruan tinggi yang 

kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung 

jawab, adil 

Membuat pengumuman tentang 

ringkasan laporan tahunan kepada 

masyarakat dan mitra. 

Panduan sistem kepemimpinan, pengelolaan, 

kode etik, penjaminan mutu yang berfungsi 

efektif, dan kerjasama. 

• Memiliki unit kode etik yang berdiri sendiri 

• Memiliki semua jenis kode etik 

• Implementasi kode etik yang 

terdokumentasi dengan baik  

Memiliki unit/ lembaga/ badan/ 

dewan kode etik yang independen. 

Minimal terdapat kode etik dosen, 

tenaga kependidikan, mahasiwa, 

penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat 

Laporan lengkap tentang 

implementasi kode etik 
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Penyusunan dokumen formal struktur 

organisasi dan tata kelola yang didalamnya 

memuat desktipsi tugas dan fungsinya, serta 

telah berjalan dengan baik, konsisten dan 

menjamin tata pamong yang baik sehingga 

dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

• Tugas pokok dan fungsi 

• SOP Tata Kelola 

Tersedia dokumen Organisasi 

Tata Kelola 100%. 

 

 

 

Memiliki uraian tugas pokok dan 

fungsi (Tupoksi) secara lengkap 

Memiliki 100% SOP tata kelola 

Rancangan analisis jabatan dan Analisis beban 

kerja dilaksanakan secara efektif 

Memiliki analisis jabatan dan 

Analisis beban kerja secara efektif 

dan dan dilaksanakan secara 

efektif 

Pelaksanaan kepemimpinan operasional, 

kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan 

publik yang dibuktikan secara sahih dan handal 

• Kepemimpinan operasional 

• Kepemimpinan organisasi 

• Kepemimpinan publik 

 

 

 

100% dokumen tersedia 

100% dokumen tersedia 

Pimpinan prodi/institusi minimal 

menjadi pengurus dalam 

organisasi publik tingkat provinsi 

Memiliki organ dalam struktur organisasi, 

yang terdiri dari: 1) Pimpinan institusi; 2) 

Senat PT/ senat akademik; 3) Satuan 

pengawasan; 4) Dewan pertimbangan; 5) 

Pelaksana kegiatan akademik; 6) Pelaksana 

administrasi, pelayanan dan pendukung; 7) 

Pelaksana penjaminan mutu; 8) Unit perencana 

dan pengembangan Caturdarma PTM. 

• Kualifikasi 

• Kompetensi 

• Tugas pokok dan fungsi 

 

100% organ memiliki kualifikasi 

100% organ memiliki standar 

minimal kompetensi 

 

Memiliki uraian tugas pokok dan 

fungsi (Tupoksi) secara lengkap 

 

 

 

 

Terdapat rancangan rencana operasional, 

program peningkatan kompetensi manajerial 

100% unit memiliki rancangan 

rencana operasional, program 
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yang sistematis untuk pengelola unit kerja, 

laporan kinerja yang menggambarkan 

keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di 

setiap unit kerja 

peningkatan kompetensi 

manajerial 

Terdapat dokumen formal dan pedoman 

pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu, 1) 

pendidikan dan pengajaran, 2) pengembangan 

suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) 

kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian 

kepada masyarakat 6) Sumber Daya Manusia, 

7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem 

informasi, 10) sistem penjaminan mutu, 11) 

kerjasama 

Memiliki dokumen yang lengkap 

tentang pedoman pengelolaan 

(100%) mencakup semua aspek 

Terdapat dokumen formal tentang 

implementasi dari pengelolaan mencakup 11 

aspek, yaitu 1) pendidikan dan pengajaran, 2) 

pengembangan suasana akademik dan otonomi 

keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) 

Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber 

Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan 

prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem 

penjaminan mutu, 11) kerjasama 

Memiliki dokumen yang lengkap 

tentang implementasi (100%) 

mencakup semua aspek 

Memiliki dokumen formal tentang penetapan, 

sosialisasi, dan hasil sosialisasi Visi, Misi, 

Tujuan, dan Sasaran yang mengikutsertakan 

civitas akademika, tenaga kependidikan, dan 

stakeholder 

100% dokumen penetapan VMTS 

tersedia Mengikutsertakan 

stakeholeder eksternal dalam 

penetapan VMTS Tingkat 

Pemahaman VMTS minimal 80% 

Dokumen formal rencana strategis dan bukti 

mekanisme persetujuan dan penetapan yang 

mencakup 5 aspek sebagai berikut, 1) adanya 

keterlibatan stakeholder, 2) mengacu kepada 

renstra periode sebelumnya, 3) mengacu 

kepada VMTS 4) dilakukan analisis kondisi 

Memiliki 5 aspek 
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internal dan eksternal, 5) disahkan oleh organ 

yang memiliki kewenangan 

Dokumen formal dan bukti mekanisme 

persetujuan dan penetapan terhadap rencana 

strategis (yang mencakup perencanaan 

finansial dan sumber daya, pengelolaan dan 

pengendalian resiko, kepatuhan terhadap 

peraturan, pengendalian konflik kepentingan, 

pelaporan, dan audit) 

Renstra minimal mencakup 1) 

perencanaan finansial 2) 

perencaaan sumber daya, 3) 

pengelolaan dan pengendalian 

resiko, 4) kepatuhan terhadap 

peraturan, 5) pengendalian 

Kepemilikan dokumen tentang implementasi 

memitigasi risiko untuk menjamin 

keberlangsungan perguruan tinggi 

80% unit dalam PTMA 

melakukan analisis risiko melalui 

risk management dan tindak lanjut 

Ketersediaan Dokumen formal SPMI yang 

dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, yaitu, 

1) organ fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) 

Auditor internal, 4) hasil audit internal, 5) 

bukti tindak lanjut 

Tersedia dokumen setiap aspek 

100% 

Membangun sistem penjaminan mutu internal 

yang fungsional yang mencakup, 1) dokumen 

pelaksanaan penjaminan mutu internal, 2) 

dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, 

standar mutu, manual mutu, dokumen lain 

yang diperlukan, 3) ketersediaan renstra 

penjaminan mutu yang mencakup strategi 

kebijakan, pemberdayaan pemangku 

kepentingan, 4) bukti pelaksanaan penjaminan 

mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP, 5) 

bukti sahih tentang pelaksanaan monev 

penjaminan mutu yang terstruktur, 

ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, 6) bukti 

sahih sistem perekaman dan dokumentasi 

publikasi hasil penjaminan mutu. 

1) dokumen pelaksana penjaminan 

mutu internal lengkap  

2) dokumen pernyataan mutu, 

kebijakan mutu, standar mutu, 

manual mutu, dokumen lain yang 

diperlukan lengkap  

3) dokumen lengkap tentang 

ketersediaan renstra penjaminan 

mutu yang mencakup strategi 

kebijakan, pemberdayaan 

pemangku kepentingan,  

4) dokumen lengkap bukti 

efektivitas pelaksanaan 

penjaminan mutu yang ditetapkan 

dengan siklus PPEPP,  

5) Dokumen lengkap bukti sahih 
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tentang pelaksanaan monev 

penjaminan mutu (audit mutu 

internal) yang terstruktur, 

ditindaklanjuti, dan berkelanjutan,  

6) Dokumen bukti sah sistem 

perekaman dan dokumentasi 

publikasi hasil penjaminan mutu 

Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik 

pengembangan budaya mutu di PTMA melalui 

tinjauan manajemen yang mengagendakan 

pembahasan unsur, 1) hasil audit mutu internal, 

2) umpan balik, 3) kinerja dan proses 

kesesuaian produk, 4) status tindakan dan 

pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dan 

tinjauan sebelumnya, 6) perubahan yang dapat 

mempengaruhi manajemen mutu, 7) 

rekomendasi untuk peningkatan 

Pengembagan budaya mutu 

mencakup semua unsur dan 

memiliki bukti 100% untuk setiap 

unsur 

Membangun sistem penjaminan mutu eksternal 

melalui : a) mengikuti pelatihan dan 

pendampingan akreditasi, b) melakukan 

penilaian akreditasi secara internal, c) 

mengikuti akreditasi dari lembaga akreditasi 

yang bereputasi, d) melakukan evaluasi atas 

hasil akreditasi. e) unit-unit lain seperti 

laboratorium, perpustakaan melakukan 

akreditasi/sertifikasi dari lembaga akreditasi 

yang bereputasi 

a. Mengikuti pelatihan akreditasi 

minimal 2 tahun sekali.  

b. Hasil akreditasi setiap program 

studi minimal sangat baik, dan 

50% dari seluruh prodi 

terakreditasi unggul. c. 5% 

Ketersediaan bukti yang sahih terkait dengan 

praktek baik pengembangan budaya mutu 

PTMA 

Dokumen lengkap tentang 

pengembangan budaya mutu 

Dokumen formal dan bukti mekanisme 

persetujuan dan penetapan terhadap rencana 

stratetgis (yang mencakup perencanaan 

100% dokumen tersedia 
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finansial dan sumber daya, pengelolaan dan 

pengendalian resiko, kepatuhan terhadap 

peraturan, pengendalian konflik kepentingan, 

pelaporan, dan audit) 

Dokumen tentang implementasi memitigasi 

risiko untuk menjamin keberlangsungan 

perguruan tingg 

100% dokumen tersedia 

Nilai akreditasi dari lembaga akreditasi sesuai 

dengan daftar lembaga akreditasi internasional 

yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan berdasarkan Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 

tentang Lembaga Akreditasi Internasional 

Belum Tercapai 

 

b. Indikator Kinerja Tambahan 

Indikator Kinerja Tambahan Target Capaian 

Sinergi dengan persyarikatan Muhammadiyah 

secara efektif dalam rangka memajukan 

persyarikatan 

100% pimpinan PTMA Pimpinan 

PTMA memiliki sinergi dengan 

persyarikatan Muhammadiyah 

secara efektif 

Badan Pembina Harian (BPH) yang bertugas 

untuk menjalankan fungsi dan tugas 

pembinaan di PTMA sebagai wakil dari 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

100% menjalankan fungsi efektif 

PTMA bersama PWM mengusulkan anggota 

BPH yang terdiri atas unsur persyarikatan 

sebagai wakil Persyarikatan, unsur tokoh 

Persyarikatan yang berpengalaman dalam 

pendidikan tinggi, dan unsur tokoh masyarakat 

yang berpengalaman dalam dunia pendidikan 

dan memahami persyarikatan dan 

berkomitmen kuat pengembangan PTM 

Memiliki dokumen SOP dan 

dilaksanakan 

Memiliki unit yang bertugas melakukan Memiliki unit pembinaan AIK 



 

  

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 28 

 

pembinaan dan pengembangan pendidikan ciri 

khusus al Islam Kemuhammadiyahan di 

PTMA 

yang berfungsi efektif 

Keberadaan pedoman yang memuat kualifikasi 

dan kompetensi pimpinan PTMA 

PTMA memiliki pedoman tentang 

pengangkatan pimpinan PTMA, 

Senat, Pimpinan Fakultas/ UPPS, 

Program Studi, Lembaga/Badan, 

pimpinan Pusat Studi, dan 

pimpinan unit pelaksana teknis 

lainnya 

Diseminasi hasil kerja PTMA sebagai 

akuntabilitas publik, serta keberkalaannya 

Minimal setiap tahun PTMA 

secara bertanggung jawab 

menyebarluaskan hasil kinerjanya 

secara berkala kepada semua 

stakeholders 

Keberadaan dan keefektifan sistem audit 

internal, dilengkapi dengan kriteria dan 

instrumen penilaian serta menggunakannya 

untuk mengukur kinerja setiap unit kerja, serta 

diseminasi hasilnya 

Terdapat bukti sahih PTMA 

memiliki kriteria dan instrumen 

penilaian - Minimal 1 kali setiap 

tahun untuk mengukur kinerja 

setiap unit, dan hasil 

pengukurannya didiseminasikan 

dengan baik. 

Melaksanakan rapat tinjauan manajemen dan 

ditindaklanjuti secara konsisten 

Adanya dokumen laporan hasil 

RTM dan tindak lanjutnya 

Minimal 1 kali setiap tahun dan 

didiseminasikan dihadiri oleh 

semua unsur pimpinan 
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13. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar 

 

1. Rencana Strategis IBM Bekasi 

2. Statuta IBM Bekasi 

3. Rencana Operasional IBM Bekasi 

4. Pedoman Tata Pamong IBM Bekasi 

5. Pedoman Analisis Jabatan IBM Bekasi 

6. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu IBM Bekasi 
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