
 

 

RENCANA JANGKA MENENGAH 
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH AL-HILAL SIGLI 

 



1. PENDAHULUAN 

 

Sesuai dengan visi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al-Hilal Sigli Menjadi Pusat 

Pendidikan yang Unggul dalam Penguasaan Hukum Islam secara komprehensif dan 

aplikatif, serta berdaya saing di tingkat Nasional Pada tahun 2035, maka salah satu 

upaya yang penting adalah terjadinya suatu proses peningkatan mutu yang berkelanjutan 

(continuous quality improvement). Sejalan dengan penerapan standar Dikti di Perguruan 

Tinggi bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, 

pengendalian, dan peningkatan. 

 

Setiap Perguruan Tinggi wajib melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 

secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan 

tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perguruan Tinggi harus meningkatkan 

kapasitas institusinya termasuk perlu mengembangkan sistem penjaminan mutu internal 

sehingga menjadi institusi yang sehat dan mampu memberikan kontribusinya untuk 

peningkatan daya saing. 

 

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STI Syari’ah Al-Hilal bertanggungjawab terhadap 

terlaksananya siklus penjaminan mutu yang mencakup Penetapan Standar - Pelaksanaan 

Standar - Evaluasi Pelaksanaan Standar - Pengendalian Standar, dan Peningkatan Standar 

pendidikan tinggi (PPEPP). Dalam hal ini, STI Syari’ah Al-Hilal terus berbenah dalam 

proses pelaksaan penjaminan mutu dengan tujuan agar dapat terlaksananya semua siklus 

penjaminan mutu dengan baik di Lingkungan STI Syari’ah Al-Hilal.  

 

Proses pelaksanaan penjaminan mutu tidak terlepas dari kebutuhan sumberdaya manusia 

yang memiliki komitmen dan memahami proses penjaminan mutu pendidikan tinggi 

sehingga mampu melaksanakan standar mutu yang sudah ditetapkan, sehingga akan 

bermuara pada tercapainya tujuan dari penjaminan mutu di STI Syari’ah Al-Hilal. 

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di STI Syari’ah Al-Hilal dilakukan 

secara bertahap dengan dengan mengacu kepada visi dan misi STI Syari’ah Al-Hilal 

melalui berbagai program maupun kegiatan baik pada program studi, unit kerja atau pada 

level yayasan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan para pemangku kepentingan. 

 

 



2. RENCANA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL TAHUN 

2021/2022 

 

Program kegiatan Penjaminan Mutu Internal yang akan dilakukan selama periode tahun 

akademik 2021/2022 antara lain: 

 

No Nama Kegiatan Peserta 
Waktu 

Pelaksanaan 
Target 

1. 

Pendampingan dalam proses 

Akreditasi STI Syariah 

(penyusunan dokumen 

akreditasi dan visitasi BAN 

PT) 

STI Syariah 

Al-Hilal Sigli 
2021/2022 

Dokumen 

akreditasi lengkap 

dikirimkan tepat 

waktu, STI 

Syariah 

terakreditasi 

Sangat Baik 

2. 
Pelatihan Audit Mutu 

Internal (AMI) 
LPM, Prodi 2021/2022 

Auditor Mutu 

Internal 

3. 

Pelaksanaan Audit Mutu 

Internal pada STIS Al-Hilal 

Sigli 

LPM, Prodi 2021/2022 

Terdapat hasil 

Audit dan bukti 

tindak lanjut  

4 
Melaksanakan monitoring 

dan evaluasi pembelajaran 
LPM, Prodi 2021/2022 

Proses belajar 

mengajar agar 

selalu terlaksana 

dengan maksimal 

5 

Melaksanakan monitoring 

dan evaluasi pelayanan 

akademik 

LPM, Prodi 2021/2022 

Terciptanya 

pelayanan yang 

prima 

6 

Penyusunan Rencana 

Pembelajaran Semester 

(RPS) 

Dosen 2021/2022 
Tersusunnya RPS 

untuk seluruh MK 

7. 

Penyusunan Kurikulum 

program studi mengacu 

kepada KKNI 

Kaprodi, 

sekprodi, 

dosen 

2021/2022 

100% Kurikulum 

prodi mengacu 

KKNI 

 

 

3. PENUTUP 

Program kerja Lembaga Penjaminan Mutu STI Syari’ah Al-Hilal 2021/2022 ini 

disusun sebagai wujud transparansi bagi semua pemangku kepentingan. Keberhasilan 

pencapaian target dari program kerja yang sudah disusun akan dipengaruhi berbagai faktor 

internal dan eksternal. Bilamana terjadi perubahan pada kondisi lingkungan yang dinamis, 

masih dimungkinkan adanya perubahan untuk penyesuaian. 


