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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swr sehingga ,,Laporan

Audit Internal IvIutu Akademik Program studi 51 Ekonomi pemSanguna.

STIE Lhokseumawe Tahun 2aL7" ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun
sebagai laporan hasil sosialisasi clan audit oleh Tim AIMA berdasarkan SK

Ketua srlE Lhokseumawe Nomor : 0\Z/pw-srll/lrr/2017, tenrang
Penurrjukan Tim Pelaksana Sosialisasi dan Audit Internal Mutu Akademik
STIE Lhokseumawe Tahun 2017.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa ternuarl ya.g
keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak program studi s1
Ekonomi Pembangunan STIE Lhokseumawe. Harapan kami temuan tersebut
dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan
kinerja.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah berkooperatif
dalani pelaksanaatr kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih karni berikan bagi
semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.
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BAB I. PENDAHULUAN

L.L. Latar Belakang

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan ting_gt saat ini

semakin menjadi pacuan bagr setiap institusi pendidikan tinggi

meningkatkan mutu akademik beserta pelayanannya. Pemerintah iuga

memperkuat hal ini dengan mengeluarkan berbagai undang-undang dan

peraturan yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem

pendidikan nasional, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru

dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005 tentang perguruan

tinggr, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar

pendidikan tinggi, dan Higher Education Long Term Straugi 2010-2077 dan

Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 20L7.

STIE Lhokseumawe merupakan perguruan tinggt swasta yang terus

berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik

maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik itu sendiri. Hal ini juga

terkait dengan visi misi STIE Lhokseumawe guna meningkatkan kualitas

akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggr dan

Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui

penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efesien dan produktif.

Menyikapi kondisi ini, sudah seyos/anya STIE Lhokseumawe

mengembangkan sistem peniaminan mutu dan melakukan pengendalian

internal dengan melaksanakan audit internal mutu akademik Terkait dengan

peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan serta pengembangan

sistem peniaminan mutu akademik di STIE Lhokseumawe, maka diperlukan

suatu audit internal mutu akademik Kegiatan audit internal mutu akademik

merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan

terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini terkait dengan program Renstra lima tahunan terutama

pada rencana kerja bidang pendidikan dan kemahasiswaan STIE

Lhokseumawe pada program kerja peningkatan mutu input, proses dan

output pendidikan dan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik.
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Adapunsasarandariprogramkeriainiadalahmeningkatnyamutuakademik

dan adanYa Peniaminan mutu'

1,2. Tuiuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan peniaminan mutu akademik internal tingkat

Programstuditerhadapkebijakanakademik,standardansasaranmutu,

manualmutuinternaltingkatFakultasdanUniversitas.

z. Meneliti kesesuaian arah. dan pelaksanaan peniaminan mutu akademik

internaltingt<atProgramstuditerhadapkebiiakanakademik,standardan

sasaran mutu, dan manual mutu internal tingkat prodi dan sekolah tinggi'

3. Meneliti kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan

yang ditetapkan oleh Program Studi'

4. Untuk memastikan konsistensi peniabaran kurikulum dengan kompetensi

Program Studi.

5. untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan proses pembelaiaran di

Program snrdi terhadap prosedur operasional balm dan Instruksi Keria

Program Studi.

6.Untukmemastikankonsistensipela}<sanaanprosespembelajaranProgram

StuditerhadappencapaiankompetensilulusanProgramStudi.

1.3. LingkuP Pemeriksaan

1. Sasaran Pemeriksaan

Keandalan Sistem Pengendalian Internal atas administrasi bidang

akademikdiProgramsnrdislEkonomiPembangunanSTIE
Lhokseumawe.

2. Periode Yang DiPeriksa

pelaksanaan akademik semester genap dan ganjil periode tahun 2016

sampai dengan tahun 2Ol7 '

L,4. Dasar Hukum/Ahrran yang Dlgunakan

l.UUsistemPendidikanNasionalISISDIKNAS)Nomor20tahun2003,

bahwa setiap Perguruan Tinggi waiib melaksanakan sistem penjaminan

mutu akademik dan pengawasan internal mutu akademik;

ram Studi AIMA'2077



2.

3.

SK Ketua srlE Lhokseumawe Nomor: 056, Tanggar 15 oktober Tahun
?al4,tentang Pembentukan Badan |aminan lviutu srlE Lhokseumawe.
Manual Mutu Akademik STIE Lhokseumawe.

1.5. Batasan pemeriksaan

1' sernua informasi tentang pengeioraa. akatremik program studi s1
Ekonomi Pembangunan tahun Z0L6-Z0LZ.

2. Pemeriksaan meliputi prosedur_prosedur yang dirancang
memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi

untuk

adanya
ketidaksesuaia, dari peraksanaarl akadernik ya,g berpengaruh
pelayanan Mutu Akademik STIE Lhokseumawe.

terhadap

1.6. Metode pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan merakukan audiensi sebagai
kunjungan awal dengan pimpinan maupun bagian yang terkait dengan
kegiatan akadernik di program studi s1 Ekonomi pembangunan srIE
Lhokseumawe. Kemudian dirakukan pemeriksaan dokumen dan peninjaua'
Iapang' Data dan informasi seranjutnya trianalisis hingga diperoleh hasilnya.
Pembahasan dilakukan untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan
dar kornittnen tindak lanjui rlari autliti. Pelaksanaan perneriksaa. diiakukarr
pada tanggal 24 MaretZAlrZ.

1.7. IQiian Ulang Hasil Audit Sebelumnya fiika ada)
Beium pernarr ada audit akademik seberum,ya yang trilakukan tli

Program studi s1 Ekonomi pembangunan STIE Lhokseumawe baik dari
Auciitor Eksternal maupur Auditor Internal.

1.8. Pengorganisasian Tim Audit
Ketua Tim : Bobby Rahman, S.Sos., IvLSi.

Sekretaris : Sri Wahyuni, S.E., M.SiAk
Anggota : M. Lutfi A! Fahmi, S.EI., M.M

Lap ora n Sosrallsasr aon



1.9. fadwal Audit

Kegiatarr Persiapan sampai pelaporan sosialisasi dan

direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Februari Z}L7-Maret

Sedangkan tahap menindaklanjuti dan mengevaluasi kegiatan

dilaksanakan oleh BP|M pada bulanApril 2017.

aufit

2,017.

audit
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BAB II. GAMBARAN UMUM

PROGMI{ STUDI 51 EKONOMI PEMBANGUNAN

2.1. Latar Belakang pendirian
Berdirinya sekolah Tinggi IImu Ekonomi fsrlE) Lhokseumawe di mulai

dengan pendirian yayasan pendidikan Amanat Bangsa dengan Akte Notaris
Nomor 76 Tanggal 30 November 1.99g, pejabat yang mengeruarkan Bukhari
Muhammad, s.H. Meraru i perjalanan yang membutuhkan waktu sekitar 2

[Dua) tahun maka pada tahun zaoz,yayasan mengajukan proposar pendirian
sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIEJ ke Menteri pendidikan Nasional di
fakarta dengan 2 (dual program studi yaitu Akuntansi dan Ekonomi
Pembangunan.

Tanggal 16 April 2001 keruar izin pertama pendirian srrE
Lhokseumawe dengan 2 (dua) program studi yaitu Akuntansi dan Ekonomi
Pembangunan. Dengan kondisi daerah yang terus menerus dilanda konflik
saat itu, maka penyelenggaraan pendidikan tidak lancar.

Tahun 2009 diajukan permohonan perpaniangan izin operasionar srrE
thokseumawe ke Menteri pendidikan Nasional via Dikti di |akarta. pada
Tanggall April 2009 keluar Izin perpaniangan penyelenggaraan pendidikan
dengan Nomor z4r3/DT/K-r/z0ag unruk program srudi Akuntansi dan
24L2/D/r/K-l/2a09 unruk prodi Ekonomi pembangunan. saat ini STIE
Lhokseumawe telah melakukan perpanjangan izin kedua pada tanggar 3 funi
2409 dengan Nomor 24i,3-241,2/DT,K-uz00g. Dan pada tahun zo10
diajukan permohonan akreditasi srIE Lhokseumawe ke BAN pr. pada
Tanggal 27 fanuari 2012 keluar keputusan Alaeditasi Nasional perguruan
Tinggi dengan Nomor 0suBAN-pr/Ak-xV/sL/zotz untuk program studi
Akuntansi.

srlE Lhokseumawe menyelenggarakan proses pendidikan dan
pengajaran berkaitan dengan penyebarruasan pengetahuan dan konsep-
konsep keilmuan sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian
dan keahlian untuk mengatasi permasalahan yang ada daram kehidupan
bernegara dan bermasyarakat berkuaritas, menguasai bidang/kajian
keuangan dan pembangunan yang berfikir dan bertindak edukatif,
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profesionar' bertanggung jawab, jujur dan mempunyai dedikasi tinggi sertamemihak pada kepentingan publik.

2,2. Visi, Misi dan Tujuan
Visi:

Menjadi program studi yang menghasilkan lurusan yang marnpubersaing dan unggur di Aceh daram bidang Ekonomi pubrik dan EkonomiRegionar yang berbasis syariah isram sampai dengan tahun 2028 IBEDAJ.

Misi:

untuk mewuiudkan visi program Shldi Ekonomi pembangunan 
STIELhokseumawe, maka misinya sebagai berihrt:

1' Mampu menghasirkan lurusan yang mempunyai spesiaarisasi di bidangEkonomi publik, dan Ekonomi Rcgional.
2' Menyelenggarakan Tridharma perguruan Tinggi dengan penerapan irmupengetahuan dan teknologi.
3' Menyerenggarakan program kegiatan peneritian untuk mengembangkan

bidang ilnru Ekonomi publilq dan Ekonomi Regiorral.
4' Menyerenggarakan program pengabdian di bidang ekonomi purrrik daneko.omi regiorar unfuk i,er-rrberi seiusi keparia ,rasyal-akat
5. Membangun jaringan kerja sama deng art stakeholder ,Jibidang tridarrnapergu{.uarr tinggi

Tujuan:

l' Terlaksananya prosss pendidikan bermutu untuk mampu menghasirkan :a' Lulusan berkemampuan akademik yang profesionar- mempunyai integritasringgi dan bermoral dan berdaya saing tinggi dibidang Ekonomi publik, danEkonomi Regional"

b' Lulusan yang mampu memberikan solusi pemecahan masarah ekonomimikro dan makro;

c' Lulusan yang mempunyai integritas tinggi dan betmoral serta mampu
rnelaksanakan Tri Dharma perguruan Tinggi;

d' Lulusan yang dapat berkompetensi untuk memenuhi kebutuhan pasar.
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2. Terlaksananya penelitian dibidang llmu Ekonomi Publih dan Ekonomi

Regional, baik penelitian dasar maupun terapan yang bermanfaat bagi

pengembangan keilmuan maupun masyarakat.

3. Terlaksananya program pengabdian masyarakat sehingga dapat memberikan

solusi di bidng ekonomi publik dan regiaonal untuk meningkatkan ekonomi

sosial budaya tnasyarakat.

4. Terjalinnya kerjasarna dengan berbagai pihak untuk membangun jaringan

kelembagaan yang berw'awasan keilmuan dan keahlian dalam lingkup regional

guna meningkatkan mutu program studi.

5, tvleningkatkan kualitas lulusan dengan oiua mcmperbiki kurikulurn scsuai

dengan permintaan pasar tenaga kerja yang berkelanjutan.

Sasaran:

Sasaran yang dituiu oleh prodi EKP adalah menghasilkan lulusan yang

mempunyai d,aya saing tinggl dan unggul di pasar keria. Untuk mencapai hal

tersebut maka program studi EKP telah menyusun sasaran dan stratgi

pencapaian yang tercantum dalam dokumen RENSTRA Program studi EKP

2077-2022

2.3. Organisasi Pelaksana dan Peiabat

Pada tahurt?A17,yang ruenduduki jabatan scbagai kctua datr sckt'ctai'is

Program Studi Ekonomi Pembangunan masing-masing adalah : Irf'an, S.8.,

M.Si dan Neni Triana Riady, S.E.

2.4. AlamatAuditi

Adapun kantor .Program Studi 51 Ekonomi Pembangunan STIE

Lhokseumawe terletakpada Gedung Kampus Utama STIE Lhokseumawe.
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EAB III. HASIL PEMERIIGAAN

PR,DI : s1 Ekonomi pembangunan TANG GAL : 24 MaretzlL.

A' IGTERTIBATAN KoMpoNEN AUDITEE (auditor harus memiliki absen
hadir perconil auditee)

B. KETERSEDIAAN DOKUMEN UTAMA (ouditor harus melakukan
sampling terhadap ketersediaan dokumen)

KO}IPONENPRODI

Laboratoriqm (sesuai lumlah
Mahasiswa lmini@

No fenis Dokumen I Tersedia

I

I

I aaa

T-Ter,sedia
I tetapi
I uaat
I lengkapi
I tidak

I diperbarui

T;;
[]''*

I Ker
I

i

I netum
i dilenekani

1

2

3
Ada lengkap
Ada Dokumen

harus refisi.4 Q6#Al--r l1Ncutl"asl oan HAN
untuk prodi vbs

-

Ada Proses
reakreditasi5 Dokumen X"y-1"foilil""

Indikator fKPI) nrorti
Ada

6 vv^uurcrr rrlr tpefmintaan
tindakan koreksi) AIMA prodi

Ada

7 serti nut ar ue*TiET[6f se-u miG
ItahC! sebelumnya) orodi Belum Perdana

I Rekording data- .rt r.i*a
(terbaru) prodi

Ada
Belum
dijilid per
angkatan9 Rekording aata ao-en - arnEilfr

administasi fterhrnr] nr^,ti
AOa Belum

lenskan10 f,lclrnrii-

informasi alumniftprh:nr) nra,l
san oanrB Ada Belum

lan -L--11 vv^u,rsu ualit nasil penelitian,
publikasi, buku dan karya ilmiah
fprodil

Ada Belum
terkumpul
semuanya
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L2 Dokumen kurikulum/silabus
(terbaru), GBPP dan SAP

Ada r
bGh
lenekao

t3 Dokumen aset Prodi
laboratorium fterbaru]

dan Ada

14 Dolmmen Evaluasi Kineria Dosen
rEKDT

Belum Dalam
Droses

15 Dokumen hasil monev kePuasan
mahasiswa fterbaru) Prodi

Ada

L6 Dokumen SOP dan IK Ada
TOTIIL tBl

C. HYATUASI PEIJIYANAN ADMINISTRASI

crosscheck langsung dengan mohasiswa/ dosen)

(auditor harus melakukan

No Akdfrtas/Kegtatan
Balk Kurang Buruk Ket

1 Aktifitas kantor Prodi dalam
pelayanan admintstrasi

ffam pelayanan pagl samPai
sore hari)

Baik
untuk
mahasiswa
dimulai iam
8.00 samPai
densan 16.30.

2 Kecepatan prodi melaYani
administrasi dosen dan
matrasiswa

Baik

3 Peran akdf Ketua Pmdi dalam
pelayanan administrasi

Balk
pelayanan
mahasiswa dari
ketua prodi
sudah baik

4 Peran aktif Sekretaris Prodi
dalam pelayanan administrasi

Baik
keriasama yang
baik antam
kaprodi dan
sekprodi

5 Peran aktifpegawai adm dalam
nelavanan administrasi

Baik

6 Kualitas pelayanan administrasi
ditind<at laboratorium

Baik
ditinsl€tkan

7 Kualitas pelayanan administrasi
ditinglrat PerPustakaan/unit
aendukunslain

Baik

I Kualitas pelayanan administrasi
terkait aktifitas perkuliahan

Baik
pelayanan
perkuliahan
sudah baik

9 Kualitas pelayanan administrasi
terkait aktifltas praktikum

Baik
secara umum
untuk
administrasi

10 Kualitas pelayanan administrasi
terkait aktifitas penelitian
dosen/mahasiswa

Baik

11 Kualitas pelayanan administrasi
terkait aktifitas penYelesaian
tugas akhir mahasiswa

Baik
untuk
mahasiswa
Skriosi selesai

Lapomn Sdalisasf dan Audit Program Studi AIIIIA' 2017



satu hari.

mahasiswa
konsultasi
dengan
pembimbing
langsung SK
diserahkan
langsung ke
dosen tersebuLKualitas pelayanan administrasi

terkait penuniukan
pembimbingan mhs tugas akhir

pembimbingan
untuk Skrips
mahasiswa
selama 2 bulan.
Proses
bimbingan
untuk
mahasiswa
sangat efektif.
Mahasiswa
sangat mudah
menemuai
dosen untuk
memintan tanda
tangan KRS
unfuk semester

Kualitas pelayanan administ aii
terkait pemenuhan
bahan/materi pendukung
akademik

D. EYALUASI KUATITAS SARANA/PRASARANA TERKAIT PELAYANAN
AKADEMIK (auditor horus merakukan crosscheck rangsung dengan
mahasiswa/dosen)

Kualitas dan
ketersediaan ruong
kulrai sesuai standar

D Ruang perkuliahan
sudah memadai/baik

) Ruang perkuliahan
sudah bersih.

) Ternyata bahwa dosen
hadir dikelas sesuai

Kualitas dan
ketersediaan
laborutorium sesuai
standar

> Lab Komputer
baik contoh.

D Lab audio
belum,tapi

sudah

fisuaI
perlu

ketersediaan ternpot
praktikum /fasititas
akodemiklainnya
sesuai standar (luas,
kebersihan kenyaman,

D Kebersihan didalam
ruangan sudah baik,

) Belum ada Ac diruangan
perkuliahan.

D Kebersihan di luar
kampus masih banyak
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) Kebersihan firr-
akademik F&
umumnya sudah bemfr.

} perlu ada ruilt
praktikum audio visld
untukmahasiswa

4 Kualitas dan
ketersediaan
mahrt/bahan
perkuliahan/ prakikum

Baik ) Dosen ada menyerahkan
ke mahasiswa out leni
perkuliahan,
disampaikan pada
pertemuan awal kuliah.

D Dosen ada menyerahkan
modul praktikum ke
mahasiswa sebelum
praktikum dimulai.

) Pihak prodi ada
menganggarkan
ansqaran untuk KKN.

5 Kualitas dan
ketersediaan olar
pendulatng p erkuliahan /
praktilatm

Baik F Infokus telah
tersedia,semua dosen
menggunakan infokus
pada saat memberi
kuliah.

6 Kualitas dan
ketersediaan alof
pendukung penelitian
don oenoabdion

Kurang D Dalam proses
pemenuhan

7 Kuditas dan ketersediaan

fusilitns ICT penduktng
on-line

Kurang F Mhs.harus terlebih
dahulu mendaftar ke
bagian IT.

P Fasilitas internet belu
memuaskan ataumasih
Iambat

8 Kualitas dan
ketersediaan fasilitas
toilet dan sumber air

Kurang F fasilitas toilet belum
terpisah antara pria dan
wanita.

D Perlu ada petugas
khusus kebersihan di
toileL

9 Kualitas dan
ketersediaan fasilitas
pustako/ruong baca

Kurang F Masih kekurangan buku'
buku yang sesuai dengan
prodi ekonomi
pembangunan.

D Ruangan harus perleber
lagr.

P Ruang perpustakaan
oerlu di oerluas.

10 Kualitas dan
ketersediaan fasilitas
ruang dosen dan
kclcnoknnannvn

Kurang ) Sudah ada ruangan
untuk dosen namun
masih belum cukup.

11 Kualitas dan
ketersediaan fasilitas
ruang administrasi don
kelengkapannya

Baik ) Pelayanan adm.unhrk
mahasiswa sudah baik
Paling lambat 2 hari
selesai.

) Tidak ada kasih uang tip
untuk pegawai adm.

D Tempat parkir perlu tata
dengan bailc

D Perlu ditambahkan
Iemari untuk arsip.
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) Filing t<aUinE-unurt
tempat penyimpanm
arsip mahasiswa

) Printer perlu

Sudah tersedia tetaffiat
eleknonik pendukung
belum tersedia

E. EVAIUASI KUALITAS SDII{ PEI,AI$ANA TERIGIT PETAYANAN
AKADEMIK (auditor harus merakukan crosscheck rangsung dengan
mahasiswa/dosen)

No AkUfitas/Kegatan Baik Kurang Buruk Ket1 Kecukupan tenaga dosen
dan sebarannya (rasio
dosen: mahasiswa)

Kurang

bergelar 51 yang
sedang
menempuh studi
s22 Kualitas dosen berdasarkan

pendidikan frasio tingkat
pendidikan dosenJ

Kur?ng

kekurangan
dosen karena
sedang
menempuh

_ jeniangstudi SZ.Kecukupan tun-gr--
laboran/teknisi/pusrakawan
frasio SDM : unit)

-

Baik

tenaga pustaka

r 

" 
uo., n 7i"r.oi, i ;;].,,tiffii"

frasio tingkat pendidikan)

Baik

bergelar 51
namun bukan
seorang
pustakawan5 Kecukupan tenaga-

administrasi fiumlah
minimal 2 orang per/prodi)

t,AIK

tersedia 2 orang
l6 Ketertibaran d"dA;];rn

peneliUan dan pengabdian
(rasio karya : jmlh dosen)

Kurang

dilengkapi hasil-
hasil penelitian.

dapat
menyediakan
dana peneliHan
lebih banyak
dari
sebelumnv:7 Keterlibatan dosen dalam

aktifitas pubiikasi ilmiah
0ml publikasi : imlh dosenl

Kurang ) Masih kurang
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I Keterlibatan dosen dalam
aktifitas seminar
nasional /internasional

Baik > Ada
mengirimkan Le
seminar.

I Keterlibatan dosen dalam
penulisan buku ajar, text
book (rasio karya: jmlh
dosenl

Kurang ) Masih minimnya
biaya untuk
penulisan buku
aiar, modul,

10 Keaktifan dosen dalam
pelaksanaan
praktikum/kegiatan
lapansan

Baik D Ada keterlibatan
dosen dalam
penelitian

L7 Keaktifan dosen dalam
kegiatan konseling
mahasiswa

Baik

L2 Keaktifan dosen dalam
proses pembimbingan tugas
akhir mhs

Baik ) Ada keterlibatan
dalam proses
himhinoan

13 Besaran "Gap" antar dosen
dalam pelaksanaan
nerkualiahan

T

Lhokseumaw e, 24 Mar et 2OL7
Ketua Prodi (auditee)
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BAB IV. KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan sosialisasi dan audit internal mutu akademik
pada Program studi sr. Ekonomi pembangunan srrE Lhokseumawe dapat
disimpulkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara panduan
operasional baku yang menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan di srlE
Lhokseumawe dengan peraksanaan penyerenggaraan pendidikan. Beberapa
ketidaksesuaian tersebut diantaranya adalah Instruksi Kerja prodi yang
belum tersedia, usulan Rencana pengembangan prodi Berum tersedia,
penelitian dosen untuk tingkat nasional belum maksimal, Kegiatan dosen
wali belum maksimal.

Beberapa ketidaksesuaian tersebut tidak hanya menjadi tanggung
jawab Ketua Program studi tetapi juga srlE Lhokseumawe,. Ketidaksesuaian
harus segera diperbaiki sehingga penyerenggaraan akademik berjalan
dengan baik dan terjamin mutu pendidikan.
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