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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr.wb.
Alhamdulillahirabbil ‘alamiin, atas karunia dan rahmat Allah SWT, telah
ditetapkan Peraturan Rektor No. 14 Tahun 2016 Tentang Metode Pengukuran Sasaran
Mutu.
Sasaran mutu digunakan sebagai target yang akan dicapai atas Standar SPM
UII yang meliputi sepuluh bidang yaitu Manajemen dan Organisasi (Management &
Organization/M), Pendidikan (Education/E), Penelitian (Research/R), Pengabdian
kepada Masyarakat (Community Services/C), Layanan (Yield of Services/Y), Kelulusan
(Output/O), Fasilitas (Facilities/F), Tata Kelola (Governance/G), Alumni & Kerjasama
(Outcome & Cooperation/O), dan Dakwah Islamiyah (Da’wa Islamiyah/D). Sasaran mutu
atas Standar UII yang lebih dikenal dengan Standar “MERCY OF GOD” ini, diharapkan
dapat dijadikan arah dan fokus atas hasil aktivitas, baik di tingkat universitas, fakultas,
maupun program studi. Pencapaian atas Sasaran Mutu sekaligus menunjukkan bagian
dari perwujudan rahmatan lil’alamin, dan bagian dari pemenuhan Standar Nasional
Pendidikan Tinggi. Buku metode pengukuran sasaran mutu ini, dimaksudkan untuk
memberikan panduan bagi penanggungjawab, dan petunjuk teknis bagi pelaksana
pengukuran sasaran mutu.
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak atas bantuan, koreksi,
perbaikan, dan masukan berharga yang telah diberikan, sehingga buku ini dapat terwujud.
Semoga keberadaan buku ini bermanfaat, aamiin ya Rabbal’alamin.
Wassalamu’alaikum wr.wb.
Yogyakarta, 10 Oktober 2016
Kepala Badan Penjaminan Mutu

Kariyam, M.Si
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BAB I
SASARAN MUTU UII
1.1 Standar UII “MERCY OF GOD”
Standar Universitas Islam Indonesia (UII) diturunkan dari visi, misi, kebijakan
mutu akademik, dan kebijakan mutu non akademik, yang meliputi seluruh standar proses
bisnis yang ada di setiap unit organisasi UII. Standar UII menjamin mutu penyelenggaraan
pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dakwah Islamiyah
(Catur Dharma), dan seluruh proses pendukung implementasi Catur Dharma.
Standar UII disusun melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan
diselaraskan dengan standar pendidikan tinggi di tingkat internasional. Berdasarkan
kebutuhan, ketentuan, persyaratan, dan harapan pihak–pihak yang berkepentingan
dengan UII, maka ditetapkan Standar UII dengan akronim MERCY OF GOD yang
didapatkan dari huruf pertama setiap nama standar dalam bahasa Inggris sebagaimana
tertera pada tabel 1.
Tabel 1. Standar UII “MERCY OF GOD”
Ruang Lingkup Standar
Manajemen dan Organisasi
Pendidikan
Penelitian
Pengabdian pada Masyarakat
Hasil Pelayanan
Kelulusan
Fasilitas
Tata kelola
Alumni dan Kerjasama
Dakwah Islamiyah

M
E
R
C
Y
O
F
G
O
D

Scope of Standards
Management and Organization
Education
Research
Community Services
Yield of Services
Output
Facilities
Governance
Outcome and Collaboration
Da’wah Islamiyah

Pernyataan atas Standar UII MERCY OF GOD tersebut sebagaimana tertera pada Tabel
2.
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Tabel 2. Pernyataan Standar
Scope

M

Management and
Organization

E Education

R Research

C

Community
Services

Y

Yield of Services

O Output

F

2

Facilities

Statement of Standard
The University should
develop Good University
Governance in all aspects
of management and
organization
The University should
provide learning
environment to nurture
student character through
integration Islam and
human knowledge

Pernyataan Standar

Universitas harus
mengembangkan tata kelola
universitas yang baik pada
seluruh aspek manajemen
dan organisasi
Universitas harus
menyediakan lingkungan
pembelajaran untuk
membina karakter mahasiswa
melalui integrasi Islam dan
pengetahuan
Universitas harus
The University should
mengeksplorasi penelitian
explore local genius
keunikan lokal untuk
research to enhance its role
meningkatkan perannya bagi
to society
masyarakat
Universitas harus
The University should offer
memberikan pengabdian
inclusive services to all
inklusif untuk semua
member society
anggota masyarakat
Universitas harus
The University should
mengembangkan semua unit
develop all unit as resource
sebagai sumber daya institusi
institution to maintain
untuk menjaga pertumbuhan
sustainable growth
berkelanjutan
The University should
Universitas harus membina
nurture articulated
lulusan yang terakulasi
graduates through
melalui kurikulum
integrated curriculum
terintegrasi antara pemikiran
delivering Islamic
Islam, tradisi ilmiah, dan
throught, scientific
kepemimpinan
tradition and leadership
Universitas harus
The University should
menetapkan fasilitas
establish adequate facilities
yang memadai untuk
for learning, research, and
pembelajaran, penelitian,
character building
dan pembentukan karakter
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Scope

G Governance

O

Outcome and
Cooperation

D Da’wah Islamiyah

Statement of Standard

Pernyataan Standar

The University should
develop supports to nurture
value–laden civitas
academica and supporting
staffs
The University should
increase its good impact to
society
The University should
actively involve in
transforming the society
into good global citizen
through da’wah

Universitas harus
mengembangkan dukungan
untuk membina nilai–sarat
sivitas akademika dan staf
pendukung
Universitas harus
meningkatkan dampak yang
baik bagi masyarakat
Universitas harus terlibat
secara aktif dalam mengubah
masyarakat menjadi warga
dunia yang baik melalui
dakwah

1.2 Landasan Penyusunan Sasaran Atas Standar UII
Landasan yuridis dan operasional dalam penyusunan sasaran atas Standar UII,
adalah sebagai berikut.
a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) RI
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
b. Permenristekdikti RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan
Perguruan Tinggi
c. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, Nomor 04.a
Tahun 2016 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Universitas Islam
Indonesia
d. Islamic Educational, Scientific, and Cultural Organization (ISESCO). Guide for Assessment & Quality Enhancement for Universities in the Islamic World
e. AUN–QA, 2015, Guide to AUN Actual Quality Assessment at Programme Level

1.3 Sasaran Mutu UII
Sasaran mutu UII merupakan sasaran atau target utama yang diturunkan dari
setiap Standar UII ”MERCY OF GOD”. Sasaran mutu digunakan sebagai standar/
target yang akan dicapai oleh Universitas, Fakultas, Program Studi (Prodi), ataupun
unit pendukung lain di lingkungan universitas. Ruang lingkup parameter dan deskripsi
sasaran mutu diturunkan dari Standar UII ”MERCY OF GOD” sebagaimana tertuang
dalam dokumen Kebijakan SPM UII, dan dituliskan kembali seperti tertera pada Tabel 3.
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Tabel 3. Ruang Lingkup Sasaran
Ruang Lingkup

No

Sasaran Mutu

M

Management and
Organization

1.

Reputasi Universitas dan Program
Studi dalam peringkat dunia

E

Education

2.

Capaian kompetensi lulusan

R

Research

3.

C

Community services

4.

Y

Yield of Services

5.

O

Output

6.

Lama studi lulusan

F

Facilities

7.

Kepuasan stakeholders terhadap fasilitas

G

Governance

8.

Nilai Kinerja Pegawai

O

Outcome and
Cooperation

9.

Keterserapan lulusan

D

Da’wah Islamiyah

10.

Reputasi pegawai dalam dakwah
Islamiyah

Reputasi dosen dalam publikasi ilmiah
atau paten
Reputasi dosen dalam pengabdian
masyarakat
Kepuasan stakeholders terhadap
layanan

1.4 Pernyataan Sasaran Mutu Atas Standar UII
Pada awal tahun pertama di setiap periode kepengurusan, seluruh pimpinan
menetapkan target sasaran mutu atas Standar UII selaras dengan indikator sasaran mutu
pada Tabel 3.
Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi,
Keuangan dan Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut Wakil Rektor Bidang
Keuangan), Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kemahasiswaan, Keagamaan, dan Alumni
(selanjutnya disebut Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan), Dekan, Wakil Dekan, dan
Ketua Prodi, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing–masing menetapkan target
capaian sasaran mutu atas Standar UII, sebagaimana tertera pada Tabel 4.
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Tabel 4. Pernyataan Sasaran Mutu Atas Standar UII
Standar

M

E

R

C

Y

Pernyataan Sasaran Mutu Atas Standar UII
Rektor menetapkan lembaga bereputasi internasional sebagai salah satu
komitmen atas terwujudnya UII setingkat dengan universitas berkualitas
di negara maju
Ketua Prodi menentukan lembaga akreditasi atau sertifikasi di tingkat
internasional sebagai upaya pemenuhan atas reputasi Prodi dalam
peringkat dunia
Ketua Prodi menetapkan persentase mahasiswa asing sebagai upaya
pemenuhan reputasi Prodi, dan dukungan terhadap reputasi universitas
dalam peringkat dunia
Rektor dan Dekan menetapkan capaian minimal rata–rata nilai kompetensi
keislaman lulusan, sebagai salah satu upaya untuk menghasilkan
cendekiawan muslim dan pemimpin bangsa yang bertaqwa, berakhlak
mulia, serta memiliki keunggulan dalam keislaman dan kepemimpinan
Wakil Rektor Bidang Akademik bersama dengan Ketua Prodi menetapkan
target minimal rata–rata nilai kompetensi keprodian lulusan, sebagai
upaya menghasilkan cendekiawan muslim yang memiliki keunggulan
dalam keilmuan, keahlian, kemandirian, profesional, serta mampu
mengembangkan potensinya untuk berilmu amaliah dan beramal ilmiah
Rektor, Dekan, dan Ketua Prodi menetapkan target minimal atas
persentase dosen yang menghasilkan publikasi ilmiah di jurnal
internasional bereputasi atau paten, sebagai salah satu komitmen
mewujudkan keunggulan UII di bidang penelitian
Wakil Rektor Bidang Akademik bersama dengan Ketua Prodi menetapkan
target jumlah karya ilmiah hasil eksplorasi penelitian keunikan lokal yang
dilakukan dosen yang dipublikasikan dalam forum internasional
Rektor, Dekan, dan Ketua Prodi menetapkan target minimal jumlah
dosen yang mendapatkan hibah ekternal untuk pelaksanaan pengabdian
inklusif bagi seluruh anggota masyarakat, sebagai salah satu bentuk
mewujudkan daya saing dosen dan keunggulan UII di bidang pengabdian
pada masyarakat
Wakil Rektor Bidang Keuangan, Wakil Dekan, dan Ketua Prodi
berkomitmen memberikan layanan prima di semua bidang dan
diorientasikan pada kepuasan pihak–pihak yang berkepentingan dengan
UII
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Standar
O

F

G

O

D

Pernyataan Sasaran Mutu Atas Standar UII
Rektor, Dekan, dan Ketua Prodi menetapkan target lulusan yang
menyelesaikan studi sesuai standar, untuk mewujudkan lulusan berdaya
saing tinggi hasil atas implementasi kurikulum terintegrasi antara
pemikiran islam, tradisi ilmiah, dan kepemimpinan
Wakil Rektor Bidang Keuangan, Wakil Dekan, dan Ketua Prodi
berkomitmen memenuhi kebutuhan fasilitas yang memadai untuk
efektifitas implementasi proses akademik dan non akademik yang
diorientasikan pada kepuasan pihak–pihak yang berkepentingan dengan
UII
Rektor, Dekan, dan Ketua Prodi menetapkan target minimal Nilai Kinerja
Dosen sebagai salah satu komitmen pemenuhan atas implementasi Catur
Dharma
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Wakil Dekan menetapkan target
minimal Nilai Kinerja Tenaga Kependidikan sebagai salah satu wujud
hasil baik tata kelola bagi tenaga kependidikan
Rektor, Dekan, dan Ketua Prodi menetapkan target lulusan yang berkarya
dalam waktu tiga bulan setelah diwisuda, sebagai wujud dampak positif
bagi masyarakat atas hasil baik implementasi rangkaian proses akademik
Dekan dan Ketua Prodi menetapkan universitas mitra kerjasama yang
termasuk dalam 500 universitas terbaik dunia sebagai dukungan terhadap
reputasi universitas dalam peringkat dunia
Ketua Prodi menetapkan dosen asing yang bersinergi dalam pelaksanaan
Catur Dharma sebagai salah satu dampak dari implementasi kerjasama
dengan universitas mitra yang termasuk dalam 500 universitas terbaik
dunia
Rektor, Dekan, dan Ketua Prodi menetapkan target minimal jumlah dosen
yang aktif dalam dakwah Islamiyah di tingkat nasional atau internasional
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan bersama dengan Wakil Dekan
menetapkan target pegawai yang aktif dalam dakwah Islamiyah minimal
di tingkat regional

Penyusunan sasaran mutu harus memperhatikan linieritas dan keterkaitan antar
bidang. Sasaran mutu akademik di Prodi harus linier dengan sasaran mutu akademik
fakultas, dan sasaran mutu akademik fakultas harus linier dengan sasaran mutu akademik
universitas. Demikian halnya dengan sasaran mutu non akademik di tingkat Prodi harus
linier dengan di tingkat fakultas dan universitas.
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Penyusunan sasaran mutu universitas menjadi tanggungjawab Rektor dibantu oleh
seluruh Wakil Rektor, Kepala Badan Penjaminan Mutu, Kepala Badan Perencana, dan
Kepala Badan Pengembangan Akademik, serta unit lain yang dianggap relevan. Sasaran
mutu fakultas menjadi tanggungjawab Dekan dibantu oleh Wakil Dekan, seluruh Ketua
Prodi di lingkungan fakultas, seluruh Kepala Divisi, dan Pengendali Sistem Mutu Fakultas
(PSMF). Sasaran mutu Prodi menjadi tanggungjawab Ketua Prodi dibantu oleh seluruh
Kepala Laboratorium, dan Satuan Tugas Pengendali Mutu Program Studi (STPMP).
Berkaitan dengan linieritas muatan sasaran mutu, maka pimpinan universitas
menyusun muatan minimal sasaran mutu di tingkat fakultas dan Prodi. Penyusunan
target capaian aspek sasaran mutu yang tidak mengalami perubahan, didasarkan pada
sejarah pencapaian sasaran mutu, dan minimal sama atau melebihi target capaian yang
pernah ditetapkan pada satu periode kepemimpinan sebelumnya. Target capaian disusun
untuk satu periode kepemimpinan, dengan menggunakan baseline capaian tahun terakhir
periode kepemimpinan sebelumnya.
Mekanisme pembahasan sasaran mutu dilakukan melalui Rapat Tinjauan
Manajemen (RTM) Unit Universitas atau RTM–UU. Persetujuan sasaran mutu
universitas dan muatan minimal sasaran mutu fakultas dan Prodi dilakukan melalui RTM
Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Universitas atau RTM–SPMU. Dalam hal terdapat
penambahan muatan sasaran mutu di tingkat Fakultas atau Prodi, maka pembahasan
dilakukan melalui RTM Unit Fakultas atau RTM–UF, dengan persetujuan sasaran mutu
fakultas dan Prodi dilakukan melalui RTM–SPMF.

1.5 Indikator Sasaran Mutu UII
Berdasarkan Tabel 3 dan Tabel 4, maka indikator sasaran mutu di tingkat universitas
sebagaimana tertera pada Tabel 5. Sasaran mutu di tingkat fakultas diturunkan dari sasaran
mutu yang ada di tingkat universitas. Untuk ruang lingkup standar manajemen dan
organisasi, maka reputasi universitas dalam peringkat dunia, didukung oleh dua sasaran
mutu di tingkat fakultas dalam bentuk tingkat keunggulan produk fakultas di tingkat
internasional khususnya produk unggulan yang berbasis keunikan lokal, dan tingkat
kerjasama fakultas dengan universitas yang termasuk dalam 500 universitas terbaik
dunia. Fakultas dan universitas mempunyai tanggungjawab yang sama terkait dengan
sasaran mutu pada ruang lingkup pendidikan, yaitu difokuskan pada ketercapaian atas
kompetensi keislaman lulusan.
Sementara untuk sasaran mutu ruang lingkup tata kelola, maka tugas pimpinan
fakultas adalah mengupayakan ketercapaian atas rata–rata nilai kinerja tenaga
kependidikan. Demikian halnya dengan ruang lingkup dakwah Islamiyah, pimpinan
fakultas bertanggungjawab atas tingkat dakwah Islamiyah Tenaga Kependidikan.
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Tabel 5. Indikator Sasaran Mutu Universitas
Ruang Lingkup Standar

Kode

E

Management and
Organization
Education

R

Research

U–R

C

Community services

U–C

Y

Yield of Services

U–Y

O

Output

U–Op

F

Facilities

U–F

G

Governance
Outcome and
Cooperation

U–G
U–Oc

Da’wah Islamiyah

U–D

M

O
D

Indikator Sasaran Mutu Universitas

U–M

Reputasi universitas dalam peringkat dunia

U–E

Rata-rata nilai kompetensi keislaman lulusan
Persentase dosen dengan publikasi ilmiah di
jurnal internasional bereputasi atau paten
Persentase dosen yang mendapatkan hibah
pengabdian masyarakat dari eksternal
Tingkat kepuasan stakeholders terhadap
layanan
Persentase lulusan dengan lama studi sesuai
standar
Tingkat kepuasan stakeholders terhadap
fasilitas
Rata-rata Nilai Kinerja Dosen
Persentase lulusan berkarya dalam waktu tiga
bulan
Persentase pegawai yang aktif dalam
dakwah Islamiyah di tingkat nasional atau
internasional

Sasaran mutu di tingkat fakultas pada ruang lingkup penelitian, pengabdian
kepada masyarakat, pelayanan, kelulusan, dan fasilitas, disusun sesuai dengan pernyataan
sasaran mutu yang ada di tingkat universitas. Indikator sasaran mutu di tingkat fakultas,
sebagaimana tertera pada Tabel 6.
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Tabel 6. Indikator Sasaran Mutu Fakultas
Ruang Lingkup Standar

Kode

M

Management and
Organization

F–M

E

Education

F–E

R

Research

F–R

C

Community services

F–C

Y

Yield of Services

F–Y

O

Output

F–Op

F

Facilities

F–F
F–G

G

Governance

F–Gtk
F–Oc

O

Outcome and Cooperation
F–Ob

D

Da’wah Islamiyah

F–D

Indikator Sasaran Mutu Fakultas
Tingkat keunggulan produk fakultas
bertaraf internasional dan berbasis local
genius
Rata-rata nilai kompetensi keislaman
lulusan
Persentase dosen dengan publikasi ilmiah
di jurnal internasional bereputasi atau
paten
Persentase dosen yang mendapatkan hibah
pengabdian masyarakat dari eksternal
Tingkat kepuasan stakeholders terhadap
layanan fakultas
Persentase lulusan dengan lama studi sesuai
standar
Tingkat kepuasan stakeholders terhadap
fasilitas fakultas
Rata-rata Nilai Kinerja Dosen
Rata-rata Nilai Kinerja Tenaga
Kependidikan
Persentase lulusan berkarya dalam waktu
tiga bulan
Tingkat implementasi kerjasama dengan
500 perguruan tinggi terbaik dunia
Persentase tenaga kependidikan yang
aktif dalam dakwah Islamiyah di tingkat
regional

Sasaran mutu Program Studi secara linier disusun untuk mendukung capaian
sasaran mutu di tingkat fakultas ataupun universitas. Turunan aspek reputasi universitas
dalam peringkat dunia untuk tingkat Prodi, didukung dalam hal persentase mahasiswa
asing, persentase dosen asing, dan reputasi Prodi dalam akreditasi atau sertifikasi di tingkat
internasional. Indikator sasaran mutu untuk ruang lingkup pendidikan di tingkat Prodi
difokuskan pada ketercapaian atas kompetensi keprodian. Pada ruang lingkup penelitian
terdapat dua indikator untuk tingkat Prodi yaitu dengan tambahan indikator tingkat
karya ilmiah dosen yang dipublikasikan dalam forum internasional. Sementara untuk
ruang lingkup pengabdian pada masyarakat, layanan, fasilitas, kelulusan, tata kelola, dan
dakwah Islamiyah linier dengan sasaran mutu di tingkat universitas. Indikator sasaran
mutu Prodi sebagaimana tertera pada Tabel 7.
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Tabel 7. Indikator Sasaran Mutu Program Studi
Ruang Lingkup Standar Kode
M
E

Management and
Organization
Education

P–M

Akreditasi dan atau sertifikasi Program Studi
di tingkat internasional

P–Ma

Persentase mahasiswa asing

P–E

Rata-rata nilai kompetensi keprodian lulusan
Persentase dosen dengan publikasi ilmiah di
jurnal internasional bereputasi atau paten
Jumlah karya ilmiah dosen yang dipublikasikan
dalam forum internasional
Persentase dosen yang mendapatkan hibah
pengabdian masyarakat dari eksternal
Tingkat kepuasan stakeholders terhadap
layanan Program Studi
Persentase lulusan dengan lama studi sesuai
standar
Tingkat kepuasan stakeholders terhadap
fasilitas Program Studi

P–R
R

Indikator Sasaran Mutu Prodi

Research
P–Rk

C

Community services

P–C

Y

Yield of Services

P–Y

O

Output

P–Op

F

Facilities

P–F

G

Governance

P–G

Rata-rata Nilai Kinerja Dosen

P–Oc

Persentase lulusan berkarya dalam waktu tiga
bulan

P–Ob

Tingkat implementasi kerjasama dengan 500
perguruan tinggi terbaik dunia

O

Outcome and
Cooperation

P–Obd Persentase dosen asing
D

Da’wah Islamiyah

P–D

Reputasi dosen yang aktif dalam dakwah
Islamiyah di tingkat nasional atau internasional

Pada prinsipnya setiap indikator sasaran mutu di tingkat Prodi disusun secara
linier dengan sasaran mutu di tingkat fakultas dan universitas. Demikian halnya
indikator sasaran mutu di tingkat fakultas disusun secara linier dengan sasaran mutu di
tingkat universitas. Linieritas beberapa indikator terlihat berada pada ruang lingkup yang
berbeda. Contohnya untuk tingkat kerjasama fakultas dan Prodi dengan perguruan tinggi
yang termasuk dalam 500 perguruan tinggi terbaik dunia, dan persentase dosen asing,
masuk dalam standar kerjasama. Indikator ini disusun untuk mendukung indikator
sasaran mutu reputasi universitas dalam peringkat dunia. Pada prinsipnya ada dua ruang
lingkup utama sasaran mutu yaitu bidang akademik dan non akademik yang disusun
untuk mendukung akademik.
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Linieritas dan keterkaitan sasaran mutu di tingkat universitas, fakultas, dan Prodi
sebagaimana tertera pada Tabel 8.
Tabel 8. Keterkaitan Indikator Sasaran Mutu Tingkat Prodi, Fakultas, dan
Universitas
Kode Indikator Sasaran Mutu
No.
Prodi (P)
Fakultas (F)
Universitas (U)
1.

P–M

2.

P–Ma

3.

P–Ob

4.

P–Obd

5.

P–E

6.

P–R

7.

P–Rk

8.

F–M
U–M
F–Ob
F–E

U–E

F–R

U–R

P–C

F–C

U–C

9.

P–Y

F–Y

U–Y

10.

P–Op

F–Op

U–Op

11.

P–F

F–F

U–F

12.

P–G

13.

P–Oc

F–Oc

U–Oc

14.

P–D

F–D

U–D

F–G
F–Gtk

U–G
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BAB II
METODE PENGUKURAN DAN
TARGET PENCAPAIAN
SASARAN MUTU
2.1 Metode Pengukuran Sasaran Mutu
Metode pengukuran sasaran mutu akan diuraikan untuk setiap ruang lingkup
standar di tingkat universitas, fakultas, dan program studi. Indikator sasaran mutu yang
meliputi indikator yang diukur atau dicapai, definisi dan batasan khusus untuk istilah–
istilah yang dipergunakan, cara mengukur, dan pelaksana pengukuran dijelaskan sekaligus
dalam metode pengukuran.
2.1.1 Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Manajemen dan Organisasi
2.1.1.1 Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Manajemen dan
Organisasi di Tingkat Universitas
Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “M” Tingkat Universitas

Indikator Sasaran
Indikator

: Reputasi universitas dalam peringkat dunia

Kode
: U–M
Metode Pengukuran
•

Rujukan reputasi universitas dalam peringkat dunia yang didefinisikan
dalam sasaran mutu ini adalah berdasarkan penilaian oleh lembaga
pemeringkatan internasional Qucquarelli Symonds (QS).

• Pengukuran, cukup jelas
Pelaksana Pengukuran
Kepala Badan Perencana

Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar UII “Mercy of God”

2.1.1.2 Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Manajemen dan
Organisasi di Tingkat Fakultas
Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “M” Tingkat Fakultas

Indikator Sasaran
Indikator

: Ketersediaan produk unggulan fakultas bertaraf
internasional dan berbasis local genius

Kode
: F–M
Metode Pengukuran
•

Produk unggulan yang dimaksudkan dalam sasaran mutu ini adalah
aktivitas berskala internasional yang berkaitan dengan degree program
ataupun international non degree traning (INDT).

•

Degree program di tingkat fakultas yang dimaksudkan dalam
sasaran mutu ini adalah program pendidikan yang diselenggarakan
multidisplin, baik lintas keilmuan dalam fakultas ataupun lintas
keilmuan antar fakultas.

•

INDT yang dimaksudkan dalam sasaran mutu ini adalah kegiatan
pelatihan tanpa gelar berskala internasional yang berorientasi pada
peningkatan kualifikasi dan kompetensi lulusan oleh lembaga dan
atau dilaksanakan di lingkungan fakultas.

•

Pengukuran dilakukan berdasarkan pada perhitungan banyaknya
kegiatan INDT yang terselenggara dalam waktu satu tahun akademik
Penanggungjawab Pengukuran
Dekan
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2.1.1.3 Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Manajemen dan
Organisasi di Tingkat Program Studi
Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “M” Tingkat Prodi

Indikator Sasaran 1
Indikator

: Akreditasi dan atau sertifikasi program studi di tingkat
internasional

Kode
: P–M
Metode Pengukuran
• Akreditasi atau sertifikasi program studi di tingkat internasional yang
dimaksudkan dalam sasaran mutu ini adalah kegiatan penilaian untuk
menentukan kelayakan program studi oleh lembaga penilai di tingkat
internasional sesuai dengan rujukan yang dipilih program studi.
•

Contoh lembaga penilai tingkat internasional yang dimaksudkan
dalam sasaran mutu ini yaitu Japan Accreditation Board for Engineering
Education (JABEE), Royal Society of Chemistry (RSC), Accreditation
Board for Engineering and Technology (ABET), ASEAN University
Network–Quality Assurance (AUN–QA), dan lain–lain.

•

Dalam hal suatu program studi mempunyai peringkat Baik di tingkat
nasional, maka indikator sasaran mutu ini dapat dirancang dengan
target capaian Sangat Baik ataupun Unggul, ataupun mengikuti
sertifikasi internasional ataupun akreditasi internasional.

•

Dalam hal suatu program studi mempunyai peringkat Sangat Baik
di tingkat nasional, maka indikator sasaran mutu ini dapat dirancang
dengan target capaian Unggul, ataupun mengikuti sertifikasi
internasional ataupun akreditasi internasional.

•

Pengukuran, cukup jelas

Penanggungjawab Pengukuran
Ketua Program Studi
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Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “M” Tingkat Prodi

Indikator Sasaran 2
Indikator : Persentase mahasiswa asing
Kode

: P–Ma

Metode Pengukuran
•

Mahasiswa asing yang dimaksudkan dalam sasaran mutu ini adalah
mahasiswa baru berkebangsaan asing

•

Persentase mahasiswa asing di tingkat prodi, dinotasikan dengan PMa
diukur pencapaiannya dengan rumus berikut.

Keterangan:
PMa : Persentase mahasiswa asing
Ma : Jumlah mahasiswa baru berkebangsaan asing di prodi
dalam satu tahun akademik
Mp : Jumlah seluruh mahasiswa baru di prodi dalam satu tahun
akademik
Penanggungjawab Pengukuran
Ketua Program Studi
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2.1.2 Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Pendidikan
2.1.2.1 Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Pendidikan di Tingkat
Universitas
Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “E” Tingkat Universitas

Indikator Sasaran
Indikator

: Rata–rata nilai kompetensi keislaman lulusan

Kode
: U–E
Metode Pengukuran
•

Kompetensi keislaman lulusan dalam sasaran mutu ini didefinisikan
sebagai kompetensi lulusan dalam hal keislaman yang dinilai
berdasarkan capaian pembelajaran untuk tujuh mata kuliah keislaman,
yang meliputi nilai (sudah dikonversi dalam bentuk angka):
a1: MK Orientasi Nilai Dasar Islam (ONDI)
a2: MK Latihan Kepemimpinan Islam Dasar (LKID)
a3: MK Baca Tulis Al–Qur’an
a4: MK Aqidah (Pendidikan Agama Islam)
a5: MK Ibadah dan Akhlaq
a6: MK Pemikiran dan Peradaban Islam (PPI)
a7: MK Studi Kepemimpinan Islam (SKI)

•

Rata–rata nilai kompetensi keislaman (dalam bentuk angka) untuk
setiap lulusan, diukur dengan rumus berikut.

•

Rata–rata nilai kompetensi keislaman untuk seluruh lulusan di tingkat
universitas, diukur dengan menggunakan rumus berikut.

Keterangan:
UE : rata–rata nilai kompetensi keislaman lulusan di tingkat universitas
n : jumlah seluruh lulusan di universitas dalam satu tahun akademik
•

Dalam hal kurikulum suatu Program Studi di lingkungan universitas,
misalkan Program Profesi, Magister, atau Doktor, tidak memuat tujuh MK
keislaman di atas, maka perhitungan didasarkan tanpa menyertakan lulusan
dari program tersebut.

Pelaksana Pengukuran
Kepala Badan Pengembangan Akademik
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2.1.2.2 Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Pendidikan di Tingkat
Fakultas
Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “E” Tingkat Fakultas

Indikator Sasaran
Indikator

: Rata–rata nilai kompetensi keislaman lulusan

Kode
: F–E
Metode Pengukuran
• Definisi nilai kompetensi keislaman lulusan di tingkat fakultas, sama
sebagaimana definisi di tingkat universitas.
•

Demikian halnya, apabila terdapat kurikulum suatu Program Studi di
lingkungan fakultas yang tidak memuat tujuh MK keislaman di atas,
maka perhitungan didasarkan tanpa menyertakan lulusan dari Prodi
tersebut.

•

Rata–rata nilai kompetensi keislaman untuk seluruh lulusan di tingkat
fakultas yang mempunyai nilai MK keislaman, dinyatakan dengan FE,
diukur dengan menggunakan rumus berikut.

Keterangan:
nf : jumlah seluruh lulusan di fakultas dalam satu tahun akademik
ēi : rata–rata dari seluruh nilai mata kuliah keislaman untuk lulusan
ke–i
Penanggungjawab Pengukuran
Dekan
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2.1.2.3 Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Pendidikan di Tingkat
Program Studi
Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “E” Tingkat Prodi

Indikator Sasaran
Indikator : Rata–rata nilai kompetensi keprodian lulusan
Kode

: P–E

Metode Pengukuran
•

Mata kuliah kompetensi keprodian yang didefinisikan dalam sasaran
mutu ini adalah mata kuliah yang disusun untuk mendukung capaian
pembelajaran dalam hal ketrampilan khusus dan pengetahuan.

•

Banyaknya mata kuliah kompetensi keprodian ditentukan di setiap
Program Studi.

•

Misalkan Prodi mempunyai k mata kuliah kompetensi keprodian,
maka rata–rata nilai kompetensi keprodian (dalam bentuk angka)
untuk seorang lulusan, diukur dengan rumus berikut.

Keterangan:
p : rata–rata dari seluruh nilai mata kuliah kompetensi keprodian
untuk seorang lulusan
aj : nilai angka mata kuliah kompetensi keprodian ke–j, j=1,2,...,k
•

Rata–rata nilai kompetensi keprodian untuk seluruh lulusan di tingkat
prodi, diukur dengan menggunakan rumus berikut.

Keterangan:
PE : rata–rata nilai kompetensi keprodian lulusan
np : jumlah seluruh lulusan di prodi dalam satu tahun akademik
pi : rata–rata dari seluruh nilai mata kuliah keprodian untuk lulusan
ke–i
Penanggungjawab Pengukuran
Ketua Program Studi
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2.1.3 Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Penelitian
2.1.3.1 Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Penelitian di Tingkat
Universitas
Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “R” Tingkat Universitas

Indikator Sasaran
Indikator

: Persentase dosen dengan publikasi jurnal ilmiah di jurnal
internasional bereputasi atau paten

Kode
: U–R
Metode Pengukuran
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•

Dosen yang dimaksudkan dalam sasaran mutu ini adalah Dosen Tetap
Reguler, Dosen Tetap dengan Perjanjian Kerja (DTPK), maupun
Dosen Tetap yang Diperbantukan dari Kopertis (DPK).

•

Jurnal ilmiah yang dimaksudkan dalam sasaran mutu ini adalah
majalah publikasi yang memuat karya tulis ilmiah yang secara nyata
mengandung data dan informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
(IPTEK) dan ditulis sesuai kaidah penulisan ilmiah serta diterbitkan
secara berkala.

•

Jurnal internasional bereputasi yang didefinisikan dalam sasaran
mutu ini adalah jurnal yang terindeks Scopus atau Web of Science atau
Scientific Journal Rankings (SJR).

•

Paten dan Hak Atas Kekayaan Intektual (HaKI) adalah Paten atau
HaKI yang telah mempunyai nomor Paten atau HaKI atau mempunyai
nomor registrasi.

•

Dalam hal satu karya ilmiah atau satu Paten atau satu HaKI ditulis
oleh beberapa dosen, maka dihitung sebanyak anggota dosen.

•

Dalam hal seorang dosen dalam satu tahun akademik menulis lebih
dari satu karya ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi atau paten
atau HaKI, maka dihitung sebagai satu orang dosen.

•

Persentase dosen tetap di tingkat universitas yang mempunyai
publikasi dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi atau paten atau
HaKI diukur sebagai berikut.

Bab II ... Metode Pengukuran dan Target Pencapaian ...

Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “R” Tingkat Universitas

Keterangan:
UR : persentase dosen di tingkat universitas yang mempunyai Paten
atau HaKI atau publikasi ilmiah di jurnal bereputasi
d : jumlah seluruh dosen tetap universitas
R : banyaknya dosen tetap universitas yang mempunyai publikasi
ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi dan atau Paten
atau HaKI
Pelaksana Pengukuran
Direktur Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

2.1.3.2. Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Penelitian di Tingkat
Fakultas
Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “R” Tingkat Fakultas

Indikator Sasaran
Indikator

: Persentase dosen dengan publikasi jurnal ilmiah di jurnal
internasional bereputasi atau paten

Kode
: F–R
Metode Pengukuran
•

Persentase dosen tetap di tingkat fakultas yang mempunyai publikasi
dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi atau paten atau HaKI
diukur sebagai berikut.

Keterangan:
FR : persentase dosen di tingkat fakultas yang mempunyai Paten atau
HaKI atau publikasi ilmiah di jurnal bereputasi
df : jumlah seluruh dosen tetap fakultas
Rf : banyaknya dosen tetap universitas yang mempunyai publikasi
ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi dan atau Paten atau
HaKI
Penanggungjawab Pengukuran
Dekan
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2.1.3.3 Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Penelitian di Tingkat
Program Studi
Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “R” Tingkat Prodi

Indikator Sasaran 1
Indikator : Persentase dosen dengan publikasi jurnal ilmiah di jurnal
internasional bereputasi atau paten
Kode
: P–R
Metode Pengukuran
•

Persentase dosen dengan publikasi jurnal ilmiah di jurnal internasional
bereputasi atau paten, diukur dengan rumus berikut.

Keterangan:
PR : Persentase dosen di tingkat prodi yang mempunyai
publikasi ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi dan atau
Paten atau HaKI
dp : jumlah seluruh dosen tetap prodi
Rp : banyaknya dosen tetap prodi yang mempunyai publikasi
ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi dan atau Paten
atau HaKI
Penanggungjawab Pengukuran
Ketua Program Studi
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Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “R” Tingkat Prodi

Indikator Sasaran 2
Indikator : Jumlah karya ilmiah dosen yang dipublikasikan dalam forum
atau media internasional
Kode

: P–Rk

Metode Pengukuran
•

Karya ilmiah yang dimaksudkan dalam sasaran mutu ini adalah laporan
tertulis dan diterbitkan, yang memaparkan hasil penelitian atau
pengkajian yang telah dilakukan oleh dosen atau sebuah tim dosen,
dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan
ditaati oleh masyarakat keilmuan.

•

Publikasi ilmiah yang dimaksudkan dalam sasaran mutu ini adalah
sistem publikasi yang dilakukan berdasarkan peer review dalam rangka
untuk mencapai tingkat obyektifitas setinggi mungkin.

•

Forum internasional dalam sasaran mutu ini didefinisikan sebagai
forum ilmiah seperti seminar atau konferensi yang diselenggarakan di
tingkat internasional.

•

Media internasional yang dimaksudkan dalam sasaran mutu ini adalah
jurnal internasional.

•

Dalam hal seorang dosen mempunyai lebih dari satu karya ilmiah
sesuai kriteria sasaran mutu ini, maka dihitung sebanyak karya ilmiah
tersebut.

•

Jumlah karya ilmiah dosen yang dipublikasikan dalam forum
internasional diukur dengan rumus berikut.
Keterangan:
PRk : jumlah karya ilmiah dosen yang dipublikasikan di forum internasional
Ns : jumlah karya ilmiah dosen tetap dalam seminar/ konferensi internasional
Nj : jumlah karya ilmiah dosen tetap dalam jurnal internasional

Penanggungjawab Pengukuran
Ketua Program Studi
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2.1.4 Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Pengabdian Pada Masyarakat
2.1.4.1 Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Pengabdian Pada
Masyarakat di Tingkat Universitas
Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “C” Tingkat Universitas

Indikator Sasaran
Indikator

: Persentase dosen tetap universitas yang mendapatkan hibah
pengabdian masyarakat dari eksternal

Kode
: U–C
Metode Pengukuran
•

Hibah pengabdian masyarakat dari eksternal yang dimaksudkan dalam
sasaran mutu ini adalah hibah dari luar UII.

•

Dalam hal satu hibah pengabdian masyarakat dikerjakan oleh tim
dosen, maka dihitung sebanyak anggota tim dosen.

•

Dalam hal seorang dosen mendapatkan hibah pengabdian masyarakat
dari eksternal UII di satu tahun akademik lebih dari satu hibah, maka
dihitung sebagai satu orang dosen.

•

Persentase dosen tetap universitas yang mendapatkan hibah pengabdian
masyarakat dari eksternal UII, dihitung sebagai berikut.

Keterangan:
C : banyaknya dosen tetap universitas yang mendapatkan hibah
pengabdian masyarakat dari luar UII
d : jumlah seluruh dosen tetap universitas
Pelaksana Pengukuran
Direktur Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

24

Bab II ... Metode Pengukuran dan Target Pencapaian ...

2.1.4.2 Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Pengabdian Pada
Masyarakat di Tingkat Fakultas
Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “C” Tingkat Fakultas

Indikator Sasaran
Indikator : Persentase dosen tetap yang mendapatkan hibah pengabdian
masyarakat dari eksternal
Kode

: F–C

Metode Pengukuran
•

Ketentuan pengukuran tingkat dosen tetap fakultas yang mendapatkan
hibah pengabdian masyarakat dari eksternal UII, sama dengan
ketentuan yang ada di universitas.

•

Persentase dosen tetap fakultas yang mendapatkan hibah pengabdian
masyarakat dari eksternal, dihitung sebagai berikut.

Keterangan:
Cf : banyaknya dosen tetap fakultas yang mendapatkan hibah
pengabdian masyarakat dari luar UII
df : jumlah seluruh dosen tetap fakultas
Penanggungjawab Pengukuran
Dekan
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2.1.4.3 Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Pengabdian Pada
Masyarakat di Tingkat Program Studi
Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “C” Tingkat Prodi
Indikator Sasaran
Indikator : Persentase dosen tetap yang mendapatkan hibah pengabdian
masyarakat dari eksternal
Kode

: P–C

Metode Pengukuran
•

Ketentuan pengukuran tingkat dosen tetap prodi yang mendapatkan
hibah pengabdian masyarakat dari eksternal UII, sama dengan
ketentuan yang ada di universitas.

•

Persentase dosen tetap prodi yang mendapatkan hibah pengabdian
masyarakat dari eksternal, dihitung sebagai berikut.

Keterangan:
Cp : banyaknya dosen tetap prodi yang mendapatkan hibah
pengabdian masyarakat dari luar UII
dp : jumlah seluruh dosen tetap prodi
Penanggungjawab Pengukuran
Ketua Program Studi
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2.1.5 Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Pelayanan
2.1.5.1 Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Pelayanan di Tingkat
Universitas
Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “Y” Tingkat Universitas
Indikator Sasaran
Indikator : Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan
Kode
: U–Y
Metode Pengukuran
•

Stakeholders universitas yang didefinisikan dan dapat dijadikan
responden untuk memberikan penilaian kepuasan terhadap layanan
di tingkat universitas, meliputi mahasiswa, dosen, pimpinan
fakultas, pimpinan program studi, kepala badan, direktur, tenaga
kependidikan, pengurus yayasan badan wakaf, alumni, orangtua
mahasiswa, pengguna alumni, pemerintah, masyarakat umum, dan
pihak luar lain yang berkepentingan dengan universitas.

•

Aspek layanan di tingkat universitas yang dinilaikan, minimal meliputi
ruang lingkup standar pelayanan akademik, pelayanan perpustakaan,
pelayanan kegiatan mahasiswa, pelayanan keuangan, pelayanan
wisuda, pelayanan bagi alumni, dan pelayanan umum.

•

Rekapitulasi atas penilaian kepuasan responden terhadap atas layanan,
dituangkan dalam tabel berikut.
Responden

Butir pernyataan
1

2

...

j

...

u

B1

B2

...

Bj

...

Bu

1
2
3
.
.
.
Su
Banyaknya responden yang puas dan sangat puas

•

Persentase responden yang menilai puas dan sangat puas untuk butir
pernyataan kuesioner ke–j, yang diperoleh dari tabel rekapitulasi
penilaian responden, dirumuskan sebagai berikut.
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Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “Y” Tingkat Universitas
Keterangan:
JUj : persentase responden yang menilai puas dan sangat puas untuk
butir pernyataan kuesioner ke–j
Bj : banyaknya responden yang menyatakan puas dan sangat puas
terhadap layanan universitas, pada butir pernyataan kuesioner
ke–j
Su : jumlah seluruh responden di tingkat universitas
•

Tingkat kepuasan stakeholders terhadap layanan universitas diukur
berdasarkan persentase stakeholders yang menilai puas dan sangat puas
terhadap layanan universitas, dengan rumus sebagai berikut.

Keterangan:
u : banyaknya butir pernyataan dalam kuesioner kepuasan stakeholders
terhadap layanan universitas
Koordinator Pelaksana Pengukuran
Kepala Badan Penjaminan Mutu
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2.1.5.2 Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Pelayanan di Tingkat
Fakultas
Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “Y” Tingkat Fakultas
Indikator Sasaran
Indikator

: Tingkat kepuasan stakeholders terhadap layanan fakultas

Kode
: F–Y
Metode Pengukuran
•

Stakeholders fakultas yang didefinisikan dan dapat dijadikan responden
untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan di tingkat fakultas,
meliputi mahasiswa, dosen, ketua program studi, tenaga kependidikan,
alumni, orangtua mahasiswa, dan pihak lain yang berkepentingan
dengan fakultas.

•

Aspek layanan fakultas yang dinilaikan, minimal meliputi ruang
lingkup standar pelayanan akademik, pelayanan kegiatan mahasiswa,
pelayanan bagi orangtua mahasiswa, pelayanan keuangan, pelayanan
bagi alumni, dan pelayanan umum.

•

Rekapitulasi penilaian responden untuk setiap butir pernyataan, dapat
disajikan seperti tabel berikut.
Responden

Butir pernyataan
1

2

...

j

...

u

B1

B2

...

Bj

...

Bu

1
2
3
.
.
.
Sf
Banyaknya responden yang puas dan sangat puas

•

Persentase responden yang menilai puas dan sangat puas untuk butir
pernyataan kuesioner ke–j, dinyatakan dengan JFJ , diukur sebagai
berikut.

Keterangan:
Bj : banyaknya responden yang menyatakan puas dan sangat puas
terhadap layanan fakultas, untuk butir pernyataan kuesioner ke–j
Sf : jumlah seluruh responden di fakultas
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Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “Y” Tingkat Fakultas
•

Tingkat kepuasan stakeholders terhadap layanan fakultas diukur
berdasarkan persentase stakeholders yang menilai puas dan sangat puas
terhadap layanan fakultas, dengan rumus sebagai berikut.

Keterangan:
a : banyaknya butir pernyataan dalam kuesioner kepuasan stakeholders
terhadap layanan fakultas
Penanggungjawab Pengukuran
Wakil Dekan
2.1.5.3 Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Pelayanan di Tingkat
Program Studi
Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “Y” Tingkat Prodi
Indikator Sasaran
Indikator

: Tingkat kepuasan stakeholders terhadap layanan program
studi

Kode
: P–Y
Metode Pengukuran
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•

Stakeholder program studi yang didefinisikan dan dapat dijadikan
responden untuk memberikan penilaian kepuasan terhadap pelayanan
di tingkat prodi, meliputi mahasiswa, dosen, orangtua mahasiswa,
alumni, pengguna alumni, dan pihak luar lain yang berkepentingan
dengan program studi.

•

Aspek layanan di tingkat program studi yang dinilaikan, minimal
meliputi ruang lingkup standar pelayanan akademik, pelayanan
kegiatan mahasiswa, pelayanan laboratorium, pelayanan bagi orangtua
mahasiswa, pelayanan bagi alumni, dan pelayanan umum.

•

Rekapitulasi penilaian responden untuk setiap butir pernyataan,
dapat disajikan seperti tabel berikut.
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Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “Y” Tingkat Prodi
Responden

Butir pernyataan
1

2

...

j

...

l

B1

B2

...

Bj

...

Bl

1
2
3
.
.
.
Su
Banyaknya responden yang puas dan sangat puas

•

Persentase responden yang menilai puas dan sangat puas untuk butir
pernyataan kuesioner ke–j, dinyatakan dengan JPj , diukur sebagai
berikut.

Keterangan:
Bj: banyaknya responden yang menyatakan puas dan sangat puas
terhadap layanan prodi, pada butir pernyataan kuesioner ke–j
Sp: jumlah seluruh responden di prodi
•

Tingkat kepuasan stakeholders terhadap layanan prodi diukur
berdasarkan persentase stakeholders yang menilai puas dan sangat puas
terhadap layanan prodi, dengan rumus sebagai berikut.

Keterangan:
l : banyaknya butir pernyataan dalam kuesioner kepuasan stakeholders
terhadap layanan prodi
Penanggungjawab Pengukuran
Ketua Program Studi
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2.1.6 Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Kelulusan
2.1.6.1 Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Kelulusan di Tingkat
Universitas
Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “Op” Tingkat Universitas
Indikator Sasaran
Indikator

: Capaian lulusan dengan lama studi sesuai standar

Kode

: U–Op

Metode Pengukuran
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•

Standar lama studi dalam sasaran mutu ini didefinisikan sebagai lama
waktu mahasiswa menyelesaikan studi sesuai masa studi normal.

•

Masa studi normal dalam sasaran mutu ini didefinisikan sebagai
berikut:
* Program Diploma antara enam semester sampai enam semester
lebih tiga bulan atau antara 3 (tiga) tahun sampai 3,25 (tiga koma
dua lima) tahun
* Program Sarjana antara delapan semester sampai delapan semester
lebih tiga bulan atau antara 4 (empat) tahun sampai 4,25 (empat
koma dua lima) tahun
* Program Profesi antara dua semester sampai dua semester lebih
tiga bulan atau antara 1 (satu) tahun sampai 1,25 (satu koma dua
lima) tahun
* Program Magister antara tiga semester sampai enam semester
lebih tiga bulan atau antara 1,5 (satu koma lima) tahun sampai
2,25 (dua koma dua lima) tahun
* Program Doktor antara enam semester sampai tujuh semester atau
antara 3 (tiga) tahun sampai 3,5 (tiga koma lima) tahun

•

Masa studi normal dihitung sejak tanggal, bulan, dan tahun dimana
seseorang dinyatakan sebagai mahasiswa baru UII, sampai dengan
tanggal, bulan, dan tahun dimana mahasiswa UII dinyatakan lulus
(waktu kelulusan)

•

Periode waktu pengukuran sasaran mutu yang digunakan dibatasi
untuk rentang waktu wisuda bulan September satu tahun sebelum
tahun pelaksanaan pengukuran (TS–1) sampai akhir bulan Nopember
pada tahun pengukuran sasaran mutu (TS)
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Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “Op” Tingkat Universitas
•

Pengukuran sasaran mutu di tingkat universitas dilakukan untuk
setiap jenjang dan dihitung pula untuk gabungan dari seluruh jenjang
yang terselenggara.

•

Persentase lulusan yang menyelesaikan studi sesuai standar masa studi
normal, dihitung sebagai berikut.

Keterangan:
Tu: banyaknya lulusan seluruh prodi yang menyelesaikan studi sesuai
masa studi normal
Lu: jumlah mahasiswa yang registrasi akhir pada TS–1 atau TS–2,
TS–3, atau TS–4 untuk seluruh jenjang prodi di lingkungan
universitas
Pelaksana Pengukuran
Direktur Direktorat Akademik
2.1.6.2 Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Kelulusan di Tingkat
Fakultas
Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “Op” Tingkat Fakultas
Indikator Sasaran
Indikator

: Persentase lulusan dengan lama studi sesuai standar

Kode

: F–Op

Metode Pengukuran
•

Ketentuan standar lama studi dan rentang waktu penggunaan data
dalam sasaran mutu di tingkat fakultas, sama sebagaimana penjelasan
pada tingkat universitas.

•

Persentase lulusan yang menyelesaikan studi sesuai standar masa studi
normal, dihitung sebagai berikut.
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Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “Op” Tingkat Fakultas

Keterangan:
Tf : banyaknya lulusan seluruh prodi di fakultas dan menyelesaikan
studi sesuai standar masa studi normal
Lf : jumlah mahasiswa yang registrasi akhir pada TS–1 atau
TS–2, TS–3, atau TS–4 sesuai jenjang program studi yang
diselenggarakan di lingkungan fakultas
Penanggungjawab Pengukuran
Dekan
2.1.6.3 Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Kelulusan di Tingkat
Program Studi
Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “Op” Tingkat Prodi
Indikator Sasaran
Indikator

: Persentase lulusan dengan lama studi sesuai standar

Kode

: P–Op

Metode Pengukuran
•

Ketentuan standar lama studi dan rentang waktu penggunaan data
dalam sasaran mutu di tingkat program studi, sama sebagaimana
penjelasan di tingkat universitas.

•

Persentase lulusan yang menyelesaikan studi sesuai standar masa studi
normal, dihitung sebagai berikut:

Keterangan:
Tp: banyaknya lulusan di prodi yang menyelesaikan studi sesuai
standar masa studi normal
Lp: jumlah mahasiswa yang registrasi akhir pada TS–1 atau TS–2,
TS–3, atau TS–4 sesuai jenjang prodi yang diselenggarakan
Penanggungjawab Pengukuran
Ketua Program Studi
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2.1.7 Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Fasilitas
2.1.7.1 Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Fasilitas di Tingkat
Universitas
Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “F” Tingkat Universitas
Indikator Sasaran
Indikator

: Tingkat kepuasan stakeholders terhadap fasilitas di tingkat
universitas

Kode
: U–F
Metode Pengukuran
•

Stakeholders yang didefinisikan dan dapat dijadikan responden di
tingkat universitas adalah sebagaimana pada stakeholders untuk sasaran
mutu di bidang pelayanan universitas.

•

Aspek fasilitas di tingkat universitas yang dinilaikan, minimal meliputi
ruang lingkup standar fasilitas perpustakaan, sarana penelitian, sarana
pengabdian pada masyarakat, fasilitas teknologi informasi, fasilitas
tata usaha, fasilitas bagi dosen dan tenaga kependidikan, kegiatan
mahasiswa, dan fasilitas umum.

•

Rekapitulasi penilaian responden untuk setiap butir pernyataan, dapat
disajikan seperti tabel berikut.
Responden

Butir pernyataan
1

2

...

j

...

w

T1

T2

...

T

...

Tw

1
2
3
.
.
.
Su
Banyaknya responden yang puas dan sangat puas

•

Persentase kepuasan setiap butir pernyataan kuesioner ke–j untuk
seluruh responden yang dinyatakan dengan WUj diukur sebagai
berikut.
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Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “F” Tingkat Universitas

Keterangan:
Tj : banyaknya responden universitas yang menyatakan puas dan sangat
puas pada butir pernyataan kuesioner ke–j
Sf : jumlah seluruh responden di tingkat universitas
•

Tingkat kepuasan stakeholders terhadap fasilitas universitas, diukur
berdasarkan persentase stakeholders yang menilai puas dan sangat puas
terhadap fasilitas universitas, dengan rumus sebagai berikut.

Keterangan:
w : banyaknya butir pernyataan dalam kuesioner kepuasan stakeholders
terhadap fasilitas universitas
Pelaksana Pengukuran
Direktur Direktorat Sarana dan Prasarana
2.1.7.2 Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Fasilitas di Tingkat
Fakultas
Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “F” Tingkat Fakultas
Indikator Sasaran
Indikator

: Tingkat kepuasan stakeholders terhadap fasilitas di tingkat
fakultas

Kode

: F–F

Metode Pengukuran
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•

Stakeholders yang didefinisikan dan dapat dijadikan responden di
tingkat fakultas adalah sebagaimana pada stakeholders untuk sasaran
mutu di bidang pelayanan fakultas.

•

Aspek fasilitas di tingkat fakultas yang dinilaikan, minimal meliputi
ruang lingkup standar sarana pembelajaran, sarana penelitian, sarana
pengabdian pada masyarakat, teknologi informasi, fasilitas tata
usaha, fasilitas bagi dosen dan tenaga kependidikan, fasilitas kegiatan
mahasiswa, dan fasilitas umum.
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Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “F” Tingkat Fakultas
•

Rekapitulasi penilaian responden untuk setiap butir pernyataan, dapat
disajikan seperti tabel berikut.
Responden

Butir pernyataan
1

2

...

j

...

b

T1

T2

...

Tj

...

Tb

1
2
3
.
.
.
Sf
Banyaknya responden yang puas dan sangat puas

•

Persentase kepuasan setiap butir pernyataan kuesioner ke–j untuk
seluruh responden yang dinyatakan dengan WFj, diukur sebagai
berikut.

Keterangan:
Tj: banyaknya responden fakultas yang menyatakan puas dan sangat
puas pada butir pernyataan kuesioner ke–j
Sf: jumlah seluruh responden di tingkat fakultas
•

Tingkat kepuasan stakeholders terhadap fasilitas fakultas, diukur
berdasarkan persentase stakeholders yang menilai puas dan sangat puas
terhadap fasilitas fakultas, dengan rumus sebagai berikut.

Keterangan:
b : banyaknya butir pernyataan dalam kuesioner kepuasan stakeholder
terhadap fasilitas fakultas
Penanggungjawab Pengukuran
Wakil Dekan
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2.1.7.3 Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Fasilitas di Tingkat
Program Studi
Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “F” Tingkat Prodi
Indikator Sasaran
Indikator

: Tingkat kepuasan stakeholders terhadap fasilitas di tingkat
program studi

Kode

: P–F

Metode Pengukuran
•

Stakeholders yang didefinisikan dan dapat dijadikan responden di
tingkat program studi adalah sebagaimana pada stakeholders untuk
sasaran mutu di bidang pelayanan program studi.

•

Aspek fasilitas di tingkat program studi yang dinilaikan, minimal
meliputi ruang lingkup standar fasilitas laboratorium, fasilitas untuk
kegiatan mahasiswa, fasilitas teknologi informasi, fasilitas untuk dosen,
dan fasilitas umum yang dikelola program studi.

•

Rekapitulasi penilaian responden untuk setiap butir pernyataan, dapat
disajikan seperti tabel berikut.
Responden

Butir pernyataan
1

2

...

j

...

t

T1

T2

...

Tj

...

Tt

1
2
3
.
.
.
Sp
Banyaknya responden yang puas dan sangat puas

•

Persentase kepuasan setiap butir pernyataan kuesioner ke–j untuk
seluruh responden yang dinyatakan dengan WPj, diukur sebagai
berikut.

Keterangan:
Tj : banyaknya responden prodi yang menyatakan puas dan sangat
puas pada butir pernyataan kuesioner ke–j
Sp : jumlah seluruh responden di tingkat prodi
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Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “F” Tingkat Prodi
•

Tingkat kepuasan stakeholders terhadap fasilitas program studi, diukur
berdasarkan persentase stakeholders yang menilai puas dan sangat puas
terhadap fasilitas program studi, dengan rumus sebagai berikut.

Keterangan:
t : banyaknya butir pernyataan dalam kuesioner kepuasan stakeholders
terhadap fasilitas prodi
Penanggungjawab Pengukuran
Ketua Program Studi
2.1.8 Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Governance
2.1.8.1 Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Tata Kelola di Tingkat
Universitas
Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “G” Tingkat Universitas
Indikator Sasaran
Indikator

: Rata–rata Nilai Kinerja Dosen

Kode
: U–G
Metode Pengukuran
•

Nilai Kinerja Dosen (NKD) di tingkat universitas pada dasarnya
merupakan rata–rata dari gabungan seluruh nilai kinerja dosen tetap
yang ada di lingkungan UII.

•

Penjelasan tentang NKD akan diuraikan secara mendetail di bagian
metode pengukuran sasaran mutu standar tata kelola untuk tingkat
program studi.

•

Rata–rata Nilai Kinerja Dosen di tingkat universitas yang dinyatakan
dengan UG dengan jumlah seluruh dosen tetap di lingkungan UII
sebanyak du, dimana untuk dosen ke–i mempunyai nilai kinerja KDi,
diukur dengan menggunakan rumus berikut.

Pelaksana Pengukuran
Direktur Direktorat Organisasi dan Sumber Daya Manusia
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2.1.8.2 Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Tata Kelola di Tingkat
Fakultas
Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “G” Tingkat Fakultas
Indikator Sasaran 1
Indikator : Rata–rata Nilai Kinerja Dosen
Kode

: F–G

Metode Pengukuran
•

Nilai Kinerja Dosen (NKD) di tingkat fakultas merupakan rata–rata
dari seluruh nilai kinerja dosen tetap yang ada di lingkungan fakultas.

•

Penjelasan tentang NKD juga mengacu pada uraian yang ada di bagian
metode pengukuran sasaran mutu standar tata kelola untuk tingkat
program studi.

•

Rata–rata Nilai Kinerja Dosen di tingkat fakultas yang dinyatakan
dengan FG dengan jumlah seluruh dosen tetap di lingkungan fakultas
sebanyak df, dimana untuk dosen ke–i mempunyai nilai kinerja KDi ,
diukur dengan menggunakan rumus berikut.

Penanggungjawab Pengukuran
Dekan
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Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “G” Tingkat Fakultas
Indikator Sasaran 2
Indikator : Rata–rata Nilai Kinerja Tenaga Kependidikan
Kode

: F–Gtk

Metode Pengukuran
•

Tenaga Kependidikan (tendik) yang dimaksudkan dalam sasaran mutu
ini adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat
untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi UII antara lain,
pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata
teknik informasi.

•

Tendik dalam sasaran mutu ini, meliputi seluruh tendik tetap, tendik
kontrak universitas, dan tendik kontrak fakultas.

•

Komponen kinerja tendik terdiri atas kinerja unit terkait sasaran
mutu unit dan kinerja personal tendik, yang diuraikan menjadi lima
indikator dengan bobot sebagai berikut.
Kode
TK1
TK2
TK3
TK4
TK5

Komponen
Rata–rata capaian Sasaran Mutu Unit
Kedisiplinan kerja
Penilaian prestasi berdasarkan peta kerja
Rata–rata nilai berdasarkan Daftar
Penilaian Prestasi Pegawai (DP3)
Dakwah Islamiyah

Bobot
30%
25%
20%
15%
10%

(i) Komponen Kinerja Unit
• Unit yang dimaksudkan dalam sasaran mutu ini adalah unit
tempat kerja tendik.
• Kinerja unit dalam pengukuran ini dibatasi pada capaian atas
sasaran mutu unit yang merupakan usaha bersama seluruh tendik
yang ada di unit.
• Apabila unit mempunyai m sasaran mutu, dan capaian sasaran
mutu ke–i sebesar Ci dengan skala 0 (nol) sampai 4 (empat),
maka rata–rata capaian sasaran mutu, dirumuskan sebagai berikut.
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Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “G” Tingkat Fakultas
•

Apabila sasaran mutu unit mempunyai target dalam bentuk
persentase, contoh capaian untuk suatu sasaran mutu ke–i sebesar
Pi (dalam persen), maka capaian ini dikonversi ke skala 4 (empat)
dengan cara berikut.
Ci = 4 x Pi

(ii) Komponen Kedisiplinan Kerja
• Kedisiplinan kerja yang dimaksudkan dalam sasaran mutu ini
dibatasi pada ketepatan waktu hadir dan waktu pulang seorang
tendik pada setiap hari kerja, atau kehadiran dan kepulangan
kerja normal dari tendik pada setiap hari kerja selama satu tahun
periode Januari–Desember. Apabila seorang tendik mendapatkan
tugas resmi dari institusi, maka dalam sasaran mutu ini dapat
dihitung sebagai kedisiplinan kerja.
• Apabila dalam waktu satu tahun seorang tendik memenuhi
kedisiplinan kerja sebanyak dk hari, dan dalam satu tahun
ditetapkan N hari kerja, maka capaian kedisiplinan kerja tendik,
diukur sebagai berikut.

(iii) Komponen Penilaian Prestasi Berdasarkan Peta Kerja
• Peta kerja yang dimaksudkan dalam sasaran mutu ini adalah uraian
tentang pekerjaan yang direncanakan dan menjadi tanggungjawab
tendik di unit tempat kerja.
• Sebuah peta kerja unit harus menggambarkan keseluruhan
rangkaian proses bisnis atau rangkaian aktivitas kerja dan
dilengkapi dengan tendik yang melaksanakan setiap aktivitas di
unit.
• Peta kerja unit ditetapkan di awal periode kepengurusan kepala
divisi dan dengan pertimbangan tertentu sewaktu–waktu dapat
dievaluasi.
• Peta kerja unit disiapkan oleh pimpinan unit dan disahkan oleh
atasan langsung dari pimpinan unit. Contoh atasan langsung dari
pimpinan unit yaitu Dekan, Wakil Dekan, Direktur, atau Kepala
Badan.
• Penilaian prestasi berdasarkan peta kerja dilakukan oleh pimpinan
unit dan atau atasan langsung dari pimpinan unit.
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Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “G” Tingkat Fakultas
•

Nilai prestasi kerja berdasarkan peta kerja diukur berdasarkan
persentase realisasi atas target hasil kerja yang telah direncanakan
dalam peta kerja yang telah disahkan, dengan rumus sebagai
berikut.

Keterangan:
Rtk : realisasi atas target kerja selama satu tahun
Pk : perencanaan kerja selama satu tahun
(iv) Komponen Rata–rata Nilai Berdasarkan DP3
• Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3) yang dimaksudkan dalam
sasaran mutu ini adalah penilaian reguler yang dilakukan terhadap
prestasi tendik, dan minimal meliputi komitmen, pemahaman
tugas, produktivitas, kejujuran, disiplin, kemandirian dan
kerjasama.
• Rata–rata nilai berdasarkan DP3, dihitung dengan menggunakan
rumus berikut.

(v) Komponen Dakwah Islamiyah
• Komponen dakwah Islamiyah untuk penilaian kinerja tenaga
kependidikan dalam sasaran mutu ini, difokuskan dan dibatasi
pada aktivitas dakwah yang dilakukan melalui lisan, dan tindakan.
• Aktivitas dakwah melalui lisan dapat berupa ceramah keislaman
di forum formal seperti masjid, pengajian masyarakat, ataupun
kantor.
• Aktivitas dakwah dalam bentuk tindakan dapat berupa pengurus
kegiatan di bidang keagamaan di sekitar rumah.
• Penilaian untuk komponen dakwah Islamiyah dalam sasaran
mutu ini ditetapkan dengan ketentuan sebagaimana tertera pada
tabel berikut.

43

Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar UII “Mercy of God”

Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “G” Tingkat Fakultas

•
•
•
•
•
•
•

Indikator
Dakwah di tingkat nasional
dalam dua tahun terakhir
Dakwah minimal di tingkat
kabupaten
Penceramah atau pengurus
minimal di tingkat desa
Dakwah di dalam UII
Dakwah di lingkungan sekitar
rumah
Tidak melakukan dakwah

Nilai
4
4
3
2,5
2

Capaian
Dalam hal
seorang tendik
melakukan
minimal
dua aktivitas
dakwah, maka
nilai sebesar 4
(empat)

0

Nilai kinerja untuk seorang tenaga kependidikan dihitung dengan
ketentuan berikut.

NKTK = (0,3xTK1)+ (0,25xTK2)+ (0,2xTK3)+ (0,15xTK4)+(0,1xTK5)
•

Rata–rata nilai kinerja tenaga kependidikan untuk seluruh tendik
di tingkat fakultas diukur sebagai berikut.

Keterangan:
FGtk : rata–rata nilai kinerja tenaga kependidikan di tingkat
fakultas
tf
: jumlah seluruh tenaga kependidikan di tingkat fakultas
Penanggungjawab Pengukuran
Wakil Dekan
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2.1.8.3 Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Tata Kelola di Tingkat
Program Studi
Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “G” Tingkat Prodi
Indikator Sasaran
Indikator : Rata–rata Nilai Kinerja Dosen
Kode

: P–G

Metode Pengukuran
•

Komponen Nilai Kinerja Dosen terdiri atas catur dharma UII, dengan
bobot sebagai berikut.
Kode
DE
DR
DC
DD

Dharma
Pendidikan
Penelitian
Pengabdian Masyarakat
Dakwah Islamiyah

Bobot
45%
35%
10%
10%

(i) Dharma Pendidikan
• Dharma Pendidikan diuraikan dalam dua kegiatan, yaitu kegiatan
yang bersifat rutin dari proses pembelajaran, dan yang kedua
yaitu kegiatan melekat dosen yang bersifat kreatifitas dosen dalam
bidang pendidikan.
• Khusus Nilai Kinerja Mengajar Dosen (NKMD) untuk setiap kelas
mata kuliah yang diampu, dapat diberlakukan bagi dosen tetap
ataupun dosen tidak tetap, dengan periode waktu pengukuran
setiap semester.
• Komponen NKMD terdiri atas tingkat kehadiran mengajar
(d1), tingkat realisasi Satuan Acara Pembelajaran atau SAP (d2),
ketepatan waktu penyerahan nilai (d3), dan rata-rata penilaian dari
mahasiswa peserta mata kuliah (d4).
• Nilai setiap indikator yaitu Nd1, Nd2, Nd3, dan Nd4 masing-masing
mempunyai bobot yang sama dalam menentukan NKMD.
• Nilai tingkat kehadiran dosen dalam mengajar (Nd1) ditentukan
sebagai berikut.
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Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “G” Tingkat Prodi

•

•

Ph: Persentase kehadiran di
kelas

Nd1: Nilai

Ph = 100 %

4

85% <Ph< 100 %

3.5

75% <Ph< 85 %

3

60% <Ph< 75 %

2

50% <Ph< 60 %

1

Ph< 50 %

Ph dalam desimal

Jika Prsap menyatakan persentase realisasi SAP di suatu kelas mata
kuliah, maka nilai tingkat realisasi SAP (Nd2) , ditentukan sebagai
berikut.
Nd2 = 4 x Prsap
Nilai ketepatan waktu penyerahan nilai akhir untuk suatu kelas
(Nd3)ditentukan sebagai berikut.
Penilaian untuk ketepatan waktu penyerahan nilai akhir dalam
bentuk huruf (dalam hari) dengan jumlah peserta per kelas MK
sebanyak “B”
B ≤ 50
B > 50
Nd3: Nilai
≤ 5
≤ 7
4
6–8
8 – 10
3
9 – 12
11 – 14
2
13 – 16
15 – 17
1
> 16
> 17
0
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•

NKMD untuk setiap kelas mata kuliah diukur dengan
menggunakan rumus berikut.

•

Apabila seorang dosen dalam satu semester, mengajar sebanyak s
kelas mata kuliah, maka rata-rata NKMD diukur sebagai berikut:
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Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “G” Tingkat Prodi
•

Apabila dalam satu tahun akademik seorang dosen mengajar
sebanyak m kelas mata kuliah, maka rata-rata NKMD dari
kegiatan pembelajaran selama satu tahun akademik, yang
dinyatakan dengan DE1 diukur dengan menggunakan rumus
berikut.

•

Komponen dharma pendidikan yang kedua, yang dinyatakan
dengan DE2 diperoleh langsung dari capaian tertinggi diantara
kreatifitas dosen selama satu tahun terakhir, kecuali yang
disebutkan dalam rentang waktu tahun berbeda, untuk kinerja
sebagai berikut.

•

Dharma Pendidikan
Cara
No
Komponen
Nilai
Bobot Kode
Penilaian
Karya dalam bentuk
buku ber-ISBN
1
4
dalam tiga tahun
terakhir
Perolehan Hibah
2
Pengajaran dalam
4
satu tahun terakhir
Diambil
Ketersediaan modul
capaian
20% DE2
perkuliahan secara
3
3.75 tertinggi
online dalam satu
tahun terakhir
Persentase mahasiswa
bimbingan TA selesai
4
dalam waktu 6 bulan 4xPta
(Pta) dalam satu
tahun terakhir
Komponen pertama dan kedua dari kegiatan pendidikan,
selanjutnya digunakan untuk menentukan nilai dharma pendidikan
yang dinyatakan dengan diukur dengan rumus berikut:
DE = (0,8 x DE1) + (0,2 x DE2)
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Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “G” Tingkat Prodi
(ii) Dharma Penelitian
• Dharma Penelitian terdiri atas sejumlah komponen berikut.
Dharma Penelitian
No

Nilai

5

Karya ilmiah di jurnal
internasional, tiga tahun
terakhir

4

6

Karya paten atau HaKI, tiga
tahun terakhir

4

7

Hibah penelitian dari luar
negeri

4

8

Hibah penelitian dari luar UII
dalam negeri

3.5

9

Karya ilmiah di jurnal nasional
terakreditasi dalam dua tahun
terakhir

3.5

10

Hibah penelitian UII

3

11

Karya ilmiah di seminar internasional atau usulan paten

3

12

Karya ilmiah di jurnal nasional
tidak terakreditasi atau
seminar nasional

2

13

Pembimbing kompetisi
internasional mahasiswa &
lolos sebagai juara

4

14

Pembimbing PKM dan lolos
untuk didanai

4

15

Pembimbing kompetisi
nasional mahasiswa dan
lolos sebagai juara, atau
pembimbing lomba mahasiswa
di tingkat internasional

16

Pelibatan mahasiswa dalam
penelitian dosen

3

17

Pembimbing PKM dan
diusulkan, atau membimbing
lomba mahasiswa

2

•
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Komponen

3.75

Cara
Penilaian

Bobot

Kode

Dalam hal
seorang dosen
mempunyai
minimal dua
karya, maka
nilai bagian
ini sebesar 4
(empat)

90%

DR1

Dalam hal
seorang dosen
mempunyai
minimal dua
aktivitas, maka
nilai bagian
ini sebesar 4
(empat)

10%

DR2

Kinerja dosen untuk dharma penelitian diukur sebagai berikut:
DR = (0,9 x DR1) + (0,1 x DR2)
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Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “G” Tingkat Prodi
(iii)

Dharma Pengabdian Pada Masyarakat
Dharma Pengabdian Pada Masyarakat (PM) terdiri atas sejumlah
komponen berikut.

•

No
18

Dharma Pengabdian Pada Masyarakat
Cara
Komponen
Nilai
Bobot Kode
Penilaian
Hibah PM dari luar
negeri dalam dua
tahun terakhir

4

19

Hibah PM dari luar
UII dalam satu tahun
terakhir

3.75

20

Hibah PM dari UII
dalam satu tahun
terakhir

3.50

21

Pelaksanaan PM di
luar UII

3

22

Pelaksanaan PM di
luar UII

2.5

Dalam hal
seorang
dosen
melakukan
minimal
dua
aktivitas,
maka nilai
bagian ini
sebesar 4
(empat)

100%

DC

(iv) Dharma Dakwah Islamiyah
• Aktivitas dakwah islamiyah yang dimaksudkan dalam sasaran mutu
ini, dapat dilakukan dalam bentuk lisan, tulisan, ataupun tindakan
• Media dakwah islamiyah yang dimaksudkan dalam sasaran mutu
ini adalah apabila aktivitas dakwah dilakukan melalui media
populer/seminar/televisi/radio
• Peran dakwah dapat berupa pemateri, penulis, ketua pelaksana,
atau anggota
• Dharma Dakwah Islamiyah terdiri atas komponen berikut.

49

Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar UII “Mercy of God”

Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “G” Tingkat Prodi
Dharma Dakwah Islamiyah
Cara
No
Komponen
Nilai
Penilaian
Dakwah di tingkat
23
4
internasional
Dalam
Dakwah di tingkat
24
3.75 hal seorang
nasional
dosen
25
26
27
28
•

•
•

Dakwah di tingkat
propinsi

melakukan
minimal dua
aktivitas,
Dakwah di tingkat
3.25 maka nilai
kabupaten
bagian ini
Dakwah di dalam UII 3 sebesar 4
(empat)
Dakwah di
3
lingkungan sekitar
rumah
3.5

100% DD

Formulir rekapitulasi rekaman atas implementasi kinerja
dosen dalam dharma pendidikan, penelitian, pengabdian pada
masyarakat, dan dakwah islamiyah, yang harus diisi dosen setiap
semester, sebagaimana tertera pada halaman 75.
Nilai kinerja setiap dosen untuk keempat dharma, yang dinyatakan
dengan KD, diukur dengan rumus berikut.
Rata-rata Nilai Kinerja Dosen di tingkat program yang dinyatakan
dengan, diukur dengan menggunakan rumus berikut.

Keterangan :
KDi : Nilai kinerja dosen ke – i
dp : jumlah seluruh dosen tetap program studi
Penanggungjawab Pengukuran
Ketua Program Studi
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2.1.9 Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Alumni dan Kerjasama
2.1.9.1 Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Alumni dan Kerjasama di
Tingkat Universitas
Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “Oc” Tingkat Universitas
Indikator Sasaran
Indikator : Persentase lulusan yang berkarya dalam waktu tiga bulan
setelah wisuda
Kode

: U–Oc

Metode Pengukuran
•

Standar waktu tunggu lulusan sampai mendapatkan pekerjaan pertama
sejak diwisuda ditetapkan selama tiga bulan.

•

Pada prinsipnya hasil pengukuran di suatu tahun akademik, adalah
pengukuran bagi lulusan yang diwisuda pada satu tahun akademik
sebelumnya, dengan jumlah lulusan yang dijadikan responden,
minimal sebesar 20%.

•

Persentase lulusan yang berkarya dalam waktu tiga bulan setelah
wisuda, dinyatakan dengan UOc , diukur dengan rumus

Keterangan:
Gu : banyaknya responden seluruh Prodi di lingkungan universitas
dengan waktu tunggu sampai mendapatkan pekerjaan pertama
selama tiga bulan
Lu: jumlah lulusan seluruh program di lingkungan universitas yang
menjadi responden
Pelaksana Pengukuran
Direktur Direktorat Pemasaran, Kerjasama, dan Alumni
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2.1.9.2 Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Alumni dan Kerjasama di
Tingkat Fakultas
Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “Oc” Tingkat Fakultas
Indikator Sasaran 1
Indikator

: Persentase lulusan yang berkarya dalam waktu tiga bulan
setelah wisuda

Kode

: F–Oc

Metode Pengukuran
•

Metode pengukuran untuk persentase lulusan fakultas yang berkarya
dalam waktu tiga bulan sejak pelaksanaan wisuda, dikerjakan
sebagaimana pengukuran di tingkat universitas, dan dilakukan pada
semua prodi yang terselenggara di fakultas.

•

Persentase lulusan fakultas yang berkarya dalam waktu tiga bulan
setelah wisuda, yang dinyatakan dengan FOc , diukur dengan rumus
berikut:

Keterangan:
Gf : banyaknya responden lulusan seluruh prodi di lingkungan
fakultas dengan waktu tunggu sampai mendapatkan pekerjaan
pertama selama tiga bulan
Lf : jumlah lulusan seluruh prodi yang diselenggarakan di
lingkungan fakultas yang menjadi responden
Penanggungjawab Pengukuran
Dekan
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Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “Oc” Tingkat Fakultas
Indikator Sasaran 2
Indikator : Tingkat implementasi kerjasama fakultas dengan 500
perguruan tinggi terbaik dunia
Kode

: F–Oc

Metode Pengukuran
•

Perguruan Tinggi mitra kolaborasi atau kerjasama yang dimaksudkan
dalam sasaran mutu ini adalah perguruan tinggi yang termasuk dalam
500 perguruan tinggi terbaik dunia

•

Tingkat implementasi kerjasama diukur berdasarkan banyaknya
implementasi kerjasama fakultas dengan universitas tersebut baik
dalam dharma Pendidikan, dharma Penelitian, dharma Pengabdian
Masyarakat, maupun dharma Dakwah Islamiyah.

•

Pengukuran, cukup jelas

Penanggungjawab Pengukuran
Dekan
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2.1.9.3 Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Alumni dan Kerjasama di
Tingkat Program Studi
Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “Oc” Tingkat Prodi
Indikator Sasaran 1
Indikator

: Persentase lulusan yang berkarya dalam waktu tiga bulan
setelah wisuda

Kode

: P–Oc

Metode Pengukuran
•

Metode pengukuran untuk persentase lulusan prodi yang berkarya
dalam waktu tiga bulan sejak pelaksanaan wisuda, dikerjakan
sebagaimana pengukuran di tingkat universitas.

•

Minimal jumlah lulusan yang dijadikan responden sebesar 20% dari
total lulusan dalam satu tahun akademik.

•

Persentase lulusan prodi yang berkarya dalam waktu tiga bulan setelah
wisuda, yang dinyatakan dengan POc , diukur dengan rumus berikut.

Keterangan:
Gp : banyaknya lulusan prodi dengan waktu tunggu sampai
mendapatkan pekerjaan pertama selama tiga bulan
Lp : jumlah lulusan yang menjadi responden
Penanggungjawab Pengukuran
Ketua Program Studi
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Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “Oc” Tingkat Prodi
Indikator Sasaran 2
Indikator : Tingkat implementasi kerjasama program studi dengan 500
perguruan tinggi terbaik dunia
Kode
: P–Ob
Metode Pengukuran
•

Perguruan Tinggi mitra kolaborasi atau kerjasama yang dimaksudkan
dalam sasaran mutu ini adalah perguruan tinggi yang termasuk dalam
500 perguruan tinggi terbaik dunia.

•

Tingkat implementasi kerjasama diukur berdasarkan banyaknya
implementasi kerjasama prodi dengan perguruan tinggi tersebut baik
dalam dharma Pendidikan, dharma Penelitian, dharma Pengabdian
Masyarakat, maupun dharma Dakwah.

• Pengukuran, cukup jelas
Penanggungjawab Pengukuran
Ketua Program Studi
Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “Oc” Tingkat Prodi
Indikator Sasaran 3
Indikator : Persentase dosen asing
Kode
: P–Oda
Metode Pengukuran
•

Dosen asing yang dimaksudkan dalam sasaran mutu ini adalah
dosen dari perguruan tinggi luar negeri yang melaksanakan proses
pembelajaran atau penelitian, dengan jangka waktu yang dapat
dikonversikan selama satu semester.

•

Persentase dosen asing, yang dinyatakan dengan POda , diukur dengan
menggunakan rumus berikut.

Keterangan:
da: banyaknya dosen asing yang mendapatkan SK Rektor untuk
menyelenggarakan proses pembelajaran atau penelitian di Prodi

55

Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar UII “Mercy of God”

Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “Oc” Tingkat Prodi
dpa: banyaknya dosen tetap prodi ditambah dengan dosen asing yang
mendapatkan SK Rektor untuk menyelenggarakan proses
pembelajaran atau penelitian di Prodi
Penanggungjawab Pengukuran
Ketua Program Studi
2.1.10 Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Dakwah Islamiyah
2.1.10.1 Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Dakwah Islamiyah di
Tingkat Universitas
Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “D” Tingkat Universitas
Indikator Sasaran
Indikator : Reputasi pegawai yang aktif dalam dakwah Islamiyah di
tingkat nasional atau internasional
Kode
: U–D
Metode Pengukuran
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•

Aktivitas dakwah islamiyah yang dimaksudkan dalam sasaran mutu
ini, dapat dilakukan dalam bentuk lisan, tulisan, ataupun tindakan.

•

Dakwah islamiyah melalui lisan dapat berupa ceramah keislaman
di forum formal seperti masjid dengan ruang lingkup nasional atau
internasional, ataupun melalui media elektronik seperti radio dan
televisi dengan ruang lingkup nasional ataupun internasional.

•

Dakwah islamiyah melalui tulisan dapat berupa tulisan yang berisi
tentang dakwah Islamiyah yang dimuat dalam media dakwah, seperti
majalah, koran, buletin, atau media populer lain yang memuat tulisan
keislaman tersebut dengan skala nasional atau internasional.

•

Dakwah islamiyah melalui tindakan dapat berupa menduduki posisi di
lembaga dakwah misalnya takmir masjid, kepanitiaan hari-hari besar
Islam, ataupun pengurus lembaga dakwah islamiyah lain, dimana
lembaga dakwah tersebut memiliki ruang lingkup skala regional atau
nasional atau internasional.

•

Pegawai universitas yang dimaksudkan dalam sasaran mutu ini, adalah
seluruh dosen tetap dan seluruh tenaga kependidikan yang ada di
lingkungan universitas.
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Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “D” Tingkat Universitas
•

Apabila dalam satu tahun akademik seorang dosen melakukan lebih
dari aktivitas dakwah di tingkat nasional atau internasional, maka
dihitung sebagai satu orang dosen.

•

Apabila dalam satu tahun akademik seorang tenaga kependidikan
melakukan lebih dari satu aktivitas dakwah, minimal di tingkat
regional, maka dihitung sebagai satu orang tendik.

•

Persentase pegawai universitas yang melaksanakan dakwah islamiyah
baik di tingkat regional, tingkat nasional maupun di tingkat
internasional, yang dinyatakan dengan UD, diukur dengan rumus
berikut.

Keterangan:
Iu : jumlah seluruh dosen tetap UII yang melaksanakan dakwah
islamiyah di tingkat nasional atau internasional
Wu : jumlah seluruh tenaga kependidikan di lingkungan UII dan
melaksanakan dakwah islamiyah minimal di tingkat kabupaten
wu : jumlah seluruh tenaga kependidikan UII
du : jumlah seluruh dosen UII
Pelaksana Pengukuran
Direktur Direktorat Pembinaan dan Pengembangan Agama Islam (DPPAI)
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2.1.10.2 Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Dakwah Islamiyah di
Tingkat Fakultas
Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “D” Tingkat Fakultas
Indikator Sasaran
Indikator : Persentase tenaga kependidikan yang aktif dalam dakwah
Islamiyah di tingkat regional
Kode

: F–D

Metode Pengukuran
•

Pegawai fakultas yang dimaksudkan dalam sasaran mutu ini, adalah
seluruh dosen tetap dan seluruh tenaga kependidikan yang terdaftar di
lingkungan fakultas.

•

Persentase pegawai fakultas yang melaksanakan dakwah islamiyah baik
di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, yang dinyatakan
dengan FD, diukur dengan rumus berikut.

Keterangan:
If : jumlah dosen tetap fakultas yang melaksanakan dakwah islamiyah
di tingkat nasional atau internasional
Wf : banyaknya tenaga kependidikan fakultas yang melaksanakan
dakwah islamiyah di tingkat kabupaten
wf : jumlah seluruh tenaga kependidikan yang ada di lingkungan
fakultas
Penanggungjawab Pengukuran
Wakil Dekan
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2.1.10.3 Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar Dakwah Islamiyah di
Tingkat Program Studi
Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar “D” Tingkat Prodi
Indikator Sasaran
Indikator : Persentase dosen tetap program yang melaksanakan dakwah
islamiyah di tingkat nasional dan atau internasional
Kode

: P–D

Metode Pengukuran
•

Metode pengukuran tingkat aktivitas dakwah Islamiyah dosen tetap di
tingkat program studi sama sebagaimana ketentuan dan metode yang
ada di tingkat universitas.

•

Apabila dalam satu tahun akademik seorang dosen melaksanakan
kegiatan dakwah Islamiyah lebih dari satu aktivitas, maka dalam
sasaran mutu ini dihitung sebagai satu orang dosen.

•

Persentase dosen tetap prodi yang melaksanakan dakwah islamiyah baik
di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, yang dinyatakan
dengan PD, diukur dengan rumus berikut.

Keterangan:
Ip: banyaknya dosen tetap prodi yang melaksanakan dakwah
islamiyah baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional
dp: jumlah seluruh dosen tetap prodi
Penanggungjawab Pengukuran
Ketua Program Studi
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2.2 Target Pencapaian Sasaran Mutu
Target pencapaian sasaran mutu disusun bersesuaian dengan indikator sasaran,
dan dapat berbentuk kuantitatif ataupun kualitatif. Contoh target pencapaian kuantitatif,
yaitu persentase atau rata-rata nilai, dan contoh target pencapaian kualitatif, misalkan
kategori akreditasi yang terbagi dalam unggul, sangat baik, dan baik.
Target pencapaian sasaran mutu universitas disusun berdasarkan fakta yang
selama ini telah dicapai untuk setiap indikator sasaran. Untuk indikator sasaran di tingkat
fakultas yang sama persis dengan indikator sasaran di tingkat universitas, maka penentuan
nilai target pencapaian sasaran, minimal sama dan atau melebihi target pencapaian di
tingkat universitas. Untuk indikator sasaran utama di program yang sama persis dengan
indikator sasaran di tingkat fakultas, maka penentuan nilai target pencapaian sasaran,
minimal sama dan atau melebihi target pencapaian di tingkat fakultas. Sedangkan untuk
target pencapaian sasaran mutu di tingkat fakultas dan atau di tingkat program yang
bersifat mendukung pencapaian indikator di tingkat universitas, diatur dan ditentukan
dengan target tahun pertama disesuaikan dengan minimal target yang ditentukan di
tingkat universitas. Pada prinsipnya penentuan target pencapaian sasaran mutu di tingkat
fakultas dan atau program untuk tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat, disusun
secara meningkat, dan ditentukan oleh Pimpinan Fakultas dan atau Pimpinan Program.
Formulir target pencapaian sasaran mutu di tingkat universitas sebagaimana
tertera pada Tabel 9. Adapun formulir target pencapaian untuk sasaran mutu di tingkat
fakultas dan program sebagaimana tertera pada Tabel 10. dan Tabel 11.
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U–M

U–G

U–Oc

Management &
Organization

Education

Research

Community services

Yield of Services

Output

Facilities

Governance

Outcome and
Cooperation

Da’wah Islamiyah

M

E

R

C

Y

O

F

G

O

D

U–D

U–F

U–Op

U–Y

U–C

U–R

U–E

Kode

Ruang Lingkup Standar

Capaian lulusan berkarya dalam waktu
tiga bulan
Reputasi pegawai yang aktif dalam
dakwah Islamiyah di tingkat nasional
atau internasional

Capaian Nilai Kinerja Dosen

Capaian nilai kompetensi keislaman
lulusan
Reputasi dosen dengan publikasi ilmiah di
jurnal internasional bereputasi atau paten
Reputasi dosen yang mendapatkan hibah
pengabdian masyarakat dari eksternal
Tingkat kepuasan stakeholders terhadap
layanan
Capaian lulusan dengan lama studi sesuai
standar
Tingkat kepuasan stakeholders terhadap
fasilitas

Reputasi Universitas dalam peringkat
dunia

Indikator Sasaran

Tabel 9. Formulir Target Capaian Sasaran Mutu Universitas
Baseline
TS–1
TS

TS+1

TS+2

Target Capaian
TS+3
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Management and
Organization

Education

Research

Community services

Yield of Services

Output

Facilities

Governance

Outcome and
Cooperation

Da’wah Islamiyah

M

E

R

C

Y

O

F

G

O

D

Ruang Lingkup
Standar

Tingkat implementasi kerjasama dengan
500 perguruan tinggi terbaik dunia

F–Ob

Persentase tenaga kependidikan yang
aktif dalam dakwah Islamiyah di tingkat
regional

Persentase lulusan berkarya dalam waktu
tiga bulan

F–Oc

F–D

Rata-rata Nilai Kinerja Tenaga
Kependidikan

Rata-rata Nilai Kinerja Dosen

F–G

F–Gtk

Tingkat kepuasan stakeholders terhadap
fasilitas fakultas

Persentase lulusan dengan lama studi
sesuai standar

Tingkat kepuasan stakeholders terhadap
layanan fakultas

Persentase dosen yang mendapatkan hibah
pengabdian masyarakat dari eksternal

Persentase dosen dengan publikasi ilmiah
di jurnal internasional bereputasi atau
paten

Rata-rata nilai kompetensi keislaman
lulusan

Tingkat keunggulan produk fakultas bertaraf internasional dan berbasis local genius

Indikator Sasaran Mutu

F–F

F–Op

F–Y

F–C

F–R

F–E

F–M

Kode

Baseline
TS–1

Tabel 10. Formulir Target Capaian Sasaran Mutu Fakultas

TS

TS+1

TS+2

Target Capaian
TS+3

Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar UII “Mercy of God”

P–C

P–Y

P–Op

P–F

Community
services

Yield of Services

Output

Facilities

C

Y

O

F

Tingkat kepuasan stakeholders terhadap fasilitas
Program Studi

Persentase lulusan dengan lama studi sesuai standar

Tingkat kepuasan stakeholders terhadap layanan
program studi

Persentase dosen yang mendapatkan hibah
pengabdian masyarakat dari eksternal

Jumlah karya ilmiah dosen yang dipublikasikan
dalam forum internasional

P–Rk

Research

Persentase dosen dengan publikasi ilmiah di jurnal
internasional bereputasi atau paten

P–R

R

Rata-rata nilai kompetensi keprodian lulusan

P–E

Education

E

Persentase mahasiswa asing

P–Ma

M

Akreditasi dan atau sertifikasi program studi di tingkat internasional

Indikator Sasaran Mutu

P–M

Kode

Management &
Organization

Ruang Lingkup
Standar
Baseline
TS–1
TS

Tabel 11. Formulir Target Capaian Sasaran Mutu Program Studi

TS+1

TS+2

TS+3

Target Capaian

Bab II ... Metode Pengukuran dan Target Pencapaian ...

63

64

Da’wah Islamiyah

D

P–D

Reputasi dosen yang aktif dalam dakwah Islamiyah
di tingkat nasional atau internasional

Persentase dosen asing

P–Obd

Outcome and
Cooperation

O

Tingkat implementasi kerjasama dengan 500
perguruan tinggi terbaik dunia

Persentase lulusan berkarya dalam waktu tiga bulan

P–Oc

P–Ob

Rata-rata Nilai Kinerja Dosen

P–G

Governance

G

Indikator Sasaran Mutu

Kode

Ruang Lingkup
Standar
Baseline
TS–1
TS

TS+1

TS+2

TS+3

Target Capaian

Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar UII “Mercy of God”

BAB III
STRATEGI PENCAPAIAN
SASARAN MUTU
3.1 Strategi Pencapaian Sasaran Mutu
Strategi untuk pencapaian sasaran mutu sesuai dengan target yang telah ditetapkan,
memerlukan sinergi kuat dan komitmen tinggi dari semua pihak, khususnya komitmen
dalam memahami, dan melaksanakan aktivitas untuk mencapai sasaran mutu secara
konsisten sesuai dengan peran dan kewenangan masing–masing.
Pemikiran cemerlang, ide kreatif dan inovatif, disinergikan dengan tindakan
untuk menghasilkan yang terbaik, dari seluruh warga UII, merupakan upaya nyata untuk
mencapai sasaran mutu yang telah ditetapkan. Pada prinsipnya strategi pencapaian sasaran
mutu ditentukan berdasarkan evaluasi terhadap kekuatan dan kelemahan internal, serta
peluang dan tantangan dari eksternal.
Strategi pencapaian sasaran mutu untuk setiap ruang lingkup standar secara garis
besar dan dapat dievaluasi serta ditingkatkan sewaktu–waktu adalah sebagaimana tertera
pada Tabel 12.

Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar UII “Mercy of God”

Tabel 12. Strategi Pencapaian Sasaran Mutu
Standar

Capaian Universitas
M dan Program dalam
peringkat dunia

E

Capaian nilai
kompetensi
keislaman dan
keprodian dari
lulusan

R

Reputasi dosen
dengan publikasi
ilmiah di jurnal
internasional
bereputasi atau paten

C

Reputasi dosen
yang mendapatkan
hibah pengabdian
masyarakat dari
eksternal

Y

Tingkat kepuasan
stakeholders terhadap
layanan
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Strategi Pencapaian
Peningkatan kuantitas implementasi aktivitas pendukung
akreditasi atau sertifikasi Program Studi di tingkat
internasional
Peningkatan implementasi kerjasama dengan perguruan
tinggi yang termasuk dalam 500 perguruan tinggi terbaik
dunia
Revitalisasi organisasi universitas
Revitalisasi komitmen sumber daya manusia dalam
pengelolaan produk unggulan yang kompetitif dan bertaraf
internasional
Peningkatan kualitas kurikulum yang mengintegrasikan
antara pemikiran Islam, tradisi ilmiah, kepemimpinan, dan
selaras dengan kebutuhan pasar
Peningkatan keunikan dan keunggulan Prodi
Peningkatan kompetensi dan integrasi penelitian dosen
dalam proses pembelajaran
Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian berbasis
keunikan lokal
Peningkatan penelitian berbasis kompetensi dosen
Peningkatan kegiatan penelitian berorientasi kebutuhan
eksternal
Inovasi dan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi
dalam kegiatan penelitian
Peningkatan publikasi internasional
Ekstensifikasi jurnal ilmiah terakreditasi
Pembentukan jurnal internasional
Peningkatan kompetensi (ketrampilan dan keahlian) dosen
yang diperlukan untuk pengabdian dan pembangunan
masyarakat
Intensifikasi dan ekstensifikasi aktivitas kerjasama nasional
dan internasional berorientasi pada pengabdian masyarakat
berbasis keilmuan dan keunikan lokal
Peningkatan kualitas menuju layanan prima
Pengembangan sistem informasi untuk kepentingan layanan
Optimalisasi kualitas layanan pada seluruh sumber daya
manusia
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Standar

O

Capaian lulusan
dengan lama studi
sesuai standar

F

Tingkat kepuasan
stakeholders terhadap
fasilitas

G

Nilai Kinerja Dosen
dan Tendik

O

Capaian lulusan berkarya dalam waktu
tiga bulan

D

Reputasi pegawai
yang aktif dalam
dakwah Islamiyah di
tingkat nasional atau
internasional

Strategi Pencapaian
Peningkatan kualitas dan inovasi metode pembelajaran
Peningkatan efektifitas pengelolaan mata kuliah
Penyediaan lingkungan pembelajaran yang kondusif
Inovasi dan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi
proses pembelajaran
Pemanfaatan hasil penelitian sebagai pendukung proses
pembelajaran
Penguatan karakter mahasiswa
Peningkatan kerjasama dosen dan mahasiswa dalam
penelitian pendukung proses pembelajaran
Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan akademik
dan non akademik di tingkat nasional dan internasional
Pemenuhan kelengkapan kuantitas fasilitas standar
akademik dan non akademik
Peningkatan kualitas dan inovasi fasilitas pembelajaran,
penelitian, pengabdian masyarakat, dakwah Islamiyah, dan
pendukung akademik
Peningkatan aksesibilitas fasilitas bagi seluruh pemangku
kepentingan
Optimalisasi pemanfaatan fasilitas penelitian
Peningkatan kualitas lingkungan kerja akademik dan
administratif
Optimalisasai komitmen implementasi budaya organisasi
Peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan
Pengembangan sistem karir kepegawaian yang mendukung
budaya organisasi
Pengembangan personal development planning system
Ekstensifikasi kerjasama nasional dan internasional
Pengembangan kebijakan, sistem dan kegiatan bagi alumni
sebagai kontributor proses pendidikan, pendukung karir,
dana dan fasilitas
Pengembangan sistem verifikasi kompetensi alumni bagi
pengguna alumni
Optimalisasi kepuasan mitra
Penguatan dakwah melalui penanaman nilai–nilai
keislaman pada seluruh sivitas akademika
Peningkatan peran aktif UII dalam komunitas Islam global
Peningkatan kontribusi pemikiran keislaman
Peningkatan kapasitas unit pengembangan ilmu berbasis
nilai–nilai keislaman
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Distribusi tanggungjawab lintas bidang dipadukan untuk mempermudah
pengumpulan, pengolahan, dan pengukuran pencapaian sasaran mutu. Secara garis besar
ditentukan sebagaimana tertera pada Tabel 13.
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Kode

U–M

U–E

U–R

U–C

U–Y

U–Op

U–F

U–G

U–Oc

U–D

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Capaian lulusan berkarya dalam waktu tiga
bulan
Reputasi pegawai yang aktif dalam dakwah
Islamiyah di tingkat nasional atau internasional

Capaian Nilai Kinerja Dosen

Capaian nilai kompetensi keislaman dari
lulusan
Reputasi dosen dengan publikasi ilmiah di
jurnal internasional bereputasi atau paten
Reputasi dosen yang mendapatkan hibah
pengabdian masyarakat dari eksternal
Tingkat kepuasan stakeholders terhadap layanan
Capaian lulusan dengan lama studi sesuai
standar
Tingkat kepuasan stakeholders terhadap fasilitas

Reputasi Universitas dalam peringkat dunia

Indikator Sasaran

Rektor

Rektor

Rektor

Rektor

Rektor

Rektor

Rektor

Rektor

Rektor

Rektor

Penanggung
jawab
Koordinator

Wakil Rektor 3

Wakil Rektor 3

Wakil Rektor 2

Wakil Rektor 2

Wakil Rektor 1

Wakil Rektor 2

Wakil Rektor 1

Wakil Rektor 1

Wakil Rektor 1

Wakil Rektor 2

Tabel 13. Pihak Pengukuran Sasaran Mutu Universitas

Direktur DSP
Direktur
DOSDM
Direktur
DPKA
Direktur
DPPAI

Direktur DA

Direktur
DPPM
Direktur
DPPM
Kepala BPM

Kepala BPA

Kepala BP

Pelaksana
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70

Dekan

Dekan
Wakil Dekan

Rata-rata nilai kompetensi keislaman
lulusan

Persentase lulusan dengan lama studi
sesuai standar

Tingkat kepuasan stakeholders terhadap
fasilitas fakultas

Rata-rata Nilai Kinerja Dosen

F–M

F–E

F–R

F–C

F–Y

F–Op

F–F

F–G

2

3

4

5

6

7

8

Dekan

Wakil Dekan

Dekan

Dekan

Dekan

Tingkat keunggulan produk fakultas
bertaraf internasional dan berbasis local
genius

1

Persentase dosen dengan publikasi
ilmiah di jurnal internasional bereputasi
atau paten
Persentase dosen yang mendapatkan
hibah pengabdian masyarakat dari
eksternal
Tingkat kepuasan stakeholders terhadap
layanan fakultas

Penanggung
jawab

Indikator Sasaran Mutu

Kode

No.

Koordinator PSMF

Wakil Dekan atau

Koordinator PSMF

Kadiv Umum &
RT
Kadiv Akademik
& SIM
Kadiv Umum

Kadiv Akademik
& SIM

Wakil Dekan atau
Koordinator PSMF

Kadiv Umum

Kadiv Umum

Kadiv Umum

Kadiv Akademik
& SIM

Kadiv Umum

Pembantu
Pelaksana

Koordinator PSMF

Koordinator PSMF

Wakil Dekan atau

Koordinator PSMF

Wakil Dekan atau

Koordinator PSMF

Wakil Dekan atau

Koordinator PSMF

Wakil Dekan atau

Koordinator

Tabel 14. Pihak Pengukuran Sasaran Mutu Fakultas

Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar UII “Mercy of God”

Dekan
Dekan
Wakil Dekan

Persentase lulusan berkarya dalam
waktu tiga bulan

Tingkat implementasi kerjasama dengan
500 perguruan tinggi terbaik dunia

Persentase tenaga kependidikan yang
aktif dalam dakwah Islamiyah di tingkat
regional

F–Oc

F–Ob

F–D

10

11

12

Wakil Dekan

Rata-rata Nilai Kinerja Tenaga
Kependidikan

F–Gtk

Penanggung
jawab

9

Indikator Sasaran Mutu

Kode

No.

Koordinator PSMF

Wakil Dekan atau

Koordinator PSMF

Koordinator PSMF
Wakil Dekan atau

Koordinator PSMF
Wakil Dekan atau

Wakil Dekan atau

Koordinator

Kadiv Umum

Kadiv Umum

& SIM

Kadiv Akademik

Kadiv Umum

Pembantu
Pelaksana
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P–Ma Persentase mahasiswa asing

2

Ketua Prodi
Ketua Prodi

Tingkat kepuasan stakeholders terhadap
layanan program studi

Persentase lulusan dengan lama studi
sesuai standar

P–Rk

P–C

P–Y

P–Op

5

6

7

8

Ketua Prodi

Ketua Prodi

Ketua Prodi

P–R

4

Ketua Prodi

P–E

3

Rata-rata nilai kompetensi keprodian
lulusan
Persentase dosen dengan publikasi
ilmiah di jurnal internasional
bereputasi atau paten
Jumlah karya ilmiah dosen yang
dipublikasikan dalam forum
internasional
Persentase dosen yang mendapatkan
hibah pengabdian masyarakat dari
eksternal

Ketua Prodi

Akreditasi atau sertifikasi program studi
di tingkat internasional

P–M

1
Ketua Prodi

Penanggungjawab

Indikator Sasaran Mutu

Kode

No.

o Staf Prodi
o Kadiv Umum
o Staf Prodi

Sekretaris Prodi
STPMP
Sekretaris Prodi

Sekretaris Prodi
STPMP

Sekretaris Prodi
STPMP

o Staf Prodi

o Kadiv Umum

o Staf Prodi

o Kadiv Umum

o Staf Prodi
o Kadiv Umum

Sekretaris Prodi
STPMP

STPMP

o Kadiv Akademik &
SIM
o Kadiv Akademik &
SIM

o Staf Prodi

Pelaksana dan Pembantu
Pelaksana

Sekretaris Prodi
STPMP
Sekretaris Prodi
STPMP
Sekretaris Prodi
STPMP

Koordinator

Tabel 15. Pihak Pengukuran Sasaran Mutu Program Studi

Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar UII “Mercy of God”

Ketua Prodi

Tingkat implementasi kerjasama
dengan 500 perguruan tinggi terbaik
dunia

P–Oc

P–Ob

P–Obd Persentase dosen asing

11

12

13

P–D

Ketua Prodi

Persentase lulusan berkarya dalam
waktu tiga bulan

14

Ketua Prodi

Rata-rata Nilai Kinerja Dosen

P–G

10

Reputasi dosen yang aktif dalam
dakwah Islamiyah di tingkat nasional
atau internasional

Ketua Prodi

Tingkat kepuasan stakeholders terhadap
fasilitas program studi

P–F

9

Ketua Prodi

Ketua Prodi

Penanggungjawab

Indikator Sasaran Mutu

Kode

No.

o Staf Prodi
o Kadiv Umum

o Staf Prodi

Sekretaris Prodi
STPMP
Sekretaris Prodi
STPMP

o Staf Prodi

o Staf Prodi
o Kadiv Umum

o Kadiv Umum
o Staf Prodi
o Kadiv Akademik &
SIM
o Kadiv Umum

o Staf Prodi

Pelaksana dan Pembantu
Pelaksana

Sekretaris Prodi
STPMP

Sekretaris Prodi
STPMP

Sekretaris Prodi
STPMP

Sekretaris Prodi
STPMP

Koordinator
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3.2 Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sasaran Mutu
Sasaran mutu merupakan tujuan dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh setiap
pimpinan unit dalam kerangka implementasi SPM UII. Untuk mencapai tujuan tersebut,
maka setiap aktivitas perlu dituangkan dalam suatu program kerja. Ruang lingkup
monitoring dan evaluasi meliputi proses pelaksanaan, proses pengendalian, dan proses
pencapaian atas sasaran mutu.
Pada hakekatnya melalui monitoring dan evaluasi atas pencapaian sasaran mutu,
diharapkan akan menjamin bahwa implementasi SPM telah dilakukan dengan benar.
Monitoring dan evaluasi juga dilaksanakan untuk pengendalian dan peningkatan sasaran
mutu secara berkelanjutan, dengan tujuan sebagai berikut.
a. Untuk memastikan bahwa semua pihak sesuai dengan tugas dan kewenangan masing–
masing, telah mengimplementasikan kegiatan untuk pencapaian sasaran mutu
b. Untuk menunjukkan dan menjamin kesesuaian antara capaian sasaran mutu dengan
target capaian yang telah ditetapkan
c. Untuk mengevaluasi efektifitas implementasi aktivitas pencapaian sasaran mutu
d. Untuk mendapatkan fakta sebagai pijakan perbaikan atas pengembangan rencana
kegiatan ataupun peningkatan target sasaran mutu
Monitoring dalam konteks pencapaian sasaran mutu adalah suatu cara untuk
memantau dan memeriksa suatu perkembangan dari implementasi strategi untuk
pencapaian sasaran mutu yang sedang dikerjakan. Evaluasi dalam konteks pencapaian
sasaran mutu adalah suatu kegiatan pembandingan antara luaran aktivitas pemenuhan
target sasaran mutu dengan standar atau target yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan
secara sistematis dan objektif, juga dalam rangka untuk mengalisis atas kesesuaian
ataupun analisis penyebab ketidaktercapaian antara luaran implementasi aktivitas dengan
standar yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi juga bermanfaat untuk melihat relevansi,
keterkaitan, efisiensi, efektivitas dan dampak serta keberlanjutan dari program/sasaran/
sistem terhadap pencapaian sasaran mutu.
Hasil pencapaian sasaran mutu diperiksa melalui aktivitas Audit Mutu Internal
(AMI) yang dilakukan secara independen oleh tim auditor yang ditunjuk oleh Rektor.
Berdasarkan fakta hasil AMI atas capaian sasaran mutu inilah yang digunakan
sebagai dasar pengembangan ataupun perbaikan aktivitas pencapaian sasaran mutu.
Seluruh pimpinan harus mengidentifikasi kesesuaian ataupun ketidaksesuaian luaran atas
implementasi aktivitas dengan target sasaran mutu. Selanjutnya setiap pimpinan harus
menentukan program pengembangan ataupun melakukan analisis terhadap penyebab
ketidaksesuaian dan melakukan penanganan ketidaksesuaian tersebut dalam bentuk
tindakan perbaikan dan atau pencegahan. Seluruh pimpinan juga harus memverifikasi
terhadap keefektifan tindakan perbaikan ataupun pencegahan, sebagai tindakan perbaikan
berkelanjutan.
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Formulir Rekapitulasi Luaran Atas Aktivitas Dosen
Dalam Implementasi Catur Dharma
Tahun Akademik
Periode
Program Studi
Nama Dosen

:
:
:
:

Agustus – Juli

Petunjuk:
Isilah dengan menuliskan Ya atau Tidak pada kolom (3), serta bentuk dokumen bukti
kegiatan pada kolom (4), dari seluruh aktivitas ataupun luaran atas aktivitas Bapak/Ibu
Dosen.
No

Luaran Aktivitas

Ya/Tidak

Bukti dokumen

(1)

(2)

(3)

(4)

Dharma Pendidikan
1

Karya dalam bentuk buku ber-ISBN dalam
tiga tahun terakhir

2

Perolehan Hibah Pengajaran

3

Ketersediaan modul perkuliahan secara
online

Metode Pengukuran Sasaran Mutu Standar UII “Mercy of God”

No

Luaran Aktivitas

Ya/Tidak

Bukti dokumen

(1)

(2)

(3)

(4)

4

Persentase mahasiswa bimbingan TA selesai
dalam waktu 6 bulan (Pta)
Dharma Penelitian

5

Karya ilmiah di jurnal internasional, tiga
tahun terakhir

6

Karya paten atau HaKI, tiga tahun terakhir

7

Hibah penelitian dari luar negeri
Hibah penelitian dari luar UII dalam
negeri
Karya ilmiah di jurnal nasional
terakreditasi, dua tahun terakhir
Hibah penelitian UII
Karya ilmiah di seminar internasional atau
usulan paten
Karya ilmiah di jurnal nasional tidak
terakreditasi atau seminar nasional
Pembimbing kompetisi internasional
mahasiswa & lolos sebagai juara

8
9
10
11
12
13

14 Pembimbing PKM dan lolos untuk didanai
Pembimbing kompetisi nasional mahasiswa
15 dan lolos sebagai juara, atau pembimbing
lomba mahasiswa di tingkat internasional
16

Pelibatan mahasiswa dalam penelitian
dosen

17

Pembimbing PKM dan diusulkan, atau
membimbing lomba mahasiswa
Dharma Pengabdian Masyarakat

18

Hibah PM dari luar negeri dalam dua
tahun terakhir

19 Hibah PM dari luar UII
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No

Luaran Aktivitas

Ya/Tidak

Bukti dokumen

(1)

(2)

(3)

(4)

20 Hibah PM dari UII
21 Pelaksanaan PM di luar UII
22 Pelaksanaan PM di dalam UII
Dharma Dakwah Islamiyah
23

Dakwah di tingkat internasional dalam dua
tahun terakhir

24 Dakwah di tingkat nasional
25 Dakwah di tingkat propinsi
26 Dakwah di tingkat kabupaten
27 Dakwah di dalam UII
28 Dakwah di lingkungan sekitar rumah
Data dalam tabel di atas saya isikan dengan sebenar–benarnya, dan sewaktu–
waktu diperlukan, saya siap menyampaikan bukti dokumen kegiatan.
Yogyakarta, ..…. ,………………. , ………...
……..…………………….
(Nama terang & tanda tangan)
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