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BAB I
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU UII

Universitas Islam Indonesia (UII) adalah organisasi penyelenggara
pendidikan tinggi yang berazaskan Islam dan berpedoman pada Al Qur’an,
Sunah Rasul, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Tugas pokok UII
adalah menyelenggarakan Catur Dharma pendidikan tinggi yang meliputi
pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan
dakwah Islamiyah.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok Catur Dharma tersebut,
maka UII mempunyai fungsi sebagai berikut.
a. Menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan pendidikan
tinggi
b. Menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan penelitian
dalam rangka memelihara, melestarikan, dan mengembangkan ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya, sastra, dan seni
c. Menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan pengabdian
pada masyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupan manusia
pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya
d. Menyelenggarakan, membina dan mengembangkan dakwah
Islamiyah
e. Menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan dan pembinaan bagi
mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan
f. Menyelenggarakan layanan pembelajaran dan administratif
Penyelenggaraan Catur Dharma tersebut diorientasikan pada
kualitas menuju World Class University (WCU), dan hasil pelaksanaannya
wajib dipublikasikan kepada seluruh pihak yang terkait atau berkepentingan
dengan UII, baik dari internal maupun eksternal UII. Untuk menjamin
kualitas penyelenggaraan Catur Dharma, sekaligus memastikan pengelolaan
UII telah dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi,
nirlaba, berkualitas, efektif, efisien, otonomi, berkeadilan, dan bermanfaat,
maka UII perlu menerapkan sistem manajemen organisasi berbasis kualitas.
Keberhasilan pengelolaan dan penyelenggaraan tugas pokok UII,
merupakan hasil usaha bersama dan bersifat kolektif, dalam arti bahwa
keberhasilan pengelolaan Catur Dharma tidak dapat dipisahkan dari peran
serta setiap personil, baik pimpinan, dosen, maupun tenaga kependidikan.
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Keterlibatan semua anggota organisasi UII dalam memberikan usulan
inovatif, konsisten melaksanakan proses, amanah menjalankan kewajiban,
dan komitmen menghasilkan kinerja terbaik, adalah syarat utama untuk
dapat memenuhi kebutuhan dan harapan seluruh pemangku kepentingan
UII. Pemangku kepentingan internal UII dalam hal ini meliputi mahasiswa,
dosen, tenaga kependidikan, dan Yayasan Badan Wakaf, sedangkan
pemangku kepentingan eksternal UII, meliputi orang tua mahasiswa,
alumni, pengguna alumni, pemerintah, dan masyarakat umum lainnya.
Orientasi pengembangan UII menuju WCU, dan memperhatikan
persyaratan, kebutuhan dan harapan setiap pemangku kepentingan,
termasuk berbagai perundangan dan peraturan penyelenggaraan dan
pengelolaan perguruan tinggi yang dikeluarkan oleh Kementerian Republik
Indonesia bidang Pendidikan Tinggi, maka UII perlu menetapkan Kebijakan
Sistem Penjaminan Mutu Internal UII.
Tujuan Kebijakan SPM UII ini adalah untuk membangun,
melaksanakan, dan mengembangkan SPM secara berkelanjutan, konsisten,
efektif, efisien, dan terintegrasi dalam setiap aktivitas yang dilaksanakan di
UII.

1.1.

Landasan SPM
SPM UII berdasarkan pada landasan filosofis, landasan yuridis, dan
landasan operasional.
1.1.1.

Landasan Filosofis
Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM PT) merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan tinggi dari suatu
perguruan tinggi. Oleh karena itu landasan filosofis yang mendasari
penyusunan, pelaksanaan, dan pengembangan SPM UII adalah landasan
ideal yang sesuai dengan falsafah moral yang dimiliki UII.
Landasan filosofis SPM UII meliputi visi, misi, nilai, dan makna. Visi
adalah satu pandangan jauh ke depan tentang organisasi, yang dalam hal
ini adalah impian yang ingin dicapai UII dalam rentang waktu tertentu. Misi
adalah tujuan dan alasan keberadaan organisasi UII. Nilai UII
mencerminkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota
organisasi UII dalam melaksanakan misi untuk mencapai visi. Makna adalah
manfaat dan makna UII bagi seluruh warga UII.
Visi, misi, nilai, dan makna sebagai landasan filosofis SPM UII adalah
sebagai berikut.
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a. Visi
Visi universitas adalah “terwujudnya Universitas Islam Indonesia
sebagai rahmatan lil’alamin, memiliki komitmen pada
kesempurnaan (keunggulan), risalah Islamiyah di bidang
pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan dakwah,
setingkat universitas yang berkualitas di negara–negara maju”.
b. Misi
Misi universitas adalah: “Menegakkan Wahyu Ilahi dan Sunnah Nabi
sebagai sumber kebenaran abadi yang membawa rahmat bagi alam
semesta melalui pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan,
teknologi, budaya, sastra, dan seni yang berjiwa Islam, dalam rangka
membentuk cendekiawan muslim dan pemimpin bangsa yang
bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu amaliah dan beramal ilmiah,
yang memiliki keunggulan dalam keislaman, keilmuan,
kepemimpinan, keahlian, kemandirian, dan profesionalisme”.
c. Nilai
Nilai–nilai UII dijabarkan dalam Dokumen Buku Panduan Perilaku
yang berisi perilaku yang diharapkan dan yang tidak diharapkan dari
insan UII. Values UII diakronimkan dengan 3 huruf V–I–P yang
dapat dijelaskan sebagai berikut.
(1)

Revisi : 0

Value (rahmatan lil’alamin)
Membawa kemaslahatan bagi alam semesta, manusia,
makhluk hidup serta keseimbangan dan keselarasan
lingkungannya. Value meliputi sebagai berikut.
(i) Islamic Integrity (taqwa): islam, ihsan, iman, amal
shaleh, ikhlas dan amanah (responsible)
(ii) Moral behaviour (akhlak): berfikir syuro (demokratis),
istiqomah, bersyukur, rendah hati, sederhana dan
qana’ah
(iii) Kindness (mashlahat): kerjasama, baik hati, pemurah,
toleran dan integratif
(iv) Professionalism: kejujuran, adil dan komitmen
(v) Loyalty: taat, patuh dan perasaan memiliki
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(2)

Innovation (Keunggulan)
Berpandangan
jauh
ke
depan,
terus
belajar,
mengimplementasikan dan mengajarkan hal-hal bernilai
serta melakukan perbaikan secara kontinyu. Innovation
meliputi sebagai berikut.
(i) Intellectual: berilmu amaliah dan beramal ilmiah,
cerdas
(ii) Excellence: kualitas/mutu, standar tinggi dan
berorientasi pada prestasi
(iii) Visionner: kreatif, terbuka, progresif, futuristik dan
solutif
(iv) Continuous
Improvement:
berkesinambungan,
proaktif dan perbaikan terus menerus

(3)

Perfection (Risalah Islamiyah)
Totalitas dalam berfikir, bersikap dan bertindak yang
didasari oleh ajaran Islam secara kaffah. Perfection meliputi
sebagai berikut.
(i) Leadership: keteladanan, kasih sayang, akomodatif,
ketegasan, dan kewajiban
(ii) Tanggungjawab: responsif orientasi kesempurnaan,
tepat waktu dan tepat target
(iii) Independence: percaya diri dan teguh pendirian
(iv) Teamwork: solidaritas tim
(v) Dicipline: menghargai waktu dan komitmen pada
kesepakatan
(vi) Intelectual struggle: jihad intelektual

d. Makna
Makna UII bagi warganya adalah membangun peradaban untuk
kebahagiaan dunia akhirat.

1.1.2.

Landasan Yuridis
Landasan yuridis atau landasan hukum SPM UII berdasarkan
perundangan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan
peraturan oleh UII, di antaranya sebagai berikut.
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i.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional
ii.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi
iii. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
iv. PP RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
v.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud)
Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
vi. Permendikbud RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi
Program Studi dan Perguruan Tinggi
vii. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Permenristekdikti) RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi
viii. Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam
Indonesia, No. VI/TAP/PBN/VII/2009
tentang Pengesahan
Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2009.
ix. Peraturan Pengurus Harian Badan Wakaf UII No. 04 Tahun 2006,
tentang Tugas dan Wewenang serta Hak dan Kewajiban Rektor
dan Wakil Rektor UII
x.
Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII, No. 02 Tahun
2008, tentang Kode Etik Dosen Universitas Islam Indonesia
xi. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf No. 03 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Tahunan (RKAT) Lingkup Universitas Islam Indonesia
xii. Keputusan Pengurus Harian Badan Wakaf UII No.
02/KPTSP/PH/2006, tentang Tugas dan Wewenang serta Hak dan
Kewajiban Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan UII
xiii. Peraturan Universitas, No. 13/PU/Rek/VI/2006, tentang Tugas
dan Wewenang serta Hak dan Kewajiban Ketua dan Sekretaris
Jurusan/Program Studi di Lingkungan UII
xiv. Peraturan Universitas, No. 04/PU/Rek/IX/2012, tentang Kode Etik
Tenaga Kependidikan Universitas Islam Indonesia
xv. Peraturan Universitas No. 460/SK-REK/REK/X/2001 tentang
Disiplin Mahasiswa Universitas Islam Indonesia
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xvi. Peraturan Rektor No. 12/PR/Rek/V/2010 tentang Kedudukan,
Syarat, Masa Jabatan, Tugas dan Wewenang serta Kewajiban dan
Hak Direktur dan Kepala di Lingkungan Rektorat Universitas Islam
Indonesia
1.1.3.

Landasan Operasional
Landasan operasional SPM UII adalah landasan yang menjadi dasar
dalam implementasi SPM UII. Landasan operasional SPM UII adalah tujuan
UII dan berbagai landasan dasar yang bersumber baik dari internal maupun
eksternal UII.
Sebagaimana tertuang dalam statuta UII, maka tujuan universitas
sebagai salah satu landasan operasional SPM UII adalah sebagai berikut.
a. Membentuk cendekiawan muslim dan pemimpin bangsa yang
berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat, menguasai ilmu keislaman
dan mampu menerapkan nilai–nilai Islami serta berdaya saing tinggi.
b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,
teknologi, budaya, sastra, dan seni yang berjiwa Islam.
c. Turut serta membangun masyarakat dan negara Republik Indonesia
yang adil dan makmur serta mendapat ridha Allah SWT.
d. Mendalami, mengembangkan, dan menyebarluaskan pemahaman
ajaran agama Islam untuk dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh
warga Universitas dan masyarakat.
Beberapa landasan dasar lain sebagai landasan operasional SPM UII
meliputi sebagai berikut.
i.
Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Internal,
berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
dan Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang SPM Dikti
ii.
Islamic Educational, Scientific, and Cultural Organization
(ISESCO). Guide for Assessment & Quality Enhancement for
Universities in the Islamic World
iii. AUN–QA, 2015, Guide to AUN Actual Quality Assessment at
Programme Level
iv. IWA 2, Quality Management Systems–Guidelines for the
application of ISO 9001:2000 in education
v.
ISO 9001:2015, Quality Management Systems–Requirement
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1.2. Ruang Lingkup SPM
Ruang lingkup SPM UII ditetapkan, diterapkan, dan diperbaiki secara
berkelanjutan pada seluruh proses bisnis yang diselenggarakan di lingkungan
UII.
1.2.1.

Ruang Lingkup Bidang SPM
Ruang lingkup bidang SPM UII, meliputi akademik dan non
akademik.
SPM UII bidang akademik terdiri atas pendidikan dan
pengajaran termasuk kelulusan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan
dakwah Islamiyah. Adapun SPM UII bidang non akademik dan atau
pendukung akademik terdiri atas manajemen organisasi dan sumber daya
manusia, pelayanan, fasilitas, tata kelola, dan alumni, yang berlandaskan
nilai keislaman, dan diorientasikan pada kepuasan seluruh pemangku
kepentingan UII.
Ruang lingkup unit organisasi pelaksana SPM bidang akademik di
UII mencakup program diploma, program sarjana, program profesi,
program magister, dan program doktor. Sedangkan ruang lingkup unit
organisasi pendukung SPM akademik ataupun non akademik mencakup
unit rektorat, badan, direktorat, fakultas, laboratorium, pusat studi, dan
divisi.
Ruang lingkup kegiatan SPM UII terdiri atas Penetapan Standar,
Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian
Pelaksanaan Standar, dan Peningkatan Standar.
Pada hakekatnya
pengelolaan SPM bidang akademik dan non akademik di UII diorientasikan
untuk memenuhi dan atau melampaui seluruh persyaratan standar
penyelenggaraan suatu pendidikan tinggi, dan atau memenuhi persyaratan,
kebutuhan dan harapan seluruh pemangku kepentingan UII.

1.2.2. Ruang Lingkup Penjaminan Mutu Proses Bisnis UII
Pada prinsipnya SPM UII diupayakan meliputi proses bisnis yang
merupakan kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur unit yang saling
terkait untuk mencapai tujuan universitas. Proses manajemen sebagai
pengendali operasional sistem, proses operasional akademik sebagai proses
bisnis inti, dan proses pendukung akademik, merupakan proses yang
dikendalikan melalui SPM UII.
Garis besar rangkaian beberapa aktivitas yang membentuk suatu
proses bisnis UII tersebut, dan menjadi ruang lingkup SPM adalah sebagai
berikut.
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(1)

Proses manajemen organisasi
Proses manajemen organisasi UII ditetapkan untuk menjamin
mutu fungsi universitas dalam penyelenggaraan tugas pokok Catur
Dharma. Proses dan aktivitas pengembangan, pembentukan,
penggabungan, dan pembubaran organisasi, ditetapkan dengan
mempertimbangkan peran dan fungsi keberadaan organisasi,
dilengkapi dengan penyusunan tolok ukur keberhasilan kinerja
setiap unit organisasi di lingkungan UII. Rangkaian aktivitas
sampai pada penetapan persyaratan kompetensi dan kualifikasi
pemegang amanah di setiap unit organisasi, menjadi bagian dari
penjaminan mutu proses manajemen organisasi.

(2)

Proses manajemen perencanaan strategi
Seluruh rangkaian dan interaksi proses bisnis dan aktivitas setiap
unit organisasi di lingkungan UII, direncanakan dengan seksama
dan diorientasikan pada WCU. Penjaminan mutu manajemen
strategi dilakukan pada proses penyusunan Rencana Induk
Pengembangan, penyusunan Rencana Strategis, penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, serta rencana
pengembangan dan reputasi universitas baik di tingkat nasional
maupun internasional.

(3)

Proses manajemen input
Input utama dalam proses penyelenggaraan jasa pendidikan tinggi
UII adalah mahasiswa. Beberapa proses dan aktivitas manajemen
input yang dikendalikan kualitasnya adalah penetapan standar
kualifikasi input (calon mahasiswa), standar metode seleksi masuk,
standar soal ujian potensi calon mahasiswa baru, standar nilai
masuk, proses registrasi, serta standar hak dan kewajiban sebagai
mahasiswa baru. Selain itu juga dikendalikan aktivitas promosi,
baik itu muatan materi promosi, media promosi, pelaksana
promosi, metode promosi, maupun sasaran promosi.

(4)

Proses desain akademik
Penjaminan mutu akademik merupakan bagian inti dari
penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan oleh karena itu UII juga
menjamin mutu seluruh proses desain akademik. Proses
penyusunan standar kompetensi lulusan, pengembangan isi dan
struktur kurikulum, pengembangan strategi dan metode
pembelajaran, pengembangan kompetensi dosen pengampu,
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pengembangan bahan ajar, pengembangan standar mutu dan
reputasi bidang akademik, dan juga pengembangan metode
penilaian pembelajaran, seluruhnya dijamin kualitas proses dan
hasilnya. Aktivitas kajian pembukaan, penggabungan, dan
penutupan Prodi, penetapan standar keunggulan kompetitif
Prodi, spesifikasi Prodi, serta aktivitas peningkatan reputasi Prodi
merupakan bagian dari desain akademik yang juga dikendalikan
implementasinya.
(5)

Proses persiapan perkuliahan
Penjaminan mutu pada rangkaian proses persiapan perkuliahan
dilakukan secara menyeluruh, yaitu meliputi aktivitas sosialisasi
tentang registrasi mahasiswa aktif, sosialisasi penyusunan Rencana
Akademik Semester (RAS), proses pelaksanaan Key–In RAS,
persiapan praktikum, persiapan Praktek Kerja, persiapan Kuliah
Kerja Nyata (KKN), dan persiapan Tugas Akhir (TA). Aktivitas
proses aktif kembali dari cuti kuliah dan juga proses cuti kuliah,
merupakan bagian yang distandarkan.

(6)

Proses pelaksanaan pembelajaran
Penjaminan mutu pada rangkaian proses pembelajaran secara
menyeluruh, dilakukan pada aktivitas pengelolaan perkuliahan di
dalam kelas, monitoring kehadiran dosen dan mahasiswa dalam
perkuliahan, monitoring pelaksanaan praktikum dan Praktek
Kerja, monitoring seluruh aktivitas pembimbingan mahasiswa, dan
monitoring pelaksanaan tugas akhir mahasiswa.

(7)

Proses evaluasi pembelajaran
Penjaminan mutu pada rangkaian proses evaluasi pembelajaran
dilakukan mulai dari aktivitas pengelolaan ujian, aktivitas validasi
soal, pengelolaan nilai, standarisasi metode penilaian, aktivitas
seminar hasil dan penilaian Praktek Kerja, aktivitas responsi atas
praktikum, penilaian KKN, sampai aktivitas pengelolaan penilaian
tugas akhir mahasiswa. Persyaratan atas aktivitas pengunduran
diri, standar sangsi mahasiswa dalam bentuk passing out, dan
drop out, menjadi bagian pengendalian atas hasil evaluasi
pembelajaran.
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(8)

Proses pembinaan mahasiswa
Upaya menghasilkan lulusan berkualitas juga disinergikan dengan
proses peningkatan soft skill mahasiswa melalui pembinaan bakat
atau minat, kepribadian, dan ketrampilan mahasiswa. Selain itu
juga dilakukan pendampingan penyiapan lomba karya ilmiah
mahasiswa, pembinaan bidang olah raga, seni dan budaya, serta
pendampingan kegiatan organisasi mahasiswa.

(9)

Proses dakwah Islamiyah
UII didirikan dengan berazaskan Islam, sehingga penting untuk
dilakukan penjaminan mutu atas implementasi nilai keislaman
pada seluruh proses akademik dan non akademik termasuk
didalamnya proses pelayanan. Aktivitas peningkatan kualitas dan
pembinaan keagamaan dosen dan tenaga kependidikan, program
pembinaan keagamaan mahasiswa, program Orientasi Nilai Dasar
Islam (ONDI), program Latihan Kepemimpinan Islam Dasar
(LKID), program LKI Lanjut (LKIL), program mentoring
keagamaan, dan pondok pesantren bagi mahasiswa, merupakan
rangkaian proses yang dikawal kualitas implementasinya.
Penjaminan mutu atas pengelolaan kegiatan dakwah Islamiyah,
dilakukan pada penetapan standar materi, media, sasaran,
pelaksana, metode, dan sumber pendanaan dakwah Islamiyah.

(10) Proses penelitian
Penjaminan mutu pada proses penelitian dilakukan pada seluruh
aspek baik terkait dengan penetapan standar reputasi, proses, isi,
hasil, media, fasilitas dan pengelolaan penelitian, serta kualifikasi
pelaksana penelitian, dan juga transparansi pendanaan dan
pembiayaan penelitian. Termasuk dalam hal ini adalah penelitian
untuk pengembangan metode pembelajaran, ataupun penelitian
peningkatan kualitas bahan ajar.
(11) Proses pengabdian pada masyarakat
Penjaminan mutu pada proses pengabdian pada masyarakat,
dilakukan mulai dari penjaminan mutu atas proses, isi, hasil,
media, fasilitas, pelaksana, ataupun pengelolaan termasuk
transparansi pendanaan dan pembiayaan pengabdian pada
masyarakat, serta penetapan reputasi yang diharapkan dicapai
dalam pengabdian pada masyarakat.
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(12) Proses tata kelola sumber daya manusia
Penjaminan mutu pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), dan
pengembangan budaya organisasi, dimulai dari proses pengadaan
SDM termasuk kualifikasinya, pembinaan calon dosen dan tenaga
kependidikan, sampai proses pengembangan dan penguatan
kompetensi SDM. Selain itu juga ditetapkan aktivitas promosi,
mutasi, demosi, ataupun pemutusan hubungan kerja. Perencanaan
dan pelaksanaan tugas belajar, sistem kompensasi, kesejahteraan
dan sangsi bagi SDM juga dikendalikan.
(13) Proses tata kelola etos kerja
Etos kerja islami dengan menempatkan kerja sebagai ibadah
menjadi ciri khas kerja di lingkungan UII. Kebutuhan untuk
berdo’a ketika memulai, sedang dan selesai bekerja, senantiasa
menjaga kebersihan dan kerapian tempat kerja, menebarkan
senyum, salam dan sapa, serta menjunjung tinggi ukhuwah,
diharapkan menjadi ciri khas setiap personil UII. Amanah
menjalankan tugas, disiplin, taat peraturan, dan memberikan
kinerja terbaik, diharapkan mendatangkan keberkahan bagi warga
UII pada khususnya, dan bagi UII pada umumnya.
(14) Proses tata kelola sumber dana dan pendanaan
Untuk menjamin mutu akuntabilitas, dan transparansi, maka perlu
ditetapkan standar pembiayaan baik yang berkaitan dengan
pembiayaan pendidikan, pembiayaan penelitian, pembiayaan
pengabdian pada masyarakat, pembiayaan untuk dosen dan
tenaga kependidikan, dan seluruh pembiayaan untuk mendukung
implementasi akademik dan non akademik. Transparansi sumber
dana dan pendanaan penting untuk dikomunikasikan pada setiap
pemangku kepentingan UII.
(15) Proses pengelolaan sarana dan prasarana
Penjaminan mutu pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan
untuk seluruh fasilitas akademik dan non akademik sesuai standar
kebutuhan dan persyaratan setiap pemangku kepentingan.
Penjaminan mutu juga dilakukan pada aktivitas sistem pengadaan,
inventarisasi, penggunaan, sirkulasi, mutasi, dan pemeliharaan,
serta penghapusan sarana. Sarana yang dimaksud meliputi barang
habis pakai, barang bergerak, bahan pustaka, dan juga peralatan
laboratorium.
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(16) Proses pelayanan
Hakekat Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jasa
pendidikan tinggi, tentunya sarat akan kualitas proses dan hasil
pelayanan. Penjaminan mutu hasil pelayanan di UII, baik
pelayanan akademik, pelayanan umum, penggunaan fasilitas,
transparansi keuangan, maupun layanan sistem informasi
manajemen, diorientasikan untuk memenuhi kepuasan seluruh
pemangku kepentingan UII. Aspek kehandalan, jaminan hasil,
tampilan fisik, perhatian atau empati, dan tanggapan atas keluhan,
menjadi bagian aspek pelayanan yang dikendalikan.
(17) Proses penjaminan kepuasan alumni
Pengelolaan alumni dimulai dari proses pembekalan calon alumni,
layanan penyaluran alumni, layanan informasi kerja, penelusuran
alumni, pengendalian data alumni, sampai pemberdayaan alumni,
menjadi bagian yang dikendalikan.
(18) Proses kerjasama
Proses pengembangan, pembentukan, pelaksanaan, dan
pemberhentian kerjasama juga direncanakan, dimonitor,
dievaluasi, dan dikendalikan, dengan orientasi pada kepuasan
stakeholder. Penjaringan umpan balik stakeholder eksternal
penting dilakukan untuk mengetahui perubahan kebutuhan
ataupun perbaikan persyaratan pemangku kepentingan.
(19) Proses penjaminan penegakan etika dan hukum
Penjaminan mutu pembinaan hukum, dilakukan mulai dari
aktivitas perencanaan, pembuatan, sosialisasi, monitoring, kajian,
penegakan etika dan hukum atas semua peraturan dan kebijakan,
sampai pengendalian resiko atas proses sengketa hukum.
(20) Proses layanan dan tata kelola teknologi informasi
Dukungan teknologi informasi mutlak diperlukan dalam seluruh
rangkaian proses dan aktivitas di UII.
Penjaminan mutu
penyediaan layanan teknologi informasi meliputi rencana strategi
sistem teknologi informasi sebagai penjabaran kebijakan
universitas, pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan
teknologi informasi, serta analisis cost–benefit terhadap aktivitas
pelaksanaan program teknologi informasi, serta dan efektifitas
dalam peningkatan kinerja universitas.
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BAB II
SISTEM PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2.1.

Model Sistem Penjaminan Mutu UII

Mutu dalam lingkup penjaminan mutu UII diartikan sebagai standar
terbaik, sebagai kesesuaian dengan tujuan UII, sebagai nilai tambah,
bermakna efisiensi, dan memenuhi kepuasan pelanggan. Mutu pendidikan
tinggi UII adalah tingkat kesesuaian antara Standar Penjaminan Mutu yang
ditetapkan UII dengan Standar Pendidikan Tinggi yang berlaku di tingkat
nasional pada khususnya, dan Standar Pendidikan Tinggi di tingkat
internasional pada umumnya.
Hakekat SPM UII adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu
pendidikan secara berencana dan berkelanjutan. Mutu pendidikan tinggi
UII merupakan sebuah konsep multidimensional yang wajib
mengakomodasi semua proses bisnis dan aktivitas yang berjalan di UII, baik
yang terkait dengan input, proses, maupun output. UII berkomitmen
menjadikan mutu sebagai budaya, yang ditunjukkan oleh sikap, kebiasaan,
perilaku berorganisasi, etos bekerja, berkarya, melayani, berinteraksi
dengan kolega, pimpinan, dan masyarakat, dengan komitmen pada hasil
yang terbaik. Rangkaian kegiatan SPM UII yang terdiri atas penetapan,
pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan, pada hakekatnya
merupakan satu siklus berkelanjutan yaitu siklus Plan, Do, Check dan Act
(PDCA). Rangkaian aktivitas tersebut digunakan oleh manajemen UII untuk
menjamin jasa pendidikan yang dihasilkan sesuai dengan standar mutu yang
telah ditetapkan serta memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan.
Sistem Penjaminan Mutu UII merupakan perpaduan antara
Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dengan Pengelolaan Mutu (Quality
Management). Prinsip dasar pengembangan SPM UII adalah SPM
Pendidikan Tinggi yang ada di tingkat nasional dan internasional, dan
disinergikan dengan Sistem Manajemen Mutu yang dikeluarkan oleh
International Organization for Standardization
(ISO).
Sasaran
pengembangan SPM UII, adalah menghasilkan lulusan yang kompeten, dan
memuaskan seluruh pemangku kepentingan.
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Prinsip Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan UII, dijabarkan
sebagai berikut.
a.

Kepemimpinan (leadership)
Pimpinan atau pengelola UII berkewajiban menetapkan tujuan
strategis yang akan dicapai universitas, baik untuk bidang akademik
maupun non akademik. Pimpinan UII harus mampu menerjemahkan,
mengkomunikasikan dan memastikan bahwa seluruh anggota unit
organisasi di lingkungan UII, mulai dari Badan, Direktorat, Fakultas,
Prodi, Laboratorium, dan Pusat Studi, memahami dengan baik tujuan
universitas tersebut. Pimpinan UII harus berkomitmen menjadikan
mutu sebagai budaya dalam menciptakan dan memelihara lingkungan
internal yang kondusif bagi semua warga UII serta mampu melibatkan
diri secara penuh dan memberikan contoh dalam mencapai tujuan
UII. Komitmen bukan sekedar dukungan, tetapi harus mampu
memahami, memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik, dan
menghasilkan yang terbaik di setiap aktivitas.

b.

Fokus pada pemangku kepentingan
Semua pikiran dan tindakan pimpinan UII harus ditujukan untuk
memenuhi standar mutu akademik dan standar mutu non akademik
yang telah ditetapkan dan dipersyaratkan pemangku kepentingan,
serta sebagai bagian dari tujuan strategis universitas. Pimpinan UII
harus fokus memenuhi dan memberi lebih atas kebutuhan setiap
pemangku kepentingan, baik itu mahasiswa, dosen, tenaga
kependidikan, alumni, pengguna alumni, pemerintah, dan masyarakat
umum lainnya. Oleh karena itu pimpinan UII harus selangkah lebih
maju dalam menetapkan kebutuhan pemangku kepentingan yang ada
saat ini dan masa depan.

c.

Kontribusi dan sinergi warga UII
Luasnya ruang lingkup penjaminan mutu proses bisnis dan aktivitas di
UII, menuntut sinergi tinggi dari semua warga UII. Tidak peduli
apapun tugas pokok dan fungsi serta jabatannya, maka setiap warga
UII harus merasa mempunyai tanggungjawab dan berkontribusi dalam
turut serta mencapai tujuan universitas dan memberikan nilai lebih
pada pemangku kepentingan UII. Sesuai dengan kompetensi yang
dimiliki dan senantiasa ditingkatkan, maka seorang dosen harus
mampu menjadi penggerak dalam pendidikan dan pengajaran,
penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah islamiyah.
Sebagai pelaksana operasional, setiap tenaga kependidikan harus
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handal, ramah, sopan, dan empati dalam memberikan pelayanan,
serta mampu menjamin kualitas hasil pelayanannya. Sinergi tinggi dan
kekompakan anggota setiap unit organisasi UII, akan memudahkan
dalam pencapaian tujuan universitas.
d.

Pendekatan proses dan sistem
Proses yang bermutu akan berpengaruh pada peningkatan sistem
manajemen mutu, dan oleh karena itu semua aktivitas yang ada di UII
hendaknya mampu ditelusur titik mulai dan titik selesainya sebagai
suatu proses. Setiap unit organisasi di UII harus menyadari bahwa
mereka adalah satu kesatuan proses yang saling terkait sehingga setiap
unit organisasi harus memahami seluruh tugas yang menjadi
tanggungjawab unit, serta memahami peruntukan hasil kerja unit
organisasi tersebut. Hasil proses bisnis dan aktivitas unit organisasi di
UII, akan bermutu apabila berorientasikan pada hasil yang optimum
dengan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif. Setiap unit
organisasi UII harus mampu mengelola proses dan aktivitas, melalui
perencanaan, penjaminan pelaksanaan, dan pengendalian dalam
sebuah sistem manajemen mutu untuk mencapai Sasaran Mutu Unit,
dan tujuan UII pada umumnya.

e.

Peningkatan berkelanjutan
Penjaminan mutu di UII menggunakan pendekatan PDCA, maka
setiap aktivitas, sasaran mutu, dan standar mutu UII harus berorientasi
untuk peningkatan yang berkelanjutan. Setiap unit organisasi UII harus
aktif merespon setiap perubahan internal maupun eksternal yang
dapat mempengaruhi hasil pelayanan dan pekerjaan unit.

f.

Pengambilan keputusan berdasarkan fakta
Setiap keputusan atau kebijakan yang akan diinformasikan kepada
pihak yang berkepentingan dengan unit organisasi UII, harus
didasarkan pada fakta hasil analisis data dan informasi. Pengelolaan
data dan informasi dalam SPM UII didukung oleh teknologi informasi
yang handal.

g.

Manajemen kemitraan
Manajemen kemitraan dan kerjasama dalam implementasi SPM UII,
didasari pada nilai–nilai keislaman, dengan mengedepankan saling
memberikan kinerja terbaiknya dan saling menguntungkan antar
pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal UII.
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Model Sistem Penjaminan Mutu yang diimplementasikan di UII
seperti disajikan pada Gambar 1., dengan siklus PDCA SPM sebagaimana
tertera pada Gambar 2.

Gambar 1. Model Sistem Penjaminan Mutu UII

Sebagaimana tertera pada gambar 1., dan gambar 2., sesuai dengan
visi, misi, statuta, persyaratan pelanggan, dan berbagai kebutuhan dan
harapan pemangku kepentingan, maka pimpinan UII bertanggungjawab
menetapkan SPM dan menyediakan sumber daya, agar proses bisnis dan
aktivitas dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk mengetahui kesesuaian
dan efektifitas implementasi SPM ini, maka perlu dilakukan monitoring,
pengukuran, evaluasi, dan analisis, yang diperiksa melalui Audit Mutu
Internal (AMI), dan hasil AMI akan dibahas dalam Rapat Tinjauan
Manajemen (RTM) untuk ditindaklanjuti berupa perbaikan dan ataupun
peningkatan. Persyaratan, kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan
yang dimaksud, meliputi Standar Nasional (SN) Dikti, Badan Akreditasi
Nasional (BAN), Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), berbagai pedoman,
dan juga penjaminan mutu internasional (International QA). Sedangkan
dokumen SPM yang dimaksud meliputi pernyataan mutu, kebijakan SPM,
standar SPM, manual SPM, Renstra, RKAT, Tugas dan Wewenang (TW),
prosedur kerja, instruksi kerja, dan Daftar Informasi Terdokumentasi (DIT).
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Gambar 2. Siklus PDCA SPM UII

2.2.

Tujuan dan Sasaran SPM

Tujuan penjaminan mutu proses dan aktivitas di UII adalah untuk
memastikan tercapainya Sasaran Mutu dan Standar Mutu UII sebagai
perwujudan rahmatan lil’alamin yang memiliki kesempurnaan, keunggulan,
dan risalah Islamiyah di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada
masyarakat, dan dakwah, setingkat universitas yang berkualitas di negaranegara maju, sesuai dengan Visi dan Misi UII. SPM UII juga ditujukan untuk
memenuhi persyaratan, kebutuhan, dan harapan seluruh pemangku
kepentingan UII.
Sasaran implementasi SPM UII meliputi sebagai berikut.
a. Memenuhi dan atau melebihi SN Dikti
b. Meningkatkan mutu akademik secara berkelanjutan
c. Memberikan dukungan penyelenggaraan kegiatan akademik dan
non akademik yang efektif dan efisien
d. Memastikan seluruh proses dan aktivitas unit organisasi di
lingkungan UII berjalan sesuai standar dan memenuhi prinsip
peningkatan berkelanjutan
e. Membuktikan bahwa UII bertanggungjawab untuk memenuhi
harapan dan kepuasan pemangku kepentingan
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2.3.

Manajemen dan Organisasi SPM

Unit organisasi penjaminan mutu yang bertanggungjawab dalam
pengelolaan SPM UII adalah Badan Penjaminan Mutu (BPM). Organisasi
BPM UII berkedudukan di tingkat universitas langsung di bawah koordinasi
Rektor, sebagaimana tertera dalam Peraturan Pengurus Yayasan Badan
Wakaf (PYBW) Nomer 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Badan Wakaf UII Nomor 01 tahun 2011 tentang Organisasi UII.
Struktur Organisasi internal BPM dapat dilihat pada Gambar 3. dan
Kedudukan BPM dalam Struktur Organisasi UII, secara garis besar dapat
dilihat pada lampiran 1.

Gambar 3. Struktur Organisasi Badan Penjaminan Mutu
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Terdapat empat bidang yang dibentuk untuk menjalankan fungsi
BPM, yaitu Bidang Pengendali Sistem Mutu (PSM), Bidang Audit Mutu
Internal (AMI), Bidang Statistik, dan Sistem Informasi (SSI), dan Bidang
Pelatihan dan Kerjasama (PKS). BPM memiliki perwakilan di tingkat
Fakultas dan Program Studi (Prodi). Perwakilan BPM di tingkat Fakultas
bertugas membantu BPM sebagai Pengendali Sistem Mutu Fakultas (PSMF)
dan di tingkat Prodi sebagai Satuan Tugas Pengendali Sistem Mutu Prodi
(STPMP).
Manajemen dan pengelolaan organisasi SPM UII menggunakan dua
pendekatan, sebagai berikut.
(i)
(ii)

Pengelolaan melalui unit khusus tingkat Universitas yaitu BPM,
tingkat Fakultas melalui PSMF dan tingkat Prodi melalui STPMP.
Pengelolaan secara melekat pada fungsi manajemen tingkat
program diploma, program sarjana, program profesi, program
magister, dan program doktor.

2.3.1. Visi, Misi, dan Tujuan BPM
Visi BPM adalah “Menjadi organisasi penjaminan mutu yang handal
dalam implementasi sistem manajemen mutu yang mampu memastikan dan
menjamin terpenuhinya standar mutu dan kepuasan pengguna layanan
untuk mewujudkan UII sebagai rahmatan lil’alamin, unggul dan berkualitas
internasional”.
Misi BPM adalah sebagai berikut.
a.

Membangun dan mengembangkan model sistem penjaminan
mutu yang memenuhi standar nasional dan internasional

b.

Membangun dan mengembangkan standar mutu (sasaran mutu
dan rencana mutu), prosedur mutu akademik dan non akademik
dari sistem penjaminan mutu di UII

c.

Memastikan implementasi sistem penjaminan mutu di seluruh
unit di lingkungan UII

d.

Memastikan kepuasan pelanggan dan pemangku kepentingan
UII terpenuhi

e.

Memberikan pelayanan dan pelatihan sistem penjaminan mutu
untuk internal dan eksternal

f.

Membangun budaya mutu bagi sumber daya manusia dan
organisasi di lingkungan UII
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g.

Melakukan perbaikan yang terus menerus dalam implementasi
dan pengembangan sistem penjaminan mutu UII

h.

Memberikan kontribusi positif pada nilai tambah universitas

2.3.2. Fungsi dan Peran BPM
Fungsi dan peran BPM dalam menjamin penerapan SPM di lingkungan UII
adalah sebagai berikut.
a.

Merancang model SPM yang diterapkan

b.

Menyiapkan dan menyusun perangkat dokumen sistem mutu

c.

Mengawal dan menjamin implementasi SPM semua unit di UII

d.

Melaksanakan monitoring pada unit dalam implementasi SPM

e.

Melaksanakan training, workshop, konsultasi, tutorial dan
pendampingan bidang SPM di lingkup internal, dan eksternal

f.

Melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan

g.

Melaksanakan Audit Mutu Internal

h.

Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen

i.

Melaporkan secara periodik kepada Rektor kegiatan yang terkait
dengan implementasi SPM

j.

Menjalin hubungan
bidang SPM
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BAB III
DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU

Dokumen Sistem Penjaminan Mutu adalah perangkat dokumen
yang diperlukan untuk pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu UII. Dokumen
SPM UII disusun dengan mempertimbangkan kejelasan muatan, tujuan,
penanggungjawab, periode, mekanisme penyusunan, dan distribusi
dokumen. Rujukan untuk menentukan komponen dokumen SPM tersebut,
bersumber dari standar, pedoman, peraturan, dan perundangan yang
berlaku, baik yang berasal dari internal maupun eksternal UII.
Dokumen SPM UII meliputi Rencana Induk Pengembangan (RIP),
Pernyataan Mutu, Kebijakan SPM, Manual SPM, Standar SPM, Sasaran
Mutu, Rencana Mutu, Formulir SPM, Rencana Strategis (Renstra), Rencana
Kerja dan Anggaran Tahunan, Tugas dan Wewenang (TW), Indikator
Kinerja Kunci (IKK), Sasaran Mutu Unit (SMU), Prosedur Kerja, Instruksi
Kerja, dan Daftar Informasi Terdokumentasi (DIT). Dokumen SPM disusun
berdasarkan persyaratan hirarki dokumen dan acuan penyusunan dokumen.

3.1.

Hirarki Dokumen SPM

Hirarki dokumen Sistem Penjaminan Mutu UII adalah struktur
dokumentasi yang diimplementasikan di lingkungan UII. Hirarki dokumen
SPM UII terdiri dari 6 (enam) level sebagaimana tertera pada gambar 4.,
dengan urutan setiap level adalah sebagai berikut.
Level 1

Dokumen Dasar Filosofis

Level 2 Dokumen Dasar Sistem Mutu
Level 3 Dokumen Operasional Sistem
Level 4 Dokumen Operasional Unit
Level 5 Dokumen Implementasi
Level 6 Dokumen Pendukung
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LEVEL 1

Visi-Misi
Statuta

Pernyataan Mutu
Kebijakan SPM
Standar SPM
RIP, PU, & PR

LEVEL 2

…………………………………..

PP Pemerintah
PP PYBW

Renstra, RKAT,
LEVEL 3

Manual SPM, Rencana Mutu
TW, IKK, SMU

LEVEL 4

LEVEL 5

LEVEL 6

PK dan IK

Formulir, Label, Coding

Rekaman Implementasi SPM

Dokumen referensi internal dan eksternal, Ad Hoc, Temporary Document

Gambar 4. Hirarki Dokumen Sistem Penjaminan Mutu

Level 1 : Dokumen Dasar Filosofis
Dokumen dasar filosofis adalah dokumen yang menjadi dasar dalam
penyusunan, implementasi, dan pengembangan SPM di UII. Dokumen
dasar filosofis terdiri dari dokumen visi, misi, dan statuta UII.
Level 2 : Dokumen Dasar Sistem Mutu
Dokumen dasar sistem mutu adalah dokumen yang menjadi dasar dan
pedoman kebijakan dalam implementasi sistem penjaminan mutu di UII.
Dokumen ini bersumber dari internal UII, yaitu dokumen Pernyataan Mutu,
RIP, Kebijakan SPM, Standar SPM, Peraturan Universitas (PU), dan
Peraturan Rektor (PR). Sedangkan dokumen dasar sistem yang bersumber
dari eksternal yaitu Peraturan-Peraturan (PP) Pemerintah, dan PP Pengurus
Yayasan Badan Wakaf.
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Level 3 : Dokumen Operasional Sistem
Dokumen operasional sistem merupakan dokumen yang menjadi dasar
untuk operasional teknis dalam implementasi, pengendalian, dan
peningkatan sistem penjaminan mutu di UII. Dokumen operasional sistem
terdiri atas Renstra, RKAT, Manual SPM, Rencana Mutu, TW, IKK, dan
SMU.
Level 4 : Dokumen Operasional Unit
Dokumen operasional unit merupakan dokumen yang menjadi dasar untuk
operasional teknis dalam implementasi, pengendalian, dan peningkatan
sistem penjaminan mutu di tingkat unit organisasi UII. Dokumen ini terdiri
atas Prosedur Kerja dan dokumen Instruksi Kerja.
Level 5 : Dokumen Implementasi
Dokumen implementasi terdiri dari 2 jenis yaitu dokumen praktis
pengendali sistem yang berupa formulir, label, coding, dan dokumen bukti
implementasi sistem penjaminan mutu yang berupa rekaman. Pada
dasarnya formulir ataupun dokumen implementasi lainnya, dapat juga
bersifat melekat dalam setiap dokumen SPM.
Level 6 : Dokumen Pendukung
Dokumen pendukung merupakan dokumen referensi yang bersumber dari
internal dan eksternal yang dimungkinkan dan dapat mendukung
implementasi sistem penjaminan mutu. Dokumen pendukung termasuk
dokumen Ad Hoc atau Temporary Document (ada batas masa berlakunya).

3.2.

Dokumen SPM

Ringkasan tentang nama dokumen, penanggungjawab, periode
penyusunan, mekanisme penyusunan, dan distribusi dokumen,
sebagaimana tertera pada lampiran 2.
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3.2.1.

Pernyataan Mutu

Nilai keislaman yang penting diperhatikan bagi warga UII salah
satunya yaitu bahwa semua manusia berada dalam kerugian apabila mereka
tidak mengisi waktunya dengan perbuatan baik. Rezeki yang tidak
diperoleh hari ini masih dapat diharapkan lebih dari itu diperoleh esok,
tetapi waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin dapat diharapkan kembali
esok hari. Nilai tersebut merupakan selaras dengan isi surah Al Ashr ayat 1–
3, yang menjadi dasar dalam menurunkan pernyataan mutu UII. Surat Al
Ashr adalah sebagai berikut.

Artinya: demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada
dalam kerugian, kecuali orang–orang yang beriman dan
mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati
kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

Berdasarkan uraian di atas, maka pernyataan UII, ditetapkan sebagai
berikut.
“Hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik
dari hari ini”
3.2.2.

Kebijakan Mutu

Kebijakan mutu adalah suatu dokumen yang berisi pernyataan
tentang kebijakan dasar dalam pengelolaan UII yang mencakup bidang
akademik antara lain pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian
masyarakat, dan dakwah Islamiyah (Catur Darma), dan kompetensi lulusan
yang akan dicapai, serta kebijakan non akademik antara lain mencakup
manajemen organisasi UII, pelayanan, fasilitas, SDM, pembiayaan, dan
kerjasama.
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Kebijakan mutu akademik UII ditetapkan sebagai berikut.
”Universitas Islam Indonesia sebagai universitas yang memiliki
keunggulan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta
dakwah islamiyah, dan menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi,
menguasai serta mengamalkan ilmu dan nilai keislaman, setingkat
universitas berkualitas di negara maju”
Kebijakan mutu non akademik UII ditetapkan sebagai berikut.
”Universitas Islam Indonesia sebagai universitas yang memiliki
keunggulan sumber daya, tata kelola, layanan, dan fasilitas, dengan
berlandaskan nilai keislaman, dan diorientasikan pada kepuasan
pemangku kepentingan”
Dokumen kebijakan mutu menjadi tanggung jawab Rektor yang
disiapkan oleh Badan Perencana dibantu Badan Pengembangan Akademik
dan Badan Penjaminan Mutu di awal periode kepemimpinan Rektor
dengan melibatkan unit terkait. Pembahasan dan pengesahan dokumen
Kebijakan Mutu melalui mekanisme Rapat Tinjauan Manajemen Sistem
Penjaminan Mutu Universitas (RTM–SPMU) dan selanjutnya disyahkan
pada rapat Senat Universitas. Dokumen Kebijakan Mutu yang telah
disyahkan didistribusikan keseluruh unit di lingkungan UII.
3.2.3. Kebijakan SPM
Pada prinsipnya Kebijakan SPM UII merupakan dokumen yang
mendiskripsikan tentang tujuan dan strategi SPM, prinsip atau azas SPM,
manajemen SPM, penanggungjawab SPM, dan dokumen standar SPM yang
diterapkan di UII. Naskah kebijakan SPM UII juga memuat tentang
landasan, ruang lingkup, organisasi, garis besar dokumen, interaksi antar
dokumen, serta monitoring dan pengembangan SPM.
Dokumen kebijakan SPM disiapkan oleh BPM dengan melibatkan
unit–unit terkait, dibahas, dan disetujui oleh senat universitas, melalui
forum Rapat Tinjauan Mutu Senat Universitas (RTM–SU). Dokumen
Kebijakan SPM yang sudah disetujui senat universitas dan disahkan,
selanjutnya didistribusikan di seluruh unit organisasi di lingkungan UII.
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3.2.4.

Manual SPM

Manual SPM UII adalah prosedur terdokumentasi yang merinci dan
menjelaskan langkah serta mekanisme pelaksanaan semua proses bisnis
(bussines processes), dan proses sistem UII. Manual SPM berfungsi untuk
menjamin semua proses dan sistem di UII terlaksana dan terkendali. Format
manual SPM berisikan tentang tujuan, ruang lingkup, definisi, referensi,
distribusi, isi manual, dan lampiran. Isi manual sendiri terdiri atas urutan
aktivitas, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab aktivitas.
Dokumen manual SPM disiapkan dan menjadi tanggung jawab BPM
dengan melibatkan unit–unit
terkait. Pembahasan dan pengesahan
dokumen Manual SPM melalui mekanisme Rapat Tinjauan Manajemen
SPM Universitas (RTM–SPMU). Dokumen manual SPM disiapkan oleh
Kepala Bidang Pengendali Sistem Mutu (KBPSM), diperiksa oleh Kepala
Badan Penjaminan Mutu (KBPM) dan disahkan oleh Rektor.
3.2.5.

Standar SPM

Standar SPM UII diturunkan dari visi, misi, kebijakan mutu baik
akademik maupun non akademik, yang meliputi seluruh standar proses
bisnis yang ada di setiap unit organisasi UII. Standar SPM UII menjamin
mutu penyelenggaraan Catur Dharma dan seluruh proses pendukung
implementasi Catur Dharma.
Standar UII disusun melampaui standar pendidikan tinggi di tingkat
nasional, dan diselaraskan dengan standar pendidikan tinggi di tingkat
internasional, sehingga dalam jangka panjang standar UII diharapkan
tangguh terhadap berbagai perubahan baik nasional ataupun internasional.
Berdasarkan persyaratan, kebutuhan, dan harapan pihak–pihak yang
berkepentingan dengan UII tersebut, maka standar UII ditetapkan dalam
sepuluh standar utama, sebagai berikut.
(i)
Standar Manajemen dan Organisasi
(ii)
Standar Pendidikan
(iii)
Standar Penelitian
(iv)
Standar Pengabdian pada Masyarakat
(v)
Standar Hasil Pelayanan
(vi)
Standar Kelulusan
(vii)
Standar Fasilitas
(viii)
Standar Tata Kelola
(ix)
Standar Alumni dan Kerjasama
(x)
Standar Dakwah Islamiyah
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Standar utama UII selanjutnya disingkat dengan MERCY OF GOD
yang didapatkan dari huruf pertama setiap nama standar dalam bahasa
Inggris sebagaimana tertera pada tabel 1.
Tabel 1. Kode Standar UII
Standar

Kode

Manajemen dan Organisasi

M

Management and Organization

Pendidikan

E

Education

Penelitian

R

Research

Pengabdian pada Masyarakat

C

Community Services

Hasil Pelayanan

Y

Yield of Services

Kelulusan

O

Output

Fasilitas

F

Facilities

Tata kelola

G

Governance

Alumni dan Kerjasama

O

Outcome and Cooperation

Dakwah Islamiyah

D

Da’wah Islamiyah

Penjelasan secara terperinci dari setiap standar, yang meliputi
definisi istilah, rasional penetapan standar, pernyataan isi standar, strategi
pencapaian standar, indikator pencapaian standar, unit atau pihak yang
terlibat dalam pemenuhan standar, dan referensi atau keterkaitan standar
dengan standar lain, disiapkan oleh pimpinan universitas bersama dengan
badan dan direktorat yang bersesuaian. Secara garis besar keterkaitan
antara visi, misi, kebijakan mutu, dan standar UII, sebagaimana tertera pada
lampiran 3a dan lampiran 3b.
Ruang lingkup setiap standar dikembangkan dan ditetapkan untuk
seluruh proses bisnis di UII, dengan isi minimal ruang lingkup sebagaimana
tertera pada tabel 2. hingga tabel 11.
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Tabel 2. Ruang Lingkup Minimal Standar Manajemen dan Organisasi
(Management and Organization)
Kode

Ruang Lingkup Minimal Standar Management

M1

Standar Identitas UII

M2

Standar Organisasi

M3

Standar Reputasi Manajemen

M4

Standar Manajemen Organisasi

M5

Standar Nilai Keislaman Manajemen

M6

Standar Manajemen Perencanaan Strategi

M7

Standar Kebijakan SPM

Tabel 3. Ruang Lingkup Minimal Standar Pendidikan (Education)
Kode

Ruang Lingkup Minimal Standar Education

E1

Standar Reputasi Bidang Pendidikan

E2

Standar Nilai Keislaman Bidang Pendidikan

E3

Standar Kompetensi Lulusan

E4

Standar Spesifikasi Program Studi

E5

Standar Isi dan Struktur Pembelajaran

E6

Standar Strategi dan Proses Pembelajaran

E7

Standar Pengembangaan Karakter Mahasiswa

E8

Standar Penilaian Pembelajaran

E9

Standar Dosen dan Pengembangan Dosen

E10

Standar Pengelolaan dan Penjaminan Mutu Pembelajaran
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Tabel 4. Ruang Lingkup Minimal Standar Penelitian (Research)
Kode

Ruang Lingkup Minimal Standar Research

R1

Standar Reputasi Bidang Penelitian

R2

Standar Nilai Keislaman Bidang Penelitian

R3

Standar Luaran atau Hasil Penelitian

R4

Standar Isi Penelitian

R5

Standar Proses Penelitian

R6

Standar Penilaian Penelitian

R7

Standar Peneliti

R8

Standar Pengelolaan Penelitian

Tabel 5. Ruang Lingkup Minimal Standar Pengabdian pada Masyarakat
(Community Services)
Kode

Ruang Lingkup Standar Community Services

C1

Standar Reputasi Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

C2

Standar Nilai Keislaman Pengabdian Kepada Masyarakat

C3

Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

C4

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

C5

Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

C6

Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

C7

Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

C8

Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
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Tabel 6. Ruang Lingkup Minimal Standar Hasil Pelayanan
(Yield of Services)
Kode

Ruang Lingkup Minimal Standar Yield of Services

Y1

Standar Reputasi Bidang Pelayanan

Y2

Standar Nilai Keislaman Bidang Pelayanan

Y3

Standar Pelayanan Akademik

Y4

Standar Pelayanan Laboratorium

Y5

Standar Pelayanan Perpustakaan

Y6

Standar Pelayanan Kegiatan Mahasiswa

Y7

Standar Pelayanan Umum

Y8

Standar Pelayanan Keuangan

Y9

Standar Pelayanan Wisuda

Y10

Standar Pelayanan Bagi Orangtua Mahasiswa

Y11

Standar Pelayanan Bagi Alumni

Tabel 7. Ruang Lingkup Minimal Standar Kelulusan (Output)
Kode

Ruang Lingkup Minimal Standar Output

O1

Standar Reputasi Kelulusan

O2

Standar Nilai Keislaman Kelulusan

O3

Standar Akademik Kelulusan

O4

Standar Masa Studi

O5

Standar Etika Lulusan

O6

Standar Surat Keterangan Pendamping Ijazah
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Tabel 8. Ruang Lingkup Minimal Standar Fasilitas (Facilities)
Kode

Ruang Lingkup Minimal Standar Facilities

F1

Standar Reputasi Bidang Fasilitas

F2

Standar Nilai Keislaman Bidang Fasilitas

F3

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

F4

Standar Fasilitas Laboratorium Pengajaran

F5

Standar Fasilitas Perpustakaan

F6

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

F7

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat

F8

Standar Fasilitas Teknologi Informasi

F9

Standar Fasilitas Bagi Pimpinan

F10

Standar Fasilitas Bagi Dosen

F11

Standar Fasilitas Bagi Tenaga Kependidikan

F12

Standar Fasilitas Tata Usaha

F13

Standar Fasilitas Untuk Kegiatan Mahasiswa

F14

Standar Fasilitas Umum
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Tabel 9. Ruang Lingkup Minimal Standar Tata Kelola (Governance)
Kode

Ruang Lingkup Minimal Standar Governance

G1

Standar Reputasi Bidang Tata Kelola

G2

Standar Nilai Keislaman Bidang Tata Kelola

G3

Standar Tata Kelola Teknologi Informasi

G4

Standar Tata Kelola Pembiayaan Pembelajaran

G5

Standar Tata Kelola Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

G6

Standar Tata Kelola Pembiayaan Pengabdian Masyarakat

G7

Standar Tata Kelola Sarana dan Prasarana

G8

Standar Pembiayaan Pendukung Akademik

G9

Standar Gaji dan Insentif

G10

Standar Bantuan Sosial dan Kesejahteraan

G11

Standar Rekrutasi Dosen dan Tenaga Kependidikan

G12

Standar Tendik dan Pengembangan Tendik

G13

Standar Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan

G14

Standar Etika Mahasiswa

G15

Standar Disiplin Pegawai

G16

Standar Waktu Kerja, Kerja Lembur, dan Cuti

G17

Standar Penilaian Prestasi Kerja

G18

Standar Mutasi, Promosi, dan Demosi

G19

Standar Perjanjian dan Pengakhiran Hubungan Kerja

G20

Standar Pengelolaan Risiko
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Tabel 10. Ruang Lingkup Minimal Alumni dan Kerjasama
(Outcome and Cooperation)
Kode

Ruang Lingkup Minimal Standar Outcome

O1

Standar Kontribusi dan Reputasi Alumni

O2

Standar Nilai Keislaman Alumni

O3

Standar Pelacakan Alumni

O4

Standar Kerjasama

O5

Standar Penjaringan Umpan Balik Pemangku Kepentingan
Internal

O6

Standar Penjaringan Umpan Balik Pemangku Kepentingan
Eksternal

O7

Standar Kepuasan Pemangku kepentingan

Tabel 11. Ruang Lingkup Minimal Standar Dakwah Islamiyah
(Da’wah Islamiyah)
Kode

Ruang Lingkup Minimal Standar Da’wah Islamiyah

D1

Standar Reputasi Bidang Dakwah Islamiyah

D2

Standar Kompetensi Dakwah Islamiyah

D3

Standar Materi Dakwah Islamiyah

D4

Standar Media Dakwah Islamiyah

D5

Standar Sasaran Dakwah Islamiyah

D6

Standar Pelaksana Dakwah Islamiyah

D7

Standar Metode Dakwah Islamiyah

D8

Standar Pendanaan Dakwah Islamiyah
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Adapun bidang utama yang bertanggungjawab untuk menyusun
standar secara komprehensif dari sepuluh standar utama yang diturunkan
menjadi 99 ruang lingkup, sebagaimana tertera pada tabel 12. Sedangkan
unit yang terkait dalam penyusunan standar dan ataupun proses bisnis setiap
standar, sebagaimana tertera pada lampiran 4.
Tabel 12. Bidang Utama Penanggungjawab Isi Standar UII
Standar

Penanggungjawab Isi Standar

M

Manajemen dan
Organisasi

Wakil Rektor Bidang Administrasi,
Keuangan, & SDM

E

Pendidikan

Wakil Rektor Bidang Akademik

R

Penelitian

Wakil Rektor Bidang Akademik

C

Pengabdian pada
Masyarakat

Wakil Rektor Bidang Akademik

Y

Hasil Pelayanan

Wakil Rektor Bidang Administrasi,
Keuangan, & SDM

O

Kelulusan

Wakil Rektor Bidang Akademik

F

Fasilitas

Wakil Rektor Bidang Administrasi,
Keuangan, & SDM

G

Tata kelola

Wakil Rektor Bidang Administrasi,
Keuangan, & SDM

O

Alumni dan Kerjasama

Wakil Rektor Bidang Kerjasama,
Kemahasiswaan, Keagamaan, & Alumni

D

Dakwah Islamiyah

Wakil Rektor Bidang Kerjasama,
Kemahasiswaan, Keagamaan, & Alumni
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3.2.5.1.

Sasaran Mutu

Sasaran mutu UII merupakan sasaran utama yang diturunkan dari
setiap standar utama ”MERCY OF GOD”, sebagai bagian dari standar
reputasi. Sasaran mutu digunakan sebagai standar/target yang akan dicapai
oleh Universitas, Fakultas, dan Prodi. Parameter sasaran mutu universitas
yang diturunkan standar MERCY OF GOD, sebagaimana tertera pada tabel
13.
Tabel 13. Sasaran Mutu Universitas
Standar

No

Deskripsi

M

Management and
Organization

1.

Capaian Universitas dan Prodi dalam
Peringkat Dunia

E

Education

2.

Rata-rata nilai kompetensi keislaman dari
lulusan

3.

Persentase dosen dengan publikasi ilmiah
di jurnal internasional bereputasi atau
paten

4.

Persentase dosen yang mendapatkan
hibah pengabdian masyarakat dari
eksternal

5.

Tingkat kepuasan stakeholders terhadap
layanan

6.

Persentase lulusan dengan lama studi
sesuai standar

Facilities

7.

Tingkat kepuasan stakeholders terhadap
fasilitas

G Governance

8.

Nilai Kinerja Dosen

9.

Persentase lulusan berkarya dalam waktu
tiga bulan

10.

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

R Research

Community
C
services
Y

Yield of Services

O Output
F

O

Outcome and
Cooperation

D Da’wah Islamiyah
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Dokumen Sasaran Mutu Universitas menjadi tanggung jawab Rektor
yang disiapkan oleh Badan Perencana dibantu Badan Pengembangan
Akademik dan Badan Penjaminan Mutu di awal periode kepemimpinan
Rektor dengan melibatkan unit terkait. Pembahasan dan pengesahan
dokumen Sasaran Mutu Universitas melalui mekanisme Rapat Tinjauan
Manajemen Unit Universitas (RTM–UU). Format Dokumen Sasaran Mutu
Universitas disiapkan oleh BP, diperiksa oleh BPM dan disahkan oleh
Rektor.
Dokumen Sasaran Mutu Fakultas disusun dan disiapkan oleh Dekan
di awal periode kepemimpinan dengan melibatkan unit terkait.
Pembahasan Sasaran Mutu Fakultas melalui mekanisme Rapat Tinjauan
Manajemen Unit Fakultas (RTM–UF) atau Rapat Kerja Fakultas dan
disetujui Rapat Senat Fakultas dan disahkan Rektor. Dokumen Sasaran
Mutu Fakultas disiapkan oleh Dekan, diperiksa oleh Kepala BPM dan
disahkan oleh Rektor.
Dokumen Sasaran Mutu Prodi disusun dan disiapkan oleh Ketua
Prodi, di awal periode kepemimpinan. Pembahasan dokumen Sasaran Mutu
Prodi melalui mekanisme Rapat Dewan Dosen, Rapat Tinjauan Manajemen
Unit Fakultas (RTM–UF) atau Rapat Kerja Fakultas, disetujui dalam Rapat
Senat Fakultas dan disahkan oleh Rektor. Dokumen Sasaran Mutu Prodi
disiapkan oleh Prodi, disetujui oleh Dekan, diperiksa oleh Kepala BPM dan
disahkan oleh Rektor.
Dokumen sasaran mutu di unit fakultas dan Prodi harus selaras
dengan sasaran mutu universitas, dan dilengkapi dengan tahapan
pencapaian untuk minimal satu periode kepemimpinan. Pengajuan sasaran
mutu fakultas dan Prodi dapat juga dilengkapi dengan metode
pengukurannya.
3.2.5.2.

Rencana Mutu

Untuk mengawal ketercapaian standar mutu pada umumnya,
sasaran mutu dan atau seluruh aspek dalam standar reputasi pada
khususnya, maka disusun dan dituangkan dalam rencana mutu sebagai
bagian dan atau pendukung dari standar mutu. Elemen-elemen dalam
rencana mutu disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan internal UII,
dan persyaratan eksternal dan atau stakeholder UII.
Dokumen standar mutu sebagai dokumen pengawalan
implementasi SPM, dapat disusun sebagaimana tertera pada tabel 14.,
dengan muatan minimal terdiri atas komponen sebagai berikut.
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(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

Ruang lingkup standar
Parameter
Target pencapaian parameter
Periode pemeriksaan
Penanggungjawab pengukuran
Pelaksana pengukuran
Formulir (jika perlu)
Referensi (jika ada)
Tabel 14. Format Dokumen Standar Mutu

Ruang
lingkup

No

Parameter

Target

Periode

Penanggung
jawab

Pelaksana

Formulir

Referensi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

3.2.6. Tugas dan Wewenang
Dokumen Tugas dan Wewenang (TW) merupakan dokumen yang
menjelaskan lingkup kewenangan dan tugas jabatan struktural di setiap unit
organisasi UII, termasuk didalamnya uraian tentang penerapan Sistem
Penjaminan Mutu di unit organisasi tersebut. Dokumen TW bertujuan
untuk menjelaskan kedudukan suatu jabatan dalam organisasi, kualifikasi
dan atau kompetensi jabatan yang diperlukan, atasan dan bawahan
langsung, masa jabatan, serta uraian tugas dan wewenangnya. Dokumen
TW pimpinan Universitas dan pimpinan Fakultas menjadi tanggungjawab
Yayasan Badan Wakaf, dokumen TW Kepala Badan, Direktur, Ketua dan
Sekretaris Program Studi, Kepala Divisi Direktorat, dan Kepala Divisi
Fakultas menjadi tanggungjawab universitas, dan dokumen TW pimpinan
laboratorium Prodi, dan Pusat Studi Prodi, menjadi tanggungjawab Prodi.
Dokumen TW dapat berupa Peraturan Badan Wakaf, Peraturan Universitas,
dan atau Peraturan Dekan.
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3.2.7. Indikator Kinerja Kunci
Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau Key Performance Indicator (KPI)
merupakan satu perangkat ukuran kuantitatif yang digunakan UII untuk
mengukur dan membandingkan kinerja dalam hal memenuhi tujuan strategis
dan operasional universitas. KPI digunakan untuk membantu universitas
menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran universitas serta
performa kinerjanya.
KPI dirancang untuk setiap dosen, tenaga
kependidikan, dan seluruh pimpinan di lingkungan UII.
KPI menjadi tanggungjawab pimpinan universitas, disiapkan oleh
Direktorat Organisasi dan Sumber Daya Manusia dengan dibantu oleh unit
terkait. KPI memiliki target yang hendak dicapai, berorientasi pada
outcome, memiliki threshold (ambang batas) yang dapat digunakan untuk
membedakan antara nilai target dengan nilai aktual, serta memiliki waktu
yang jelas untuk meraih target.
3.2.8. Sasaran Mutu Unit
Dokumen Sasaran Mutu Unit (SMU) merupakan dokumen yang
menjelaskan target utama suatu unit yang diturunkan dari ruang lingkup
serta tugas dan wewenang yang melekat di suatu unit. Dokumen SMU
disiapkan oleh pimpinan unit di awal periode kepemimpinan.
3.2.9. Rencana Strategis
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen
perencanaan strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam
kurun waktu atau periode tertentu berkaitan dengan tugas pokok
Universitas/Fakultas/Prodi di UII. Renstra di UII terdiri dari Renstra
Universitas, Renstra Fakultas, dan Renstra Prodi. Rencana Strategis
Universitas merupakan penjabaran dari arahan strategis yang disusun oleh
Pengurus Yayasan Badan Wakaf (PYBW) dan telah disahkan oleh Pembina
Yayasan Badan Wakaf berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Rencana Induk
Pengembangan UII serta Peraturan dan Perundangan Pemerintah berkaitan
dengan pengelolaan Perguruan Tinggi.
Rencana Strategis Universitas berisi tujuan strategis, sasaran, strategi,
program, indikator kinerja program, dan tahun pelaksanaan, yang dibuat
dalam bentuk pada tabel 15.
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Tabel 15. Format Tabel Rencana Strategis UII
Tujuan Strategis

Sasaran

Strategi

Program

Indikator
Kinerja
Program

Tahun Pelaksanaan
1

2

3

4

Dokumen Renstra Universitas diusulkan dan menjadi tanggung
jawab Rektor, disiapkan oleh Badan Perencana (BP), disetujui oleh Ketua
Senat Universitas, dan disahkan oleh Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan
Wakaf. Dokumen Renstra disusun di awal periode kepemimpinan Rektor
dengan melibatkan unit terkait. Pembahasan dan pengesahaan dokumen
Renstra Universitas melalui mekanisme Rapat Tinjauan Manajemen Senat
Universitas (RTM–SU) dan atau Rapat Kerja Universitas, dibahas dan
disetujui oleh Rapat Senat Universitas untuk selanjutnya disahkan oleh
Yayasan Badan Wakaf.
Rencana Strategis Fakultas diturunkan dari Renstra Universitas
dengan muatan minimal yang sama yaitu tujuan strategis, strategi, sasaran,
program, indikator kinerja program dan waktu pelaksanaan sebagaimana
tertera pada tabel 16. Dokumen Renstra Fakultas disusun dan disiapkan oleh
Dekan di awal periode kepemimpinan Dekan dengan melibatkan unit
terkait. Pembahasan dokumen Renstra Fakultas melalui mekanisme Rapat
Tinjauan Manajemen Senat Fakultas (RTM–SF) dan atau Rapat Kerja
Fakultas dan disetujui Rapat Senat Fakultas serta disahkan Rektor. Format
legalitas Dokumen Renstra Fakultas disiapkan Dekan, diperiksa oleh Kepala
Badan Perencana dan disahkan oleh Rektor.
Rencana Strategis Program Studi (Prodi) merupakan rencana
strategis yang diturunkan dari Renstra Fakultas yang berisi tujuan strategis,
strategi, sasaran, program, indikator kinerja program dan waktu
pelaksanaan sebagaimana tertera pada tabel 15. Dokumen Renstra Prodi
disusun dan disiapkan oleh Ketua Prodi, di awal periode kepemimpinan
Ketua Prodi. Pembahasan dokumen Renstra Prodi melalui mekanisme Rapat
Dewan Dosen Program Studi dan Rapat Tinjauan Manajemen Senat
Fakultas (RTM–SF) dan atau Rapat Kerja Fakultas dan disetujui dalam Rapat
Senat Fakultas serta disahkan oleh Rektor. Format legalitas Dokumen
Renstra Prodi disiapkan oleh Ketua Prodi, disetujui oleh Dekan, diperiksa
oleh Kepala Badan Perencana dan disahkan oleh Rektor.

Revisi : 0

Halaman 39

dari

65

3.2.10. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) adalah rangkaian
sejumlah aktivitas, dan anggaran yang diperlukan untuk pembiayaan
aktivitas tersebut, yang disusun dalam satu Tahun Anggaran, mulai Januari
sampai dengan Desember.
Unit kerja yang bertanggungjawab untuk merencanakan,
melaksanakan, dan mengendalikan RKAT, meliputi unit pertanggungjawaban Universitas (meliputi: Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan
Wakil Rektor III), unit pertanggungjawaban Fakultas, dan unit
pertanggungjawaban Prodi/Program. Konsolidasi RKAT yang disusun oleh
seluruh unit pertanggungjawaban, disajikan dalam bentuk RKAT UII.
RKAT UII disusun secara terjadwal, terpadu, berkesinambungan,
dan in line dengan seluruh unit kerja di lingkungan UII. Mekanisme
penyusunan dan pengesahan RKAT, sebagaimana diuraikan secara
terperinci dalam Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Nomor 03
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Tahunan Lingkup Universitas Islam Indonesia.
Format tabel RKAT sebagaimana tertera pada lampiran 5., dengan
garis besar penjelasan sebagai berikut.
a. Tujuan Strategis, yaitu rumusan kondisi yang akan dicapai dalam
jangka waktu tertentu sebagaimana tertuang dalam Renstra yang
telah disahkan oleh senat terkait.
b. Sasaran yaitu suatu keadaan/kondisi yang ingin dicapai dalam
Renstra
c. Strategi yaitu rumusan arah kebijakan Universitas, Fakultas,
Prodi/Program dalam satu periode jabatan yang dituangkan di
dalam Renstra.
d. Program Kerja yaitu rencana kerja yang diformulasikan
berdasarkan strategi yang dirumuskan dalam Renstra yang telah
disahkan oleh senat terkait.
e. Aktivitas, yang diuraikan menurut sifat, jenis, aliran kas, indikator
capaian aktivitas yang menunjukkan keberhasilan aktivitas, dan
dilengkapi dengan pelaksana aktivitas.
f. Tahun dan bulan pelaksanaan
g. Anggaran
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3.2.11. Prosedur Kerja
Dokumen Prosedur Kerja (PK) adalah dokumen yang berisi tatacara
dan urutan pelaksanaan suatu pekerjaan dari suatu kegiatan/aktivitas pada
setiap unit organisasi di lingkungan UII. Dokumen ini digunakan sebagai
pedoman dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu. Isi Dokumen
Prosedur Kerja mencakup lingkup pekerjaan, urutan kerja, penanggung
jawab, waktu penyelesaian pekerjaan, dan sasaran pekerjaan yang akan
dicapai.
Dokumen Prosedur Kerja tingkat Universitas disiapkan dan dibuat
oleh penanggung jawab pekerjaan yang bersangkutan, diperiksa oleh atasan
langsung dan disahkan oleh Kepala BPM. Dokumen Prosedur Kerja tingkat
Fakultas, disiapkan dan dibuat oleh pimpinan unit yang bersangkutan,
diperiksa oleh Dekan/Wakil Dekan dan disahkan oleh Kepala BPM.
3.2.12. Instruksi Kerja
Dokumen Instruksi Kerja (IK) adalah dokumen berisi urutan langkahlangkah kegiatan yang lebih terinci untuk tiap tahapan pekerjaan/kegiatan
yang rawan terjadinya kesalahan, bahaya dan penyimpangan. Instruksi
Kerja hanya menjabarkan satu fungsi dalam suatu pekerjaan yang disebut
dalam Prosedur Mutu atau Prosedur Kerja.
Isi Instruksi Kerja memuat lingkup pekerjaan, distribusi, referensi dan
urutan kerja yang dilakukan. Dokumen Instruksi Kerja tingkat Universitas
disiapkan dan dibuat oleh penanggung jawab pekerjaan yang bersangkutan,
diperiksa oleh atasan langsung dan disahkan oleh Kepala BPM. Dokumen
Instruksi Kerja tingkat Fakultas, disiapkan dan dibuat oleh pimpinan unit
yang bersangkutan, diperiksa oleh Dekan/Wakil Dekan dan disahkan oleh
Kepala BPM.
3.2.13. Daftar Informasi Terdokumentasi
Informasi terdokumentasi adalah seluruh dokumen yang
dipergunakan dalam pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu UII, yang
meliputi dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan, dokumen
monitoring, pengukuran dan evaluasi, berbagai formulir pendukung, serta
dokumen peningkatan.
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Informasi terdokumentasi dapat disusun dalam bentuk softcopy atau
hardcopy yang harus disimpan dan dipelihara sesuai dengan standar yang

berlaku. Untuk memudahkan pengendalian, maka seluruh informasi SPM
yang didokumentasikan, dapat dituangkan dalam suatu Daftar Informasi
Terdokumentasi (DIT), yang disusun secara sistematis, dan dikelola oleh
setiap unit kerja di lingkungan UII. Pengelolaan meliputi identifikasi,
penyimpanan, perlindungan, penarikan, masa penyimpanan, dan
pemusnahan dokumen.
Format DIT yang disajikan dalam bentuk hardcopy sebagaimana
tertera pada tabel 16., dengan muatan minimal berisi:
(i)

Nama Dokumen

(ii)

Kode Dokumen

(iii)

Penanggung jawab

(iv)

Lama Penyimpanan

(v)

Lokasi Penyimpanan, dan

(vi)

Metode Penyimpanan

Tabel 16. Format Tabel Daftar Informasi Terdokumentasi
Nama
Dokumen

Kode
Dokumen

Penanggung
jawab

Lama
penyimpanan

Lokasi
Penyimpanan

Metode
Penyimpanan

Format DIT yang disajikan dalam bentuk soft copy dapat disusun
dengan menggunakan beberapa folder sesuai informasi yang
didokumentasikan. Penamaan folder dan atau penamaan file, disusun
sedemikian hingga mudah dalam pencarian dan pengendalian.
Jenis informasi yang didokumentasikan, minimal berisi standar UII
MERCY OF GOD, dan bukti hasil pengukuran pencapaian pelaksanaan
MERCY OF GOD, ditambahkan dengan berbagai informasi sesuai dengan
kebutuhan unit.
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BAB IV
STRATEGI IMPLEMENTASI
SISTEM PENJAMINAN MUTU

Keberhasilan implementasi Sistem Penjaminan Mutu UII, ditentukan
oleh komitmen seluruh warga UII dalam memahami, dan melaksanakan
SPM secara konsisten sesuai dengan peran dan kewenangan masing–masing.
Pemikiran cemerlang, ide kreatif dan inovatif, disinergikan dengan
konsistensi implementasi SPM untuk menghasilkan kinerja terbaik, dari
seluruh warga UII, merupakan syarat utama implementasi SPM.
4.1.

Komitmen Manajemen UII dalam Implementasi SPM

Komitmen adalah kemauan, keterikatan dan keyakinan yang kuat
untuk melaksanakan sesuatu oleh manajemen (pimpinan) UII sebagai model
(teladan) dan pelopor yang diikuti oleh warga UII.
Pimpinan di setiap unit organisasi UII, harus mempunyai kesadaran
bahwa hakekat kepemimpinan merupakan amanah dan tanggungjawab
yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada seluruh staf di unitnya
atau warga UII pada umumnya, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan
di hadapan Allah SWT. Kepemimpinan di UII harus dimaknai sebagai sebuah
pengorbanan dan amanah yang harus diemban dengan sebaik–baiknya, dan
dimaknai sebagai kewenangan untuk melayani dan mengayomi dengan
berbuat seadil–adilnya. Kepemimpinan di UII adalah sebuah keteladan dan
kepeloporan dalam bertindak, dengan dilandasi semangat amanah,
keikhlasan, dan nilai–nilai keadilan.
Pimpinan UII sebaiknya diupayakan mempunyai sifat shidiq dalam
arti menjunjung tinggi kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap,
berucap, dan bertindak dalam menjalan tugasnya. Sifat fathonah yaitu
kecerdasan, cakap, dan handal, yang dalam melahirkan kemampuan
pimpinan UII dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai persoalan
yang muncul. Sifat amanah ditunjukkan oleh pimpinan UII dengan
menempatkan kepercayaan menjadikan pimpinan menjaga sebaik–baiknya
apa yang telah diamanahkan. Pimpinan UII semestinya bersifat tabligh yaitu
menyampaikan secara jujur dan bertanggung jawab atas segala tindakan
yang telah dikerjakan.
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Pimpinan setiap unit organisasi UII, harus memahami ruang lingkup
yang menjadi tanggungjawabnya, pihak–pihak yang berkepentingan
dengan unit, serta tolok ukur keberhasilan dan standar penjaminan mutu
unit kerjanya. Komitmen pimpinan UII ditunjukkan dengan kemauan
pimpinan untuk memahami, terlibat, melaksanakan, mengevaluasi,
memperbaiki, dan menindaklanjuti seluruh proses dan aktivitas yang ada di
unit yang menjadi tanggungjawabnya.
Komitmen pimpinan UII berfungsi pada sejumlah area sebagai
berikut.
(ii)

Menyatukan tujuan dan sasaran UII;

(iii)

Menciptakan dan memelihara lingkungan internal yang kondusif
untuk bekerja merealisasikan tujuan UII;

(iv) Melibatkan dirinya secara penuh dalam pelaksanaan sistem
penjaminan mutu UII;
(v)

Fokus dalam memenuhi kebutuhan, dan berusaha melampaui
harapan mahasiswa sebagai calon lulusan yang kompeten;

(vi) Menetapkan kebijakan SPM UII, dan standar SPM termasuk
didalamnya sasaran mutu yang efisien;
(vii) Melibatkan semua warga UII dalam implementasi SPM, dan
(viii) Membangun komunikasi internal UII sebagai suatu sistem

4.2.

Strategi dalam Implementasi SPM

Peran dan fungsi pimpinan UII dalam SPM meliputi perencanaan,
pengorganisasian operasional, evaluasi implementasi dan pengendalian,
serta peningkatan, sebagaimana tertera pada gambar 5.
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Gambar 5. Strategi dalam Implementasi SPM

Garis besar peran dan fungsi manajemen UII yang seharusnya
diterapkan sebagai bagian dari strategi dalam implementasi SPM, adalah
sebagai berikut.
4.2.1. Perencanaan SPM
Kebijakan dan standar SPM sebagai perencanaan SPM yang
ditetapkan pimpinan UII harus berupaya mengantisipasi kecenderungan
keinginan, kebutuhan, dan harapan seluruh pihak yang berkaitan dengan
UII di masa yang akan datang, dan dinilai tepat mewujudkan tujuan UII.
Pimpinan UII harus merencanakan dan menetapkan struktur
organisasi yang efisien dan efektif untuk mendukung penyelenggaraan tugas
pokok UII melaksanakan Catur Dharma. Pimpinan UII harus menguraikan
secara detail dan jelas alasan keberadaan suatu unit organisasi, peran dan
fungsi serta area yang menjadi tanggungjawab kerja. Kualifikasi dan
kompetensi setiap pemegang amanah unit organisasi harus dirumuskan
dengan seksama, sehingga dapat mewujudkan tujuan setiap unit organisasi
dalam mendukung tercapainya tujuan universitas. Penetapan kualifikasi
dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di setiap unit organisasi harus
memperhatikan persyaratan, kebutuhan, dan harapan pihak–pihak yang
berkepentingan dengan UII.
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Selanjutnya, jenis layanan yang akan diselenggarakan di UII harus
direncanakan dengan matang, termasuk alur antar pelayanan yang satu
dengan pelayanan yang lain, dan antar unit kerja yang satu dengan unit
kerja yang lain. Jenis layanan direncanakan dan ditetapkan untuk
menerapkan dan memelihara SPM dan secara berkesinambungan
meningkatkan efektifitasnya. Pimpinan UII harus merencanakan spesifikasi
fasilitas yang menjamin aktivitas dan sistem di suatu unit dapat berjalan.
Pengelolaan keuangan, prasarana dan sarana, sumber daya, sistem
informasi, dan sistem kerja, juga harus direncanakan pimpinan UII dengan
cermat sehingga menjamin dapat diimplementasikannya seluruh proses
bisnis dan aktivitas yang direncanakan.
Perencanaan strategi implementasi SPM UII, memerlukan kejelasan
unit organisasi penanggungjawab untuk setiap proses bisnis dan aktivitas
yang ada di lingkungan UII. Pemetaan proses bisnis dan aktivitas dengan
standar dan unit organisasi yang berkaitan dengan proses bisnis dan
aktivitas, sebagaimana tertera pada lampiran 4.

4.2.2. Dukungan Operasional
Dukungan pimpinan UII secara operasional ditunjukkan dengan
kemampuan pimpinan dalam berbagai hal berikut.
(i)

Menciptakan aktivitas kegiatan sebagai suatu proses terintegrasi
dalam suatu sistem dengan melibatkan sumber daya yang ada,
mudah dimonitoring dan dikendalikan, sehingga terjadi
peningkatan
perbaikan
yang
berkelanjutan
(continual
improvement)

(ii)

Menjamin proses pendidikan memenuhi persyaratan, sertifikasi
dan akreditasi

(iii)

Menyelenggarakan RTM untuk menjamin pelaksanaan sistem
penjaminan mutu terpelihara dan dikembangkan secara
berkesinambungan, mengambil tindakan perbaikan dan
pencegahan

(iv) Menjamin efektivitas tindakan perbaikan dan pencegahan
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Dukungan penuh pimpinan UII dalam operasional implementasi
SPM, terdiri atas beberapa aspek berikut.
a.

Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan
Pimpinan UII mutlak untuk menyediakan SDM yaitu dosen dan tenaga
kependidikan, sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang telah
ditetapkan untuk melaksanakan proses bisnis inti, dan ataupun proses
pendukung. Manajemen SDM
meliputi sistem pengadaan,
pengelolaan dan pengembangan SDM yang efektif, mesti diperbaiki
secara terus menerus. Peningkatan kompetensi SDM UII difasilitasi
dengan pemberian pelatihan yang relevan dan mengevaluasi
keefektifannya. Pimpinan UII harus memastikan bahwa setiap warga
UII peduli terhadap peran, dan fungsinya dalam SPM, dan
memastikan bahwa warga UII memahami pentingnya atas hasil
pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya dalam mendukung
ketercapaian tujuan universitas. Seluruh SDM baik dosen maupun
tenaga kependidikan, harus disinergikan dan dioptimalkan untuk
implementasi SPM. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana
kerja yang telah disusun, dan setiap SDM harus bekerja sesuai dengan
tugas, wewenang, fungsi, peran, keahlian dan kompetensi masingmasing SDM untuk menghasilkan kinerja yang terbaik.

b.

Penyediaan Sumber Daya
Pimpinan UII harus menyediakan seluruh sumber daya sesuai standar
yang telah ditetapkan, dan memastikan keberadaan sumber daya
tersebut tepat manfaat, tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat fungsi,
tepat sasaran, serta tepat guna saat diperlukan. Pimpinan UII wajib
menyediakan prasarana, yaitu lahan, gedung, ruang kelas, ruang
pimpinan, administrasi, laboratorium dan lain-lain yang merupakan
penunjang utama terselenggaranya suatu proses pendidikan. Selain
juga harus disediakan sarana yaitu peralatan, perlengkapan, media,
buku, sumber belajar dan bahan habis pakai untuk mencapai tujuan
pendidikan. Dukungan dalam bentuk penyediaan sistem informasi
yang komprehensif, handal, dan terpercaya, harus dipastikan
terintegrasi dengan proses bisnis dan aktivitas yang ada. Penyediaan
berbagai layanan dan sistem pengelolaan harus menjamin bahwa
implementasi SPM UII berjalan sesuai dengan standar yang
ditetapkan.
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c.

Penyediaan Sumber Dana
Penyediaan berbagai sumber dana harus mampu menjamin
terlaksananya seluruh proses bisnis di UII. Pimpinan UII harus
memastikan bahwa dana yang dikelola dapat mencukupi dan
memenuhi seluruh kebutuhan unit organisasi. Pembiayaan berbagai
proses akademik dan non akademik, disusun dengan mengutamakan
asas keberkahan dan asas kemanfaatan, serta dapat juga
memperhatikan standar kewajaran pembiayaan. Pengelolaan
pembiayaan berbagai proses dan aktivitas di seluruh unit organisasi
UII, harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan
bertanggungjawab.

Dukungan operasional oleh pimpinan UII, harus diarahkan pada
penciptaan lingkungan kerja yang kondusif, serta memastikan bahwa semua
warga UII dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan
universitas. Pimpinan UII harus menjadi teladan melalui kerja keras, kerja
cerdas, dan kerjasama dari seluruh sivitas akademik dan non akademik yang
menjadi ruang lingkup implementasi SPM UII. Pimpinan UII harus
memastikan bahwa penyediaan seluruh sumber daya akan menjamin
efektifitas implementasi SPM UII.
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BAB V
MONITORING DAN PENGEMBANGAN SPM

Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu harus dilengkapi dengan
penetapan rangkaian pelaksanaan pengendalian dan peningkatan SPM
secara berkelanjutan, dengan tujuan sebagai berikut.
(i) Untuk menunjukkan dan menjamin kesesuaian antara hasil
(output) pendidikan yang telah dihasilkan dengan Sasaran Mutu
dan Standar Mutu yang ditetapkan guna memenuhi kepuasan

stakeholder

(ii)

Untuk memastikan bahwa Sistem Penjaminan Mutu UII yang
diimplementasikan telah sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan
(iii) Untuk memperbaiki keefektifan Sistem Penjaminan Mutu UII yang
berkelanjutan dalam mengendalikan seluruh proses dan kegiatan
di lingkungan UII guna mencapai tingkat efisiensi pengelolaan
manajemen UII
Kegiatan monitoring, pemeriksaan, pengukuran, pengolahan,
evaluasi, dan analisis, merupakan rangkaian kegiatan yang hasilnya
digunakan sebagai fakta dalam peningkatan SPM.
Kegiatan rangkaian
pengendalian dan tindakan peningkatan perbaikan berkelanjutan
merupakan bagian dari siklus implementasi Sistem Penjaminan Mutu UII,
sebagaimana tertera pada gambar 2., dan gambar 5.

5.1.

Monitoring, evaluasi, dan pengukuran SPM

Sasaran Mutu pada khususnya, dan Standar SPM UII pada
umumnya, merupakan tujuan dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh
pimpinan unit dalam kerangka implementasi SPM UII. Untuk mencapai
tujuan tersebut, maka setiap aktivitas perlu dituangkan dalam suatu
program kerja. Efektifitas hasil kerja dikendalikan melalui kegiatan
monitoring, pengukuran, dan evaluasi yang akan diperiksa oleh pihak
eksternal unit.
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a. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan kegiatan yang
dilakukan untuk mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan setiap warga
UII. Monev bertujuan untuk menjamin bahwa implementasi SPM telah
dilakukan dengan benar, membuktikan kesesuaian pencapaian standar SPM,
dan mengevaluasi efektifitas implementasi SPM. Monitoring dan evaluasi
(monev) adalah suatu instrumen yang memungkinkan untuk
mengidentifikasi dan mengukur hasil-hasil dari program/sasaran/sistem yang
sudah ditentukan. Monitoring adalah suatu cara untuk memantau dan
memeriksa suatu perkembangan dari implementasi program yang sedang
berjalan. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang sistematis dan objektif dalam
rangka
untuk
mengetahui
hasil
yang
dicapai
dari
suatu
program/sasaran/sistem dalam rangka untuk melihat relevansi, keterkaitan
(coherence), efisiensi, efektivitas dan dampak serta keberlanjutan dari
program/sasaran/sistem tersebut.
Pimpinan UII harus menetapkan hal apa saja yang harus di monev,
metode monev yang digunakan, kapan monev harus dilaksanakan, siapa
yang harus melakukan monev, dan hasil monev akan digunakan untuk
kepentingan apa. Jenis monev terdiri atas monev implementasi Sistem
Penjaminan Mutu, monev pencapaian Sasaran Mutu dan Standar Mutu,
monev implementasi Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran
Tahunan (RKAT). Pimpinan UII harus menetapkan prosedur monev dan
melakukan monev sesuai dengan ketentuan yang ada dalam prosedur
monev.
b. Pengukuran
Pengukuran adalah kegiatan untuk menilai dan memeriksa proses
dan hasil implementasi Sistem Penjaminan Mutu di UII. Pimpinan UII harus
menetapkan hal apa saja yang harus diukur, metode pengukuran yang
digunakan, kapan pengukuran harus dilaksanakan dan siapa yang harus
melakukan pengukuran yang dituangkan dalam suatu prosedur. Pimpinan
UII harus menetapkan prosedur pengukuran Implementasi Sistem
Penjaminan Mutu, pengukuran pencapaian Sasaran Mutu dan Rencana atau
Standar Mutu, dan pengukuran kepuasan stakeholder. Pimpinan UII harus
melakukan pengukuran sesuai dengan ketentuan yang ada dalam prosedurprosedur pengukuran tersebut.
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5.2.

AMI, RTM, dan Pengembangan SPM
Hasil rangkaian aktivitas monitoring, evaluasi, dan pengukuran atas
implementasi SPM UII, selanjutnya akan diperiksa oleh pihak eksternal unit
melalui Audit Mutu Internal. Hasil AMI selanjutnya akan dibahas melalui
forum RTM SPMU hasil Audit.
a. Audit Mutu Internal
Audit mutu internal UII adalah suatu kegiatan pemeriksaan yang
sistematis dan independen oleh auditor untuk menentukan apakah
program, sasaran mutu, standar mutu, dan sistem penjaminan mutu sesuai
dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan diimplementasikan secara
efektif. Audit mutu terdiri dari Audit Mutu Internal (AMI) dan Audit Mutu
Eksternal (AME).
Pimpinan UII harus menetapkan hal apa saja yang harus dilakukan
untuk audit mutu, metode audit mutu yang digunakan, kapan audit mutu
harus dilaksanakan dan siapa yang harus melakukan audit mutu, yang
dituangkan dalam suatu prosedur. Pimpinan UII harus menetapkan
prosedur AMI atas Implementasi SPM, pencapaian Sasaran Mutu dan
Standar Mutu, dan Rencana Strategis (Renstra). Pimpinan UII harus
membentuk Tim Auditor untuk melakukan AMI sesuai dengan ketentuan
yang ada dalam prosedur tersebut.
b. Rapat Tinjauan Manajemen
Rapat Tinjauan Manajemen adalah suatu forum tertinggi dalam
pengambilan suatu keputusan dalam bentuk rapat evaluasi atau
pembahasan atau penjelasan formal tentang SPM UII. Materi RTM dapat
berupa evaluasi hasil AMI, pengesahan perangkat SPM (Kebijakan SPM,
Sasaran Mutu, Standar SPM, dan Manual SPM), Renstra, dan RKAT yang
dilakukan oleh jajaran manajemen (bukan Ad Hoc) atau yang bersifat
khusus (senat) baik di tingkat Universitas maupun Fakultas dalam selang
waktu yang terencana.
Jenis RTM adalah Rapat Tinjauan Manajemen Senat Universitas
(RTM–SU), Rapat Tinjauan Manajemen Senat Fakultas (RTM–SF), Rapat
Tinjauan Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Universitas (RTM–SPMU),
Rapat Tinjauan Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Fakultas (RTM–
SPMF), Rapat Tinjauan Manajemen Unit Universitas (RTM–UU) dan Rapat
Tinjauan Manajemen Unit Fakultas (RTM–UF).
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Pimpinan UII harus menetapkan prosedur RTM yang berisi tentang
peserta, undangan, materi, pokok bahasan, kuorum, pimpinan, notulen dan
keputusan RTM.
Forum RTM digunakan untuk menentukan analisis dan rumusan
tindakan perbaikan, koreksi, dan pencegahannya, sebagai tindakan
peningkatan perbaikan berkelanjutan.
Hasil strategis RTM yang
mempengaruhi rangkaian proses implementasi SPM UII, dapat dituangkan
dalam bentuk Surat Keputusan Rektor atau Surat Keputusan Dekan hasil
RTM sesuai dengan RTM tingkat Universitas atau Fakultas.
c. Pengembangan SPM
Pimpinan UII harus mengidentifikasi ketidaksesuaian implementasi
SPM dan hasil (output) dari kegiatan audit mutu (internal maupun
eksternal) atau atas permintaan stakeholder, selanjutnya pimpinan harus
melakukan analisis terhadap penyebab ketidaksesuaian dan melakukan
penanganan ketidaksesuaian tersebut dalam bentuk tindakan perbaikan dan
atau pencegahan (correction and corrective action).
Pimpinan UII juga harus memverifikasi terhadap keefektifan
tindakan perbaikan dan atau pencegahan, sebagai tindakan perbaikan
berkelanjutan (continuous improvement). Kegiatan–kegiatan di atas harus
dituangkan dalam prosedur pengendalian ketidaksesuaian,
tindakan
perbaikan. Berdasarkan fakta hasil AMI serta analisis dan pembahasan pada
forum RTM, pimpinan UII harus menetapkan tindak lanjut yang mengarah
pada pengembangan SPM.
Pada prinsipnya pengembangan SPM, dapat berupa pengembangan
pada dokumen SPM, pengembangan pada implementasi, ataupun
pengembangan pada strategi pencapaian SPM. Rencana pengembangan
SPM selanjutnya harus dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang akan
menjalankan pengembangan dan pihak–pihak lain yang berkepentingan
dengan pengembangan SPM tersebut.
Seluruh rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, implementasi,
monitoring, evaluasi, pengukuran, AMI, RTM, dan pengembangan SPM
UII, diselenggarakan untuk mencapai tujuan universitas, serta memenuhi
persyaratan, kebutuhan, dan harapan dari seluruh pihak yang
berkepentingan dengan UII.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1. Posisi BPM dalam Struktur Organisasi Universitas

REKTOR

Badan
Perencana
(BP)

Badan
Etika & Hukum
(BEH)

Direktorat Akademik (DA)
Direktorat Perpustakaan (DP)
Direktorat Penelitian &
Pengabdian Masyarakat (DPPM)

Fakultas
Teknologi
Industri
(FTI)
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Fakultas
Teknik Sipil &
Perencanaan
(FTSP)

Badan
Pengembangan Akademik
(BPA)

Wakil Rektor 2

Wakil Rektor 1

o
o
o

Badan
Sistem
Informasi
(BSI)

o
o
o
o

Direktorat Organisasi & SDM (DOSDM)
Direktorat Keuangan & Anggaran (DKA)
Direktorat Sarana & Prasarana (DSP)
Direktorat Hubungan Masyarakat (DH)

Fakultas
Matematika &
Ilmu Pengetahuan
Alam (FMIPA)

Fakultas
Kedokteran
(FK)

Badan
Penjaminan Mutu
(BPM)

Wakil Rektor 3

o
o
o

Fakultas
Ilmu
Agama Islam
(FIAI)

Direktorat Promosi, Kerjasama & Alumni (DPKA)
Direktorat Pembinaan Bakat Minat & Kesejahteraan Mahasiswa
(DPBMKM)
Direktorat Pembinaan & Pengembangan Agama Islam (DPPAI)

Fakultas
Hukum
(FH)

Fakultas
Ekonomi
(FE)

Fakultas
Psikologi &
Sosial Budaya
(FPSB)
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Lampiran 2.
Ringkasan Mekanisme Penyusunan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu UII
No

Nama dokumen
mutu

Penanggungjawab

Periode
Penyusunan

Mekanisme penyusunan

Persetujuan/
Pengesahan

Distribusi
dokumen

1.

Pernyataan Mutu

Rektor

Awal periode
kepemimpinan

Disiapkan oleh Rektor,
dibantu para Wakil Rektor

RTM–SU

Seluruh unit di
lingkungan UII

2.

Kebijakan Mutu

Rektor

Awal periode
kepemimpinan

Disiapkan oleh Rektor,
dibantu para Wakil Rektor

RTM–SU

Seluruh unit di
lingkungan UII

Awal periode
kepemimpinan

Dikoordinasikan Rektor,
disiapkan oleh Badan
Penjaminan Mutu dibantu
Badan Perencana, Badan
Pengembangan Akademik
dan Unit Terkait

RTM–SU

Seluruh unit di
lingkungan UII

Awal periode
kepemimpinan

Dikoordinasikan Wakil
Rektor, disiapkan oleh Badan
Penjaminan Mutu dibantu
Badan Perencana, Badan
Pengembangan Akademik
dan Unit Terkait

RTM–SPMU

Seluruh unit di
lingkungan UII

Awal periode
kepemimpinan

Dikoordinasikan Rektor,
disiapkan oleh Badan
Perencana dibantu Badan
Pengembangan Akademik
dan Badan Penjaminan Mutu

RTM–SPMU

Seluruh unit di
lingkungan UII

3.

4.

5.
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Kebijakan SPM

Standar Universitas

Sasaran Mutu

Rektor

Rektor

Rektor
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No

6.

7.

8.

Nama dokumen
mutu
Rencana Mutu

Tugas dan
Wewenang (TW)

Indikator Kinerja
Kunci (Key

Performance
Indicators/ KPI)

Penanggungjawab

Periode
Penyusunan

Mekanisme penyusunan

Persetujuan/
Pengesahan

Awal periode
kepemimpinan

Dikoordinasikan dan
disiapkan oleh Wakil Rektor,
dibantu oleh unit terkait

RTM–SPMU

Unit terkait

Wakil Rektor
Bidang SDM

Awal periode
kepemimpinan

Dikoordinasikan oleh Wakil
Rektor Bidang Sumber Daya
Manusia, disiapkan oleh
Direktur DOSDM dibantu
unit terkait

RTM–SPMU

Unit terkait

Seluruh Wakil
Rektor

Awal periode
kepemimpinan

Dikoordinasikan dan
disiapkan oleh Wakil Rektor,
dibantu oleh unit terkait

RTM–SPMU

Unit terkait

Seluruh Wakil
Rektor

9.

Sasaran Mutu Unit
(SMU)

Pimpinan
Unit

Awal periode
kepemimpinan

Dikoordinasikan oleh
Pimpinan Unit Terkait

RTM–UU

10.

Rencana Strategis
(Renstra)

Rektor,
Dekan,
KaProdi

Awal periode
kepemimpinan

Dikoordinasikan dan
disiapkan oleh Pimpinan
dibantu oleh unit terkait

RTM–SU

11.

Rencana Kerja dan
Anggaran Tahunan
(RKAT)

Pimpinan
Unit

Setiap Tahun

Dikoordinasikan dan
disiapkan oleh Pimpinan
Unit

RTM–SU

12.

Prosedur Kerja (PK)

Kepala Divisi

Sepanjang
Tahun

Dikoordinasikan dan
disiapkan oleh Kepala Divisi

RTM–UU
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Distribusi
dokumen

RTM–UF

RTM–SF

RTM–SF

RTM–UF

Unit terkait

Unit terkait

Unit terkait

Unit terkait
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Nama dokumen
mutu

Penanggungjawab

13.

Instruksi Kerja (IK)

Kepala Divisi

Sepanjang
Tahun

Dikoordinasikan dan
disiapkan oleh Kepala Divisi

RTM–UU

14.

Daftar Informasi
Terdokumentasi
(DIT)

Kepala Divisi

Sepanjang
Tahun

Dikoordinasikan dan
disiapkan oleh Kepala Divisi

RTM–UU

No

Revisi : 0

Periode
Penyusunan

Mekanisme penyusunan

Persetujuan/
Pengesahan

RTM–UF

RTM–UF

Distribusi
dokumen
Unit terkait

Unit terkait
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Lampiran 3a.
Keterkaitan Visi, Misi, Kebijakan Mutu Akademik, dan Standar SPMI
Visi

Rahmatan lil’alamin

Misi

Menegakkan:
Wahyu Illahi & Sunnah Nabi

Kebijakan Mutu
Akademik

Penguasaan dan penerapan
nilai keislaman lulusan

Rahmat bagi alam semesta

Komitmen pada keunggulan
dan risalah Islamiyah di
bidang:
- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian masyarakat
- Dakwah
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Berjiwa Islam dalam pengembangan
dan penyebaran:
- ilmu pengetahuan,
- teknologi,
- budaya,
- sastra, dan
- seni
Cendekiawan muslim yang:
- Bertaqwa
- Berakhlak mulia
- Berilmu amaliah
- Beramal ilmiah

Keunggulan UII dalam:
- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian
masyarakat
- Dakwah
Penguasaan dan penerapan
nilai keislaman lulusan

Standar SPMI
Kode

Area

E

Pendidikan

C

Pengabdian Masyarakat

O

Kelulusan

E

Pendidikan

R

Penelitian

C

Pengabdian Masyarakat

O

Kelulusan

D

Dakwah Islamiyah
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Visi

- Setingkat universitas
berkualitas di negara
maju

Revisi : 0

Misi

Cendekiawan muslim & pemimpin
bangsa yang memiliki keunggulan
dalam:
- Keislaman
- Keilmuan
- Kepemimpinan
- Keahlian
- Kemandirian
- Profesionalisme

Kebijakan Mutu
Akademik

Lulusan:
- berdaya saing tinggi
- menguasai serta
mengamalkan ilmu &
nilai keislaman

Standar SPMI
Kode

Area

M

Manajemen

E

Pendidikan

R

Penelitian

C

Pengabdian Masyarakat

O

Alumni dan Kerjasama

D

Dakwah Islamiyah
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Lampiran 3b.
Keterkaitan Visi, Misi, Kebijakan Mutu Non Akademik, dan Standar SPMI

Visi

Misi

Menegakkan:
Wahyu Illahi & Sunnah Nabi
Rahmatan lil’alamin

Non Akademik

Landasan nilai keislaman pada
sumber daya, tata kelola,
layanan, dan fasilitas

Rahmat bagi alam semesta

Komitmen pada keunggulan
dan risalah Islamiyah di
bidang:
- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian masyarakat
- Dakwah
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Berjiwa Islam dalam pengembangan
dan penyebaran:
- ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya, sastra dan seni
Cendekiawan muslim yang:
- Bertaqwa, berakhlak mulia,
berilmu amaliah, dan
beramal ilmiah

Standar SPMI

Kebijakan Mutu

Keunggulan UII dalam:
- sumber daya
- tata kelola
- layanan
- fasilitas

Kode

Area

M

Manajemen dan
Organisasi

Y

Pelayanan

F

Fasilitas

G
O

Tata Kelola
Alumni dan Kerjasama

D

Dakwah Islamiyah

M

Manajemen

Y

Pelayanan

F

Fasilitas

G

Tata Kelola

O

Alumni dan Kerjasama
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Visi

Cendekiawan muslim & pemimpin
bangsa yang memiliki keunggulan
dalam:
- Setingkat universitas
berkualitas di negara
maju
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-

Keislaman
Keilmuan
Kepemimpinan
Keahlian
Kemandirian
Profesionalisme

Standar SPMI

Kebijakan Mutu

Misi

Non Akademik

Keunggulan UII dalam:
-

sumber daya
tata kelola
layanan
fasilitas

Kepuasan pemangku
kepentingan

Kode

Area

M

Manajemen

Y

Pelayanan

F

Fasilitas

G

Tata Kelola

O

Alumni dan Kerjasama
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Lampiran 4.
Keterkaitan Proses Bisnis dengan Standar dan Unit Organisasi
Proses Bisnis

Standar

Unit Organisasi Terkait

Kode

Area

M

Manajemen dan
Organisasi

 BP, BPM, BEH
 DOSDM
 DPKA

Seluruh
fakultas

Seluruh
Prodi

E

Pendidikan

 BPA
 DA
 DPBMKM

Seluruh
fakultas

Seluruh
Prodi

o Proses penelitian

R

Penelitian

 DPPM

Seluruh
fakultas

Seluruh
Prodi

o Proses pengabdian masyarakat

C

Pengabdian
Masyarakat

 DPPM

Seluruh
fakultas

Seluruh
Prodi

o Proses pelayanan

Y

Pelayanan

 Seluruh Badan
 Seluruh Direktorat

Seluruh
fakultas

Seluruh
Prodi

o Proses evaluasi pembelajaran
o Proses pembinaan mahasiswa

O

Kelulusan

 BPA
 DA
 DPBMKM

Seluruh
fakultas

Seluruh
Prodi

o Proses manajemen organisasi
o Proses manajemen perencanaan strategi
o Proses manajemen input
o
o
o
o
o

Proses desain akademik
Proses persiapan perkuliahan
Proses pelaksanaan pembelajaran
Proses evaluasi pembelajaran
Proses pembinaan mahasiswa

Revisi : 0

Badan/Direktorat

Fakultas

Prodi
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Proses Bisnis

Standar
Kode

Unit Organisasi Terkait

Area

Badan/Direktorat

Fakultas

Prodi

F

Fasilitas






G

Tata Kelola

 BP, BSI, BEH
 DKA, DOSDM

Seluruh
fakultas

Seluruh
Prodi

o Proses penjaminan kepuasan alumni
o Proses kerjasama

O

Alumni &
Kerjasama

 BP, BPM
 DH
 DPKA

Seluruh
fakultas

Seluruh
Prodi

o Proses dakwah Islamiyah

D

Dakwah
Islamiyah

 DPPAI

Seluruh
fakultas

Seluruh
Prodi

o Proses pengelolaan sarana dan prasarana

o
o
o
o
o

Proses tata kelola SDM
Proses tata kelola etos kerja
Proses tata kelola sumber dana dan pendanaan
Proses layanan dan tata kelola teknologi informasi
Proses penjaminan penegakan etika dan hukum
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BP, BSI
DP
DSP, DOSDM
DPBMKM

Seluruh
fakultas

Seluruh
Prodi
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Lampiran 5.
Format Tabel RKAT
Tujuan Strategis

Sasaran

Strategi

Program Kerja

Aktivitas

Bulan Ke

Sifat

Jenis

Aliran Kas

No

Uraian

No

Uraian

No

Uraian

No

Uraian

No

Uraian

Rutin/
Pengembangan
(1/2)

Operasi/
Investasi/
Pendanaan
(1/2/3)

Masuk/
Keluar
(1/2)

Kode

Indikator
Capaian

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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Anggaran
(Rp)
Pelaksana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

16

17

18
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