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KATA PENGANTAR 

 

Sistem Penjaminan Mutu (Quality Assurance) di 

perguruan Tinggi merupakan kebutuhan yang tidak 

dapat ditunda keberadaannya di IAI Latifah 

Mubarokiyah Suryalaya, dengan adanya system 

penjaminanam mutu ini diharapkan tumbuh budaya 

mutu. Sehingga keseluruhan proses Penjaminan mutu 

system pendidikan seperti; bagaimana menetapkan 

standar, melaksanakan standar, mengevaluasi standar, 

dan upaya meningkatkan standar secara berkelanjutan 

(continuous quality improvement) dapat menjadi bagian 

dari kehidupan IAI Latifah Mubarokiyah Suryalaya di 

masa sekarang, di masa yang akan datang, dan 

sepanjang berkiprah mengemban  amanah.  Oleh   

karena  itu maka Lembaga Penjaminan Mutu secara 

perlahan-lahan akan mengupayakan terbentuknya 
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pedoman-pedoman standar mutu yang diidamkan, 

dengan   berpedoman   pada  ketentuan    dan aturan  

perundangan,  

Tentunya kerja keras harus  terus dilakukan dalam 

rangka menindaklanjuti penerapan standar mutu secara 

formal, kesadaran untuk mengimplementasikan 

penjaminan mutu secara konsisten dan  baik upaya 

meningkatkan kapasitas sumber daya   manusia melalui 

pelatihan, loka karya, pembentukan gugus kendali mutu 

di tingkat falkultas dan program studi serta  semua unit 

pelaksana akademik di lingkungan IAI Latifah 

Mubarokiyah Suryalaya    menjadi   bagia   penting 

untuk   mendapat perhatian manajemen..  

.Oleh   karena   itu hanya dengan kerja tekun dan 

dedikasi tinggi yang membuat system Penjaminan mutu 

IAI Latifah Mubarokiyah Suryalaya dapat terus dicapai 
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dan dipelihara eksistensinya dalam rangka 

keberlanjutan IAI Latifah Mubarokiyah Suryalaya 

sebagai institusi Perguruan Tinggi  di Pondok  

Pesantren Suryalaya. 

Pada semua pihak yang tidak kenal lelah dan 

terus bersemangat dalam membangun system 

Penjaminan mutu sehingga dapat terwujud di IAI 

Latifah Mubarokiyah Suryalaya, Kami ucapkan 

terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, 

semoga Allah SWT membalas dedikasi dan amal baik 

kita  semua.  

Selanjutnya, Kepada seluruh civitas akademika 

IAI Latifah Mubarokiyah Suryalaya, kami ucapkan 

semoga Sistem Penjaminan Mutu ini dapat digunakan 

dan terus dikembangkan sebagai alat untuk 

meningkatkan kualitas diri secara berkelanjutan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

IAILM SURYALAYA pada tahun 2000 

meninjau kembali visi, misi dan tujuan untuk 20 

(dua puluh) tahun ke depan. Dari rumusan visi, 

misi dan tujuan kemudian di-breakdown ke 

dalam rencana stragis (Renstra). Dalam Rencana 

strategis pengembangan IAILM SURYALAYA 

tahun 2014-2020 disebutkan perlunya 

dikembangkan sistem evaluasi diri dan system 

penjaminan mutu internal secara teratur dan 

berkelanjutan. Hal ini menjadi suatu kebutuhan 

untuk pencapaian standar kompetensi lulusan 

yang diamanatkan oleh visi, misi dan tujuan 

IAILM SURYALAYA. 

Di sisi lain, pemerintah menerbitkan UU 

No 12 Tahun 2012 pasap 53 yang menyatakan 

bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi 

merupakan kegiatan sistemik untuk 
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meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara 

berencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan 

mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, 

evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar 

Pendidikan Tinggi serta melakukan 

pengembangan sistem penjaminan mutu internal. 

Permendikbud no 49 tahun 2014 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi yang menharuskan 

perguruan tinggi mamapu melampuai stanadar 

tersebut dan Permendikbud no 50 tahun 2014, 

tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang 

mengamanahkan perguruan tinggi untuk 

melaksanakan penjaminan mutu internal dalam 

upaya mempersiapkan penjaminan mutu 

eksternal yang dilakukan oleh BAN PT atau 

LAM serta mempersipakan Pankalan Data 

pendidikan tinggi (PD Dikti) yang merupakan 

basis data pelaksanaan penjaminan mutu internal 

maupun eksternal. 

Dengan latar belakang dan landasan di 

atas, kehadiran lembaga penjaminan mutu tidak 

bisa ditawar-tawar lagi. Lembaga Penjaminan 
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Mutu bukan sebagai suplemen, tetapi justru 

kedudukannya sangat strategis, yaitu sebagai 

pengawal untuk keberhasilan pencapaian visi, 

misi dan tujuan, serta standar kompetensi 

lulusan.  

IAILM SURYALAYA telah memiliki 

kebijakan mengenai Sistem Penjaminan Mutu 

Internal (SPMI). Kebijakan tersebut dirumuskan 

dalam bentuk buku atau dokumen tertulis. 

Kebijakan SPMI IAILM SURYALAYA 

mencakup bidang akademik dan non-akademik. 

Sejak tahun 2017 IAILM SURYALAYA telah 

menyusun Panduan Pelaksanaan Sistem 

Penjaminan Mutu Bidang Akademik dan 

Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan 

Tinggi dan Standar Mutu pada tahun 2017.  

Pada tahun 2017 IAILM SURYALAYA 

berusaha untuk menyusun kembali dokumen 

mutu yang diperlukan dalam penyelenggaraan 

pendidikan tinggidalam rangka memenuhi 

ketentuan dalam Permendikbud no 50 tahun 2014 

tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal. Selain 
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Permendikbud No.59 tahun 2014, juga IAILM 

SURYALAYA merujuk butir-butir Standar 

Nasional Pendidikan No 49 Tahun 2014 dan 

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 

(BAN-PT) Dikti. Dokumen tersebut merupakan 

dokumen tertulis berisikan petunjuk praktis 

mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang 

bagaimana Sistem Penjaminan Mutu Internal 

IAILM SURYALAYA dilaksanakan, dievaluasi, 

dan ditingkatkan secara terus menerus dan 

berkelanjutan, oleh semua pemangku 

kepentingan dan semua unit yang ada di dalam 

lingkungan IAILM SURYALAYA, sehingga 

dapat menjamin terlaksananya peningkatan 

standar mutu pelayanan pendidikan melalui 

siklus penjaminan mutu internal secara 

berkesinambungan sesuai peraturan perundangan 

yang ada. 
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1.2. PERNYATAAN KEBIJAKAN SPMI IAILM 

SURYALAYA 

Bismillah untuk mencapai Visi, Misi dan 

Tujuan yang telah ditetapkan,  dengan ini IAILM 

SURYALAYA menegaskan bahwa semua 

Fakultas, Program studi, Bagian, Lembaga, Biro, 

Unit, Direktorat, Satuan dan Pusat-Pusat Studi di 

lingkungan IAILM SURYALAYA dalam 

merencanakan dan melaksanakan penyelang-

garaan pelayanan pendidikan tinggi harus 

berdasarkan kebijakan Manual dan Standar 

Sistem Penjaminan Mutu Internal yang telah 

ditetapkan IAILM SURYALAYA. 

 

1.3. PENGERTIAN MUTU 

Banyak definisi tentang mutu yang 

dikemukakan oleh para pakar mutu. Salah 

satunya disebutkan bahwa mutu/kualitas adalah 

sebagai karakteristik produk atau jasa yang 

ditentukan oleh customer dan diperoleh melalui 

pengukuran proses serta perbaikan yang 

berkelanjutan (Soewarso, 1996 ). 
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IAILM SURYALAYA berkeyakinan 

bahwa mutu adalah sesuatu yang dapat dicapai 

dan ditingkatkan sebagai sebuah energi dalam 

mempertahankan dan meningkatkan pelayanan 

pendidikan pada mahasiswa. IAILM 

SURYALAYA bertekad mencapai dan 

meningkatkan mutu dengan semangat bahwa 

IAILM SURYALAYA dikatakan  bermutu 

apabila : 

1. Mampu menetapkan dan mewujudkan visi, 

misi dan tujuan IAILM SURYALAYA 

melalui pelaksanaan Rencana Strategis 

(aspek deduktif); dan  

2. Mampu memenuhi kebutuhan stakeholders 

(aspek induktif),  berupa: 

a. Kebutuhan agama (religion needs); 

b. Kebutuhan kemasyarakatan (societal 

needs); 

c. Kebutuhan dunia kerja (industrial 

needs); 

d. Kebutuhan profesional (professional 

needs). 
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1.4. PENGERTIAN PENJAMINAN MUTU 

Penjaminan mutu adalah proses 

penetapan dan pemenuhan standar mutu 

pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten 

dan berkelanjutan, sehingga stakeholders 

memperoleh kepuasan. 

Penjaminan Mutu ini ialah program 

kegiatan untuk melaksanakan pemantauan, 

evaluasi dan koreksi sebagai tindakan 

penyempurnaan atau peningkatan mutu yang 

kontinyu dan sistematis terhadap semua aspek 

(antara lain sarana / prasarana, pengelola, 

kepemimpinan, masukan, proses pengelolaan, 

keluaran, dan dampak) di IAILM 

SURYALAYA, dan dalam rangka meyakinkan 

kesempurnaan pencapaian standar yang telah 

diamanatkan oleh visi, misi, tujuan IAILM 

SURYALAYA kepada semua pihak eksternal 

dan internal, pengelola, semua pimpinan lembaga 

terkait, organisasi profesi, dan masyarakat 

pengguna yang lebih luas atau universal. 
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Dengan pengertian di atas diketahui 

bahwa tujuan Penjaminan Mutu IAILM 

SURYALAYA adalah memelihara dan 

meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara 

berkelanjutan, yang dijalankan oleh IAILM 

SURYALAYA secara internal untuk 

mewujudkan visi, misi dan tujuannya, serta untuk 

memenuhi stakeholders melalui penyelenggaraan 

Tridharma Perguruan Tinggi. 
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BAB II 

VISI, MISI DAN TUJUAN IAILM SURYALAYA 

 

2.1. Visi  

Terwujudnya Institut Agama Islam 

Latifah Mubarokiyah (IAILM) Suryalaya 

Tasikmalaya sebagai Perguruan Tinggi yang 

unggul berbasis Tasawuf di wilayah Jawa Barat 

dan Banten pada Tahun 2020 

2.2. Misi  

Misi Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah 

Suryalaya Tasikmalaya adalah :  

1. Menyiapkan tenaga ahli ke-Islaman yang 

memiliki keunggulan akademik, keteguhan 

akidah, berakhlak sufi, mandiri, dan mampu 

merespon dinamika perubahan masyarakat; 

2. Menyelenggarakan proses penelitian dan kajian 

ilmiah dalam bingkai ilmu amaliah amal 

ilmiah; 

3. Mensinergikan kajian ilmu-ilmu terkait yang 

diarahkan bagi pengembangan ilmu dan 

pemberdayaan masyarakat yang Islami; 

4. Membangun kultur akademik yang demokratis 

melalui pengembangan kegiatan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

(Tri Dharma Perguruan Tinggi). 
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2.3.  Tujuan 

Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah 

mempunyai tujuan : 

1. Terwujudnya tenaga ahli ke-Islaman yang 

memiliki keunggulan akademik, keteguhan 

akidah, berakhlak sufi, mandiri, dan mampu 

merespon dinamika perubahan masyarakat; 

2. Terselenggarakannya proses penelitian dan 

kajian ilmiah dalam bingkai ilmu amaliah amal 

ilmiah;  

3. Terwujudnya sinergitas kajian ilmu-ilmu 

terkait yang diarahkan bagi pengembangan 

ilmu dan pemberdayaan masyarakat yang 

Islami berbasis tasawuf; 

4. Terwujudnya kultur akademik yang demokratis 

melalui pengembangan kegiatan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

(Tri Dharma Perguruan Tinggi). 

 

2.4. Sasaran 

Beberapa sasaran yang ditetapkan adalah: 

(1) Tersedianya sistem dan piranti layanan 

akademik dan administrasi yang mendukung 

kegiatan akademik yang bermutu tinggi; 

(2) Tersedianya program pendidikan yang 

unggul, berkarakter sufistik, dan relevan 
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dengan tuntutan dan perkembangan 

masyarakat, serta terjangkau; 

(3) Tersedianya model-model pendidikan yang 

unggul berbasis tasawuf, kearifan lokal dan 

berdaya; 

(4) Meningkatnya aktivitas dan mutu penelitian 

sesuai dengan arah kebijakan penelitian 

Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah 

(IAILM) Suryalaya Tasikmalaya yang 

dibuktikan dengan peningkatan jumlah 

publikasi nasional dan internasional; 

(5) Meningkatnya kuantitas dan kualitas aktivitas 

pengabdian kepada masyarakat yang berbasis 

inovasi dan hasil-hasil penelitian; 

(6) Terwujudnya sistem manajemen yang 

terintegrasi yang didukung oleh teknologi 

informasi; 

(7) Terwujudnya perpustakaan sebagai pusat 

sumber belajar yang mendukung peningkatan 

mutu akademik dan penelitian. 
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BAB III 

DEFINISI DAN ISTILAH DALAM SPMI 

 

3.1 Kebijakan  

Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang 

menjelaskan pemikiran, sikap dan pandangan 

dari universitas tentang sesuatu hal dalam hal ini 

mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. 

3.2 Kebijakan SPMI (Kebijakan Mutu/Quality 

Policy) 

Merupakan dokumen berisi garis besar 

tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, 

merancang, dan mengimplementasikan SPMI 

dalam penyelenggaraan pendidikan di IAILM 

SURYALAYA, sehingga terwujud budaya mutu 

di IAILM SURYALAYA 

3.3 Manual SPMI ( Manual Mutu) 

Merupakan dokumen berisi petunjuk 

teknis tentang cara, langkah, atau prosedur 

Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, 

dan Peningkatan Standar Dikti IAILM 

SURYALAYA secara berkelanjutan oleh pihak 
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yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

SPMI, baik pada aras unit pengelola program 

studi maupun pada aras perguruan tinggi. 

3.4 Standar SPMI 

Merupakan dokumen berisi berbagai 

kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari 

seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan 

tinggi di IAILM SURYALAYA untuk 

mewujudkan visi dan misinya sehingga 

memuaskan para pemangku kepentingan internal 

dan eksternal IAILM SURYALAYA 

3.5 Borang/formulir 

Merupakan dokumen tertulis yang berisi 

kumpulan formulir/proforma yang digunakan 

dalam mengimplementasikan Standar Dikti 

IAILM SURYALAYA dan berfungsi untuk 

mencatat/merekam hal atau informasi atau 

kegiatan tertentu ketika Standar Dikti IAILM 

SURYALAYA diimplementasikan. 

3.6 Evaluasi Diri 

Evaluasi Diri (Eva-diri) adalah kegiatan 

yang dilakukan secara rutin setiap akhir tahun di 
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Universitas secara periodik untuk memeriksa, 

menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri 

selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui 

kelemahan dan kekurangannya. 

3.7 Audit SPMI 

Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap 

akhir tahun akademik yang dilakukan oleh 

auditor internal universitas untuk memeriksa 

pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah 

standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap 

unit dalam lingkungan universitas. 

3.8 Klien (Client) 

Klien adalah pimpinan universitas, 

pimpinan fakultas dan pimpinan lembaga yang 

mempunyai hak untuk mengatur atau hak kontrol 

untuk meminta audit. 

3.9 Auditor Internal 

Auditor Internal adalah individu atau 

gabungan beberapa individu yang telah 

mendapatkan kualifikasi sebagai auditor internal 

dari lembaga yang kredibel untuk melakukan 

kegiatan audit mutu internal (AMI). 
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3.10 Auditee 

Auditee adalah fakultas, program studi, 

bagian, lembaga, biro dan pusat-pusat studi yang 

dilakukan audit mutu internal.  

3.11 Lead Auditor 

Lead Auditor adalah orang yang ditunjuk 

untuk mengelola audit dan memimpin 

pelaksanaan audit dengan bantuan beberapa 

auditor. 

3.12 Kriteria Audit(Audit Criteria) 

Kebijakan,prosedur atau persyaratan 

yang digunakan sebagai referensi 

3.13 Bukti Audit ( audit Evidence) 

Catatan, pernyataan, fakta atau informasi 

lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan 

dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat 

kualitatif maupun kuantitatif. 

3.14 Temuan Audit (Audit Findings) 

Hasil dari evaluasi bukti audit yang 

dikumpulkan yang berlawanan dengan kriteria 

audit. Temuan audit bisa berupa kesesuaian atau 
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ketidaksesuaian dengan kriteria audit atau 

peluang perbaikan. 

 

3.15 Kesimpulan Audit 

Hasil gabungan dari proses audit yang 

dibuat oleh tim audit, berdasarkan pertimbangan 

tujuan audit dan semua temuan audit. 
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BAB IV 

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI IAILM 

SURYALAYA 

 

Ruang lingkup kebijakan Sistem Penjaminan 

Mutu Internal merupakan derivasi dari sistem 

penjaminan mutu yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah melalui Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi (SN Dikti). Sistem Penjaminan mutu Internal 

IAILM SURYALAYA dilakukan dalam rangka 

memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN 

Dikti) dan standar IAILM SURYALAYA. Standar 

tersebut diharapkan dapat melampaui Standar nasional 

Pendidikan Tingggi (SN Dikti) yang merupakan 

standar minimal, baik dari sisi kuantitas maupun 

kualitas. Untuk dapat melampaui Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi, IAILM SURYALAYA menetapak 

Standar Pendidikan IAILM SURYALAYA yang 

merupakan derevasi dari Standar Nasional Pendidikan 

yang meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian 

dan Standar Pengabdian pada Masyarakat.. Sistem 

Penjaminan Mutu Internal IAILM SURYALAYA 

mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan 
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pengabdian masyarakat beserta sumberdaya yang, 

yang digunakan. SPMI terkait dengan Standar 

Pendidikan beserta turunannya, dikelompokan menjadi 

Standar Akademik meliputi standar pendidikan, 

standar penelitian dan pengelolaan terkait dengan 

pemanfaatan sumber daya yang meliputi standar 

pengeloaan sumberdaya, stnadar kerjasama, standar 

sistem informasi, standar kemahasiswaan, standar 

budaya akademik Islami, dikelompokan dalam non 

akademik meliputi standar tambahan yang diharapkan 

dapat mendukung standar akademik tersebut.   

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu 

Internal ,meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian dan pengembangan. Basis data dalam 

pelaksanaan Sistem penjaminan Mutu Internal adalah 

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). 

Pangkalan data inni juga yang akan diverifikasi sebagai 

dasar penilaian sistem Penjamian Mutu Ekternal yang 

dilakukan oleh BAN-PT atau LAM untuk menentukan 

peringkat Akreditasi. Oleh karena itu Sistem 

Penjaminan Mutu Internal harus terintegrasi dengan 

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) IAILM 
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SURYALAYA, yang diharapkan dapat melampaui 

Standar Nasional pendidikan baik bari sisi kuantitatif 

maupun kualitatif untuk dapat menghasilkan peringkat 

akreditasi Institusi maupun program studi yang Unggul 

yang merupakan harapan dari visi, misi dan tujuan 

IAILM SURYALAYA yang telah ditetapkan. 
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BAB V 

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI IAILM 

SURYALAYA 

 

5.1. Tujuan dan Manfaat SPMI 

Kebijakan sistem penjaminan mutu 

internal (kebijakan mutu) IAILM SURYALAYA 

Semarang disusun dan didokumentasikan secara 

tertulis dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Sebagai media untuk mengkomunikasikan dan 

mensosialisaikan kepada seluruh civitas 

akademika IAILM SURYALAYA tentang 

sistem penjaminan mutu internal yang berlaku 

di lingkungan IAILM SURYALAYA. 

2. Sebagai kiblat dan pedoman dalam 

menetapkan semua standar mutu  dan manual 

mutu atau prosedur dalam sistem penjaminan 

mutu internal di lingkungan IAILM 

SURYALAYA, serta sebagai pedoman dalam 

merencanakan, melaksanakan dan 

meningkatkan mutu sistem penjaminan mutu 

internal. 
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3. Sebagai dokumen yang disiapkan sebagai 

bukti otentik bahwa IAILM SURYALAYA  

Semarang telah menetapkan dan 

melaksanakan sistem penjaminan mutu 

internal di lingkungannya sebagaimana yang 

diwajibkan menurut peraturan perundang-

undangan. 

Adapun manfaat kebijakan system penjaminan 

mutu internal IAILM SURYALAYA adalah : 

1. Menjelaskan kepada para pemangku 

kepentingan internal IAILM SURYALAYA 

tentang garis besar SPMI; 

2. Menjadi dasar atau payung bagi penyusunan 
dan penetapan Buku/Dokumen Manual SPMI, 

Buku/Dokumen Standar SPMI, dan 

Buku/Dokumen Formulir SPMI; 

3. Membuktikan bahwa SPMI di IAILM 
SURYALAYA telah  terdokumentasi-kan 

dengan baik. 
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5.2. Kebijakan Umum 

 

1. Menjadikan Budaya Akademik Islami (Budai) 

sebagai dasar dalam membangun dan 

meningkatkan mutu pelayanan pendidikan 

tinggi dan menjadikannya sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan budaya mutu akademik 

dan budaya mutu non-akademik di lingkungan 

IAILM SURYALAYA. 

2. Membangun komitmen dan konsistensi setiap 

unit terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran 

serta merumuskan dan merealisasikan target 

program pengembangan dengan berbagai 

sarana dan prasarana. 

3. Memantapkan struktur organisasi dengan 

fungsi dan tugasnya, memperlancar proses 

regenerasi kepemimpinan, memonitor 

pelaksanaan program jangka menengah 

(Rencana Operasional) dan jangka panjang 

(Rencana Strategis). 

4. Meningkatkan kualitas sumber daya insani 

(dosen, staf dan administrasi dan tenaga 
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pendukung), baik kompetensi keilmuan, 

kompetensi keterampilan, keahlian dan 

metodologis, maupun kompetensi 

kepribadiannya dan sosialnya. 

5. Meningkatkan pengadaan, pengelolaan, 

pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana yang ada sesuai dengan kebutuhan 

dan  perkembangan IPTEK, untuk 

keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan 

IAILM SURYALAYA 

6. Mengusahakan sumber dana dan mengelola 

pendanaan atas dasar amanah dan tanggung 

jawab serta mengaktifkan sistem pelaporan 

dan keberlangsungan ketersediaan dana. 

7. Mengembangkan sistem informasi berbasis 

pada teknologi informasi sejalan dengan 

perkembangan terkini dengan tetap berpegang 

pada prinsip efisiensi dan efektivitas 

pemanfaatan. 

8. Menekankan pemimpin di semua jajaran untuk 

bekerja secara efektif dan efisien, dan bekerja 

berdasarkan perencanaan yang dirumuskan 
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dari hasil evaluasi kegiatan (berdasarkan data), 

serta bekerja secara kolegial dan kemitraan. 

9. Mengarahkan potensi yang dimiliki untuk 

memberikan pelayanan terbaik kepada 

mahasiswa sejak rekruitmen hingga lulus 

dengan memiliki lima kompetensi lulusan 

dengan spesifikasi program studinya sebagai 

pemenuhan amanat, visi, misi dan tujuan 

IAILM SURYALAYA 

10. Mengembangkan kurikulum inti dan institusi 

(kurikulum khas IAILM SURYALAYA) 

sebagai pemenuhan standar  kompetensi 

lulusan dan spesifikasi program sesuai dengan 

tuntutan perkembangan dan tetap mengacu 

kepada visi, misi dan tujuan IAILM 

SURYALAYA. 

11. Mengembangkan sistem pembelajaran dengan 

metode dan media yang efektif dan efisien, 

pemutakhiran bahan ajar dan sumber belajar 

dengan memanfaatkan  teknologi informasi, 

dan penciptaan Islamic Learning Society (ILS) 
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12. Meningkatkan kualitas dan kuantitas 

penelitian untuk didiseminasikan dalam 

pengabdian masyarakat dengan menjalin 

kerjasama melalui hubungan silaturrahim 

dengan masyarakat. 

13. Memberlakukan Sistem Pejamin Mutu di 

semua unit, baik evaluasi diri (internal) 

maupun evaluasi eksternal, dengan selalu 

menyempurnakan sistem yang sudah ada 

secara terus menerus dan berkelanjutan. 

14. Meningkatkan proses budaya akademis yang 

selaras dengan Budaya Akademik Islami 

(Budai) dan  Islamic Learning Society (ILS) 

sebagai upaya penciptaan kondisi  yang 

kondusif bagi proses pembelajaran. 

15. Meningkatkan kualitas lulusan tepat waktu 

dan memenuhi standar yang sudah ditetapkan, 

dan mempererat jalinan silaturrahim antar 

sesama lulusan dan dengan almamater, serta 

meningkatkan peran mereka untuk pencapaian 

visi, misi dan tujuan, yakni sebagai agen 

pembangunan masyarakat sejahtera. 
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16. Meningkatkan kualitas semua Program Studi 

yang ada untuk menjadi yang terbaik dan 

memperoleh pengakuan masyarakat luas, dan 

mengusahakan pembukaan Program Studi 

baru yang dibutuhkan masyarakat. 

 

5.3. Prinsip atau Azas Pelaksanaan SPMI 

Prinsip dalam pelaksanaan Sistem 

Penjaminan Mutu Internal Univesritas Islam 

Sultan Agung (IAILM SURYALAYA) mengacu 

pada UU Dikti dan Statuta IAILM SURYALAYA 

yang mengamahkan pelaksanaan sistem 

penjaminan mutu intenal. Penyelenggaraan 

SistemPenjaminan Mutu Internal di IAILM 

SURYALAYA selalu mengedepankan prinsip-

prinsip moral sebagai berikut: 

1. Berbuat yang terbaik (fastabiqul khairat) 

Prinsip ini mengacu pada prinsip 

Amanah (credibility, QS. Al-Mukminun 8 dan 

Al-Ahzab 72), pengelolaan lembaga 

pendidikan merupakan amanah Allah yang 

menjadi kewajiban bagi seluruh sivitas 
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akademika mengamankan amanah itu untuk 

pencapaian visi, misi dan tujuan IAILM 

SURYALAYA. Untuk melakukan yang 

terbaik juga menganut prinsip kualitas 

(menjadi terbaik, be the best, Q.S. Al-Baqarah 

148 dan Al-Maidah  48), seluruh kegiatan 

pendidikan harus diorientasikan kepada 

kualitas yang terbaik, karena itu dalam proses 

harus dilakukan dengan baik. 

2. Mengutamakan kebenaran dan kejujuran 

Pelaksanaan Sistem Penjamainan mutu 

harus didasarkan prinsip Jujur  (shidq, 

reliability, Q.S. Al-Taubah 119 dan Al-Ahzab 

70), dimana setiap sivitas akademika dituntut 

untuk berlaku jujur dalam berbagai aktivitas 

akademik maupun non-akademik baik dalam, 

belajar, mengajar, ujian, penilaian, penelitian, 

pengabdian, pelayanan dan dalam segala 

keadaan. 

3. Prinsip Profesional dan Tanggung jawab 

Implementasi sistem penjamainan mutu 

internal juga harus dilandasi prinsip tanggung 
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jawab (mas’uliyyah, accountability, Q.S. Al-

Anbiya’: 23 dan Al-Isra’ : 36), artinya semua 

kegiatan yang dilakukan dalam 

penyelenggaraan pendidikan harus bisa 

dipertanggungjawabkan di hadapan manusia 

dan di hadapan Allah. 

4. Berorientasi kepada pemangku 

kepentingan internal dan ekternal  

Impelementasi penjaminan mutu harus 

dapat dipertanggung jawabkan untuk 

kepentingan internal maupun eksternal. 

Artinya bahwa pelaksanaan penjaminan mutu 

tidak hanya untuk kepentingan internal 

IAILM SURYALAYA tetapi juga untuk 

kepentingan orang banyak. Oleh karena itu 

diperlukan musyawarah (tasyawur, council, 

consultation, (Q.S. Al-Syura : 38 dan Ali 

Imran : 159). Sebagai wujud keterbukaan, 

segala sesuatu harus dimusyawarahkan, lebih-

lebih untuk pengambilan kebijakan dan 

keputusan yang berimplikasi kepada orang 

banyak. Disisi lain implementasi SPMI juga 
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harus dapat memberikan keadilan baik 

internal maupun eksternal, prinsip keadilan 

(adalah, justice, Q.S. Al-Maidah : 8). 

Keadilan dalam penjaminan mutu artinya 

kualitas pengelolaan pendidikan dapat 

memberikan kemanfaatan bagi stakeholders 

internal maupun stakeholders eksternal serta 

stakeholders utama, yaitu Allah SWT. 

5. Partisipatif dan kolegial 

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu 

juga mengacu pada prinsip partisipasi 

(kerjasama). Prinsip kerjasama (ta’awun, 

cooperation, Q.S. Al-Maidah 2), artinya 

bahwa pengelolaan pendidikan adalah tugas 

besar yang harus dilakukan dengan kerjasama 

dengan berbagai pihak, baik secara internal 

maupun eksternal. Karena itu, IAILM 

SURYALAYA selalu membuka diri bagi 

semua pihak untuk bekerjasama memajukan 

pendidikan. Disisi lain implementasi SPMI 

juga harus dikelola atas prinsip kolegial 

(kebersamaan). Prinsip Kebersamaan (Q.S. 
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Ali Imran : 103, Q.S. Al-Taubah : 71), artinya 

bahwa Seluruh komponen, baikjamaah 

pendidik dan jamaah pengelola lembaga 

IAILM SURYALAYA harus memiliki 

tanggung jawab secara bersama-sama menuju 

visi dan misi serta tujuan yang telah 

ditetapkan bersama. 

 

5.4. Prinsip Khusus SPMI 

Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal 

(SPMI) yang sesuai dengan UU Dikti no 12 

Tahun 2012. Prinsip Sistem Penjaminan Mutu 

Internal IAILM SURYALAYA berdasarkan 

peraturan perundangan tersebut, dapat dirangkum 

sebagai berikut:  

1. Otonom  

SPMI IAILM SURYALAYA 

dikembangkan dan diimplementasikan secara 

otonom atau mandiri oleh IAILM 

SURYALAYA, baik pada level Unit 

Pengelola Program Studi, Departemen, 
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Fakultas, Direktorat, Satuan, Biro, Lembaga 

maupun Universitas. 

2. Terstandar  

SPMI IAILM SURYALAYA 

menggunakanStandar Nasional Pendidikan 

Tinggi (SN Dikti) yangditetapkan oleh 

Mendikbud dan Standar Dikti yang ditetapkan 

oleh IAILM SURYALAYA baik di bidang 

akademik maupun non akademik.  

3. Akurasi  

SPMI IAILM SURYALAYA 

menggunakan data dan informasi yang akurat 

pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD 

Dikti) IAILM SURYALAYA yang 

merupakan pangkalan data yang menjadi 

dasar penilaian penjaminan mutu internal 

maupun penjaminan mutu ekternal 

(Akreditasi).  

4. Berencana dan Berkelanjutan  

SPMI IAILM SURYALAYA 

diimplementasikan dengan menggunakan 5 

(lima) langkah penjaminan mutu, yaitu 
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Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, 

Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti 

IAILM SURYALAYA yang telah ditetapkan 

dan membentuk suatu siklus.  

5. Terdokumentasi  

Seluruh langkah dalam siklus SPMI 

IAILM SURYALAYA didokumentasikan 

secara sistematis dalam Pangkalan Data 

Pendidik Tinggi (PD Dikti) IAILM 

SURYALAYA. 

 

5.5. Manajemen SPMI 

Dalam implementasi Sistem Penjaminan 

Mutu Internal (SPMI), IAILM SURYALAYA 

Semarang mengacu pada azas peningkatan mutu 

berkelanjutan (continuous improvement). 

Mekanisme SPM Dikti diawali dengan IAILM 

SURYALAYA mengimplementasikan SPMI 

melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai 

PPEPP, yaitu terdiri atas:  

1) Penetapan (P) Standar Dikti IAILM 

SURYALAYA, yaitu kegiatan penetapan 
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standar atau ukuran yang terdiri atas standar 

akademik dan non-akademik yang mengacu 

pada SN Dikti dan Standar Dikti yang 

ditetapkan oleh IAILM SURYALAYA; 

2) Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu 

kegiatan pemenuhan standar atau ukuran 

yang terdiri atas standar akademik dan non 

akademik  yang mengacu pada SN Dikti dan 

Standar Dikti yang ditetapkan oleh IAILM 

SURYALAYA;  

3) Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti, 

yaitu kegiatan pembandingan antara luaran 

kegiatan pemenuhan standar atau ukuran 

dengan standar atau ukuran yang terdiri atas 

standar akademik dan non akademik  yang 

mengacu pada SN Dikti dan Standar Dikti 

yang ditetapkan oleh IAILM 

SURYALAYA;  

4) Pengendalian (P) Standar Dikti, yaitu 

kegiatan analisis penyebab standar atau 

ukuran yang terdiri standar akademik dan 

non akademik  yang mengacu pada SN Dikti 
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dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh 

IAILM SURYALAYA yang tidak tercapai 

untuk dilakukan tindakan koreksi; dan  

5) Peningkatkan (P) Standar Dikti, yaitu 

kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang 

terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar 

lebih tinggi daripada standar atau ukuran 

yang terdiri standar akademik dan non 

akademik  yang mengacu pada SN Dikti dan 

Standar Dikti yang ditetapkan oleh IAILM 

SURYALAYA. 

 

Dengan pengelolaan IAILM 

SURYALAYA dengan mengacu pada azas 

tersebut, menjadikan IAILM SURYALAYA 

telah melaksanakan kegiatan yang berorientasi 

dan berbasis pada penjaminan mutu. Dengan 

dimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu 

Internal ini, diharapkan seluruh komponen, 

baik pimpinan maupun sivitas akademika 

lainnya harus secara konsisten mengupayakan 

pencapaian mutu dalam semua aspek, yaitu 
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aspek input, process, output, dan outcomes 

yang telah ditetapkan IAILM SURYALAYA. 

Inti Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah 

keberadaan Standar Dikti yang berfungsi 

sebagai tolok ukur untuk menilai mutu 

penyelenggaraan pendidikan di IAILM 

SURYALAYA. Dengan demikian, 

pelaksanaan SPMI di IAILM SURYALAYA 

akan mengharuskan seluruh komponen di 

IAILM SURYALAYA bekerja berdasarkan 

Standar Dikti yang telah ditetapkan. Semua 

Standar Dikti ini harus diupayakan 

pemenuhannya oleh pimpinan, dosen, tenaga 

kependidikan, dan mahasiswa. Pelaksanaan 

Standar Dikti kemudian diikuti dengan 

evaluasi pelaksanaan Standar Dikti yang pada 

gilirannya akan ditindaklanjuti dengan kegiatan 

pengendalian untuk kemudian diakhiri dengan 

kegiatan peningkatan Standar Dikti (atau 

disebut kaizen). Tahap di atas secara berurutan 

membentuk suatu siklus SPMI yang selalu 

bergerak dinamis dan berkesinambungan 
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dengan arah ke atas, yakni ke arah peningkatan 

mutu secara berkelanjutan.  

Siklus pelaksanaan SPMI yang dimulai 

dari tahap pertama, yaitu penetapan Standar 

Dikti hingga tahap kelima, yaitu peningkatan 

Standar Dikti inilah yang menjadi pokok 

bahasan dalam Ssitem Penjaminan Mutu 

Internal. Kelima tahap ini selalu diterapkan 

untuk semua Standar Dikti dalam SPMI. 

Kecepatan Siklus masing-masing standar dan 

masing-masing prodi, berbeda-beda teragntung 

pada kinerja masing-masing dan durasi-

masing-masing standar pendidikan tinggi. 

Durasi maisng-masing dapat berlangsung satu 

minggu, satu bulan, satu semester atau dapat 

juga satu tahun bahkan sampai 5 tahun. 

5.6. Jumlah dan Nama Standar 

Dalam upaya mencapai visi dan misi 

serta pemenuhan terhadap Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi (SN Dikti), maka IAILM 

SURYALAYA Semarang, perlu menyusuan 
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Standar Pendidikan IAILM SURYALAYA 

(Standar Dikti). IAILM SURYALAYA 

mencakup aspek-aspek kegiatan akademik dan 

non akademik. IAILM SURYALAYA 

menetapkan 29 Standar SPMI yang terdiri dari 

24 (dua puluh empat) Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan 5 (lima) 

standar tambahan yang merupakan pelengkap 

dari standar minimal SN Dikti dengan mengacu 

pada beberapa lingkup standar, Sistem 

Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), 

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 

(BAN-PT), Statuta IAILM SURYALAYA dan 

Renstra IAILM SURYALAYA. Upaya untuk 

dapat melampau SN Dikti juga dilakukan 

dengan kualitas standar dengan indikator di atas 

SN Dikti. Daftar Standar SPMI sebagai 

berikut :  

 

1. STANDAR PENDIDIKAN.  

a. Standar Kompetensi Lulusan (Profil 

Lulusan, Kompetensi lulusan) 
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b. Standar Isi 

c. Standar Proses Pembelajaran ( Standar 

Perencanaan Proses Pembelajaran, 

Standar Pelaksanaan Proses 

Pembelajaran, Standar Pengawasan 

Proses Pembelajaran) 

d. Standar Penilaian (Standar Penilaian 

Hasil Belajar Mahasiswa Oleh Dosen , 

Standar Penilaian Hasil Belajar Oleh 

Universitas).  

e. Standar Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan (Standar Kualifikasi 

Akademik Dosen,  Standar 

Kompetensi Dosen, Standar Sertifikat 

Keahlian Dosen, Standar Jabatan 

Fungsional Akademik, Standar Rasio-

Mahasiswa, Standar Kualifikasi 

Akademik Tenaga Kependidikan, 

Standar Kompetensi Tenaga 

Kependidikan, Standar Sertifikat 

Keahlian Kependidikan). 
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f. Standar Sarana dan Sarana (Standar 

Lahan dan Bangunan, Standar Ruang 

Kuliah, Standar Perpustakaan,  

Standar Ruang Laboratorium dan/atau 

Bengkel Kerja dan/atau Studio, 

Standar Ruang Pimpinan, Dosen, Tata 

Usaha dan Kantin, Standar Ibadah, 

Olah Raga dan Berkreasi, Standar 

Ruang/Tempat Lain Penunjang Proses 

Pembelajaran, Standar Peralatan 

Ruang Kuliah, Standar Peralatan 

Laboratorium dan/atau Bengkel Kerja 

dan/atau Studio, Standar Peralatan 

Pendidikan, Standar Peralatan Ruang 

Kantor, Standar Perlengkapan 

Penunjang Proses Pembelajaran, 

Standar Buku dan Sumber Belajar). 

g. Standar Biaya Pendidikan (Standar 

Biaya Investasi Perguruan Tinggi, 

Standar Operasional Perguruan 

Tinggi, Standar Biaya Personal 

Mahasiswa).  
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2. STANDAR PENELITIAN 

a. Standar hasil penelitian;  

b. Standar isi penelitian;  

c. Standar proses penelitian;  

d. Standar penilaian penelitian;  

e. Standar peneliti;  

f. Standar sarana dan prasarana 

penelitian;  

g. Standar pengelolaan penelitian; dan  

h. Standar pendanaan dan pembiayaan 

penelitian.  

 

3. STANDAR PENGABDIAN 

MASYARAKAT 

a. Standar hasil pengabdian kepada 

masyarakat; 

b. Standar isi pengabdian kepada 

masyarakat;  

c. Standar proses pengabdian kepada 

masyarakat;  
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d. Standar penilaian pengabdian kepada 

masyarakat;  

e. Standar pelaksana pengabdian kepada 

masyarakat;  

f. Standar sarana dan prasarana 

pengabdian kepada masyarakat;  

g. Standar pengelolaan pengabdian 

kepada masyarakat; dan  

h. Standar pendanaan dan pembiayaan 

pengabdian kepada masyarakat.  

 

4. STANDAR KERJASAMA 

a. Prinsip Dasar Penyelenggaraan 

Kerjasama. 

b. Bidang Kerjasama. 

 

5. STANDAR KEMAHASISWAAN 

a. Standar Organisasi Kemahasiswaan  

b. Standar Pembimbingan 

Kemahasiswaan  

c. Standar Fasilitas Kegiatan  

d. Standar Kegiatan Kemahasiswaan  
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e. Standar Organisasi Alumni  

f. Standar Pemberdayaan Alumni  

 

6. STANDAR BUDAYA AKADEMIK 

ISLAMI  

a. Standar Etika Akademik  

b. Standar Budaya Akademik  

 

7.   STANDAR PENGELOLAAN.  

a. Standar Pengelolaan Akademik 

b. Standar Pengelolaan Operasional  

c. Standar Pengelolaan Personalia.  

d. Standar Pengelolaan Keuangan.  

e. Standar Rencana Kerja Tahunan.  

f. Standar Rencana Kerja Menengah.  

 

8. STANDAR SISTEM INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI.  

a. Standar Sistem Informasi Akademik.  

b. Standar Sumber Manusia 

(humanware).  



 

 

 

 46 

c. Standar Organisasi dan Tata Kelola 

(organoware).  

d. Standar Diseminasi Informasi 

(inforware).  

Setiap Standar SPMI yang ditetapkan 

tersebut dilengkapi dengan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang). SOP 

merupakan suatu mekanisme yang harus dilalui 

untuk melakukan suatu aktivitas atau suatu 

proses dari seluruh isi Standar SPMI yang telah 

ditetapkan. SOP dibuat untuk merinci cara atau 

metode untuk memenuhi standar yang telah 

ditetapkan.  

SOP disusun dalam rangka untuk 

meningkatkan efektifitas kinerja seluruh unit 

kerja dalam melaksanakan aktivitas sesuai 

dengan Kebijakan SPMI dan Standar SPMI 

yang ditetapkan dan sebagai sarana 

mengkomunikasikan pelaksanaan aktvitas 

seusai dengan Kebijakan SPMI dan Standar 

SPMI yang telah ditetapkan, serta untuk 
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melaksanakan penilaian terhadap proses dan 

mengendalikan aktivitas.  

SOP disusun dalam bentuk buku 

pedoman yang disesuaikan dengan 

peruntukannya untuk keperluan pelaksanaan 

Standar SPMI agar seluruh unit kerja di tingkat 

Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, 

Lembaga, UPT, dan Biro paham tentang apa 

yang harus dilakukan untuk mengendalikan 

Standar SPMI yang telah ditetapkan agar isi 

Standar SPMI terpenuhi.  
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BAB VI 

DOKUMEN SISTEM PENJAMAINAN MUTU 

INTERNAL 

 

SPMI adalah kegiatan sistemik 

penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap 

perguruan tinggi secara otonom atau mandiri 

untuk mengendalikan dan meningkatkan 

penyelenggaraan pendidikan tinggi secara 

berencana dan berkelanjutan. Dengan 

diterapkannya sistem penjaminan mutu internal 

IAILM SURYALAYA dokumen Sistem 

Penjaminan Mutu Internal yang dikembangkan 

secara otonomi sesuai dengan latar belakang 

sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian 

IAILM SURYALAYA, Visi dan Misi IAILM 

SURYALAYA, Statuta, Renstra, , jumlah 

program studi dan sumber daya manusia, sarana 

dan prasarana perguruan tinggi tersebut tanpa 

campur tangan pihak lain. 

Walaupun penyusunan Dokumen SPMI ini 

merupakan hak otonomi perguruan tinggi, 
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namun terdapat hal mendasar yang harus ada di 

dalam SPMI IAILM SURYALAYA. Di dalam 

Pasal 52 ayat (2) UU Dikti disebutkan bahwa 

penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) 

langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu 

Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, 

Pengendalian, dan Peningkatan Standar 

Dikti. Langkah utama tersebut harus ada dalam 

melaksanakan SPMI, bahkan merupakan hal 

terpenting dari SPMI di IAILM 

SURYALAYA. Dokumen tersebut meliputi : 

6.1. Kebijakan SPMI 

Merupakan dokumen berisi garis besar 

tentang bagaimana perguruan tinggi 

memahami, merancang, dan 

mengimplementasikan SPMI dalam 

penyelenggaraan pendidikan di IAILM 

SURYALAYA, sehingga terwujud budaya 

mutu di IAILM SURYALAYA. Dokumen 

Kebijakan SPMI IAILM SURYALAYA 

disusun dan ditetapkan dengan Keputusan 

Rektor setelah disetujui Senat IAILM 
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SURYALAYA. Dokumen Kebijakan SPMI 

harus disetujui Badan Hukum Penyelenggara 

setelah memperoleh persetujuan Senat 

Perguruan Tinggi. Dokumen Kebijakan SPMI 

bermanfaat untuk: menjelaskan kepada para 

pemangku kepentingan internal Perguruan 

Tinggi tentang garis besar SPMI; menjadi dasar 

atau payung bagi penyusunan dan penetapan 

Buku/Dokumen Manual SPMI, 

Buku/Dokumen Kebijakan SPMI Standar 

SPMI, dan Buku/Dokumen Kebijakan SPMI 

Formulir SPMI; membuktikan bahwa SPMI di 

perguruan tinggi yang bersangkutan 

terdokumentasi-kan.  

 

6.2. Manual SPMI 

Merupakan dokumen berisi petunjuk 

teknis tentang cara, langkah, atau prosedur 

Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, 

dan Peningkatan Standar Dikti IAILM 

SURYALAYA secara berkelanjutan oleh pihak 

yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan 
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SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi 

maupun pada aras perguruan tinggi. Dokumen 

Manual SPMI bermanfaat untukmemandu para 

pejabat struktural dan/atau unit SPMI, maupun 

dosen serta tenaga kependidikan dalam 

mengimplementasikan SPMI sesuai dengan 

kewenangan masing-masing; menunjukkan cara 

mencapai visi IAILM SURYALAYA yang 

dijabarkan dalam Standar Dikti yang harus 

dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan; 

membuktikan secara tertulis bahwa SPMI di 

IAILM SURYALAYA dapat dan telah siap 

dilaksanakan.  

6.3. Standar SPMI 

Merupakan dokumen berisi berbagai 

kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari 

seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan 

tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan 

visi dan misinya sehingga memuaskan para 

pemangku kepentingan internal dan eksternal 

perguruan tinggi. Dokumen Standar SPMI 

(Standar Mutu) berfungsi sebagai: alat untuk 
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mencapai visi, misi, dan tujuan IAILM 

SURYALAYA; indikator yang menunjukkan 

tingkat mutu IAILM SURYALAYA; tolok ukur 

yang harus dicapai dalam penyelenggaraan 

pendidikan di IAILM SURYALAYA oleh 

pemangku kepentingan internal IAILM 

SURYALAYA; bukti kepatuhan IAILM 

SURYALAYA pada peraturan perundang-

undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa 

perguruan tinggi memiliki dan memberikan 

layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan 

standar.  

6.4. Borang (Formulir) SPMI 

Merupakan dokumen tertulis yang berisi 

kumpulan formulir/proforma yang digunakan 

dalam mengimplementasikan Standar Dikti 

IAILM SURYALAYA dan berfungsi untuk 

mencatat/merekam hal atau informasi atau 

kegiatan tertentu ketika Standar Dikti IAILM 

SURYALAYA diimplementasikan. Borang 

(Formulir) berfungsi sebagai alat untuk 

mencapai/memenuhi/mewujudkan isi Standar 
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Dikti IAILM SURYALAYA; alat untuk 

memantau, mengontrol, mengendalikan, 

mengkoreksi, dan mengevaluasi implementasi 

Standar Dikti IAILM SURYALAYA;  bukti 

autentik untuk mencatat/merekam implementasi 

Standar Dikti IAILM SURYALAYA secara 

periodik.  

Formulir (Borang) merupakan berbagai 

dokumen tertulis untuk melaksanakan Standar 

SPMI dan Standar Operasional Prosedur yang 

telah ditetapkan. Formulir (Borang) tersebut 

disusun dengan tujuan sebagai alat mencatat atau 

merekam seluruh pelaksanaan aktivitas baik 

bidang akademik maupun non akademik di 

seluruh unit kerja IAILM SURYALAYA 

Semarang, yaitu meliputi tingkat Universitas, 

Fakultas, Program studi, Lembaga, Unit Pelaksana 

Teknis (UPT), Biro, Direktorat dan Satuan. 

Formulir (Borang) juga sebagai alat mencatat atau 

merekam temuan dalam pelaksanaan Standar 

SPMI yang ditetapkan dan sebagai alat untuk 

mencatat dan merekam seluruh tindakan pejabat 
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yang berwenang dalam melakukan monitoring, 

evaluasi, audit internal dan kaji ulang.  
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BAB VII 

KETERKAITAN SPMI DENGAN STATUTA 

DAN RENSTRA 

 

Dalam upaya mencapai visi dan misi 

IAILM SURYALAYA serta memenuhi ketentuan 

perundangan yang ada, maka dibutuhkan pedoman 

serta aturan yang dapat digunakan sebagai payung 

bagi pelaksanaan diperlukan Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi (SN Dikti) beserta turunannya 

dan Standar Dikti IAILM SURYALAYA beserta 

turunannya yang sesuai dengan Visi dan Misi 

IAILM SURYALAYA. Kedua dokumen yang 

disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki 

hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak 

termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan 

tinggi. Hubungan yang dimaksud adalah bahwa 

kedua dokumen yang disebut terakhir memuat pula 

sejumlah standar yang harus menjadi pedoman 

untuk menetapkan Standar Dikti dalam SPMI 

perguruan tinggi. Selanjutnya, Standar Dikti 

tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, 
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dikendalikan, dan ditingkatkan dalam SPMI 

perguruan tinggi tersebut.  

Standar Dikti UNISSSULA disusun 

dengan mengacu Statuta IAILM SURYALAYA 

Tahun 2011 Pasal 69 tentang Sistem Penjaminan 

Mutu Internal yang ditunjukkan untuk menjamin 

layanan akademik kepada mahasiswa, transparansi 

dan akuntabilitas terhadap masyarakan serta untuk 

mendorong semua pihak/unit di lingkungan IAILM 

SURYALAYA untuk bekerja berpedoman pada 

standard an menguapayakan peningkatan mutu 

berkelanjutan untuk mencapai visi, misi dan tujuan 

IAILM SURYALAYA. Berdasarkan statuta 

tersebut IAILM SURYALAYA juga melakukan 

penyesuai terhadap Renstra Tahun 2014 – 2024 

yang didalamnya menekan perbaikan kelembagaan 

dan muttu melalui Strategi Evaluasi Diri, 

Penjaminan Mutu dan Akreditasi, dengan 

kegiatan : evaluasi diri program studi dan institusi 

secara periodik untuk pemenuhan standar nasional 

dan ASEAN/ internasional, pengembangan sistem 
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penjaminan mutu perguruan tinggi yang mencakup 

kebijakan dan perangkat, implementasi, monitoring 

dan evaluasi, serta tindak lanjutnya, yang 

dilaksanakan secara sistematis di semua unit kerja 

dan peningkatan nilai dan peringkat/ kualitas 

akreditasi institusi dan program studi IAILM 

SURYALAYA yang berkelanjutan berdasarkan 

standar akreditasi nasional, serta penyelenggaraan 

akreditasi berstandar internasional. 

Keterpaduan dokumen Sistem 

Penjaminan Mutu Internal dengan Statuta dan 

Rentra tersebut, menjadikan implementasi SPMI 

IAILM SURYALAYA dapat mencapai Visi, misi 

dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Standar 

Pendidikan IAILM SURYALAYA dan Standar 

Nasional Pendidikan (SN Dikti) serta direvasi baik 

standar akademik maupun non akademik. 
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BAB VIII 

ORGANISASI PENJAMINAN MUTU 

IAILM SURYALAYA 

Dalam pengelolaan Sistem Penjaminan mutu 

Internal IAILM SURYALAYA diperlukan manajemen 

yang baik yang salah diwujudkan dalam struktur 

organisasi dan uraian tugas dan fungsi masing-masing 

bagian dalam system penjaminan mutu internal. 

Adapun organisasi system penjamian mutu internal 

IAILM SURYALAYA dan diuraikan sebagai berikut : 

8.1. ORGANISASI PENJAMINAN MUTU 

UNIVERSITAS 

1. Organisasi penjaminan mutu di tingkat

universitas terdiri atas Senat Universitas,

Pimpinan Universitas dan Satuan Penjaminan

Mutu (SPM).

2. Senat Universitas merupakan badan normatif

dan perwakilan tertinggi di IAILM

SURYALAYA,  beranggotakan Guru Besar,

Pimpinan Universitas, para Dekan, dan Wakil

Dekan Bidang Akademik sebagai wakil dosen

yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
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Tugas Senat Universitas yang berkaitan 

dengan penjaminan mutu antara lain: 

a. Merumuskan kebijakan dan 

pengembangan IAILM SURYALAYA; 

b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi 

akademik dan kecakapan serta 

kepribadian sivitas akademika ; 

c. Merumuskan norma dan tolok ukur 

penyelenggaraan pendidikan tinggi; 

d. Merumuskan dan mengusulkan  

STATUTA IAILM SURYALAYA 

e. Merumuskan peraturan pelaksanaan 

kebebasan akademik, kebebasan mimbar 

akademik, dan otonomi keilmuan pada 

IAILM SURYALAYA; 

3. Pimpinan Universitas adalah Rektor yang 

dibantu oleh para Wakil Rektor. Pimpinan 

Universitas bertanggungjawab atas 

penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. Rektor 

menetapkan peraturan, kaidah, dan tolok ukur 

penyelenggaraan kegiatan akademik secara 



 

 

 

 63 

umum. Rektor mengangkat pimpinan 

Fakultas/UPT dan pimpinan unit-unit yang 

berada di bawahnya 

4. Wakil Rektor I (Bidang Akademik) 

bertanggungjawab atas penyelenggaraan 

pendidikan, peningkatan mutu akademik, dan 

penyelenggaraan penjaminan mutu.  Wakil 

Rektor I menyusun Kebijakan Rektor yang 

berhubungan dengan proses pembelajaran. 

5. Satuan Penjaminan Mutu (SPM-IAILM 

SURYALAYA) bertanggungjawab dalam 

menyiapkan dan menyusun kebijakan mutu 

akademik, peraturan akademik dan manual 

prosedur sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku dan selaras dengan 

budaya akademik Islami di kampus IAILM 

SURYALAYA. 

6. Lingkup kerja SPM mencakup semua 

program studi, strata pendidikan (diploma, 

sarjana dan pascasarjana) dan pengelola 

program studi (Fakultas/UPT, 

jurusan/bagian). SPM bertugas untuk: 



 

 

 

 64 

a. Merencanakan dan melaksanakan sistem 

b. Penjaminan mutu secara keseluruhan di 

IAILM SURYALAYA. 

c. Membuat perangkat yang diperlukan 

dalam rangka pelaksanaan sistem 

penjaminan mutu. 

d. Memonitor pelaksanaan sistem 

penjaminan mutu. 

e. Melakukan audit dan evaluasi 

pelaksanaan sistem penjaminan mutu. 

f. Melaporkan secara berkala pelaksanaan 

sistem penjaminan mutu di IAILM 

SURYALAYA. 

7. Satuan Penjaminan Mutu melaksanakan 

fungsi pelayanan dalam bidang: 

a. Training, konsultasi, pendampingan dan 

kerjasama di bidang penjaminan mutu. 

b. Pengembangan sistem informasi 

penjaminan mutu. 

c. Pengembangan dan pelaksanaan sistem 

penjaminan mutu yang sesuai dengan 
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budaya akademik Islami di kampus 

IAILM SURYALAYA 

d. Pengembangan dan pelaksanaan audit 

mutu akademik internal di IAILM 

SURYALAYA. 

8. Wakil Rektor I selaku penanggungjawab mutu 

akademik IAILM SURYALAYA menunjuk 

Kepala SPM dan sekretaris yang ditetapkan 

dengan SK Rektor. 

9. Manajer Program Audit Mutu Internal (MP-

AMI) ditunjuk oleh kepala SPM dan  

bertanggungjawab atas terlaksananya audit 

mutu akademik dan terbentuknya tim auditor 

yang memeriksa kepatuhan pelaksanaan 

akademik dengan Standar Akademik, Manual 

Mutu Akademik dan Manual Prosedur. Tugas 

MP-AMI adalah: 

1. Membentuk tim auditor akademik 

internal 

2. Melakukan koordinasi audit mutu 

internal terhadap fakultas dan program 

studi. 
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8.2. ORGANISASI PENJAMINAN MUTU 

FAKULTAS 

Pelaksana kegiatan mutu Akademik di 

tingkat Fakultas terdiri atas Senat Fakultas, Dekan 

danWakil Dekan I (Bidang Akademik), sedangkan 

Organisasi penjaminan mutu di lakukan oleh 

Gugus Kendali Mutu/GKM 

1. Senat Fakultas merupakan badan normatif 

tertinggi di lingkungan Fakultas yang 

memiliki wewenang untuk menjabarkan 

kebijakan dan peraturan universitas. Senat 

Fakultas terdiri atas guru besar, Dekan, para 

Wakil Dekan, Ketua Jurusan/Kepala 

Bagian/Ketua Program Studi, dan wakil 

dosen. Tugas Senat Fakultas yang 

berkaitan dengan penjaminan mutu 

adalah: 

a. Merumuskan rencana dan kebijakan 

akademik Fakultas. 

b. Merumuskan norma dan tolok ukur bagi 

pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas. 
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2. Dekan bertanggungjawab atas 

penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat,Dekan 

bertanggungjawab atas kegiatan mutu 

akademik di Fakultas.  Dalam mengemban 

tanggungjawab akademik, Dekan dibantu oleh 

Wakil Dekan I (Bidang Akademik). 

3. Wakil Dekan I  bertanggungjawab atas 

tersusunnya: 

a. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu 

Internal,  

b. Manual SPMI dan  

c. Standar SPMI Fakultas. 

d. Borang dan Formulir 

e. Manual Prosedur /SOP/IKyang selaras 

dengan Standar Akademik di tingkat 

universitas. 

4. Wakil Dekan I bersama Komisi Koordinasi 

Kegiatan Akademik (GKM) bertugas untuk 

melaksanakan kegiatan mutu akademik di 

tingkat Fakultas. Dalam melaksanakan 

tugasnyadibantu oleh  beberapa Tim 
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Koordinasi Semester (UKM) pada tiap 

program studi. 

5. GJM Fakultas terdiri dari : Wakil Dekan I 

(Sebagai ketua), para ketua dan wakil ketua 

program studi yang mempunyai tugas : 

a. Melakukan evaluasi proses pembelajaran 

semester 

b. Menyusun laporan hasil evaluasi proses 

pembelajaran 

c. Membahas dan menindaklanjuti laporan 

dari UKM. 

d. Membuat evaluasi diri program studi. 

e. Memperbaiki proses belajar mengajar. 

f. Mengirim hasil evaluasi diri program 

studi. 

GKM mengadakan rapat minimal dua kali 

dalam satu tahun atau setiap semester. 

Laporan evaluasi diberikan oleh WD-I kepada 

Dekan untuk dibahas dalam rapat pimpinan 

Fakultas. 

6. Tiap Fakultas memiliki  Gugus Kendali Mutu 

yang terdiri dari ketua, sekretaris dan 
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beberapa anggota. ( dapat dibentuk dengan 

SK.Rektor maupun SK.Dekan) 

Tugas Gugus Kendali Mutu adalah membantu 

Wakil Dekan I dalam pengembangan sistem 

penjaminan mutu yang mencakup antara lain: 

b. Penjabaran Kebijakan SPMI Universitas 

ke dalam Kebijakan SPMI Fakultas 

c. Penjabaran Manual SPMI Universitas ke 

dalam Manual SPMI seseuai Standar 

SPMI Fakultas (Akademik dan Non 

Akademik). 

d. Penjabaran Standar SPMI sesuai dengan 

Kebutuhan Fakultas atau Program Studi 

e. Sosialisasi sistem penjaminan mutu di 

Fakultas 

7. Dalam melaksanakan tugasnya Gugus 

Kendali Mutu melakukan konsultasi dan 

koordinasi dengan SPMI di tingkat 

universitas. Gugus Kendali Mutu memastikan 

Kaprodi dapat menyusun atau mendapatkan 

dokumen mutu yang sesuai dan memastikan 
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GKM dan UKM menjalankan fungsinya 

dengan baik. 

8. Dekan menerima laporan audit mutu 

(termasuk permintaan tindakan koreksi/PTK) 

dari Tim Auditor. Dekan melakukan 

koordinasi tindaklanjut atas PTK, 

memperbaiki sistem sesuai PTK dengan 

melaksanakan rapat tinjauan managemen 

mutu bersama GKM. 

9. Setiap tahun Senat Fakultas menerima laporan 

evaluasi diri serta laporan audit mutu 

akademik internal dari dekan. Senat Fakultas 

akan mempelajari kedua laporan tersebut dan 

menentukan kebijakan dan peningkatan 

sistem managemen mutu di tingkat 

Fakultasuntuk peningkatan mutu pendidikan. 

10. Ketua Program Studi bertanggungjawab atas 

tersusunnya: 

a. Spesifikasi Program Studi (SP) mengacu 

pada buku standar kompetensi lulusan 

IAILM SURYALAYA. 

b. Manual Prosedur (MP) / SOP 
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c. Instruksi Kerja (IK) yang sesuai dengan 

standar Akademik, Manual Akademik, 

dan Manual Prosedur Tingkat Fakultas 

d. Pelaksanaan Standar Akademik sesuai 

dengan SP, MP dan IK. 

e. Evaluasi pelaksanaan Standar Akademik. 

f. Pengendalian PelaksanaanStandar 

Akademik. 

g. Tindakan perbaikan pelaksanaan Standar 

Akademik. 

h. Peningkatan Standar Akademik secara 

berkelanjutan 

11. Dalam melaksanakan tanggung jawab 

tersebut Ketua Program Studi dibantu  Tim 

Koordinasi Semester (UKM) 

12. UKM dibentuk pada tingkat program studi.  

UKM merupakan kelompok kerja dosen dan 

mahasiswa.  Pengelompokan dosen ke dalam 

UKM dilakukan dengan pendekatan yang 

sesuai dengan keadaan program studi, 

misalnya jumlah UKM dapat disamakan 
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dengan jumlah program studi.  Ketua UKM 

dipilih di antara dosen anggota. 

UJM bertugas untuk: 

a. Membantu pengelola program studi 

dalam kelancaran kegiatan akademik 

semester. 

b. Membahas proses belajar mengajar yang 

sedang berlangsung. 

c. Membuat laporan tentang penilaian 

program studi dan kegiatan program studi 

untuk disampaikan kepada GKM 
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Kedudukan Lembaga Penjaminan Mutu dalam 

struktur organisasi pada tingkat universitas dan  

tingkat fakultas dapat di jelaskan seperti pada 

gambar  berikut: 

 

        :  Jalur Struktural 

:     :  Jalur Konsultasi 
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Catatan: 

1. Bagi Fakultas yang memiliki Jurusan dan 

program studi yang cukup banyak dan memiliki 

sumber daya manusia (dosen) yang mencukupi 

maka struktur organisasi bisa menggunakan 

struktur organisasi yang lebih lengkap dengan 

menambah UKM, namun pembagian tugas harus 

jelas sehingga bisa lebih efektif. 

2. UKM dibentuk pada tingkat 

jurusan/bagian/program studi dan 

beranggotakan: 

a. Pengelola program studi, sekretaris jurusan 

atau pembantu pengurus jurusan bidang 

akademik.Para ketua UJM dan seorang dosen 

anggota tiap UJM Beberapa mahasiswa. 

b. Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut 

Ketua Jurusan/Kepala Bagian/Ketua Program 

Studi dibantu oleh Tim Koordinasi Kegiatan 

Akademik (UKM) dan beberapa anggota Tim 

Koordinasi Semester (UKM).   

c. UKM bertugas untuk: 
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a. Menyusun laporan hasil evaluasi proses 

pembelajaran. 

b. Melakukan evaluasi proses pembelajaran 

semester. 

3. UJM mengadakan rapat minimal satu kali dalam 

satu semester (di akhir semester). Laporan 

evaluasi dikirim oleh Ketua Jurusan/Kepala 

Bagian/Ketua Program Studi kepada Dekan 

untuk dibahas dalam GKM 

4. Manager Program Audit Mutu Internal (MP-

AMI) dipegang langsung oleh Kepala SPM-

IAILM SURYALAYA. 

5. MP-AMI dapat dibentuk di Fakultas yang 

memiliki jurusan dan program studi yang banyak 

dan memiliki program audit mutu internal di 

tingkat fakultas tersendiri. 

Ketua penjaminan mutu di tingkat fakultas 

adalah ketua Gugus Jamin Mutu (GKM) 
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 ORGANISASI PENJAMINAN MUTU

TINGKAT LEMBAGA,BIRO DAN UPT 

1. Kepala lembaga bertanggung jawab 

mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu di 

lembaga berdasarkan Kebijakan Mutu IAILM 

SURYALAYA dan petunjuk 

pelaksanaannya.Sekretaris lembaga 

bertanggung jawab melaksanakan Sistem 

Penjaminan Mutu di tingkat lembaga. 

2. Kepala UPT bertanggungjawab 

mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu di 

tingkat UPT berdasarkan Kebijakan Mutu 

IAILM SURYALAYA dan petunjuk 

pelaksanaannya.Sekretaris UPT 

bertanggungjawab melaksanakan Sistem 

Penjaminan Mutu di tingkat UPT. 

3. Kepala Biro bertanggungjawab 

mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu di 

tingkat biro berdasarkan Kebijakan Mutu 

IAILM SURYALAYA dan petunjuk 

pelaksanaannya; danKepala Bagian 

8.3
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bertanggung jawab pada pelaksanakan Sistem 

Penjaminan Mutu di tingkat bagian. 

 

LAMPIRAN 1 : DOKUMEN MUTU DAN 

DOKUMEN AKADEMIK 
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BAB IX 

PENUTUP 

 

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal 

(SPMI) merupakan pedoman bagai pengelolaan 

penjaminan mutu IAILM SURYALAYA. Kebijakan 

ini diharapkan dijadikan acuan oleh seluruh unit kerja 

di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, 

Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Biro, Direktorat dan 

Satuan  dalam merancang, menyusun, melaksanakan, 

memonitoring, mengevaluasi atau mengendalikan, 

serta pelaksanaan audit internal berbagai Standar SPMI 

yang telah ditetapkan dengan perangkat Standar 

Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang) 

yang telah ditentukan.  

Dalam upaya pencapaian visi dan misi 

dengan standar mutu yang telah ditetapkan, maka 

pimpinan IAILM SURYALAYA menghimbau dan 

mengajak seluruh unit di lingkungan IAILM 

SURYALAYA baik akademik maupun non akademik 

untuk berkomitmen dan memiliki kesadaran bersama 

untuk berperan serta dalam melaksanakan penjaminan 

mutu sesuai dengan tugas, fungsi, peran dan 
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tanggungjawabnya masing-masing. Komitemen 

seluruh komponen tersebut diharapkan dapat 

mempercepat pencapain visi dan misi IAILM 

SURYALAYA sebagai perguruan tinggi Islam 

terkemuka. 
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