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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, kami mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

memberikan waktu dan kesehatan sehingga bisa menyelesaikan penulisan buku pedoman 

sistem penjaminan  mutu internal. Penulisan buku pedoman ini didasari oleh Permenristekdikti 

No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). 

Penjaminan mutu merupakan kegiatan pengelolaan perguruan tinggi untuk peningkatan mutu 

secara konsisten dan berkelanjutan. Penjaminan mutu STIKes IKIFA salah satunya 

dilaksanakan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Buku pedoman ini diharapkan 

dapat menjadi acuan dalam merencanakan, melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi dan 

menindaklanjuti kegiatan di STIKes IKIFA untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai 

dengan standar nasional Pendidikan. 

Penyusunan buku pedoman ini masih jauh dari sempurna sehingga perlu adanya saran dan 

masukan dari berbagai pihak agar lebih lengkap dan dapat dijadikan sebagai acuan. 

Terimakasih kami ucapkan juga pada seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak 

langsung turut mendukung proses penyusunan buku Pedoman SPMI ini. Semoga buku ini bisa 

bermanfaat dalam mengimplementasi SPMI di STIKes IKIFA. 

 

Jakarta, 5 Agustus 2020 

Ketua UPMI 

 

 

Alifa Sabrina, S.Pd.,M.Pd. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib 

dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-

undang No.12 Tahun 2012 dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 

bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan 

berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh 

perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Pelaksanaan dan 

implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk 

meningkatkan daya saing perguruan tinggi.  

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu 

Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, 

dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME 

direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT 

dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran 

penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan 

status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau progam studi. SPMI dan SPME 

mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan 

akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan 

pendidikan tinggi, sedangkan kualitas menjadi tujuan utamanya. Hal ini menunjukkan 

bahwa mutu adalah tujuan utama dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan 

yang menjadi kewenangan perguruan tinggi. 

 

B. Tujuan Penyusunan Pedoman SPMI 

Penyusunan pedoman SPMI ini bertujuan sebagai gambaran pelaksanaan sistem penjaminan 

mutu di STIKes IKIFA dan sebagai acuan dalam mengimplementasikan sistem penjaminan 

mutu.  
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BAB II 

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI 

 

A. Landasan Hukum Sistem Penjaminan Mutu 

1. UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

a. Pasal 7 ayat (3) huruf c  

Tugas dan wewenang Mendikbud atas penyelenggaraan pendidikan tinggi meliputi 

peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang 

berkeadilan, dan akses pendidikan tinggi secara berkelanjutan. 

b. Bab III UU Dikti : Penjaminan Mutu  

Terdiri atas 5 (lima) bagian sebagai berikut.  

1) Bagian Kesatu : Sistem Penjaminan Mutu  

2) Bagian Kedua : Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)  

3) Bagian Ketiga : Akreditasi  

4) Bagian Keempat : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi(PD Dikti)  

5) Bagian Kelima : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti)  

c. Pasal 51 

Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah 

menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).  

d. Pasal 52  

SPM Dikti ditetapkan oleh Mendikbud dan merupakan kegiatan sistemik untuk 

meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM 

Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan 

peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).  

2. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Tinggi 

a. Pasal 3 ayat 1-4 

1) SPM Dikti Terdiri dari: 

a) Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan 

tinggi;  

b) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui 

akreditasi; dan  

c) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) sebagai dasar pelaksanaan 

SPMI dan SPME.  
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2) SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan 

oleh perguruan tinggi 

3) SPME direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan 

oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau 

Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan 

kewenangan masing-masing 

4) luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BANPT atau 

LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau 

program studi 

b. Pasal 5 ayat 1 

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:  

1) Penetapan Standar Pendidikan Tinggi;  

2) Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;  

3) Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi  

4) Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan  

5) Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.  

c. Pasal 5 ayat 3 

SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu 

bidang:  

1) Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat; dan  

2) Nonakademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan 

prasarana  

d. Pasal 6 ayat 1 dan 2 

1) SPME yang dilakukan melalui akreditasi memiliki siklus kegiatan yang terdiri 

atas:  

a) Tahap Evaluasi Data dan Informasi;  

b) Tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; dan  

c) Tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat 

Terakreditasi.  

2) SPME dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT dan/atau LAM sesuai 

dengan kewenangan masing-masing. 
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e. Pasal 7 

Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan 

disimpan oleh perguruan tinggi dalam PDDikti. 

 

B. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Pendidikan Tinggi 

1. Pengertian SPM Dikti 

Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan 

berkelanjutan. Mutu STIKes IKIFA adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan 

STIKes IKIFA dengan Standar STIKes IKIFA yang terdiri atas SN Dikti dan Standar 

Dikti yang ditetapkan oleh STIKes IKIFA.  

2. Tujuan SPM STIKes IKIFA  

Menjamin pemenuhan Standar STIKes IKIFA secara sistemik dan berkelanjutan 

sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap perguruan tinggi di Indonesia. 

3. Fungsi SPM STIKes IKIFA 

Mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh setiap unit pelaksana teknis di 

lingkungan STIKes IKIFA untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. 

4. Budaya Mutu 

Pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan standar STIKes IKIFA yang 

dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan di lingkungan STIKes IKIFA 

 

C. Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Internal  

Mekanisme SPM Dikti diawali oleh STIKes IKIFA dengan mengimplementasikan SPMI 

melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu terdiri atas:  

1. Penetapan (P) Standar STIKes IKIFA, yaitu kegiatan penetapan standar atau ukuran 

yang terdiri atas SN Dikti dan Standar STIKes IKIFA;  

2. Pelaksanaan (P) Standar STIKes IKIFA, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau 

ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar STIKes IKIFA;  

3. Evaluasi (E) pelaksanaan Standar STIKes IKIFA, yaitu kegiatan pembandingan antara 

luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri 

atas SN Dikti dan Standar STIKes IKIFA;  

4. Pengendalian (P) Standar STIKes IKIFA, yaitu kegiatan analisis penyebab standar 

atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar STIKes IKIFA yang tidak tercapai 

untuk dilakukan tindakan koreksi; dan  
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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 atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan.  

Setelah satu atau beberapa siklus SPMI diimplementasikan oleh perguruan tinggi, SPMI 

sebagai suatu sistem secara utuh perlu dievaluasi dan kemudian dikembangkan secara 

berkelanjutan oleh STIKes IKIFA. 

 

D. Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Eksternal  

Sistem penjaminan mutu eksternal STIKes IKIFA dilakukan melalui akreditasi baik 

program studi maupun perguruan tinggi. STIKes IKIFA mengajukan permintaan akreditasi 

program studi kepada LAMPTKes dan akreditasi perguruan tinggi pada BANPT untuk 

mempertahankan atau meningkatkan status akreditasi. Pelaksanaan akreditasi oleh LAM 

dan BANPT dijalankan melalui tahap EPP berdasarkan Permenristekdikti No.32 Tahun 

2016 Pasal 45 ayat 2 dan pasal 46-48, yaitu: 

1. Evaluasi data dan informasi 

2. Penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi 

3. Pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi.  

 

E. Mekanisme Pengelolaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) 

PDDikti adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan 

tinggi yang terintegrasi secara nasional.  Permenristekdikti No.61 Tahun 2016 tentang 

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi merumuskan tujuan dari PDDikti adalah untuk:  

1. Mewujudkan basis data tunggal dalam perencanaan, pengaturan, pembinaan, dan 

pengawasan pendidikan tinggi;  

2. Mewadahi pertukaran data pendidikan tinggi bagi semua unit kerja di lingkungan 

kementerian agar tercipta konsistensi data di semua unit kerja dan mendorong 

peningkatan kualitas data secara sistematis;  

3. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan sinergi kegiatan pengumpulan data yang 

terintegrasi dalam satu pangkalan data untuk bersama-sama digunakan oleh 

kementerian dan seluruh pemangku kepentingan;  

4. Menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran sistem penjaminan mutu internal 

yang dilakukan oleh perguruan tinggi;  
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5. Menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran sistem penjaminan mutu eksternal 

atau akreditasi program studi dan perguruan tinggi yang dilakukan oleh badan 

akreditasi nasional perguruan tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri;  

6. Menyediakan informasi bagi kementerian dalam melakukan pengaturan, perencanaan, 

pengawasan, pemantauan, evaluasi, serta pembinaan dan koordinasi pendidikan tinggi;  

7. Menyediakan informasi bagi masyarakat mengenai kinerja program studi dan 

perguruan tinggi; dan  

8. Menyediakan data bagi peningkatan standar Perguruan Tinggi secara nasional.  

 

Menurut pasal 10 Permenristekdikti No.61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan 

Tinggi, STIKes IKIFA harus menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

ke PDDikti secara berkala pada semester ganjil, semester genap, dan semester antara yang 

meliputi: 

1. Pembelajaran;  

Laporan tentang pembelajaran paling sedikit memuat: 

a. Rencana studi; yang dilaporkan untuk semester ganjil dan semester genap paling 

lambat 2 (dua) bulan sejak perkuliahan dimulai.  

b. Hasil studi; yang dilaporkan untuk semester ganjil dan semester genap paling 

lambat 2 (dua) bulan setelah perkuliahan selesai.  

Pelaporan rencana studi dan hasil studi semester antara paling lambat 1 (satu) bulan 

setelah perkuliahan selesai.  

2. Penelitian; dan  

3. Pengabdian masyarakat.  
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BAB III 

SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL STIKES IKIFA 

 

A. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu 

SPM Dikti berdasarkan permenristekdikti No.62 Tahun 2016 terdiri atas SPMI dan 

SPME. 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 demikian, 

STIKes IKIFA mengembangkan sendiri SPMI antara lain sesuai dengan latar belakang 

sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian STIKes IKIFA, jumlah program studi dan 

sumber daya manusia, sarana dan prasarana perguruan tinggi tersebut tanpa campur tangan 

pihak lain.  Terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI setiap perguruan tinggi. 

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. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama 

tersebut harus dilakukan STIKes IKIFA dalam melaksanakan SPMI. Sesuai dengan istilah 

“Internal” di dalam SPMI, kelima langkah tersebut harus dilaksanakan secara internal oleh 

STIKes IKIFA. Pihak eksternal dapat dilibatkan bukan dalam SPMI melainkan dalam 

SPME, yaitu melalui proses akreditasi. Akreditasi perguruan tinggi dilaksanakan oleh 

BAN-PT, sedangkan akreditasi program studi dilaksanakan oleh LAM. 

Lima langkah utama di dalam SPMI suatu perguruan tinggi berkaitan erat dengan 

standar STIKes IKIFA dalam SPMI. Menurut Pasal 54 UU Dikti, standar yang harus 

digunakan di dalam SPMI setiap perguruan tinggi adalah SN Dikti yang ditetapkan oleh 

Mendikbud dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan 

mengacu pada SN Dikti. 

SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan 

ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada 

Masyarakat. Sementara itu, Standar Dikti yang ditetapkan oleh STIKes IKIFA terdiri atas 

sejumlah standar dalam bidang akademik dan bidang nonakademik yang melampaui SN 

Dikti. 

Permenristekdikti No.61 Tahun 2016 mengatakan bahwa laporan data, informasi 

penerapan, dan luaran sistem penjaminan mutu baik internal dan eksternal dilakukan 

melalui PDDikti sehingga STIKes IKIFA membentuk PD Dikti yang menyimpan data dan 

informasi yang akurat, valid, dan mutakhir yang dapat digunakan untuk mengukur 
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ketercapaian atau pemenuhan Standar Dikti di dalam SPMI perguruan tinggi tersebut, 

sealigus dapat pula digunakan oleh LAM atau BAN-PT untuk melakukan akreditasi. 

 

B. Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal 

Prinsip SPMI di STIKes IKIFA yang sesuai dengan UU Dikti adalah sebagai berikut:  

1. Otonom  

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap 

perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi (Jurusan, Departemen, 

Sekolah, atau istilah lain) maupun pada aras perguruan tinggi.  

2. Terstandar  

SPMI menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh Mendikbud dan Standar Dikti 

yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.  

3. Akurasi  

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.  

4. Berencana dan Berkelanjutan  

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, 

yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti 

yang membentuk suatu siklus.  

5. Terdokumentasi  

Seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis dalam suatu 

dokumen.  

 

C. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal 

SPMI STIKes IKIFA bertujuan menjamin pemenuhan standar STIKes IKIFA secara 

berencana dan berkelanjutan untuk menanamkan budaya mutu serta meningkatkan mutu 

STIKes IKIFA. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap unit kerja telah 

mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar. Seberapa jauh STIKes IKIFA 

melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan 

STIKes IKIFA tersebut merupakan perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI, yaitu untuk: 

1. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi tersebut 

2. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) perguruan tinggi 

tersebut. 

SPMI STIKes IKIFA berfungsi melakukan pengendalian pada penyelenggaraan 

kegiatan di STIKes IKIFA yang merupakan pemenuhan standar yang telah ditetapkan 
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STIKes IKIFA. SPMI juga berfungsi sebagai sarana memperoleh peringkat akreditasi dan 

memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan STIKes IKIFA. Diharapkan dengan 

pelaksanaan SPMI yang berkelanjutan juga menanamkan budaya mutu pada setiap unit 

kerja. 

 

D. Organisasi Sistem Penjaminan Mutu STIKes IKIFA 

Agar pelaksanaan SPMI STIKes IKIFA pada semua unit dan aras dapat berjalan lancar 

dan terkoordinasi secara efektif, maka STIKes IKIFA membentuk sebuah unit kerja yang 

secara khusus bertugas menyiapkan, merencakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, 

mengendalikan, mengevaluasi, dan mengembangkan SPMI STIKes IKIFA. 

Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi dari unit 

SPMI STIKes IKIFA yaitu Unit Penjamin Mutu Internal (UPMI): 

1. Struktur Organisasi UPMI 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tugas Pokok dan Fungsi 

b. Membantu Ketua STIKes IKIFA dalam menyusun Statuta beserta perubahannya 

terkait pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal; 

c. Membantu Ketua STIKes IKIFA dalam menyusun dan/atau mengubah rencana 

pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun dalam pelaksanaan sistem 

penjaminan mutu internal; 

d. Membantu Ketua STIKes IKIFA dalam menyusun dan/atau mengubah rencana 

strategis 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal; 

e. Menyusun dan/atau mengubah dokumen kebijakan mutu, manual mutu, standar 

mutu dan buku form STIKes IKIFA, berkoordinasi dengan Senat Akademik untuk 

selanjutnya disahkan oleh Yayasan Pendidikan IKIFA (Dewan Senat dan 

Pendidikan); 

Ka. UPMI 

Anggota 

UPMI 

Anggota 

UPMI 
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f. Membantu pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh 

pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik, baik yang dilaksanakan oleh 

Program Studi, PIK, UPT Perpustakaan, dan UPT Laboratorium; 

g. Melaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala maupun 

berdasarkan kebutuhan/permintaan Ketua STIKes IKIFA; 

h. Memberikan rekomendasi upaya perbaikan/peningkatan berdasarkan temuan dari 

hasil pelaksanaan AMI untuk selanjutnya dibahas dalam RTM; 

i. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan 

sistem penjaminan mutu kepada Ketua STIKes IKIFA; 

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam rangka pelaksanaan tugas-

tugas dalam ruang lingkup pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal, 

pengembangan suasana akademik atau kegiatan institusi lainnya. 

3. Identitas Unit Penjaminan Mutu 

Nama : Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) 

Alamat : STIKes IKIFA,  Jl. Buaran II No.30A, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur 

Telepon: (021) 86615593 

Email : upmi.ikifa@gmail.com 

Homepage : ikifa.ac.id 

 

E. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu STIKes IKIFA 

Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah seperangkat dokumen yang 

digunakan untuk memantau penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan 

peningkatan standar SPMI. Dokumen SPMI yang dibuat oleh STIKes IKIFA meliputi: 

1. Dokumen Kebijakan SPMI 

Dokumen Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana 

STIKes IKIFA memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam 

penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu di STIKes IKIFA. 

Buku kebijakan mutu STIKes IKIFA disusun untuk memberikan arah dan landasan 

pengembangan kebijakan mutu STIKes IKIFA. Sasaran penyusunan adalah terjadinya 

peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan 

STIKes IKIFA. Dokumen Kebijakan SPMI STIKes IKIFA memuat uraian tentang:  

a. Visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;  

b. Latar belakang perguruan tinggi menjalankan SPMI;  

c. Luas lingkup kebijakan SPMI (misalnya: akademik dan nonakademik);  

mailto:upmi.ikifa@gmail.com
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d. Daftar dan definisi istilah dalam dokumen SPMI;  

e. Garis besar kebijakan SPMI pada perguruan tinggi antara lain:  

1) Tujuan dan strategi SPMI;  

2) Asas atau prinsip pelaksanaan SPMI;  

3) Manajemen SPMI, yaitu PPEPP;  

4) Struktur organisasi dan tata kelola SPMI;  

5) Jumlah dan nama semua Standar Dikti dalam SPMI.  

f. Informasi singkat tentang Buku/Dokumen SPMI lain, yaitu Buku/Dokumen 

Manual SPMI, Buku/Dokumen Standar SPMI, dan Buku/Dokumen Formulir 

SPMI;  

Dokumen Kebijakan SPMI bermanfaat untuk:  

a. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal Perguruan Tinggi tentang 

garis besar SPMI;  

b. Menjadi dasar bagi penyusunan dan penetapan Buku/Dokumen Manual SPMI, 

Buku/Dokumen Kebijakan SPMI Standar SPMI, dan Buku/Dokumen Kebijakan 

SPMI Formulir SPMI;  

c. Membuktikan bahwa SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan 

terdokumentasikan.  

2. Dokumen Manual SPMI 

Dokumen Manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, 

atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan 

Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras 

perguruan tinggi. Dokumen Manual SPMI STIKes IKIFA memuat antara lain uraian 

tentang:  

a. Tujuan dan maksud manual SPMI;  

b. Luas lingkup manual SPMI:  

1) Manual penetapan standar dikti;  

2) Manual pelaksanaan standar dikti;  

3) Manual evaluasi pelaksanaan Standar Dikti;  

4) Manual pengendalian pelaksanaan Standar Dikti;  

5) Manual peningkatan Standar Dikti;  

c. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan dalam implementasi SPMI oleh 

pemangku kepentingan internal perguruan tinggi;  
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d. Pihak yang bertanggung jawab mengerjakan berbagai hal dalam implementasi 

SPMI;  

e. Uraian tentang bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilaksanakan;  

f. Rincian formulir/borang/proforma yang harus dibuat dan digunakan dalam 

implementasi SPMI;  

Dokumen Manual SPMI bermanfaat untuk:  

a. Memandu para pejabat struktural dan/atau unit SPMI, maupun dosen serta tenaga 

kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan kewenangan 

masing-masing;  

b. Menunjukkan cara mencapai visi perguruan tinggi yang dijabarkan dalam Standar 

Dikti yang harus dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.  

c. Membuktikan secara tertulis bahwa SPMI pada perguruan tinggi yang bersangkutan 

dapat dan telah siap dilaksanakan.  

Manual SPMI STIKes IKIFA terdiri dari: 

a. Manual Penetapan Standar SPMI STIKes IKIFA 

b. Manual Pelaksanaan Standar SPMI STIKes IKIFA 

c. Manual Evaluasi Standar SPMI STIKes IKIFA 

d. Manual Pengendalian Standar SPMI STIKes IKIFA 

e. Manual Peningkatan Standar SPMI STIKes IKIFA 

3. Dokumen Standar SPMI 

Dokumen Standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau 

spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi STIKes IKIFA 

untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan 

internal dan eksternal STIKes IKIFA. Dokumen Standar SPMI STIKes IKIFA memuat 

antara lain uraian tentang: 

a. Definisi istilah 

b. Rasional Standar STIKes IKIFA 

c. Pernyataan isi Standar STIKes IKIFA 

d. Strategi pencapaian Standar STIKes IKIFA 

e. Indikator pencapaian Standar STIKes IKIFA 

f. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar STIKes IKIFA 

g. Referensi 

Dokumen Standar SPMI (Standar Mutu) berfungsi sebagai: 
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a. Alat ukur dalam mencapai visi, misi, dan tujuan STIKes IKIFA 

b. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu STIKes IKIFA 

c. Tolok ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan STIKes IKIFA oleh 

pemangku kepentingan internal STIKes IKIFA 

d. Bukti kepatuhan STIKes IKIFA pada peraturan perundang-undangan dan bukti 

kepada masyarakat bahwa STIKes IKIFA memiliki dan memberikan layanan 

pendidikan tinggi sesuai dengan standar. 

Standar SPMI STIKes IKIFA mengacu pada Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan satu kesatuan yang 

tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Standar SPMI 

STIKes IKIFA terdiri dari : 

a. Standar Pendidikan Tinggi STIKes IKIFA terdiri atas:  

1) Standar kompetensi lulusan;  

2) Standar isi pembelajaran;  

3) Standar proses pembelajaran;  

4) Standar penilaian pendidikan pembelajaran;  

5) Standar dosen dan tenaga kependidikan;  

6) Standar sarana dan prasarana pembelajaran;  

7) Standar pengelolaan pembelajaran; dan 

8) Standar pembiayaan pembelajaran. 

b. Standar Penelitian STIKes IKIFA terdiri atas:  

1) Standar hasil penelitian;  

2) Standar isi penelitian;  

3) Standar proses penelitian;  

4) Standar penilaian penelitian;  

5) Standar peneliti;  

6) Standar sarana dan prasarana penelitian;  

7) Standar pengelolaan penelitian; dan  

8) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 

c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat STIKes IKIFA terdiri atas:  

1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;  

2) Standar isi pengabdian kepada masyarakat;  

3) Standar proses pengabdian kepada masyarakat;  

4) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;  
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5) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;  

6) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; 

7) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan  

8) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 

d. Standar Non Akademik terdiri atas : 

1) Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan); 

2) Standar Kerjasama; 

3) Standar Keamahsiswaan; 

4) Standar Tata Pamong; 

5) Standar Sistem Informasi; 

6) Standar Kesejahteraan; 

7) Standar Sumber Daya Manusia; 

8) Standar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L); dan 

9) Standar Peningkatan Mutu Berkelanjutan. 

 

4. Dokumen Formulir SPMI 

Dokumen Formulir SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan 

formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar STIKes 

IKIFA dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu 

ketika Standar STIKes IKIFA diimplementasikan. Dokumen Formulir SPMI STIKes 

IKIFA memuat antara lain uraian tentang berbagai macam maupun jumlah 

formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar STIKes 

IKIFA sesuai dengan peruntukan setiap Standar. Dokumen Formulir berfungsi sebagai: 

a. Alat untuk pemenuhan standar SPMI STIKes IKIFA 

b. Bukti otentik terhadap implementasi SPMI STIKes IKIFA 

 

F. Implementasi Sistem Penjaminan mutu 

SPMI pada STIKes IKIFA dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya 

berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka STIKes 

akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan 

serangkaian aktifitas yang tepat. Siklus SPMI untuk setiap standar diatas dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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Uraian masing – masing siklus sebagai berikut ; 

1. Tahap penetapan standar SPMI STIKes IKIFA merupakan tahapan ketika seluruh 

Standar SPMI bidang akademik dan non-akademik di tingkat perguruan tinggi 

dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) 

hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Ketua STIKes.  Berikut ini adalah 

langkah – langkah dalam penetapan standar SPMI : 

a. Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan standar dikti 

antara lain : peraturan perundangan – undangan di bidang pendidikan tinggi, visi, 

misi, dan tujuan STIKes IKIFA, hasil SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, 

Treaths). 

b. Melakukan studi banding dan menyelenggarakan pertemuan dengan stakeholders 

jika perlu untuk mendapat saran, bahan pemikiran, ide, atau informasi yang dapat 

digunakan untuk merumuskan standar STIKes IKIFA. 

c. Menetapkan pemberlakuan standar SPMI tersebut dengan peraturan Ketua STIKes. 

2. Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar SPMI STIKes IKIFA merupakan tahapan 

ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan 

pendidikan di tingkat perguruan tinggi termasuk seluruh struktural, tenaga pendidik 

(dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, 

wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing.  

3. Tahap evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI STIKes IKIFA yang 

dilaksanakan oleh UPMI untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil 

pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan yang selanjutnya dilaporkan 

kepada Ketua STIKes. Tahap evaluasi pelaksanaan standar di STIKes IKIFA dilakukan 

dengan monitoring, evaluasi diri, dan audit mutu internal. Pelaksanaan audit di STIKes 

IKIFA setiap 1 tahun sekali sesuai siklus PPEPP. 

4. Tahap pengendalian merupakan tahapan ketika seluruh isi standar SPMI STIKes 

IKIFA yang dilaksanakan di seluruh tingkat perguruan tinggi dan seluruh struktural, 
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tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam 

melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan pemantauan atau 

pengawasan dan pengendalian oleh UPMI. 

5. Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI STIKes IKIFA merupakan tahapan 

ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus SPMI telah dikaji ulang untuk 

ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada 

siklus dan tahun akademik berikutnya. Penentuan pengembangan/peningkatan Standar 

SPMI di tahun berikutnnya didasarkan pada hasil Audit Internal yang dilaksanakan oleh 

UPMI, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal dengan melakukan 

pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja. 

Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang 

bersangkutan dan melaporkan kepada Ketua STIKes untuk ditindaklanjuti guna 

peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru. 

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan STIKes IKIFA 

secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya dengan 

menggunakan standar dan manual SPMI STIKes IKIFA yang telah ditetapkan. Hasil 

evaluasi diri dilaporkan ke Ketua STIKes dan seluruh staf pada unit bersangkutan. Hasil 

dari evaluasi diri Ketua STIKes akan menentukan langkah atau tindakan yang harus 

dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu STIKes IKIFA. 
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BAB IV 

SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL 

 

A. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) 

SPME atau akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan 

program studi dan perguruan tinggi. Dengan perkataan lain, akreditasi program studi adalah 

kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi, sedangkan akreditasi 

perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi. 

SPME merupakan salah satu subsistem dari SPM Dikti di samping dua subsistem 

lainnya yang masing-masing disebut subsistem SPMI dan subsistem PD Dikti. SPME atau 

akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan 

tinggi untuk penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi 

dan/atau perguruan tinggi. Menurut Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 60 ayat (4) UU Dikti, 

program studi diselenggarakan atas izin Mendikbud setelah memenuhi persyaratan 

minimum akreditasi, sedangkan perguruan tinggi yang didirikan harus memenuhi standar 

minimum akreditasi.  

Akreditasi program studi dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang 

dapat dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat, sedangkan akreditasi perguruan tinggi 

dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Adapun LAM 

dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat berdasarkan cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu 

yang ditetapkan dalam Permendikbud. LAM berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan dapat 

membentuk perwakilan di setiap wilayah kerja LLDikti. Perwakilan LAM di setiap wilayah 

LLDikti berfungsi memberikan dukungan teknis dan administratif pelaksanaan akreditasi 

program Studi. 

 

B. Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Eksternal 

SPME atau akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi dilakukan berdasarkan 

prinsip:  

1. Independen  

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya dilakukan secara mandiri, 

bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun.  

2. Akurat  

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya didasarkan pada data dan 

informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.  
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3. Obyektif  

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya bebas dari pengaruh 

kepentingan subjektif dan berdasarkan data serta informasi faktual yang tersedia.  

4. Transparan  

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya dilakukan berdasarkan 

standar dan mekanisme yang diketahui dan dapat diakses oleh asesor maupun program 

studi dan/atau perguruan tinggi yang dinilai kelayakannya.  

5. Akuntabel  

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya dapat dipertanggung-

jawabkan kepada pemangku kepentingan. 

 

C. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal 

SPME atau akreditasi bertujuan:  

1. Menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang 

mengacu pada SN Dikti;  

2. Menjamin mutu program studi dan perguruan tinggi secara eksternal, baik bidang 

akademik maupun nonakademik, untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan 

masyarakat.  

Adapun hasil SPME atau akreditasi berfungsi sebagai luaran proses SPME atau akreditasi 

berupa status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. 

 

D. Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Eksternal 

Pelaksanaan akreditasi oleh LAM dan BANPT dijalankan melalui tahap EPP berdasarkan 

Permenristekdikti No.32 Tahun 2016, yaitu: 

1. Evaluasi data dan informasi 

LAM atau BANPT melalui asesor melakukan evaluasi kecukupan atas data dan 

informasi Program Studi atau Perguruan Tinggi dengan menggunakan data pada 

PDDikti dan instrumen akreditasi 

2. Penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi 

LAM atau BAN-PT mengolah dan menganalisis data dan informasi dari STIKes IKIFA 

untuk menetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau 

Perguruan Tinggi; dan mengumumkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi 

Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sesuai kewenangan masing-masing.  

3. Pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi.  
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LAM atau BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat 

status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi 

yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi dari:  

a. PDDikti;  

b. Fakta hasil asesmen lapang;  

c. Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi; dan/atau  Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) harus dilakukan oleh setiap perguruan tinggi 

dengan melaksanakan suatu siklus yang dimulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, 

pengendalian, dan peningkatan (PPEPP). STIKes IKIFA berusaha untuk 

mengimplementasikan SPMI dimulai dari setiap unit kerja di lingkungan STIKes IKIFA 

sehingga diharapkan akan mampu membangun budaya mutu disetiap unit kerja pada khususnya 

dan di STIKes IKIFA pada umumnya. Pelaksanaan SPMI yang sistematis dan berkelanjutan 

diharapkan dapat meningkatkan mutu STIKes IKIFA. 

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak atas bantuannya dalam penyusunan 

pedoman ini. Semoga buku pedoman ini dapat digunakan sebaik-baiknya dalam 

mengimplementasikan SPMI di STIKes IKIFA agar dapat menanamkan budaya mutu dan 

meningkatkan mutu STIKes IKIFA. 

 

 

 


