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KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 

UNIVERSITAS JAKARTA  

A. Latar Belakang Kebijakan Mutu SPMI 

Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka memenuhi kewajiban 

konstitusionalnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia bukan saja 

menyelenggarakan pendidikan dengan membangun sekolah hingga unversitas 

maupun menjamin keberlangsungan jenis pendidikan khusus  lainnya yang 

diselenggarakan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia bahkan luar negeri, 

akan tetapi juga menyiapkan perangkat aturan dan mekanisme untuk 

mewujudkan cita-cita sebgaimana yang diamanatkan Undang-undang Dasar 

1945. Dan untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan pendidikan sebagai 

yang diamanatkan konstitusi maka pemerintah membentuk Undang-undang 

nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  

 

Sebagai langkah lebih lanjut guna terselenggaranya pendidikan nasional yang 

berkualitas sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2012 

pasal 52 ayat (3) maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dalam upaya 

menyelenggarakan sistem pendidikan yang berkualitas dan bermutu 

menerbitkan Peraturan Menteri Riset dan Teknologi nomor 44 tahun 2015 

Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi , dan Peraturan Menteri Riset dan 

Tehnologi nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu, dan terkini 

ialah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentng 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selanjutnya secara khusus oleh Peraturan 

Menteri Riset dan Tehnologi perintah UU nomor 12 Tahun 2012 pada Pasal 5 

ayat (1) diatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diberlakukan pada 

Perguruan Tinggi dengan membentuk unit Sistem Penjaminan Mutu Internal 

pada masing-masing Perguruan Tinggi. 

 

Pengaturan pendidikan dalam alur Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 

memberi ruang yang luas bagi Perguruan tinggi untuk mengimplementasikan 

sistem pembelajaran berbasis mutu sesuai kondisi dan karakteristik masing-

masing melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal. Sistem Penjaminan Mutu 

Internal merupakan upaya Pemerintah untuk menjamin pemenuhan standar 

pendidikan tinggi berbasis mutu secara sistemik dan berkelanjutan sehingga 

tercipta sistem pendidikan berbudaya mutu atas pola pikir, sikap, dan perilaku. 
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 Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal yang merupakan bagian integral Sistem 

Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi adalah untuk mengendalikan 

penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Perguruan Tinggi agar terwujud 

Pendidikan Tinggi yang bermutu.  

 

Universitas Jakarta sebagai institusi pendidikan turut bertanggung jawab atas 

keberhasilan pemerintah mewujudkan sistem pendidikan dan pembelajaran 

yang bermutu. Atas alasan tersebut Universitas Jakarta membentuk Badan 

Pengembangan Mutu,  suatu unit fungsional yang dibentuk dan ditetapkan oleh 

Rektor yang mempunyai tugas membantu Pimpinan dalam mengembangkan , 

menjaga, dan meningkatkan mutu pendidikan pada tingkat universitas, fakultas , 

dan Program Studi sesuai visi – misi yang diselaraskan dengan standar nasional 

dan standar Perguruan Tinggi sebagaimana  diatur dalam Peraturan Menteri 

Riset dan Teknologi nomor 62 tahun 2016 dan Perturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 . 

 

Sistem Penjaminan Mutu Internal penting segera diimplementasikan pada 

Universitas Jakarta yang nota bene terdiri atas empat fakutas yaitu Fakultas 

Tehnik, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Administrasi, dan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik. Untuk menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal maka perlu 

ditetapkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan bidang akademik dan bidang 

non-akademik agar terbangun suatu sinergitas dan saling mendukung. Karena 

didalam suatu organisasi pada tingkat apapun – tidak terkecuali Universitas 

Jakarta - selalu ada dua aspek yang berjalan bersamaan yaitu aspek fungsional 

dan aspek supporting, dalam hal ini untuk di Perguruan Tinggi ialah bidang 

akademik dan bidang non akademik.  

 

Kebijakan mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jakarta disusun 

mengacu kepada regulasi nasional . Pelaksanaannya menjadi bagian integral 

mekanisme penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran pada Universitas 

Jakarta. Untuk mengimplementasikan kebijakan Penjaminan Mutu maka Badan  

Penjaminan Mutu Universitas Jakarta lebih berfungsi sebagai staf khusus Rektor 

dalam melaksanakan fungsi Penjaminan Mutu serta audit internal dalam 

pelaksanaan kegiatan.  Sedangkan eksekusi dan implementasi Kebijakan Sistem  

Penjaminan Mutu Internal ( SPMI ) berada pada Wakil Rektor I guna pelaksanaan 
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penjaminan mutu di Bidang Akademik, bidang Non akademik dilaksanakan oleh 

Wakil Rektor II , yaitu untuk pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di  bidang 

administrasi Pendidikan dan Sarana prasarana  Pendidikan, dan Wakil Rektor III 

untuk penyelenggaraan penjaminan mutu di bidang Kemahasiswaan dan 

Pengabdian kepada Masyarakat.   

   

B. Visi dan Misi Universitas Jakarta 

1. Visi. 

Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul berciri nilai kebetawaian tahun 2030 

2. Misi. 

a. Menyelenggrakan pendidikan dan pengajaran akademik dalam suasana 

yang berakhlak nilai kebetawaian tahun 2030 ; 

b. Menyelenggarakan penelitian , pengembangan gagasan dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan , tehnologi, dan humaniora; 

c. Melaksanakan tata kelola Universitas yang mandiri , berkelanjutan ( 

sustainable ) serta memiliki tata kelola yang baik  ( Good University 

Governance ) ; 

d. Melestarikan, mengembangkan, dan menyebarkan nilai-nilai 

kebetawaian. 

Mengacu dan berpedoman kepada Visi dan Misi tersebut diatas maka 

penerapan SPMI menjadi suatu keharusan dan menjadi tanggung jawab 

seluruh elemen dan komponen Universitas Jakarta. 

C. Tujuan Kebijakan mutu SPMI 

 Kebijakan mutu SPMI Universitas Jakarta disusun dalam rangka : 

1. Menerangkan kepada seluruh pemangku kepentingan bahwa Universitas 

Jakarta telah menerapkan SPMI guna mengimplementasikan sistem 

pendidikan dan pembelajaran berbasis mutu sebagaimana diamanatkan 

Undang-undang nomor 12 tahun 2012 berikut peraturan turunannya ;    

 

2. Sebagai landasan dan pedoman serta arah menetapkan semua standar SPMI 

dan manual SPMI Universitas Jakarta dalam upaya meningkatkan mutu 

sistem pendidikan dan pembelajaran di lingkungan Universitas Jakarta, 

sekaligus penjadi panduan bagi segenap komponen dan elemen untuk 

mewujudkannya;  
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3. Bukti otentik bahwa Universitas Jakarta telah  memiliki, melaksanakan , dan 

berkomitmen mengimplementasikan  SPMI sebagaimana diperintahkan oleh 

peraturan perundangan dan peraturan pelaksanaannya.  

 

D. Prinsip Kebijakan Mutu SPMI 

Prinsip Kebijakan mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jakarta  

yaitu : 

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal. 

2. Mengutamakan kebenaran. 

3. Tanggungjawab sosial. 

4. Partisipatif dan kolegial. 

5. Pengembangan kompetensi personel. 

6. Inovasi, belajar , dan perbaikan bekelanjutan secara kelembagaan dan 

personal. 

 

E. Sasaran Kebijakan mutu SPMI. 

Sasaran kebijakan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada 

Universitas Jakarta didasarkan kepada beberapa aspek  yaitu : 

1. Aspek kebijakan nasional. 

- Mengembangkan proses pendidikan dan pembelajaran berbasis mutu 

guna memenuhi standar nasional berkenaan dengan kompetensi 

lulusan atau sarjana yang dihasilkan oleh proses pendidikan dan 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh  Universitas Jakarta ; 

- Mengembangkan dan menerapkan budaya mutu dalam proses 

penelitian untuk mencapai standar nasional penelitian yang meliputi 

hasil, proses, isi, penilaian, sarana dan prasarana, serta pendanaan ; 

 

- Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka 

mengintegrasikan kehidupan kampus dengan kehidupan di luar 

kampus, sekaligus turut serta dalam membangun bangsa. 

 

2. Aspek internal. 

- Meningkatkan mutu proses pendidikan , pembelajaran , dan  

akademik secara berkelanjutan dan berkesinambungan pada 

Universitas Jakarta sehingga menghasilkan  kualitas lulusan bertaraf 

nasional bahkan internasional ; 
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- Menyiapkan dan menyediakan prasarana akademik baik kualitas 

maupun kuantitas yang mampu menunjang proses pendidikan dan 

pembelajaran berbasis mutu  antara lain dan terutama perpustakan 

dan alat bantu ajar  ; 

- Memberdayakan unit penelitian dan kajian sebagai bagian integral 

pembelajaran berkenaan dengan kajian ilmiah sehingga pada saatnya 

hasil penelitian dan kajian yang dilaksanakan berguna secara langsung 

terhadap peningkatan mutu lulusan, pembelajaran, dan juga 

penelitian itu sendiri , serta bermanfaat bagi masyarakat luas untuk 

menambah wawasan ; 

- Menumbuhkan sikap dan dediksi untuk  Pengabdian Kepada 

Masyarakat dalam rangka mengintegrasikan kehidupan kampus dan 

kehidupan di luar kampus,  yaitu masyarakat yang sekaligus sebagai 

wahana turut serta bersama pemerintah dan masyarakat dalam 

pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan 

berwawasan luas, serta memupuh semangat nsionalisme dn gotong-

royong. 

  

F. Lingkup Kebijakan mutu SPMI 

1. Bidang Akademik. 

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Bidang Akademik mecakup 

antara lain : 

- Kurikulum ; 

Kurikulum disusun sesuai perkembangan ilmu pengetahuan yang 

berkaitan dengan cabang ilmu dan Program studi yang saat ini ada di 

lingkungan Universitas Jakarta yaitu Fakulktas Tehnik, Fakultas 

Hukum, Fakuktas Ilmu Administrasi, dan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Politik. Disamping penyusunan kurikulum diselaraskan dengan 

perkembangan Ilmu Pengetahuan , maka kurikulum juga diselaraskan 

dengan dan tuntutan kebutuhan lapangan kerja. 

- Rencana Pembelajaran Semester ; 

Rencana Pembelajaran Semester dipersiapkan oleh Dosen sebagai 

acuan pemberian materi sesuai mata kuliah, yang mengantarkan 

mahasiswa untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran dengan 

persiapan yang sepadan , maksimal, dan memadai ; 
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- Materi kuliah ; 

Materi Kuliah dirangkum menjadi pemandu mahasiswa untuk 

memahami materi kuliah. Dengan rangkuman materi kuliah yang 

tersaji maka memungkinkan mahasiswa untuk fokus dan bahkan 

dapat memperkaya referensi karena terpandu oleh materi dimaksud . 

- Dosen ; 

Dosen tidak saja hanya sebagai pemberi materi dan pembimbing 

dalam perkuliahan, tetapi juga menjadi Pembina dan tempat 

konsultasi untuk mencintai budaya mutu serta penanaman disiplin, 

yang berpengaruh atas pembentukan karakter yaitu pola pikir, pola 

sikap, pola perilaku sesuai budaya mutu , maupun etika, serta tata 

nilai yang hidup di Indonesia. 

- Mahasiswa ; 

Mahasiswa merupakan insan yang sedang menuntut ilmu. Meskipun 

demikian perlakuan terhadap mahasiswa bukan semata-mata selaku 

insan yang sedang menuntut ilmu tetapi juga manusia yang 

mempunyai tanggungjawab atas diri sendiri maupun sosial dimana 

berlaku norma umum dan etika sebagai penjuru dalam berpikir, 

bersikap, dan berperilaku. 

- Perpustakaan ; 

Perpustakaan sebagai sumber referensi merupakan unsur vital dalam 

proses pembelajaran bagi mahasiswa juga bagi Dosen.  Untuk 

memenuhi kebutuhan referensi maka perlu ditingkatkan baik 

mengenai judul yang berhubungan dengan program studi ataupun 

juga kuantitasnya. 

- Karya Ilmiah ; 

Untuk kelengkapan Penilaian atas penyelesaian studi guna 

mendapatkan kelulusan sesuai jenjang strata satu, mahasiswa 

diwajibkan menulis karya ilmiah atau skripsi sesuai bidang ilmu dan 

peminatan. Sebagai bagian dari kurikilum maka Skripsi mempunyai 

bobot SKS. 

- Pembimbingan Akademik ; 

Dalam sistem pembelajaran maka pembimbingan akademik terhadap 

mahasiswa menjadi bagian integral dalam upaya membantu dan 

memfasilitasi  mahasiswa untuk dapat mengikuti keseluruhan proses 

pembelajaran secara penuh untuk memenuhi standar mutu. 
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2. Bidang Penelitian , Kajian , dan Publikasi. 

- Penelitian merupakan bagian integral dari aktivitas pemahaman , 

pengembangan , dan sekaligus penerapannya,  baik untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri maupun aplikasinya bagi 

bangsa dan Negara serta masyarakat. Penelitian adalah suatu proses 

penyelidikan yang dilakukan secara aktif, tekun, dan sistematis, 

dimana tujuannya untuk menemukan dan menginterpretasikan fakta-

fakta sesuai kaidah ilmiah guna mencapai kesimpulan , manfat, dan 

rekomendasi. Penelitian perlu wadah , baik wadah kegiatan maupun 

otorisasinya, di lingkungan Perguruan Tinggi maupun lembaga resmi 

dan stakeholder lain.  

                                                                                                                    

- Kajian dan Penelitian pada dasarnya bagaikan dua sisi dari satu mata 

uang. Kajian tanpa penelitian pasti kurang mendapat dukungan data 

yang kredibel sementara penelitian tanpa kajian hanya membuahkan 

sekumpulan data yang tak terolah untuk suatu kegunaan, dan tidak 

bermanfaat bagi pengembangan pemahaman terhadap suatu 

fenomena atau situasi yang menyangkut ilmu pengetahuan , yang 

dalam konteks ini adalah perkembangan tehnologi, tuntutan budaya 

hukum, kebutuhan penerapan administrasi dan manajemen yang 

berdaya guna, berhasil guna serta akuntabel, kemudian fenomena 

politik dan hubungan internasional . Tentu saja yang sangat 

dibutuhkan ialah kajian dan Penelitian yang berbasis standar mutu. 

- Publikasi atas Kajian dan penelitian akan bermanfaat secara luas . 

Publikasi hasil kajian dan Penelitian bukan saja berguna bagi 

kebutuhan informasi ilmiah, lebih daripada itu akan merangsang 

pikiran dalam memahami suatu fenomena tertentu sesuai peminatan. 

Jika hasil penelitian dan kajian yang dipublikasikan itu memenuhi 

standar mutu maka bukan tidak mungkin bisa menjadi referensi 

dalam pengambilan keputusan ataupun merumuskan kebijakan , baik 

kebijakan publik maupun privat. 

 

3. Bidang Pengabdian Masyarakat. 

Perguruan Tinggi bukan organisasi atau institusi yang hidup di luar struktur 

sosial kemasyarakatan. Justru Perguruan Tinggi merupakan bagian tak 

terpisahkan dari bangunan masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu sudah pada  
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tempatnyalah Perguruan Tinggi turut serta bahkan harus berpartisipasi dan 

bahu membahu dengan masyarakat dalam rangka pengabdian dan turut 

membangun kehidupan sosial kemasyarakatan sesuai kondisi, dan potensi 

yang dimiliki. Untuk itu perlu dibuatkan wadah yang bertanggung jawab 

mengelola kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dan sekaligus wadah 

bagi mahasiswa untuk praktek kerja lapangan ataupun berkiprah untuk 

mengabdikan potensi tenaga dan pikirannya bagi kepentingan dirinya sendiri 

terkait beban studi dan kepentingan masyarakat.   

 

Pengabdian  kepada Masyarakat , Penelitian , dan pengajaran merupakan 

satu kesatuan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sebagai salah satu unsur 

maka Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi tolok ukur 

bahwa Perguruan tinggi yang dalam hal ini Universitas Jakarta pada dasarnya 

adalah milik masyarakat dan tidak terpisah dari kehidupan sosial 

kemasyarakatan.     

 

4. Non Akademik dan Administrasi Pendidikan. 

Administrasi pendidikan adalah sarana pendukung proses pembelajaran dan 

aktivitas sistem pembelajaran. Administrasi pendidikan sebagai unsur 

penunjang atau unsur fasilitatif secara gradual perlu disempurnakan sebagai                                        

prasyarat manajemen pembelajaran yang baik. Adapun Administrasi 

Pendidikan mencakup : 

- administrasi keuangan , 

pengelolaan administrasi keuangan meliputi keseluruhan catatan 

pendanaan dan pembiayaan dalam proses pembelajaran ,  

 

- administrasi perkantoran , 

keseluruhan proses pencatatan, rekaman,  dan tata persuratan 

tentang  jalannya proses pembelajaran baik dari aspek phisik dan non 

phisik, fungsional dan fasilitatif. 

- administrasi proses pembelajaran. 

Administrasi proses pembelajaran ialah seluruh rekaman meliputi : 

absensi Dosen, absensi mahasiswa, penugasan dosen, rekaman 

pembimbingan skripsi, penilaian dosen, penilaian ujian, dan lainnya. 

- Administrasi Kemahasiswaan. 
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Administrasi kemahasiswaan mencakup keseluruhan data mahasiswa, 

dimulai dari sistim penerimaan, registrasi, perkuliahan, ujian, dan 

judisium. 

 

G. Jangkauan kebijakan mutu SPMI 

Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jakarta meliputi keseluruhan 

proses sistem pembelajaran dan pendidikan di Universitas Jakarta yang 

diselenggarakan berbasis mutu, yang menjadi tanggung jawab semua komponen 

dan elemen sistem pendidikan dan pembelajaran di lingkungan Universitas 

Jakarta , untuk memenuhi tuntutan pemangku kepentingan internal antar lain 

pihak Pengelola Pergurun Tinggi, pimpinan Universitas Jakarta, dosen, 

mahasiswa, dan unit pendukung kegiatan pembelajaran , serta untuk  memenuhi 

tuntutan pemangku eksternal yaitu antara lain pemerintah, masyarakat, 

organisasi dan lapangan kerja baik pada sektor pemerintahan maupun swasta – 

tingkat nasional maupun internasional.  

 

H. Istilah dan Definisi 

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, 

pandangan  dan keputusan dari institusi tentang hal-hal tertentu.                                                                                                                         

2. Kebijakan SPMI Universitas Jakarta adalah pemikiran , sikap, dan pandangan 

Universitas Jakarta mengenai SPMI yang diterapkan untuk mewujudkan 

sistem pendidikan dan pembelajaran berbasis mutu. 

3. Manual SPMI Universitas Jakarta adalah dokumen yang menjadi petunjuk 

praktis tentang bagaimana sebagai institusi menjalankan dan melaksanakan 

SPMI. 

4. Standar SPMI adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran , dan 

spesifikasi sesuatu yang hendak dan harus dicapai. 

5. Evaluasi adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Jakarta secara periodik 

memeriksa , menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun 

waktu tertentu untuk mengetahui keberhasilan, kelemahan dan 

kekurangannya .  

6. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan 

oleh auditor internal Universitas atas pelaksanaan SPMI di Universitas Jakarta 

dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai atau dipenuhi 

oleh setiap Fakultas dan program studi. 
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I. Rincian Kebijakan SPMI 

1. Akademik 

Kebijakan SPMI bidang akdemik fokus kepada pengelolaan sistem 

pembelajaran yang memenuhi standar Mutu Nasional dan standar Mutu 

Perguruan Tinggi dengan tujuan agar lulusan Universitas Jakarta mempunyai 

kompetensi bertaraf nasional dan internasional ;  

                                                                                                                                       

2. Penelitian 

Penelitian akan menjadi program prioritas dalam pembentukannya sebagai 

kelengkapan Tri Darma Perguruan Tinggi. Penelitian mendesak untuk segera 

dibentuk keberadaannya sebagai bagian integral proses pembelajaran, baik 

untuk pengembangan pemahaman keilmuan berkaitan dengan realitas, 

maupun sebagai unsur inti kajian sesuai program disiplin ilmu yang 

diselenggarakan;  

 

3. Pengkajian 

Pengkajian sebagai wahana praktek penerapan ilmu perlu untuk dibentuk di 

setiap Fakultas dalam lingkungan Universitas Jakarta dengan sasarannya 

sebagai sumbangan pemikiran atas kondisi, situasi, dan realitas pelaksaanaan  

 pembangunan sarana dan prasarana kehidupan masyarakat yang multifacet 

dengan harapan menjadi bahan pertimbangan bagi stakeholder pemerintah 

maupun privat dalam mengambil langkah kebijakan tertentu agar 

mempunyai pijakan yang komprehensif dan ilmiah.  

 

4. Publikasi 

Publikasi dalam hal ini adalah cara atau metode untuk menyampaikan 

informasi kepada masyarakat luas menyangkut kajian maupun hasil 

penelitian tehnologi, hukum,  manajemen, maupun politik dan hubungan 

internasional, agar masyarakat luas well informed dan sekaligus menyadari 

bahwa hanya bila mempunyai informasi yang memadai maka langkah-

langkah dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan atau merespon 

suatu realitas mempunyai dasar pijak yang komprehensif. Publikasi yang 

akan dikembangkan adalah jurnal Ilmiah. 
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5. Pengabdian Masyarakat 

Pengabdian masyarakat dilakukan dengan cara melibatkan langsung 

mahasiswa Uiversitas Jakarta ke Masyarakat dalam berbagai kegiatan, baik 

atas inisiatif Universitas Jakarta atau juga atas program yang dilaksanakan 

bersama pemerintah di tingkat kecamatan hingga Desa dalam rangka 

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

  

J. Standar Mutu Kebijakan mutu SPMI 

Standar mutu dalam SPMI Universitas Jakarta merupakan acuan dalam proses 

pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang berkulitas,  

dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 

pada Bab I pasal 2 ayat ( 1 ) bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri 

atas : a. Standar Nasional Pendidikan, b. standar Penelitian, dan c. Standar 

Pengabdian Kepada masyarakat. Daftar standar mutu sebagaimana tersebut 

dalam Standar nasional menjadi dasar kebijakan mutu Universitas Jakarta 

mencakup :  

I.1. Standar Pendidikan  

I.1.1. Standar kompetensi lulusan 

I.1.2. Standar isi pembelajaran 

I.1.3. Standar proses pembelajaran 

I.1.4. Standar penilaian pembelajaran 

I.1.5. Standar Dosen dan tenaga pendidik 

I.1.6. Standar sarpras Pembelajaran 

I.1.7. Standar Pengelolaan pembelajaran 

I.1.8. Standar Pembiayaan 

               I.2. Standar Penelitian.     

I.2.1. Standar hasil penelitian 

I.2.2. Standar isi penelitian 

I.2.3. Standar proses penelitian 

I.2.4. Standar penilaian penelitian 

I.2.5. Standar peneliti 

I.2.6. Standar sarpras Penelitian 

I.2.7. Standar Pengelolaan penelitian 

I.2.8. Standar pendanaan dan pembiayaan 
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                I.3. Standar Pengabdian Masyarakat 

I.3.1. Standar hasil pengabdin kepada masyarakat 

I.3.2. Standar isi pengbdian kepda Msyarakat 

I.3.3. Standar proses pengabdian kepada Masyrakat 

I.3.4. Standar penilaian pengabdin kepada masyarakat 

I.3.5. Standar pelaksanaan Pengabdiaan kepada Masyarakat 

I.3.6. Standar sarana dan prasarana  Pengabdian Msyarakat 

I.3.7. Standar Pengelolaan pengabdin kepada Masyarakat 

I.3.8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 

Petunjuk operasional implementasi sebagaimana tersebut Daftar Standar Mutu 

pembelajaran, penelitian, pengabdian Masyarakat, dalam  Kebijakan mutu SPMI 

Universitas Jakarta  dibuat terpisah sebagai lampiran , namun  menjadi bagian 

integral dan tak terpisahkan dari Kebijakan mutu SPMI . 

K. Daftar Manual SPMI  

1. Tahap Penetapan Standar SPMI 

2. Tahap Pelaksanaan Standar SPMI 

3. Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI 

4. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI 

5. Tahap Peningkatan  Standar SPMI  

 

L. Srategi Pelaksanaan Kebijakan mutu SPMI  

1. Menentukan skala prioritas kegiatan dan saran Kebijakan SPMI.  

2. Melibatkan secara aktif semua pemangku kepentingan dari tahap 

Perencanaan hingga tahap Pengembangan serta peningkatan SPMI  

Universitas Jakarta. 

 

3. Melakukan sosialisasi tentang tujuan SPMI Universitas Jakarta kepada 

pemangku kepentingan. 

 

4.  Pelaksanaan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dilakukan sesuai 

skala prioritas yaitu menguatkan sistem pendidikan dan pembelajaran 

kemudian disusul dengan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat. 
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5. Sebagai prioritas maka untuk tahun 2021 pelaksanaan SPMI focus pada 

standar pembelajaran. 

 

M. Referensi 

1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen . 

2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012  Tentang Pendidikan Tinggi. 

3. Permenristek nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu. 

4. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. 

5. Keputusan Rektor Universitas Jakarta Nomor : 29/SK/REK/UJ/X/2020 

Demikian Kebijakan mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jakarta, diatur 

dalam bentuk Surat keputusan Rektor Universitas Jakarta, yang secara tersirat meliputi 

atas  Perencanaan Standar  dan Program aksi dalam siklus Penetapan, Pelaksanaan, 

Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan ( PPEPP ) . Dalam Kebijakan Mutu ini dilengkapi 

dengan lampiran-lampiran yaitu : 

a. Standar Mutu ; 

b. Standar Operting Prosedure ; 

c. Formulir Mutu ; 

d. Manual Mutu. 

 Kebijakan mutu ini  menjadi panduan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran 

berbasis mutu di lingkungan Universitas Jakarta dalam rangka turut serta mencerdaskan 

kehidupan bangsa, menciptakan insan akademis yang kompeten yang memiliki pola 

pikir, sikap, dan perilaku  selaras dengan Pembangunan Nasional guna  mewujudkan 

Negara Republik Indonesia yang maju dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945.  

 

                                                                                                    

                                                                                                     

 

                                                                     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

L A M P I R A N 

DAFTAR STANDAR MUTU 

STNDARD OPERTING PROCEDURE 

DAFTAR FORMULIR MUTU 

DAFTAR MANUAL MUTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran : 1. 



DAFTAR STANDAR MUTU SPMI 
UNIVERSITAS JAKARTA 

 

 

 

DAFTAR STANDAR MUTU PENDIDIKAN SPMI UNIVERSITAS JAKARTA 

 

NO Nomor kode Standar Keterangan 

1 Std/SPMI/1 Standar Kompetensi Lulusan 

2 Std/SPMI/2 Standar Isi Pembelajaran 

3 Std/SPMI/3 Standar Proses Pembelajaran 

4 Std/SPMI/4 Standar Penilaian pendidikan Pembelajaran 

5 Std/SPMI/5 Standar Dosen dan tenaga Kependidikan 

6 Std/SPMI/6 Standar sarana dan prasarana Pembelajaran 

7 Std/SPMI/7 Standar Pengelolaan Pembelajaran 

8 Std/SPMI/8 Standar Pendanaan dan pembiayaan Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                                                           

 

 

 

 



Standar Kompetensi Lulusan ( Std/SPMI/1 ) 

Std/SPMI/1.a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Standar Kompetensi Lulusan. 

01. Mampu menerapkan pemikiran kritis, logis, sistematis, 

dan inovatif  dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan ; 

02. Mampu menunjukan kinerja mandiri, bermutu dan 

terukur ;  

03. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau 

implementasi pengetahuan, tehnologi,  yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora  sesuai 

dengan keahliannya  berdasarkan  kaidah, tata cara dan 

etika ilmiah ; 

04. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas 

dalam bentuk skripsi  laporan tugas akhir , dan 

mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi ;  

05. Mampu bertanggung jawab atas hasil capaian kerja 

kelompok, dan melakukan supervisi dan evalusi 

terhadap penyelesaain pekerjaan ; 

06. mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam 

konteks penyelesaian masalah di bidang keahlianya , 

berdasarkan analisis informasi dan data ;   

07. mampu bertanggung jawab atas hasil capaian kerja 

kelompok, dan melakukn supervisi dan evalusi terhadap 

penyelesaain pekerjaan, yang ditugaskan yang berada 

dibawah tanggung jawabnya ;   

08. mampu melakukan proses evalusi diri terhadap 

kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya 

, dan mamu mengelola pembelajaran secara mandiri, 

dan  

09. mampu mendokumentasikan, menyimpan, 

mengamankan, dan menemukan kembali data, untuk 

menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.  

       10. Pribadi yang takwa , nasionalis, dan berbudaya.  

Std/SPMI/1.b                         Standar Nilai Kompetensi Lulusan : 

  A   Memuaskan ; 

  B   Baik ; 

  C   Cukup. 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                        

 

 

 



 

Standar Isi Pembelajaran (Std/SPMI/2 ) 

 

Std/SPMI/2.a Standar Penyusunan Kurikulum  

1. Kurikulum ditetapkan oleh Tim yang dibentuk oleh 

Dekan dengan surat keputusan ; 

2. Kurikulum disusun sesuai standar Perguruan Tinggi dan 

disesuaikan dengan visi dan misi  serta kebutuhan  

lapangan pekerjaan, lingkungan nasional,yang mengacu 

kepada KKNI , agar lulusan Universitas Jakarta 

mempunyai kemampuan serta menguasai konsep 

teoritis dan praktis memenuhi tuntutan bidang 

pekerjaan ; 

Std/SPMI/2.b Standar Evaluasi Kurikulum  

1. Evaluasi kurikulum dilakukan minimum 2 tahun sekali 

atau sesuai dinamika perkembangan ; 

2. Evaluasi Kurikulum dilakukan atas dasar guna 

peningkatan dan pendalam pengetahuan, ketrampilan 

dan profesionalisme ;  

3. Evaluasi kurikulum ditetap oleh Tim  yang dibentuk 

Dekan dengan surat Keputusan. 

Std/SPMI/2,c Standar Perubahan Kurikulum : 

1. Rekomendasi Hasil evaluasi  Kurikulum ; 

2. Perkembangan serta tuntutan pengetahuan,  lapangan 

dan  pekerjaan ;  

3. Perubahan disusun dan ditetapkan oleh Tim yang 

dibentuk Dekan dengan surat keputusan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          



 

Standar Proses Pembelajaran ( Std/SPMI/3 ) 

Std/SPMI/3.a Standar Rencana Studi 

1. Rencana Studi pada awal pembelajaran mahasiswa 

mengisi formulir Kartu Rencana Studi, 

2. Satuan SKS pada Rencana Studi selanjutnya disesuaikan 

dengan kompetensi kelulusan Hasil Studi: 

- Lulus predikat A dan B  SKS :    24 SKS 

- Lulus Predikat C-B minus     : < 24 SKS  

Std/SPMI/3.b Standar Rencana Pembelajaran Semester ( RPS ) 

1. Setiap awal semester Dosen membuat RPS ; 

2. RPS memuat : nama Prodi, kode mata kuliah, semester, 

SKS, capaian pembelajaran, kemampuan yang 

diharapkan, metode, waktu, tugas. 

3. RPS diserahkan dan disetujui oleh Kepala Program Studi 

dan diotorisasi Dekan ; 

4. RPS diserahkan paling lambat 2 minggu sebelum jadwal 

perkuliahan dimulai  

5. Mahasiswa berhak mendapat RPS ; 

Std/SPMI/3.c Standar kehadiran Dosen 

1. Dosen memberi kuliah berdasarkan Surat  Penugasan ; 

2. Dosen mengisi daftar hadir dan Berita Acara Penugasan 

; 

3. Dosen memberi kuliah 14 kali kehadiran per setiap 

semester ditambah 2 kali untuk UTS dan UAS ; 

4. Pada saat Dosen atas sesuatu hal berhalangan hadir 

wajib mencarikan waktu pengganti .    

Std/SPMI/3.d Standar Pembimbingan akademik 

1. Pembimbingan akademik adalah wadah komunikasi 

dosen pembimbing dan mahasiswa terkait proses 

pembelajaran, yang memberi ruang bagi mahasiswa 

berkonsutasi untuk solusi atas kendala yang dialami ; 

2. Pembimbingan Akademi dilakukan sekurang-kurangnya 

dua kali dalam setiap semester ; 

3. Laporan tertulis Kegiatan pembimbingan kepada Dekan 

melalui Wadek III Bidang Kemahasiswaan. 

Std/SPMI/3.e Standar Skripsi  

1. Proposal Penelitian - Bab I , pembimbingan. 

2. Skripsi : Ditulis sesuai Pedoman Penulisan Skripsi. 

3. Skripsi : Persetujuan Sidang ujian Skripsi . 

4.   Skripsi : Bukti penyelesaian biaya Administrasi  

                                                                                    



                                             

 

 

Standar Penilaian Pembelajaran ( Std/SPMI/4 ) 

 

Std/SPMI/4.a Standar Penilaian oleh Dosen 

1. Dosen memberi penilaian atas keaktifan mahasiswa 

di kelas dalam perkuliahan maupun diskusi ;   

2. Dosen memberi penilaian atas kehadiran mahasiswa 

; 

3. Dosen memberi penilaian atas pemberian tugas ; 

4. Dosen memberi penilaian atas ujian UTS dn UAS. 

Std/SPMI/4.b Standar Komponen Penilaian  

1. Kehadiran                         10 

2. Tugas                                15 

3. Ujian Tengah Semester    30 

4. Ujian  Akhir Semester      35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

                                                            



 

 

Standar Dosen dan Tenaga Pendidik ( Std/SPMI/5 ) 

 

Std/SPMI/5.a Standar Kualifikasi Dosen 

1. Memiliki kompetensi menurut materi yang diampu 

sesuai dengan derajat keilmuan serta keahlian 

dibuktikan dengan tanda kelulusan ataupun sertfikat 

yang dimiliki atau yang disetarakan ;  

2. Setiap Dosen menyiapkan materi pembelajaran. 

Std/SPMI/5.b Standar Kinerja Dosen 

1. Menyerahkan Rencana Pembelajaran Semester 

sebelum acara perkuliahan semester dimulai ; 

2. Melaksanakan perkuliahan 14 kali dalam satu 

semester ; 

3. Melaksanakan pembimbingan akademi . 

4. Melakukan penelitian dan, atau menulis karya ilmiah 

5. Melakukan Pengabdian Masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             



 

Standar Sarana danPrasaranaPembelajaran ( Std/SPMI/6 ) 

 

Std/SPMI/6.a Standar Perpustakaan 

1. Kelengkapan judul buku sehubungan dengan 

kurikulum ; 

2. Kemudahan akses dengan jaringan perpustakaan 

digital; 

3.  Ruang perpustakaan yang nyaman. 

 

Std/SPMI/6.b Standar Perlengkapan Pembelajaran 

1. Tersediaanya In Focus atau Overhead Projector ; 

2. ALat tulis dan White board yang cukup memadai ; 

Std/SPMI/6.c Standar Ruangan Perkuliahan 

1. Ruangan ber-AC ; 

2. Ruangan bersih dan sehat ; 

3. Cukup menampung jumlah mahasiswa peserta kuliah 

dan memadai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 



 

 

Standar Pengelolaan pembelajaran ( Std/SPMI/7 ) 

 

Std/SPMI/7.a Standar struktur Orgnisasi  

      1.   Terisinya seluruh jabatan dalam struktur, maupun 

fungsi 

            pada setiap Fakultas dan Program Studi ; 

      2.   Ada staf pendukung. 

Std/SPMI/7.b Standar Kualifikasi Pimpinan 

1. Dekan dan Wakil Dekan diisi personel sesuai 

kapasitas manajerial dan pengalaman ; 

2.   Kepala Program Studi diisi oleh personel yang 

keilmuannya 

      linear sesuai kualifikasi dan  fungsinya; 

            Std/SPMI/7.c Program studi : 

     Menyusun kurikulum, meyelenggarakan proses 

pembelajaran, 

        monitoring  dan  evaluasi , membuat laporan berkala 

minimal 

        per semester. 

Std/SPMI/7.d  Universitas Jakarta : 

      1.   Menyusun kebijakan, Renstra, dan kegiatan 

operasional 

            sebagai pedoman pengelolaan Program Studi; 

      2.   Menjaga  dan   meningkatkan  mutu  program  studi  

serta 

            proses pembelajaran; 

      3.   Melakukan Monitoring dan evaluasi; 

      4.   Membut Laporan Kinerja Program Studi malalui 

Pangkalan 

            Data Perguruan Tinggi. 

 

- - 

- - 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

 



 

Standar Pembiayaan ( Std/SPMI/8 ) 

 

Std/SPMI/8.a Standar Biaya Studi ; 

Biaya Kuliah mahasiswa : 

       1.   Biaya Registrasi mahasiswa Baru dan pindahan; 

       2.   Biaya  registrasi Atau daftar ulang mahasiswa; 

       3.   Biaya Pembangunan; 

       4.   Biaya Perkuliahan per semester; 

       5.   Biaya UTS ; 

       6.   Biaya UAS ; 

       7.   Biaya Pembimbingan Penelitian Mahasiswa dalam 

rangka 

             penyelesaian tugas akhir / Bab I ; 

       8.   Biaya Penyelesaian Tugas Akhir dan sidang skripsi. 

        9.   Biaya yudisium 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 



 

 

DAFTAR STANDAR PENELITIAN 

 

No Nomor Kode 

Standar 

Keterangan 

1 Std/SPMI/liti/9 Standar Proposal Penelitian 

2 Std/SPMI/liti/10 Standar Hasil Penelitian 

3 Std/SPMI/liti/11 Standar Isi Penelitian 

4 Std/SPMI/liti/12 Standar Proses Penelitian 

5 Std/PMI/liti//13 Standar Penilaian Penelitian  

6 Std/SPMI/liti/14 Standar Peneliti 

7 Std/SPMI/liti/15 Standar sarana dan prasarana Penelitian 

8 Std/SPMI/liti/16 Standar Pengelolaan Penelitian 

9 Std/SPMI/liti/17 Standar Pendanaan dan pembiayan Penelitiaan 

10 Std/SPMI/liti/18 Standar Publikasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 



 

 

Standar Proposal Penelitian  

( Std/SPMI/liti/9 ) 

 

Std/SPMI/liti/9 1. Aktivitas Penelitian didasarkan Proposal penelitian ; 

2. Proposal penelitian berisi sekurang-kurangnya: 

- Latar belakang    

- Permasalahan 

- Metodologi 

- Tujuan 

- Manfaat dan kegunaan 

- Pembiayaan 

       3.    Disetujui Rektor, atau yang diberi wewenang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 



 

 

Standar Hasil Penelitian 

 ( Std/SPMI/liti/10 ) 

 

Std/SPMI/liti/10 1. Hasil penelitian merupakan kriteria minimal 

mengenai mutu penelitian; 

2. Hasil penelitiaan untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan dan tehnologi guna menunjang upaya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

meningkatkan daya saing bangsa ; 

3. Hasil dari aktivitas yang menggunakan kaidah dan 

metode ilmiah yang dilakukan secara sistematik 

sesuai otonomi keilmuan dan akademik ; 

4. Hasil penelitian ialah dalam rangka pengembangan 

ilmu dan tehnologi guna mensejahterakan 

msyarakat dan meningkatkan daya saing ; 

5. Hasil penelitian yang tidak rahasia dapat 

dipublikasikan, dipantenkan, diseminarkan untuk 

dikethui masyarakat. 

6. Hasil penelitian dituangkan dalam Karya Ilmiah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 



 

Standar Isi Penelitian 

( Std/SPMI/liti/11 ) 

 

Std/SPMI/liti/11 1. Standar Isi penelitian merupakan kriteria minimal 

kedalaman daan keluasan materi penelitian ; 

2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi 

penelitian dasar dan penelitian terapan ; 

3. Materi penelitian dasar merupakan penjelasan dan 

penemuan fenomena,kaedah, atau postulat baru ; 

4. Materi penelitian terapan harus berorientasi 

kepada inovasi dan pengembangan ilmu 

pengetahuan demi kesejahteraan masyarakat dan 

pengembangan tehnologi ; 

5. Materi penelitian didedikasikan untuk kepentingan 

nasional ; 

6. Materi penelitian harus bermaanfaat dan up to 

date, berorientasi ke masa depan ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 



 

Standar Proses Penelitian 

( Std/spmi/liti/12 ) 

 

Std/SPMI/liti/12 1. Proses penelitian mencakup Perencanaan, 

Pelaksanaan, dan pelaporan ; 

2. Penelitian harus memenuhi kaidah dan metode 

ilmiah  sesuai otonomi keilmuan dan akademik ; 

3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan 

standar mutu, keselamatan, kesehatan, 

kenyamanan, dan keamanan peneliti, msyarakat, 

dan lingkungan ; 

4. Penelitian dalam rangka tugas akhir mahasiswa 

yaitu skripsi, thesis, dan disertasi harus memenuhi 

kaidah dan metode ilmiah dan memenuhi standar 

mutu , sesuai ketentuan dalam lingkungan 

Universitas Jakarta ; 

5. Kegiatan penelitian mahasiswa dinyatakan dengan 

besaran SKS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 



 

Standar Penilaian Penelitian 

( Std/SPMI/liti/13 ) 

 

Std/SPMI/liti/13 1. Penilaian Proses hasil penelitiaan dilakukan dengan 

prinsip : 

a. Edukatif 

b. Objektif 

c. Akuntabel, dan 

d. Transparan ; 

2. Penilaian proses dan hasil penelitian harus 

memenuhi objektivitas, transparan, serta 

kesesuaian dengan  standar isi, standar hasil, dan 

standar proses ;   

3. Penilaian penelitian menggunakan metode dan 

instrument yang relevan dan akuntabel, dan dapat 

mewakili ukuran ketercapian kinerja proses dan 

kinerja hasil penelitian ; 

4. Penilaian atas penelitian yang dilakukan oleh 

mahasiswa dalam rangka penyelesaian tugas akhir, 

skripsi, thesis, atau disertasi diatur berdasarkan 

ketentuan peraturan di perguruan tinggi, dalam hal 

ini Universitas Jakarta . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 



 

 

Standar Peneliti 

( Std/SPMI/liti/14 ) 

 

Std/SPMI/liti/14 1. Peneliti harus mempunyai kemampuan tingkat 

penguasaan metodologi penelitian yang sesuai 

dengan keilmuan dan objek penelitian , serta 

tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian ; 

2. Kemampun peneliti dilihat dari : 

a. Kualifikasi akademik, dan 

b. Hasil penelitian ; 

3. Kemampuan peneliti menetukan kewenangan 

untuk melakukan penelitian yang ditentukan 

kemendikbud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 



 

 

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 

( Std/SPMI/liti/15 ) 

 

Std/SPMI/liti/15 1. Sarana dan prasarana adalah fasilitas Perguruan 

Tinggi yang dalam hal ini Universitas Jakarta untuk : 

a. Memfasilitasi penelitian setidaknya terkait 

dengan bidang ilmu program studi , 

b. Proses pembelajaran , dan 

c.  Kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

2. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi 

standar mutu, keselamatan kerja, keamanan 

peneliti, kenyamanan, masyarakat dan lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 



 

 

Standar Pengelolaan Penelitian  

  ( Std/SPMI/liti/16 ) 

 

Std/SPMI/liti/16 1. Pengelolaan penelitian meliputi perencanan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan , evaluasi, 

dan pelaporan kegiatan penelitian ;  

2. Pengelolaan penelitian dilakukan oleh unit atau 

lembaga yang bertugas mengelola penelitian dalam 

hal ini Lembaga Penelitian dn Pengabdian kepada 

Masyarakat ( LPPM )  Universitas Jakarta ;  

3. Kelembagaan bisa dalam bentuk lain sesuai 

kebutuhan Perguruan Tinggi dalam hal ini 

Universitas Jakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 



 

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 

( Std/SPMI/liti/17 ) 

 

Std/SPMI/liti/17 1. Universitas Jakarta menyediakan dana atau 

pembiayaan penelitian ; 

2. Dana penelitian digunakan untuk :  

a. Seleksi proposal, 

b. Perencanaan penelitian, 

c. Pelaksanaan penelitian, 

d. Pengendalian penelitian,  

e. Pemantaun dan evaliuasi penelitian, 

f. Pelaporan penelitian, dan 

g. Desimininasi penelitian;  

3. Mekanisme pendanaan diatur oleh Rektor 

Universitas Jakarta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 



 

 

Standar Publikasi Penelitian  

( Std/SPMI/liti/18 ) 

 

Std/SPMI/liti/18 1. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia dapat 

dipublikasikan melalui media milik Universitas 

Jakarta atau media lain ; 

2. Hasil penelitian dalam bentuk repository dapat 

diakses oleh publik. 

3. Hasil penelitian yang memenuhi standar mutu akan 

dipublikasikan dsebagai bagian dari Tri Dharma 

Perguruan tinggi terkait penyebar luasan 

pengetahuan dalam rangka turut mencerdskan 

bangsa  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 



 

DAFTAR STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

No Nomor Kode 

Standar 

Keterangan 

 Std/SPMI/PKM/19 Standar Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat 

2 Std/SPMI/PKM/20 Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 

3 Std/SPMI/PKM/21 Standar Isi Pengbdian Kepada Masyarakat 

4 Std/SPMI/PKM/22 Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 

5 Std/PMI/PKM/23 Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat  

6 Std/SPMI/PkM/24 Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Msyarakat  

7 Std/SPMI/PKM/25 Standar sarpras Pengabdian kepada Masyarakat  

8 Std/SPMI/PKM/26 Standar Pengelolan Pengabdian kepada Masyarakat 

9 Std/SPMI/PKM/27 Standar Dana dan biaya Pengabdian Kepada  Masyarakat 

10 Std/SPMI/PKM/28 Standar Pengaruh Pengabdian Kepada Masyarakat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 



 

Standar Proposal Pengabdian Kepada Msyarakat 

( Std/SPMI/PKM/19 ) 

 

Std/SPMI/PKM/19 1. Kegiatan Pengabdian Masyarakat oleh Civitas 

Akademika Universitas Jakarta setelah Proposal 

disetujui Rektor atau pejabat yang diberi 

pendelegasian wewenang ; 

2. Proposal Pengabdian kepada  masyarakat diajukan 

pada awal semester genap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 



Standar Hasil Pengabdian Kepda Masyarakat 

( Std/SPMI/PKM/20 ) 

 

Std/SPMI/PKM/20 1. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat menjadi 

bagian solusi kebutuhan maasyarakat lewat 

kegiatan para civitas akademica Universitas Jakarta 

; 

2. Hasil Pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan civitas academica Universitas Jakarta 

bermanfaat bagi sinergitas kehidupan kampus dan 

kehidupan di luar kampus ; 

3. Hasil Pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan mahasiswa mempunyai bobot besaran 

SKS ; 

      4.   Hasil pengabdian kepada Masyarakat tertulis , dan  

            Diketahui dan direkomendasikan pihak terkait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

 



 

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 

( Std/SPMI/PKM/21 ) 

 

Std/SPMI/PKM/21 1. Pengabdian kepada Masyarakat oleh Universitas 

Jakarta mengacu kepada hasil penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan : 

a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung 

dan dibutuhkan masyarakat atau pengguna ; 

b. Pengembangan ilmu dan tehnologi dalam 

rangka memberdayakan masyarakat ; 

c. Menggunakan tehnologi tepat guna yang 

bermanfaat langsung bagi masyarakat ; 

d. Menjadi bagian dari social engineering dan 

pemecahan masalah . 

2. Mendayagunakan Kekayaan Intelektual dari hasil 

penelitian yang dapat digunakan langsung di 

masyarakat . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 



 

Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 

( Std/SPMI/PKM/22 ) 

 

Std/SPMI/PKM/22 1. Proses Pangabdian kepada Masyarakat meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan ; 

2.  Pengabdian Kepada Masyarakat berbentu 

pelayanan kepada msyarakat ; 

3. Pengabdian kepada masyarakat 

mempertimbangkan mutu, keselamatan, 

keamanan, masyarakat, dan lingkungan ; 

4. Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan 

oleh Mahasiswa Universitas Jakarta adalah bagian 

dari sistem pembelajaran dan capaian lulusan ; 

5. Pengabdian kepada Masyarakat harus terarah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 



 

Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 

 ( Std/SPMI/PKM/23 ) 

 

Std/SPMI/PKM/24       1.  Penilaian terhadap Pengabdian kepada Masyarakat 

           Yang dilakukan oleh civitas academica Universitas 

           Jakarta atas 

           dasar :  

            a.   Edukatif, 

            b.   Objektif, 

            c.   Transparan, dan  

            d.   Akuntabel ; 

      2.   PenilainPengabdian kepadamasyarakat disesuaikan 

            dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses 

           Pengabdian kepada Masyarakat ; 

      3.  Pengabdian  Kepada Masyarakat harus membawa 

           dampak 

            positif bagi masyarakat , setidaknya antara lain : 

            a    Masyarakat menyambuat dengan antusias, 

            b.   Membawa efek perubaahan sesuai program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 



 

Standar Pelaksana Pengabdiaan Kepada Masyarakat  

( Std/SPMI/PKM/24 ) 

 

Std/SPMI/PKM/24 1. Pelaksana Pengabdiankepada masyarakat disyaratkan 

    punya Kemampuan  dan  penguasaan metodologi sesui 

    keahliannya 

    dan berhubungan dengan kerumitankegiatan ; 

2. Kemampuan pelaksana dilihat dari : 

     a. kualifikasi akademik, 

     b. hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

 

 

 
 



Standar sarana dan Prasarana Pengabdiaan Kepada Masyarakat  

( Std/SPMI/PKM/25 ) 
 

Std/SPMI/PKM/25 Sarana dan prasarana Pengabdian masyarakat merupakan 

fasilitas Perguruan tinggi yang dalam hal ini Universitas 

Jakarta guna menfasilitasi : 

a. penerapan bidang ilmu dan Program Studi,  

b. pembelajaran, dan  

c. kegiatan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 



 

Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat   

 (Std/SPMI/PKM/26 ) 
 

Std/SPMI/PKM/26 1.  Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 

     mencakup Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian,  

     pemantaun dan evalusi, serta pelaporan kegiatan 

     Pengabdian Kepada Masyarakat ; 
 

2. Pengelolaan Pengabdian Kepada Msyarakat 

    dilaksanakan oleh lembaga yang diberi kewenangan 

    bertugas untuk Pengabdian Kepada Masyarakat; 

 

3.  Lembaga Pengabdian dan penelitian bisa dalam bentuk 

     lain sesuai kebutuhan Universitas Jakarta; 
 

4.  Universitas Jakarta mempunyai Program dan rencana 

     strategis Pengabdian Kepada Masyarakat; 
 

5.  Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat  terpantau 

     dan akuntabel ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

 

 

 



Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdiaan Kpd Masyarakat  

(Std/SPMI/PKM/27) 

 

Std/SPMI/PKM/27 1.   Universitas Jakarta menyediakan Pendanaan 

      Pengabdian kepada Masyarakat.  

 

2.   Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat bisa dari 

      Pemerintah atau lembaga lain, dalam rangka 

      Kerjasama dalam dan luar negeri. 

 

3.   Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi 

      Dosen dan  instruktur digunakan untuk membiayai : 

      a. Perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ; 

      b. Pelaksanaan Pengabdian Kepada masyarakat ; 

      c. Pengendalian Pengabdiaan Kepada Masyarakat ; 

      d. Pemantuan dan evaluasi Pengabdian Kepada 

          Masyarakat ; 

      e. Pelaporan Pengbdian Kepada Masyarakat, dan 

       f. Diseminasi Pengabdian Kepada Masyarakat. 

 

4. Mekanisme pendanaan diatur oleh Universitas Jakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 



Standar Pengaruh Pengabdian Kepada Masyarakat 

 ( Std/SPMI/PKM/28 ) 

 

Std/SPMI/PKM/28 1.    Pengabdian Kepada Masyarakat harus mampu 

       memberdaya masyarakat dalam rangka social  

       engineering ; 

 

2.    Pengabdian kepada Masyarakat bagian dari 

       Pemanfaatan dedikasi Universitas Jakarta  dalam 

       kiprah meningkatkan pembangunan ;  

 

3.    Pengabdian Kepada Masyarakat menciptakan 

       harmoni dan  sinergi antara kehidupan kampus dan 

       kehidupan di luar kampuas, yaitu kehidupan 

       msyarakat dan bangsa . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                                                                  

 

 

 

Lampiran RENSTRA nomor 2 



 

STANDAR OPERATING PROCEDURE ( SOP ) 
 

 

PENDIDIKAN 

 

 1. Standar  KOMPETENSI LULUSAN 

 

Program Aksi Standard Operating Procedure (SOP) 

 

1 

 

Meningkatkan Ilmu 

 

a. Menerapkan  sistem  pembelajaran 

    berbasis Mutu yang berkesinambungan ; 

b. Menerapkan  Praktek  pembelajaran 

    secara mandiri  dan  terarah ; 

c. Menyusun   Kurikulum   berdasarkan 

    prinsip keilmuan  dan  tuntutan 

    perkembangan;    

d. Meningkatkan  kualifikasi melalui 

    bimbingan Dosen dalam hal pendalaman 

    akademik ; 

e. Menjadi peserta seminar ilmu ataupun 

    menyelenggarakan seminar ilmu.  

 

 

2 

 

Memicu Profesionalisme 

 

a. Memfasilitasi kegiatan magang para  

    lulusan ; 

b. Membangun  jaringan  Alumni  dalam 

    rangka menerima lulusan yang potensial ;  

c. Membangun jejaring dan  komunikasi 

   dengan  berbagai  pihak  melalui  jalur 

   alumni  terkait peluang untuk   

   mengaktualisasikan diri, 

d. Mendorong   lulusan  untuk  tetap 

    komitment terhadap nilai-nilai dalam 

    ideologi Negara. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  



 

2. Standar ISI PEMBELAJARAN 

 

 

Program Aksi 

 

Standard  Operating Procedure (SOP)  

 

 

1 

 

Penyusunan Kurikulum 

 

a. Tuntutan Kajian HI dan dokumen  

    pembanding ; 

b. Daftar  Kurikulum sesuai Standar PT serta 

    kekhususanya, dan bersinergi dengan KKNI ; 

c. Rapat dan Keputusan Tim Kurikulum ; 

d. Notulen, dokumentasi, dan agenda  

e. Laporan ke Rektor. 

 

 

2 

 

Evaluasi Kurikulum 

 

a. Perkembangan studi dan kajian, tuntutan 

    kompetensi dan profesionalisme ; 

b. Tim evaluasi dibentuk Dekan ; 

c.  Dilakukan minimal 2 tahun sekali ; 

d.  Rapat dan Rekomendasi ; 

e.  Notulen, dokumentasi, dan agenda ; 

f. Laporan kepada Rektor. 

 

 

3 

 

Perubahan Kurikulum 

 

a. Perubahan Paradigma dan usulan Kaprodi ;  

b. Rekomendasi Rapat evaluasi ;  

c. Tuntutan lapangan kerja, dan 

    Profesionalisme; 

d. Dibentuk TIM Perubahan Kurikulum ; 

e. Rapat dan Keputusan TIM ; 

f. Notulen, dokumentasi, dan agenda ; 

g. Laporan Kepada Rektor. 

 

 

 

 

 

 

                                                              

                                                                                             



 

3. Standar PROSES PEMBELAJARAN 

 

 

Program Aksi 

 

Standar Operating Procedure (SOP) 

 

 

1 

 

Registrasi 

 

a. Mahasiswa aktif dan tercatat ; 

b. Menyelesaikan Administrasi Pendidikan; 

c. Mahasiswa Pindahan telah diterima 

    sesuai keputusan / rekomendasi TIM ; 

d. Mendapat tanda terima yang sah.  

 

 

2 

 

Kartu Rencana Studi 

 

a. Telah Registrasi ;  

b. Mengisi Formulir KRS ; 

c. Mahasiswa baru disahkan Ka Prodi ; 

d. Mahasiswa lama disetujui PA sebelum 

    disahkan Ka Prodi, dan melampirkan 

    Kartu Hasil Studi ; 

e. Mendapat KRS yang sah. 

 

 

3 

 

Rencana Pembelajaran 

Semester 

 

a. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

    atau Silabus ialah Persiapan Materi 

    Kuliah Dosen untuk satu Semester ; 

b. RPS disusun mengacu Standar Nasional PT, 

     mencantumkan :  

     nama Prodi, nomor mata kuliah, nama 

     mata kuliah, Jam Kuliah , SKS, Metode, 

    nama Dosen, Kemampuan yang dicapai, 

    tugas ;  

c.  RPS diserahkan kepada Prodi sebelum 

     jadwal kuliah sekurang-kurangnya 2 (dua) 

     minggu ; 

d.  Mahasiswa berhak mendapat RPS .  

 

 

                  

                                                      

                                                                                



 

Standar PROSES PEMBELAJARAN 

( sambungan ) 

 

Program Aksi 

 

Standar Operating Procedure (SOP) 

 

 

4 

 

Tugas Dosen  

 

 

a. Dosen mempunyai Surat Tugas ; 

b. Dosen mengisi Daftar Hadir dan 

    Berita cara Penugasan atau yang 

    sejenisnya ; 

c. Dosen memberi kuliah minimal 16 

    kali termasuk UTS dan UAS ; 

d. Dosen wajib mencari waktu 

    pengganti jika berhalangan hadir ; 

 

 

5 

 

Pembimbing Akademi 

 

a. Pembimbing Akademi member 

    solusidan konsultasi terkait 

    permasalahan mahasiswa dalam 

    proses perkuliahan untuk 

    memperoleh kondisi terbaik ; 

b. Pembimbingan mengisi Formulir 

    atau Kartu pembimbingan ; 

c. Pembimbingan Akademik 

   dilaksanakan minimal 2 kali dalam 1 

   semester ; 

d. Pembimbingan Akademik dicatat dan 

    dilaporkan tertulis ke KaProdi dan 

    atau Dekan melalui Wadek III ;  

 

 

6 

 

Skripsi 

 

a. Skripsi dapat dilakukan Mahasiswa 

    jika telah lulus Mata kuliah dan 

    jumlah SKS  yang ditentukan ; 

b. Skripsi dilakukan jika Mahasiswa 

    sudah menyelesaikan kewajiban 

    administrasi ; 

c. BAB I harus disetujui, disusul BAB 

    lanjut; 

d. Skripsi ditulis sesui Pedoman Skripsi ; 

e. Mahasiswa harus lulus sidang Skripsi 

; 

 f. Sidang Skripsi oleh  TIM Penguji ; 



f.  Yang dinyatakan lulus berhak Gelar 

    SI. 

 

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Standar PENILAIAN PEMBELAJARAN 

 

 

Program Aksi 

 

Standard Operating Procedure (SOP) 

 

 

1 

 

 Penilaian Dosen 

 

a. Dosen memberi Penilaian keaktifan 

    Mahasiswa di Kelas Perkuliahan ; 

b. Dosen memberikan  penilaian 

    terhadap kehadiran mahasiswa ;   

c. Dosen memberi penilaian atas tugas 

    Kuliah ; 

d. Dosen memberi penilaian UTS dan 

    UAS. 

 

 

2 

 

Komponen Penilaian 

 

a.  Kehadiran :  10 persen ; 

b.  Tugas         :  15 persen ; 

c.  UTS             :  30 persen ; 

d.  UAS            :  35 persen . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        



 

 

5. Standar DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK  

 

Program Aksi Standard Operaating Procedure (SOP) 

 

1 

 

Kualifikasi Dosen 

 

a. Menguasai materi yang diampu ; 

b. Memiliki Ijazah dan sertifikat sesuai 

    ketentuan, dan sebagai bukti profesi 

    ataupun kompetensi selaku Dosen ; 

c. Mampu menyiapkan dan menyusun 

    materi. 

 

 

2 

 

Kinerja Dosen 

 

a. Menyerahkan RPS sebelum 

    perkulihan dimulai ; 

b. Melakukan pemberian kuliah 

    minimal 16 kali termasuk UTS dan 

    UAS dalam Satu Semester ;  

c. Melakukan Pembimbingan Akademi 

   kepada Mahasiswa ; 

d. Melakukan Penelitian dan menulis 

    karya Ilmiah ; 

e. Melakukan Pengabdian Masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           

 

6. Standar SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN 

 

Program Aksi Standard Operating Procedure (SOP) 

 

1 

 

Perpustakaan  

 

a. Judul buku memadai sesuai Prodi ; 

b. Kemudahan Akses ; 

c. Ruang Perpustakaan nyaman ; 

d. Bis akses E-book atau E-library. 

 

 

2 

 

Perlengkapan Pembelajaran 

 

a. Tersedia in focus secara memadai ; 

b. White Board dan alat tulis yang 

    cukup ; 

c. Fasilitas Internet untuk kuliah atau  

    pembelajaran via daring . 

 

 

3 

 

Ruang Perkulihan 

 

a. Ruangan ber-AC ; 

b. Ruangan bersih dan sehat ; 

c. Mampu menampung mahasiswa 

    secara memadai sesuai jumlah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              



 

7. Standar PENGELOLA PEMBELAJARAN 

 

Program Aksi Standard Operating Procedure (SOP) 

 

1 

 

Struktur Organisasi 

 

a. Struktur Organisasi sesuai ketentuan PT 

    dan semua fungsi Jabatan Struktural 

    terisi ; 

b. Struktur dilengkapi dengan Fungsi Staf 

    pendukung . 

 

 

2 

 

Kualifikasi Kepemimpinan 

 

a. Kualifikasi Struktural  memenuhi  syarat 

    Keilmuan, Pengalaman, sikap, dan 

    manajerial ; 

b. Kepala Program Studi diisi oleh figure  

    atau  Personel sesuai bobot Kualifikasi 

    Linear ; 

c. Mengembangkan Human Relations . . 

 

 

3 

 

Program Studi 

 

a. Mengelola sistem pembelajaran ; 

b. Menyiapkan penyusunan  Kurikulum; 

c. Monitoring dan evaluasi Mutu ; 

d. Membuat laporan per-semester ;  

 

 

4 

 

Fakultas 

 

a. Melaksanakan Kebijakan Rektor pada 

    level Fakultas dan Program Studi ; 

b. Mengkoordinasi  kegiatan  aspek  

    akademi dan Non-Akademi dalam 

   Pembelajaran ; 

c. Melakukan Monitoring dan evaluasi  ; 

d. Membuat Laporan berkala dan 

    insidentil terkait pelaksanaan sistem  

    pembelajaran. 

 

 

5 

 

Universitas 

 

a. Membuat kebijakan sebagai pedoman 

    bagi pelaksanaan seluruh  aspek  sistem 

   Pembelajaran  yang berorientasi kepada 

    Mutu Pendidikan ;  

b. Menjaga dan meningkatkan sistem  



    mutu ; 

c. Melakukan Monitoring dan evalusi ; 

d. Laporan melalui Pangkalan Data Dikti. 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Standar PEMBIAYAAN  

 

Program Aksi Standard Operating Procedure (SOP) 

 

1 

 

Biaya Registrasi 

 

a. Biaya Registrasi Mahasiswa baru 

    dan pindahan ; 

b. Biaya Heregistrasi ; 

c. Biaya Pembangunan ; 

d. Biaya perkuliahan per-semester. 

 

 

2 

 

Biaya Pembelajaran 

 

a. Biaya UTS ; 

b. Biaya UAS ; 

c. Biaya Pembimbingan Skripsi ; 

d. Biaya Sidang Skripsi ; 

e. Biaya Yudisium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

                                                                                   



 

STANDAR OPERATING PROCEDURE ( SOP ) 
 

 

PENELITIAN 

 

PERENCANAAN PENELITIAN 
 

 

Standar PROPOSAL  

 

         Program  Aksi Standard Operting Procedure (SOP)  

 

1 

 

Rencana Penelitian 

 

 

a. Menentukan Objek Penelitian ; 

b. Membuat Proposal Penelitiaan ; 

c. Membuat Rencana Anggaran Penelitian  dan 

    Sumber Anggaran ; 

d. Mengajukan Proposal Penelitian kepada 

    Rektor atau   yang  diberi   wewenang  untuk 

    Mendapat persetujuan ; 

e. Membentuk TIM jika diperlukan ; 

 

 

2 

 

Rekomendasi Penelitian 

 

a. Persetujuan Penelitian ; 

b. Persetujuan Anggaran ; 

c. Persetujuan Wilayah dan atau objek 

    Penelitian.  

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 



 

PELAKSANAAN PENELITIAN  
 

 

Standar PELAKSANAAN PENELITIAN  

 

Program Aksi Standard Operating Procedure (SOP) 

 

1 

 

Proses Penelitian 

 

a. Objek Penelitian : 

    Manusia, benda, peristiwa, dan fenomena global. 

b. Masalah Penelitian : 

    Sosial, politik, hukum, ilmu dan tehnologi. 

c. Peneliti ; 

    Dosen, mahsiswa. 

d. Wilayah Penelitian ; 

    Desa, kecamatan, Kabupaten, propinsi, Nasional, 

    Regional, dan global. 

e. Waktu Penelitian ; 

    satu minggu, satu bulan, satu tahun, dst. 

 

 

2 

 

Isi dan Kaidah Penelitian 

 

a. Penggunaan Metode ; Teori, dan Ilmu . 

c. Objek Penelitian sesuai keilmuan dan aktual ; 

d. Bermanfaat untuk pengembangan ilmu ; 

 

3 

 

Hasil Penelitian 

 

 

a. Pemahaman masalah objek Penelitian ; 

b. Peningkatan pemahaman ilmu Pengetahuan ; 

b. Kemampuan mengidentifikasi masalah ; 

 

 

4 

 

Penilaian Penelitian 

 

a. Menggunakan metode dengan baik ; 

b. Kesesuian Ilmu dengan masalah penelitian ; 

c. Bermanfaat. 

 

 

5 

 

Pengaruh Penelitian 

 

a. Meningkatkan minat Penelitian bagi insan  

    akademibaik dosen atau mahasiswa dalam 

     pengembang  Ilmu dan pengetahuan ; 

b. Mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi ; 

 

                                                                                                                                                                        

 



 

PELAPORAN  PENELITIAN  
 

 

Standar HASIL PENELITIAN  

 

Program Aksi Standard Operating Procedure (SOP) 

 

1 

 

Laporan Hasil Penelitian 

 

a. Potret kegiatan Penelitian ; 

b. Faktor Pendukung dan Kendala Penelitian ; 

c. Srategi Peneliti ; 

d. Rekomendasi hasil Penelitian. 

 

 

2 

 

Laporan manfaat 

Penelitian 

 

a.  Memahami permasalahan secara komprehensif 

     dan  ilmiah ;  

b.  Hasil Penelitian sebagai acuan Pemecahan 

     masalah, dan mengatasi masalah ; 

c.  Menghindari berulangnya masalah . 

 

 

3 

 

Penilaian 

 

 

a. Pemahaman masalah objek Penelitian ; 

b. Peningkatan pemahaman ilmu Pengetahuan ; 

b. Kemampuan mengidentifikasi masalah . 

 

 

4 

 

Sarana , Prasarana , dan 

Pendanaan 

 

a. Universitas memberi persetujuan sahnya 

    penelitian; 

b. Universitas memberi rekomendasi tentang 

     wilayah,waktu, dan sasaran Penelitian untuk 

     memenuhi syarat penyelenggaraan penelitian 

     sebagai jaminan Peneliti ; 

c. Universitas memberi biaya sesuai ketentuan ; 

d. Hibah atau Dana bantuan harus disetujui Rektor 

    atau pimpinan Universitas yang ditugasi. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          



 

STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP ) 

 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  ( PKM ) 

 

PERENCANAAN PKM 
 

 

Standar PROPOSAL PKM 

 

Program Aksi Standar Operating Procedure (SOP) 

 

1 

 

Rencana PKM 

 

a. Menentukan objek PKM ; 

b. Merumuskan Materi PKM ; 

c. Membuat Proposal PKM ; 

d. Menentukan Peserta dan Pembimbing PKM 

; 

e. Membuat RAB –PKM ; 

f.  Mengajukan Proposal PKM kepada Rektor 

    untuk mendapat persetujuan, ijin,  dan 

    rekomendasi kepada pihak berwenang dan 

    terkait ; 

 

 

2 

 

Rekomendasi PKM 

 

a.  Persetujuan PKM ; 

b.  Persetujuan Objek, sasaran, dan wilayah 

     PKM ; 

c.  Persetujuan Peserta dan Pembimbingan  

    PKM ; 

d.  Persetujuan Anggaran PKM  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                            

 

PELAKSANAAN PKM 

 

Standar PELAKSANAAN PKM 

              Program Aksi Standard Operating Procedure (SOP) 

 

1 

 

ProsesPKM 

 

a. Sasaran dan objek PKM ; 

b. Materi PKM ; 

c. Kegiatan PKM ; 

d. Waktu penyelenggaraan PKM . 

 

 

2 

 

Kaidah PKM 

 

a. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi ; 

b. Meningkatkan kepekaan sosial Civitas 

    Akademika terhadap kehidupan masyarakat ; 

c. Menerapkan  Ilmu  atau  Pengetahuan pada 

    dunia nyata di luar kampus ; 

d. Memupuk nilai yang hidup di masyarakat. 

 

 

3 

 

Hasil PKM 

 

a. Kesadaran bahwa Kampus adalah bagian 

    tidak terpisahkan dari Masyarakat ; 

b. Pelaksanaan PKM menjadi pendorong 

    aktualisasi   Tri Dharma Perguruan Tinggi ; 

c. Meningkatkan   kepedulian  kepada 

    Masyarakatdan Negara. 

 

 

4 

 

Penilaian PKM 

 

a. Masyarakat antusias dengan Program PKM ; 

b. Pemangku Kepentingan internal maupun   

    eksternal menilai positif Program PKM ; 

c. Program PKM mempunyai nilai tambah bagi 

    Masyarakat, Universitas, Dosen, dan 

    Mahasiswa. 

 

 

5 

 

Pengaruh PKM 

 

a. Keterbukaan informasi untuk kemajuan ;  

b. Meningkatnya minat Masyarakat menimba 

    Ilmu ; 

c. Penerimaan Masyarakat atas inisiatif  

    Universitas melaksanakan Tri Dharma 



    Perguruan Tinggi ; 

 

                                                                                        

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PELAPORAN PKM 
 

 

Standar PELAPORAN PKM 

 

              Program Aksi Standard Operating Procedure (SOP)  

 

1 

 

Hasil PKM 

 

a. Gambaran umum kegiatan PKM ; 

b. Dinamika kegiatan PKM ; 

c. Faktor Pendorong dan Kendala PKM ; 

d. Prestasi PKM ; 

e. Rekomendasi hasil PKM. 

 

 

2 

 

Manfaat PKM 

 

a. Memahami dinamika masyarakat ; 

b. Memahami permasalahan di Masyarakat ; 

c. Membantu mengatasi masalah di  

    Masyarakat . 

 

 

3 

 

Penilaian PKM 

 

a. Integrasi Universitas dengan Masyarakat ; 

b. Memupuk jiwa sosial dan nasionalisme ; 

c. Meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

 

 

4 

 

Sarana, Prasarana, dan 

Pendanaan 

 

a. Universitas memberi persetujuan PKM ; 

b. Universitas memberi rekomendasi atas 

    Wilayah, materi PKM, sasaran, dan Pihak 

    terkait sebagai jaminan keabsahan PKM ; 

c. Pemerintah memberi Biaya sesuai 

    Ketentuaan ; 

d. Hibah dan Bantuan Dana harus disetujui 

    Rektor. 

 

 

 

 

 

Lampiran : 3                                                                   



FORMULIR  MUTU 
UNIVERSITAS JAKARTA 

STANDAR FORMULIR 

Standarakademik / Proses 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Form.  Registrasi mahasiswa 

b. Form.  Rencana Studi Mahasiswa 

c. Form.Kartu Hasil Studi Mahasiswa 

d. Form. Pembimbingan akademik 

e. Form. Penugasan Mengajar Dosen 

f. Form. Daftar Nilai Ujian Mata Kuliah 

g. Form.Pendaftaran Ujian - SIMU 

h. Form. DaftarHadirDosen 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

                                                                 

                                                                                                         Form: A    

Fakultas………………                                                                                          

Universitas Jakarta 



  

REGISTRASI MAHASISWA 

 
         Mahasiswa Baru 

           Mahasiswa aktif       

           Mahasiswa Pindahan 

           Mahasiswa Skripsi                                               

                                                                       

Fakultas/Jurusan  

Program studi  

Nama Mahasiswa  

NIM  

Semester  

Lampiran : 

1. Tanda Lulus / Diterima 

2. Bukti Pembayaran Biaya Administrasi  

3. Kartu Rencana Studi  

4. Kartu Hasil Studi  

5. Persetujuan oleh TIM untuk Mahasiswa Pindahan 

6. Rekomendasi Dosen Pembimbing Akademi 

 

                                                                                             Jakarta………………………. 

          Mengetahui                                                                    

                                                                                       ( …………………………………….) 

                                                                                                         Wadek II 

(…………………………………..) 

                Dekan 
                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                             

                                                                                                                        

 

 

                                                                                                                        Form : B 

Fakultas ……………..                                                                                                       

Universitas Jakarta 



 

KARTU RENCANA STUDI 
 

Fakultas/Jurusan  

Program studi  

NamaMahasiswa  

NIM  

Semester  
 

 

No Mata Kuliah yang ditempuh Kelas Sks 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Jumlah Total SKS  

Catatan : 

 

 

                                                                                                      Tanggal : 

  Mengetahui                                                                                                                                                     

                                                                                                                                      Mahasiswa                                                                                                        

(……………………………………..)                                                                                                                                                                    

       Ka. Program Studi 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                          

                                                                                                                 Form : C 

Fakultas ……………..                                                                   

Universitas Jakarta.    



 

 

 

KARTU HASIL STUDI 

 

NamaMhs    :……………………………………                            Jenjang Pend: ………………………. 

NIM              :………………………………….                              Th. Akademi :………………………… 

Prodi            :…………………………………                                SEMESTER    :………………………… 

 

No Mata Kuliah SKS Nilai Bobot Mutu 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

J u m l a h     

IndeksPrestasi Semester  

 

Jakarta        : 

            Program Studi…………………………………………….. 

                                         Ketua 

 

          …………………………………………………… 

 

 

 

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                         Form : D 

FAKULTAS ……………….. 

UNIVERSITAS JAKARTA  



Pembimbingan Akademik  ( PA ) 

 

Fakultas/Jurusan  

Program studi  

Nama Dosen PA  
 

Nama Mhs……………………………………………………………………………………………………………. 

NPM…………………………………………………………………………………………………………………… 

IP semester lalu………………………………………………………………………………………………….. 

 

Hak tempuh maksimum untuk semester berikutnya  …..SKS 

 

No Mata Kuliah yang ditempuh Semester Sks 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Jumlah Total SKS  

Catatan 

 

 

                                                                                                Tanggal : 

 

                                                                                                                             (……………………………………)  

             Menyetujiui                                                                                                     Mahasiswa                                                                    

                Dosen PA                                                                                                                
                                                                                                                                                          

         -------------------------------                                                                                
 

                                                                                                                         Form : E 

Fakultas …………….. 

Universitas Jakarta 



SURAT KEPUTUSAN 

NO:…/SK/D-FT-FHFIA-FISIP/UJ/bulan/Tahun 

Tentang 

TUGAS MENGAJAR DOSEN 

SEMESTER GANJIL/GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 

 

DEKAN FAKULTAS……….. 

UNIVERSITAS JAKARTA 

Menimbang         :…………………………………………………………….......................... 

Mengingat            :……………………………………………………………………………………. 

Memperhatikan :…………………………………………………………………………………….. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan        : ------------------------------------------------------------------------ 

Pertama                : ------------------------------------------------------------------------ 

Kedua                    : ------------------------------------------------------------------------- 

Ketiga                    : ------------------------------------------------------------------------  

Keempat               : ------------------------------------------------------------------------ 

                                                                                                                                     Ditetapkan  di Jakarta 

                                                                                                                                     Pada tanggal : 

 

 

                                                                                                                                 (  …………………………………. 

) 

Tembusan Kepada Yth :                                                                                                      Dekan 

1. Rektor Universitas Jakarta; 

2. Wakil Rektor 

                                                                                                                                                                        

 

 

 

                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                      

                                                                                                                         Form : F 



FAKULTAS ………………… 

UNIVERSITAS JAKARTA 

Prodi………………………… 

 

 

DAFTAR NILAI UJIAN  AKHIR SEMESTER 

Mata Kuliah        :…………………………………………………………………………. 

Semester             :…………………………………………………………………………. 

Dosen                   :…………………………………………………………………………. 

Program Studi     :………………………………………………………………………… 

 

No NIM Nama Mahasiswa Nilai Ket 

  

      

      
A  =  80-100                                                                                             Jakarta,…………… 

B  =  70-79,90 

C  =  60-69,90                                                                                         ( ………………………………….) 

D  =  50-59,90                                                                                          Wadek I/Ka/Sek Prodi 

 

 

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

                   

 

                                                                                                                         Form : G 
FAKULTAS …………………. 

UNIVERSITAS JAKARTA 



Prodi………………………….. 

 

 

UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP/GANJIL TAHUN……… 

AKREDITASI  No 1298/SK/BANPT/bln/tahun 

SURAT IJIN MENEMPUH UJIAN 

NAMA       :…………………………….. 

N.I.M         :…………………………….. 

SEMESTER :……………………………. 

PRODI        :…………………………….. 

 

No Tanggal JAM MATA UJIAN TTD 

PENGAWAS 

     

     

     

     

     

     

 

JAKARTA, tgl…………………………………. 

 

(………………………………………………………………………) 

                                       Ka.Prodi 

 

 
                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                        Form : H 

FAKULTAS …………………                                                                                                       



UNIVERSITAS JAKARTA 

Prodi…………………………. 
 

DAFTAR HADIR DOSEN 

 

HARI     :    

BULAN :    

 

No NamaDosen SMT WAKTU TANGGAL DAN TANDA TANGAN JUMLAH 

Mata Kuliah Mingg 

I 

Mingg 

2 

Mingg3 Mingg4 Mingg5 

1          

 

2          

 

                                                                                                Jakarta : 

 

                                                                                                                    -------------------------------------- 

                                                                                                                                                TU 

Mengetahui                                                                                                                                        

Jakarta………………. 

 

                                                                                                                             

(………………………………) 

Dekan / Wadek II                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Lampiran : 4 

 

 



 

DAFTAR MANUAL MUTU 
 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                     
I. PENETAPAN STANDAR SPMI 

A. Visi dan Misi  Universitas Jakarta. 

1. Visi. 

Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul berciri nilai kebetawaian tahun 2030 

2. Misi. 

a. Menyelenggrakan pendidikn dan pengajaran akademik dalm suasna yang 

berakhlak nilai kebetawaian tahun 2030 ; 

b. Menyelenggarakn penelitian , pengembangan gagasan dan 

menyebrluskan ilmu pengetahuan , tehnologi, dan humaniora; 

c. Melaksanakan tata kelola Universitas yang mandiri, berkelanjutan 

(sustainable)  serta memiliki tata kelola yang baik  ( Good University 

Governance ) ; 

d. Melestarikan, mengembangkan, dan menyebarkan nilai-nilai 

kebetawaian. 

 

B. Tujuan MANUAL PENETAPAN STANDAR 

Manual Penetapan Standar SPMI Universitas Jakarta  bertujuan untuk 

merumuskan, merancang , dan menetapkan standar SPMI dalam upaya 

menciptakan sistem pembelajaran berbasis mutu guna menghasilkan lulusan 

yang mempunyai sikap, perilaku, dan kompetensi sesuai tuntutan mutu tertentu 

sebagaimana ditetapkan dalam standar nasional mengenai lulusan perguruan 

tinggi. 

 

Dalam merancang dan merumuskan penetapan standar SPMI sehubungan 

dengan sistem pembelajaran dan pendidikan,  mengacu kepada Peraturan 

Perundang-undangan yaitu Undang-undang nomor 12 tahun 2012, Peraturan 

Memteri Riset dan Tehnomlogi nomnor 44 tahun 2015, dan peraturan Menteri 

Riset dan Tehnologi nomor 26 tahun 2016 tentang SPMI. Adapun terkait Standar 

Nasional Lulusan Perguruan Tinggi Umum maka lulusan Universitas Jakarta harus 

mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis , dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementsi ilmu pengetahuan dan tehnologi,  

yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 

bidang keahliannya, dalam hal ini ilmu tehnik, ilmu Hukum, Ilmu Administrasi,  



 

                                                                                                                                  

dan ilmu Politik dan ilmu Hubungan Internasional. Bagi lulusan Universitas 

Jakarta juga dituntut mampu mengembangkan dan melestarikan budaya Betawi. 

 

C. Luas Lingkup PENETAPAN STANDAR SPMI 

Luas lingkup manual Penetapan Standar SPMI meliputi keseluruhan aspek yang 

perlu dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan sebagai standar SPMI untuk 

terciptanya sistem pembelajaran berbasis mutu sehingga Universitas Jakarta 

mampu menghasilkan lulusan sarjana strata satu yang mempunyai kompetensi , 

ketrampilan , dan bermutu bertaraf nasional , serta mempunyai pola sikap, pola 

laku, serta pola pikir memenuhi standar tertentu yang dibutuhkan oleh bangsa 

dan Negara dalam rangka pembangunan nasional yang berwawasan global.  

 

D. Definisi ISTILAH 

Dalam hal Definisi Istilah yang perlu dijelaskan ialah : 

1. Merancang . 

Merancang merupakan proses intelektual mengumpulkan segenap aspek 

yang diperlukan guna menjabarkan kebutuhan yang diperlukan untuk 

memenuhi standar Nasional dan standar perguruan Tinggi dalam rangka  

proses pembelajaran dan menghasilkan lulusan , serta menjawab kebutuhan 

stakeholders internal mupun eksternal ; 

2. Merumuskan. 

Menuangkan hasil rancangan dalam bentuk tertulis mengenai isi setiap 

standar SPMI berkenaan dengan proses pembelajaran ; 

3. Menetapkan. 

Tindakan persetujuan dan pengesahan standar SPMI , sehingga standar SPMI 

berlaku. 

4. Stakeholders internal ialah pemangku kepentingan di dalam lingkungan 

perguruan tinggi yaitu penyelenggara pendidikan Universitas Jkarta, 

Universitas Jakarta daan seluruh jajarannya, dosen, mahasiswa, dan seluruh 

komponen internal perguruan tinggi ; 

5. Stakeholders eksternal ialah keseluruhan pemangku kepentingan di luar 

Universitas Jakarta,  antara lain Pemerintah , masyarakat, dunia kerja, 

perusahaan nasional maupun internasional, dan lainnya. 

 

 

                                                                                                                            



E. Langkah dan Prosedur PENETAPAN STANDAR SPMI 

1. Mendasarkan Visi dan Misi sebagai acuan merancang, merumuskan, dan 

menetapkan standar SPMI keseluruhan aspek sistem pembelajaraan di 

lingkungan Universitas Jakarta melalui suatu tim penetapan atau Badan yang 

ditunjuk . Selanjutnya tim Penetapan atau Badan yang tunjuk 

mempedomani peraturan pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan 

tinggi berbasis mutu  untuk  

 

2. menghasilkan lulusan bertingkat nasional yang berkemampuan memberikan 

solusi permasalahan di tingkat nasional maupun regional bahkan global. 

Sebagai acuan antara lain Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang 

standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

3. Dari keseluruhan aspek kajian dipilih yang berkesesuaian dengan visi dan misi 

kemudian dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan standar SPMI sebagai 

fondasi sistem pembelajaraan yang mencakup bidang akademik, dan non 

kademik, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dalam penetapan standar  

SPMI tetap mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang khusus mengatur 

tentang standar mutu pendidikan nasional dan perguruan tinggi. 

4. Untuk implemetasi standar SPMI yang telah dirancang dan dirumuskan , dan 

setelah melewati kajian seksama, maka kemudian ditetapkan menjadi 

standar SPMI  Universitas Jakarta melalui Surat Keputusan Pimpinan 

Universitas Jakarta atau yang diberi pendelegasian.  

 

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Penetapan standar 

Mutu.  

Manual Penetapan standar SPMI dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu 

Universitas Jakarta, dan seluruh elemen fungsionaris Universitas Jakarta dibawah 

koordinasi Rektor, para dosen, dan supporting unit, yaitu unit administrasi dan 

ketata usahaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II  PELAKSANAAN  STANDAR MUTU                                              

A. Visi dan Misi Universitas Jakarta. 

1. Visi. 

Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul berciri nilai kebetawaian tahun 2030 

2. Misi. 

a. Menyelenggrakan pendidikn dan pengajaran akademik dalm suasna yang 

berakhlak nilai kebetawaian tahun 2030 ; 

b. Menyelenggarakn penelitian , pengembangan gagasan dan 

menyebrluskan ilmu pengetahuan , tehnologi, dan humaniora; 

c. Melaksanakan tata kelola Universitas yang mandiri , berkelanjutan ( 

sustainable ) serta memiliki tata kelola yang baik  ( Good University 

Governance ) ; 

d. Melestarikan, mengembangkan, dan menyebarkan nilai-nilai 

kebetawaian. 

 

B. Tujuan Peklaksanaan Standar SPMI 

Pelaksanaan Standar SPMI pada Universitas Jakarta hakekatnya untuk 

mewujudkan sistem pembelajaran dan pendidikan berbasis mutu   sebagaimana 

telah diamanatkan dalam Undang-undang nomor 12 thun 2012 yang kemudian 

ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Riset dan Tehnologi nomor 26 thun 2016 

tentang Sistem Penjaminan Mutu, dan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, intinya penyelenggaraan sistem 

Pembelajaran dan Pendidikan berbasis mutu untuk menghasilkan lulusan 

Universitas Ja karta yang unggul dalam pola sikap, pola tindak dan laku, 

berkemampuan mumpuni, serta memiliki derjat lulusan kompeten.  

 

C. Luas Lingkup Pelaksanaan Standar SPMI 

Luas lingkup manual Pelaksanaan Standar SPMI meliputi keseluruhan aspek yang 

telah  ditetapkan sebagai standar SPMI untuk dilaksanakan keseluruhannya 

untuk terciptanya sistem pembelajaran berbasis mutu sehingga Universitas 

Jakarta mampu menghasilkan lulusan sarjana strata satu yang mempunyai 

kompetensi dan bermutu bertaraf nasional , serta mempunyai pola sikap, pola 

laku, serta pola pikir yang memenuhi standar tertentu yang dibutuhkan oleh  

 

                                                                                                                                    



bangsa dan Negara dalam rangka pembangunan nasional yang berwawasan 

global.  

 

D. Definisi Istilah 

1. Melaksanakan standar SPMI : melaksanakan ketetapan standar SPMI yang 

mencakup pedoman , langkah, dan seluruh ketetapan standar SPMI 

Universitas Jkarta ; 

2. Pedoman : Keseluruhan ketentuan yang menjadi acuaan tindakan dan 

kegiatan dalam rangka mewujudkan sistem pembelajaran berbasis mutu 

pada Universitas Jakarta ; 

3. Langkah-langkah : urutan kegiatan sesuai Standard Operating Procedure, 

atau panduan kegiatan, ataupun tata cara tertentu yang sesuai.   

 

E. Langkah dan Prosedur Pelaksanan standar SPMI 

1. Menetapkan  tugas dan fungsi berkenaan dengan standar SPMI dalam suatu 

keputusan Pimpinan Universitas yang dalam hal ini Rektor ; 

2. Menetapkan prosedur dan,  atau  panduan kegiatan pembelajaran untuk 

menjamin standar SPMI; 

3. Mensosialisasikan langkah dan prosedur SPMI kepada mahsiswa dan dosen 

serta unit pendukung sistem pembelajaran berbasis mutu. 

 

F. Kualifikasi Pejabat/Petugas Pelaksanan Standar SPMI  

Pelaksanaan standar SPMI  oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas Jakrta , 

Fungsionaris Universitas Jakarta dibawah koordinasi Rektor, para dosen, dan 

supporting unit, yaitu unit administrasi dan ketata usahaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. EVALUASI STANDAR MUTU 

A. Visi dan Misi Universitas Jakarta. 

1. Visi. 

Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul berciri nilai kebetawaian tahun 2030 

2. Misi. 

a. Menyelenggrakan pendidikn dan pengajaran akademik dalm suasna yang 

berakhlak nilai kebetawaian tahun 2030 ; 

b. Menyelenggarakn penelitian , pengembangan gagasan dan 

menyebrluskan ilmu pengetahuan , tehnologi, dan humaniora; 

c. Melaksanakan tata kelola Universitas yang mandiri , berkelanjutan ( 

sustainable ) serta memiliki tata kelola yang baik  ( Good University 

Governance ) ; 

d. Melestarikan, mengembangkan, dan menyebarkan nilai-nilai 

kebetawaian. 

 

B. Tujuan Manual Evaluasi Standar SPMI Unversitas Jakarta. 

Untuk melakukan penilaian pelaksanaan Standar SPMI guna mengetahui tingkat 

keberhasilan , kendala, hambatan, dan kegagalan dalam penerapan standar SPMI 

dalam system pendidikan dan pembelajaran di Universitas Jakarta , yang 

kemudian dijadikan bahan kajian untuk membuat konstruksi baru dalam rangka 

melanjutkan dan mempertahankan keberhasilan yang dicapai serta mencari 

solusi untuk mengatasi kendala dan kegagalan penerapan standar SPMI.  

  

C. Luas lingkup Manual Evalusi Pelaksanaan Standar SPMI 

1. Melakukan monitoring, pengawasan, check and recheck, dan pemeriksaan 

tentang pelaksanan penerapan standar SPMI terkait proses sistem 

pembelajaran dan pendidikan di lingkungan Universitas Jakarta; 

2. Mencatatan kinerja dan temuan untuk dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan 

penerapaan standar SPMI dalam  proses pembelajaran dan pendidikan di 

lingkungan Universitas Jakarta ;                                                                                                       

3. Merancang dan merumuskan penguatan atas keberhasilan dan  pembenahan 

atas kendala dan kegagalan penerapan standar SPMI. 

 

 

 

 



D. Definisi Istilah 

1. Monitoring : Tindakan pemantauan atas kegiatan atau aktivitas yang dalam 

hal ini berkenaan dengan pelaksanan penerapan standar SPMI di Universitas 

Jakarta ; 

2. Pemeriksaan : meneliti dokumen , filke, atau catatan terkait pelaksanaan 

penerapan standar SPMI untuk menemukan factor-faktor keberhasilan dan 

kendala serta kegagalan terkait sistem pembelajaran dan pendidikan di 

Universitas Jakarta ; 

3. Check and re-check : mencocokan kembali dokumen dan catatan proses 

pembelajaran dan pendidikan untuk memastikan tidak ada yang keliru 

mengenai pemantauan dan pemeriksaan  atas keseluruhan aspek 

pelaksanaan penerapan standar SPMI di Universitas Jakarta ; 

4. Evaluasi  :  Melakukan penilaian dengan memperhatikaan hasil pemeriksaan 

dan check and re-check pelaksanaan penerapan standar SPMI di Universitas 

Jkarta, baik keberhasilan ataupun kendala dan kegagalannya, untuk menjadi 

bahan dalam memformulasikan pengendalian standar SPMI. 

 

E. Langkah dan Prosedur Evaluasi Pelaksanaan standar SPMI 

1. Melakukan monitoring secara periodik untuk mencegah penyimpangan 

standar SPMI agar terkendali ; 

2. Mencatatat semua prestasi dan temuan ataupun penyimpangan dan 

kelalaian  pelaksaanaan penerapan standar SPMI dalam sistem dan proses 

pembelajaran di lingkungan Universitas Jakarta ; 

3.  Membuat laporan tertulis hasil evalusi untuk menjadi rujukan dan bahan 

pertimbangan dalam memformulasikan pengendalian selanjutnya tentang 

penerapan standar SPMI di lingkungan Universitas Jakarta. 

 

F. Kualifikasi Pejabat atau Petugas yang melakukan evalusi pelaksanan standar 

SPMI 

1. Unit yang ditugasi bertanggung jawab tentang SPMI di Universitas Jakarta ;  

2. Pejabat struktural di lingkungan Universitas Jakarta ; 

3. Semua pihak  yang secara eksplisit tercakup dalam pernyataan standar SPMI. 

 

G. Catatan 

Perangkat yang perlu disiapkan antara lain : 

1. Formulir Evalusi ; dan 

2. Formulir hasil Evalusi . 

  



 

IV. PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SPMI                                                                                                                         

A. Visi dan Misi Universitas Jakarta. 

1. Visi. 

Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul berciri nilai kebetawaian tahun 2030 

2. Misi. 

a. Menyelenggrakan pendidikn dan pengajaran akademik dalm suasna yang 

berakhlak nilai kebetawaian tahun 2030 ; 

b. Menyelenggarakn penelitian , pengembangan gagasan dan 

menyebrluskan ilmu pengetahuan , tehnologi, dan humaniora; 

c. Melaksanakan tata kelola Universitas yang mandiri , berkelanjutan 

(sustainable) serta memiliki tata kelola yang baik  ( Good University 

Governance ) ; 

d. Melestarikan, mengembangkan, dan menyebarkan nilai-nilai 

kebetawaian. 

  

B. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan standar Mutu 

1. Mengelola dan mengendalikan pelaksanaan standar SPMI  agar berjalan pada 

arah yang benar sesuai formulasi dan rumusan standar SPMI baik pada awal 

penetapan maupun setelah dirumuskan kembali  melalui tahap evaluasi, 

berikut langkah-langkah pencapaiannya demi mewujudkan sistem  

pembelajaran yang efektif di lingkungan Universitas Jakarta ; 

2. Pengendalian pelaksanaan standar SPMI adalah tahapan  yang strategis 

karena memerlukaan kecermatan dan tindakan yang tepat agar standar SPMI 

yang telah ditetapkan dapat dipenuhi , yaitu proses pembelajaran dan 

pendidikan berbasis mutu, sehingga keluaran atau lulusan yang dihasilkan  

mempunyai kualitas yang unggul dalam pola sikap, pola tindak, dan pola pikir 

, serta mumpuni dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuannya demi 

kemajuan dan kesejahteraan Negara dan bangsa Indonesia. Selain itu lulusan 

yang dihaslkan mampu bersaing serta mengisi ceruk lapangan kerja di tingkat 

nasional, regionl, maupun global. 

                                                                                                                  

C. luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI .   

1. Pengendalian pada hakekatnya adalah aktivitas pada tahapan setelah 

evaluasi. Dalam evaluasi tentu diperoleh catatan-catatan prestasi maupun 

catatan-catatan koreksi. Pada tahap pengendalian  keseluruhan prestasi 

diupayakan untuk tetap terjaga . 



 

2. terpelihara dan terjaga, sedang hasil koreksi dan formulasi baru dan 

penetapannya harus diwujudkan melalui tindakan korektif berdasarkan 

standar SPMI.  

3. Pengendalian yang efektif terhadap pelaksanaan penerapan standar SPMI 

merupakan modal dasar terpenuhinya standar yang ditentukan atau 

ditetapkan.  Pengendalian yang efektif akan mampu mendeteksi kekeliruan 

atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran yang 

memenuhi standar SPMI. Dengan itu maka tindakan pencegahan dapat 

segera dilakukan, agar sistem proses pembelajaran dan pendidikan di 

lingkungan Universitas Jakarta bergerak dan bergulir menuju arah yang benar 

sesuai amanat Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya terkait 

pendidikan berbasis mutu.  

 

D. Definisi Istilah 

1. Pengendalian :  tindakan korektif atas pelaksanaan penerapan standar SPMI 

untuk menghindari  penyimpangan dan kekeliruan yang menyebabkan 

terkendalanya upaya mewujudkan sistem proses pembelajaran dan 

pendidikan berbasis mutu di lingkungan Universitas Jakarta ; 

2. Tindakan korektif : tindakan yang dilakukan sebagai upaya perbaikan atas 

kesalahan dan kekeliruan  yang terjadi karena tidak sesuai dengan penetapan 

standar SPMI. 

 

E. Langkah dan prosedur Pengendalian pelaksanaan standar SPMI 

1. Memeriksa catatan-catatan terkait pelaksanaan penerapan standar SPMI di 

lingkungan Universitas Jakarta, mempelajari  rekomendasi formulasi atau 

rumusan baru yang ditetapkan sebagai tindakan korektif atas kendala, 

penyimpangan, dan kesalahan dalam pelaksanaan ; 

2. Memonitor pelaksanaan tindakan korektif agar tidak terjadi pengulangan 

kesalahan sebelumnya atau kesalahan baru ; 

3. Membuat laporan tertulis tentang perkembangan tindakan pengendlian 

secara periodik ; 

4. Melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan penerapan standar SPMI 

disertai rekomendasi yang diperlukan.  

 

F. Kualifikasi Pejabat atau Petugas yang melakukan Pengendalian Pelaksanaan 

Standar SPMI . 

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jakarta ; 



2. Unit Khusus SPMI ; 

3. Pejabat yang secara struktural bertanggung jawab atas implementasi standar 

SPMI. 

 

G. Catatan untuk Pengendalian 

1. Prosedur dan langkah-langkah Pengendalian  Pelksanaan standar SPMI; 

2. Formulir Pengendalian pelaksanaan Standar SPMI ; 

3. Formulir hasil pengendalian Pelksnaan Standar SPMI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. PENINGKATAN STANDAR SPMI                                                                                                                               

A. Visi dan Misi Universitas Jakarta. 

1. Visi. 

 Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul berciri nilai kebetawaian tahun 2030 

2. Misi 

a. Menyelenggrakan pendidikn dan pengajaran akademik dalm suasna yang 

berakhlak nilai kebetawaian tahun 2030 ; 

b. Menyelenggarakn penelitian , pengembangan gagasan dan 

menyebrluskan ilmu pengetahuan , tehnologi, dan humaniora; 

c. Melaksanakan tata kelola Universitas yang mandiri , berkelanjutan ( 

sustainable ) serta memiliki tata kelola yang baik  ( Good University 

Governance ) ; 

d. Melestarikan, mengembangkan, dan menyebarkan nilai-nilai 

kebetawaian. 

 

B. Tujuan Manual Peningkatan Standar SPMI 

Tujuan manual peningkatan standar SPMI guna menjadian panduan dalam 

peningkatan pelaksanaan penerapan standar SPMI di lingkungan Universitas 

Jakarta pada setiap akhir periode siklus PPEPP yaitu Penetapan Standar, 

Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Pelaksanaan 

Standar, dan Peningkatan Pelaksanaan penerapan Standar SPMI. Dan itu berarti 

arah yang benar untuk mewujudkan sistem pembelajaran dan pendidikan 

berbasis mutu, yang capaian hasilnya  bahwa Universitas Jakarta mampu 

menyelenggarakan sistem pembelajaran dan pendidikan berbasis mutu yang 

akan menghasilkan lulusan bukan hanya berkualitas dan memenuhi standar 

keunggulan nasional, tetapi juga memiliki pola sikap, pola laku, dan kompetensi 

sesuai bidang keilmuanya.  

 

C. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar SPMI  

Manual Peningkatan Standar SPMI merupakan panduan bagaimana hasil 

pelaksaan penerapaan standar SPMI ditingkatkan setelah tahapan siklus PPEPP 

dilalui. Sesui dengan karakteristik dan kekhususannya masing-masing standar 

tidak bisa diproyeksikan untuk mencapai peningkatan standar dalam waktu yang  

                                                                                                                                   



bersamaan. Oleh sebab itu manual peningkatan standar SPMI harus 

diformulasikan secara berbeda-beda. Ada yang persemester, atau pertahun, atau 

per lima tahunan. 

 

 

D. Definisi Istilah. 

1. Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk  evaluasi dan 

memperbaiki isi standar SPMI secara periodik dn berkelanjutan ; 

2. Evaluasi standar SPMI : tindakan menilai isi standar SPMI didasarkan antara 

lain pada : 

a. Hasil pelaksanaan isi standar SPMI ; 

b. Perkembangan situsi dan kondisi Univrsitas Jakarta, dan tuntutan 

stakeholders ; 

c. Relevansi dengan visi dan misi Perguruan Tinggi, khususnya Universitas 

Jakarta ; 

3. Siklus Standar SPMI : durasi atau masa berlakunya standar SPMI sesuai 

dengan aspek yang diatur didalamnya . 

 

E. Langkah dan Prosedur Peningkatan Standar SPMI 

1. Mempelajari hasil Pengendalian standar SPMI ; 

2. Rapat dan diskusi pembahasan hasil pengendalian ; 

3. Evaluasi isi standar SPMI ; 

4. Revisi isi standar menjadi lebih tinggi ; 

5. Menempuh langkah Penetapan isi standar lebih tinggi dalam mekanisme 

siklus PPEPP. 
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