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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 .  

  

 


