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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.

