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SAMBUTAN DEKAN 

 

Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor sebagai fakultas di bawah naungan UNIDA 

Gontor yang dalam menjalankan prinsip-prinsip manajemennya memerlukan suatu sistem 

kerja yang mengatur pekerjaan, menghubungkan satu pekerjaan pada satu bagian dengan 

bagian lainnya. Sistem pengaturan tata kerja ini harus memiliki standar untuk mengukur 

sejauh mana efektifitas dan efisiensi suatu pekerjaan. 

Untuk menjalankan program dan kegiatannya, sebuah organisasi memerlukan 

prinsip-prinsip manajemen yang diaplikasikan dalam sebuah sistem kerja. Sistem kerja ini 

diciptakan untuk mengatur hubungan kerja antara satu bagian atau unit dengan bagian atau 

unit lainnya atau antar bagian yang mengacu pada sebuah standar mutu. Standar Mutu 

adalah suatu ukuran yang disepakati dan dipakai untuk menjamin kualitas minimal dengan 

cara yang paling efektif, dalam rangka memenuhi visi, misi, sasaran dan tujuan pendidikan 

tinggi di Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor. 

Apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada tim penyusun yang telah 

menyelesaikan revisi standar mutu ini pada saat institusi ini berbenah untuk terus 

mengembangkan budaya mutunya. Keberadaan standar mutu ini diharapkan dapat 

mendukung sistem kerja yang semakin baik dalam mewujudkan budaya mutu di Fakultas 

Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor. 

Kepada tim penyusun standar mutu Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor dan 

semua pihak yang ikut berperan dalam penyusunan dokumen ini kami sampaikan terima 

kasih. Mudah-mudahan standar ini bermanfaat dalam upaya memperbaiki sistem kerja dan 

peningkatan mutu di Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor. Amin. 

 

         

Ponorogo, 05 Januari 2021 

    Dekan FIK UNIDA Gontor, 

       

 

 

      apt. Amal Fadholah, S.Si., M.Si. 
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KATA PENGANTAR 

 

Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor merupakan fakultas yang memiliki reputasi 

baik di kalangan masyarakat. Oleh karenanya, Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor perlu 

menjaga dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat baik internal maupun eksternal 

dalam hal kualitas dari produk sebuah perguruan tinggi. Berdasarkan keinginan yang mulia 

tersebut, maka Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor mencanangkan salah satu motonya 

yaitu "MENJADI FAKULTAS BERMUTU DAN BERARTI". Moto tersebut diamanahkan kepada 

Unit Penjaminan Mutu atau disingkat dengan UPM Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor. 

Pelaksanaan dari budaya mutu perlu diawali dengan membuat atau merevisi dokumen 

mutu. Dokumen mutu Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor telah tersusun berdasarkan 

perintisan penerapan penjaminan mutu di Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor pada 

Tahun 2014 sehingga tersusun dokumen SPMI yang disahkan oleh Dekan Fakultas Ilmu 

Kesehatan UNIDA Gontor pada tanggal 7 Januari 2021 yaitu apt. Amal Fadholah, S.Si., M.Si. 

Dengan berjalannya waktu maka dokumen mutu yang ada perlu dievaluasi kembali 

untuk melihat apakah dokumen tersebut masih sesuai dengan cita-cita perguruan tinggi, 

peraturan pemerintah yang berlaku, maupun masyarakat pengguna. Berdasarkan evaluasi 

yang dilaksanakan pada Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor 

maka dokumen kebijakan mutu perlu diadakan revisi guna memenuhi perubahan perundang-

undangan yang berlaku maupun tuntutan perubahan paradigma pendidikan tinggi menjadi 

"kebijakan sistem penjaminan mutu internal". Hasil revisi dari tim UPM kemudian dibahas 

lebih lanjut pada lokakarya yang diikuti oleh para Wakil Dekan, para Ketua program studi pada 

jenjang Diploma 4 dan Strata 1 di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor. 

Masukan dan perbaikan draft dokumen mutu hasil lokakarya dibahas kembali oleh tim UPM 

di bawah Pusat Pengembangan Standar sehingga menjadi dokumen mutu yang siap disahkan 

oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor. 

Dokumen Standar SPMI ini berisi tentang standar Sistem Penjaminan Mutu Internal di 

Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor sehingga dapat menjamin mutu setiap kegiatan sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan. 

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim 

Penyusun Standar SPMI Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor dan semua pihak yang telah 

membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan kebijakan SPMI 

ini. 

 

Ponorogo, 10 Januari 2021 

Koordinator Tim Perumus 

 

 

 

Nurul Marfu’ah, S.Si., M.Si 
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KEPUTUSAN DEKAN 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR  

NOMOR: 05/UNIDA/FIKES-e/V/1442 

 

Tentang 

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  

FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIDA GONTOR 

 

DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan 

Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk 

terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan 

pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Darussalam Gontor; 

b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, 

keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas 

manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai 

dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan 

perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi dan Misi 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor maka 

perlu dilakukan penyusunan Standar Sistem Penjaminan Mutu 

Internal Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b perlu 

ditetapkan Kebijakan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Darussalam Gontor tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu 

Internal Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 

4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 

Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 

2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 831); 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304); 

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

11. Peraturan Perkumpulan Lam-PTKes Nomor 003/PP/12.2019 

tentang Proses Akreditasi Program Studi Kesehatan LAM-PTKES. 

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan 

Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar 

Mahasiswa; 

14. Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Nomor 

74/YPTD/R-e/IX/2014 tentang Statuta Universitas Darussalam 

Gontor; 
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15. SK Rektor No. 124/UNIDA/R-e/XI/1435 tentang Organisasi dan Tata 

Kelola (Ortala) di lingkungan Universitas Darussalam Gontor.  

Memperhatikan : Persetujuan Rektor Universitas Darussalam Gontor tanggal 1 Januari 

2021 tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas 

Darussalam Gontor. 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS 

DARUSSALAM GONTOR TENTANG STANDAR SISTEM PENJAMINAN 

MUTU INTERNAL FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS 

DARUSSALAM GONTOR. 

Pertama : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Darussalam Gontor merupakan pernyataan Standar 

Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas dan civitas akademika 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor; 

Kedua  : Memberlakukan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas 

Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor sebagaimana 

terlampir dalam keputusan ini; 

Ketiga  :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 

bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki 

sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam 

penetapan ini. 

 

  

Ditetapkan di 

 

: 

 

Ponorogo 

 Pada Tanggal : 07 Januari 2021 

 Dekan FIK UNIDA Gontor 

 

 

 

 

 

apt. Amal Fadholah, S.Si., M.Si  

 

Tembusan: 
1. Para Wakil Rektor; 

2. Para Kabiro; 

3. Para Dekan; 

4. Para Ketua Lembaga/ UPT; 

5. Para Ketua Jurusan-Program Studi; 

6. Arsip.  
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1. Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi 
2. Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama 
3. Standar Mahasiswa 
4. Standar Sumber Daya Manusia 
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9. Standar Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian 

kepada Masyarakat 
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Dirumuskan Oleh : Koordinator Tim Perumus 
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Dikendalikan Oleh : Ketua Badan Penjaminan Mutu 
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Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  

Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. DEFINISI DAN ISTILAH  

Beberapa istilah yang terdapat dalam dokumen ini terdefinisikan sebagai berikut: 

1. Dokumen standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau 

spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat fakultas 

untuk mewujudkan visi dan misi fakultas, sehingga memuaskan para pemangku 

kepentingan internal dan eksternal fakultas. 

2. Fakultas adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bawah 

universitas.  

3. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan 

dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behavior, Competence, and Degree). 

4. Penetapan standar adalah persetujuan Dekan berupa pengesahan rumusan standar 

sehingga dinyatakan berlaku. 

5. Pelaksanaan standar adalah tindakan nyata para civitas akademika berupa mematuhi 

dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar 

yang telah disahkan dan dinyatakan oleh Dekan. 

6. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-

langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan dan ditulis secara sistematis, 

kronologis, logis, dan koheren. 

7. Formulir SPMI adalah formulir yang berfungsi untuk mencatat kegiatan yang harus 

dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan standar operasional prosedur. 

8. Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan mengamati proses pelaksanaan standar untuk 

mengetahui apakah kegiatan yang dimaksud telah sesuai dengan isi standar, standar 

operasional prosedur dan formulir yang dilakukan oleh unit mutu secara berkala dan 

berkelanjutan. 

9. Audit adalah kegiatan pengecekan mendalam oleh unit mutu tentang bagian tertentu 

atau seluruh bagian pelaksanaan standar SPMI untuk mengetahui akar masalah 

pelaksanaan SPMI dan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. 

10. Evaluasi pelaksanaan standar adalah kegiatan pengecekan melalui monitoring dan 

evaluasi (monev) SPMI dan audit SPMI yang dilakukan oleh unit mutu untuk 

mengkategorikan pelaksanaan standar SPMI, menentukan akar masalah, perbaikan 

yang harus dilakukan, pelaksanaan perbaikan dan tenggang waktu perbaikan. 

11. Pengendalian standar adalah kegiatan berupa: 

a. Pencermatan yang mendalam dan sistematis tentang standar yang belum terpenuhi 

untuk diambil tindakan perbaikan pelaksanaan atau penurunan standar sepanjang 

tidak lebih rendah dari standar nasional pendidikan tinggi, dan 

b. Pencermatan mendalam dan sistematis tentang standar yang telah terpenuhi untuk 

diambil tindakan peningkatan pada pelaksanaannya atau peningkatan pada 

competence atau degree pernyataan standarnya. 
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12. Peningkatan standar adalah kegiatan pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu 

pelaksanaan atau peningkatan pada competence atau degree pernyataan standar 

melalui rapat pimpinan. 

13. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki 

kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, 

pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.  

14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian 

pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan program studi. 

15. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar.  

16. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara 

sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan 

pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 

17. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang 

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan 

masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

18. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan 

belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses 

pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas 

keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program 

studi.  

19. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.  

20. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat 

untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga 

administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.  

 

B. LANDASAN HUKUM 

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5336); 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal; 

http://simpuh.kemenag.go.id/profil_regulasi.php?id=1274
http://simpuh.kemenag.go.id/profil_regulasi.php?id=1274
http://simpuh.kemenag.go.id/profil_regulasi.php?id=1274
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi; 

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 

44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 

62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 

9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi; 

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang 

Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 

12. Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Nomor 74/YPTD/R-e/IX/2014 

Tentang Statuta Universitas Darussalam Gontor. 

13. Surat Keputusan Rektor nomor 2045/UNIDA/R-e/XII/1435 tahun 2014 tentang 

Rencana Induk Pengembangan UNIDA Gontor; 

14. Surat Keputusan Dekan nomor 20/UNIDA/FIKES-e/VII/1442 tahun 2020 tentang 

Penetapan Rencana Strategis Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor Tahun 2020-

2025; 

15. Surat Keputusan Dekan No. 05/UNIDA/FIKES-e/V/1442 tentang penetapan Standar 

SPMI Fakultas Ilmu Kesehatan, UNIDA Gontor 

16. Surat Keputusan Rektor nomor 584/UNIDA/R-e/VII/1438 tahun 2020 tentang 

penyusunan Standar Pengembangan Mutu Internal (SPMI) Fakultas; 

 

C. RASIONALISASI STANDAR  

Berdasarkan Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu 

pendidikan tinggi menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Universitas) 

adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan 

Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 

Standar perguruan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi adalah sejumlah standar 

pada perguruan tinggi yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi. Standar 

tersebut meliputi standar visi misi, standar tata kelola dan tata pamong, standar 

mahasiswa, standar SDM, standar keuangan dan sarana prasarana, standar luaran.  

Standar SPMI secara otonom disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi 

(UNIDA) dan Fakultas kemudian ditetapkan dalam peraturan yang telah disetujui oleh 

Senat FIK menyesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh UNIDA terdiri dari 9 standar. 

Penetapan 9 standar ini sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh badan akreditasi 

kesehatan yaitu LAM PT-Kes sebagai SPME. Sehingga mampu memberikan 

pertanggungjawaban kepada publik untuk selalu menjadi FIK yang bermutu, berarti dan 

berkelanjutan. 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dipenuhi oleh setiap Universitas untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Standar Mutu Internal Fakultas Ilmu Kesehatan 
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UNIDA Gontor bertujuan untuk menetapkan tolak ukur atau butir-butir mutu yang harus 

dipenuhi oleh Fakultas dan seluruh Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan 

UNIDA Gontor secara bertahap (continuous quality improvement), bertahap dan 

berkelanjutan (CQI) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.  

 

D. RUANG LINGKUP 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) diberlakukan di Fakultas Ilmu Kesehatan 

UNIDA Gontor dengan mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 

Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Dokumen SPMI Fakultas Ilmu 

Kesehatan, UNIDA Gontor meliputi Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan 

Formulir SPMI yang ditetapkan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor untuk 

selanjutnya dilaksanakan secara masif dalam penyelenggaraan tridharma pendidikan dan 

pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas dan program 

studi di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor. Adapun cakupan dan ruang 

lingkup implementasi SPMI Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor meliputi seluruh 

standar nasional pendidikan tinggi dan standar tambahan internal PT dengan 

menggunakan indikator kinerja utama sesuai dengan instrumen akreditasi program studi 

dan akreditasi perguruan tinggi sebagai berikut: 

1. Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi 

2. Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama 

3. Standar Mahasiswa 

4. Standar Sumber Daya Manusia 

5. Standar Keuangan, Sarana Prasarana, dan Sistem Informasi 

6. Standar Pendidikan dan Pembelajaran 

7. Standar Penelitian 

8. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat 

9. Standar Luaran dan Capaian Tri Dharma Pendidikan  
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BAB II 

STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI 

 

A. RASIONALISASI STANDAR 

Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor yang kemudian disebut FIK menyusun dan 

mengembangkan Standar  Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Fakultas dikarenakan 

VMTS merupakan standar dan landasan dasar organisasi yang mencerminkan mutu 

pengelolaan perguruan tinggi yang memiliki kelayakan arah masa depan yang jelas. Visi FIK 

merupakan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan perguruan tinggi yang 

dirumuskan secara jelas untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas, sedangkan misi 

FIK merupakan menggambarkan rumusan tugas pokok dan fungsi perguruan tinggi yang 

ditata secara sistematis. Untuk mewujudkan visinya maka misi perguruan tinggi dinyatakan 

secara spesifik sebagai apa yang hendak dilaksanakan dalam penyelenggaraan program 

dan kegiatan akademik. Visi dan misi perguruan tinggi menjadi acuan utama dalam 

menentukan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dengan rumusan yang jelas, spesifik, 

dan dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan melalui tahapan 

perencanaan Rencana Induk Pengembangan (RIP) jangka panjang dan rencana strategis 

(Renstra) yang merupakan tahapan lima tahunan perencanaan untuk melaksanakan 

Tridharma FIK sesuai dengan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang searah dan bersinergi 

dengan visi, misi, tujuan dan strategi yang ada di Fakultas serta wajib mendukung visi 

keilmuan dan pengembangan program studi. 

VMTS FIK disusun dan dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik 

dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pengembangan VMTS FIK melalui 

mekanisme yang akuntabel. FIK menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) tujuan 

dalam rencana strategis (RENSTRA). 

Visi dan misi FIK disosialisasikan dan dilaksanakan secara berkala kepada pemangku 

kepentingan dan dijadikan rambu-rambu, panduan, dan pedoman bagi semua pemangku 

kepentingan FIK. Visi dan Misi FIK dijadikan acuan untuk mengembangkan Renstra, 

keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang 

dikembangkan untuk mencapai sasaran serta FIK menetapkan tonggak-tonggak capaian 

(milestones) tujuan dalam Renstra. Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pemenuhan 

dokumen standar SPMI di tingkat Fakultas sangat dianjurkan dilaksanakan secara bersama-

sama. Keunggulan: kepondokmodernan, islamisasi, bahasa. 

 

B. TUJUAN 

Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi bertujuan untuk merancang, merumuskan dan 

menetapkan Standar VMTS. 

 

 

 

 



 

6 | Standar SPMI Fakultas Ilmu Kesehatan 

 

C. LINGKUP STANDAR DAN PENANGGUNG JAWAB 

1. Lingkup Standar  

a. Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi 

(UPPS) terhadap VMTS Perguruan tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS). 

b. Mekanisme penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi serta 

keterlibatan pemangku kepentingan yang terdokumentasi. 

c. Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta 

dokumentasi hasil pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang 

ditindaklanjuti. 

d. Audit internal terhadap pencapaian sasaran sesuai dengan rencana operasional 

setiap tahun yang dilakukan oleh UPPS. 

e. Sosialisasi VMTS 

 

2. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Standar 

Pejabat/Petugas Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan 

Rektor √     

Dekan √ √   √ 

Wakil Dekan  √ √ √ √ 

UPM   √ √  

GPM   √ √  

Ketua Prodi  √   √ 

Kabag TU  √    

 

D. STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN 

Kode Pernyataan Standar Indikator Strategi 

U1. Rektor menetapkan Visi, 

Misi, Tujuan, dan Strategi 

Fakultas yang dipayungi 

oleh VMTS Universitas 

Tersedia penetapan VMTS 

Fakultas oleh Rektor 

● Menetapkan tim perumus 

VMTS Fakultas 

● Tim perumus menyusun 

VMTS Fakultas dengan 

melibatkan seluruh 

pemangku kepentingan 

internal dan eksternal  

U2. Tersedia kebijakan tentang 

mekanisme dalam 

penyusunan dan penetapan 

visi, misi, tujuan dan strategi 

yang terdokumentasi 

Tersedia SOP Penyusunan 

dan penetapan VMTS 

●  Menyusun SOP perumusan, 

penetapan dan peninjauan 

VMTS Fakultas 

● Menetapkan SOP 

penyusunan dan penetapan 

VMTS Fakultas 
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Kode Pernyataan Standar Indikator Strategi 

U3. Penyusunan dan penetapan 

visi, misi, tujuan dan 

strategi harus melibatkan 

semua pemangku 

kepentingan internal 

(dosen, mahasiswa dan 

tenaga kependidikan) dan 

eksternal (lulusan, 

pengguna lulusan dan 

pakar/asosiasi/mitra/ 

organisasi profesi/ 

pemerintah) 

● Tersedia bukti 

keterlibatan pemangku 

kepentingan internal 

(Dosen, Mahasiswa, 

Tendik) dan eksternal 

(Lulusan, Pengguna 

Lulusan, Asosiasi profesi, 

Stakeholder, Pakar) 

● Adanya Laporan dan 

berita acara perumusan 

VMTS fakultas   

● Melakukan peninjauan 

VMTS Fakultas dan PS yang 

melibatkan pemangku 

kepentingan internal dan 

eksternal setiap 5 tahun 

sekali 

● Menetapkan tim 

peninjauan VMTS Fakultas 

dan PS 

 

U4. Visi, Misi, tujuan, dan 

strategi fakultas harus 

searah dan bersinergi 

dengan misi, tujuan, dan 

strategi perguruan tinggi 

serta mendukung 

pengembangan program 

studi dengan data 

implementasi yang 

konsisten. 

● Terdapat matriks 

keterkaitan VMTS 

● Terdapat profil fakultas 

yang mencerminkan Visi, 

Misi, dan Tujuan 

● Persentase kesesuaian 

VMTS ≥ 85 %  

● Menyusun instrumen 

pengukuran kesesuaian 

VMTS keilmuan PS dengan 

VMTS Fakultas 

● Melakukan peninjauan visi 

misi Fakultas setiap 5 tahun 

yang melibatkan para 

pemangku kepentingan 

● Menyusun Profil Fakultas 

U5. Visi Fakultas harus 

memayungi visi keilmuan 

yang menggambarkan 

keunikan program studi 

● 100% PS memiliki 

Penetapan visi keilmuan 

program studi (PS).  

● VMTS keilmuan prodi 

harus mencerminkan Visi 

Fakultas 

● Persentase kesesuaian ≥ 

85 % 

● Menyusun dan menetapkan 

VMTS Keilmuan PS yang 

sesuai dengan VMTS 

Fakultas 

● Menyusun instrumen 

pengukuran kesesuaian 

VMTS keilmuan PS dengan 

VMTS Fakultas 

● Melakukan peninjauan 

VMTS PS yang melibatkan 

pemangku kepentingan 

internal dan eksternal 

U6. Fakultas harus memiliki 

rencana pengembangan 

yang memuat indikator-

indikator kinerja dan target 

yang ditetapkan untuk 

mencapai tujuan strategis 

jangka menengah dan 

jangka panjang dalam 

● Terdapat Penetapan RIP, 

Renstra dan Renop untuk 

pengembangan Fakultas 

● Tersedia indikator kinerja 

dan target tahunan dalam 

Renstra 

● Menetapkan tim perumus 

RIP, Renstra dan Renop 

Fakultas 

● Melakukan penyusunan 

Renstra fakultas tahun 

2021-2025 berdasarkan RIP 
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Kode Pernyataan Standar Indikator Strategi 

bentuk RIP, Renstra dan 

Renop. 

U7. Fakultas harus memiliki 

strategi efektif untuk 

mencapai tujuan fakultas 

dan disusun berdasarkan 

analisis yang sistematis 

dengan menggunakan 

metoda yang relevan dan 

terdokumentasi  

● Terdapat bukti penetapan 

arah kebijakan, sasaran 

strategis, sasaran 

program, sasaran 

kegiatan dan indikator 

kinerja dalam Renstra 

● Menetapkan tim perumus 

renstra yang melibatkan 

pemangku kepentingan 

internal dan eksternal 

● Melakukan analisis risiko 

manajemen di tingkat 

Fakultas 

● Melakukan pemosisian di 

tingkat Fakultas  

U8. Fakultas harus melakukan 

pemantauan dan evaluasi 

dengan menindaklanjuti 

hasil capaian kinerja renstra  

● Terdapat analisis 

ketercapaian renstra 

setiap tahun 

● Capaian kinerja tahunan 

fakultas berdasarkan 

Renstra mencakup: 

1. Pengembangan Tata 

Kelola dan 

kelembagaan ≥ 80% 

2. Pengembangan 

Kinerja Kemitraan dan 

Kerjasama ≥ 80% 

3. Pengembangan Mutu 

Mahasiswa ≥ 80% 

4. Pengembangan Mutu 

SDM ≥ 80% 

5. Pengembangan Mutu 

Keuangan, Sarana dan 

Prasarana ≥ 85% 

6. Pengembangan Mutu 

Pendidikan ≥ 80% 

7. Pengembangan Mutu 

luaran dan capaian 

Tridarma ≥ 85% 

● Melakukan monitoring dan 

evaluasi ketercapaian 

renstra setiap tahun 

● Mendokumentasikan hasil 

Evaluasi renstra dalam 

bentuk Laporan 

ketercapaian Renstra 

Tahunan 

 

T1. Fakultas melaporkan hasil capaian kinerja yang dituangkan 

dalam laporan akhir tahun dan dievaluasi minimal 1 tahun 

sekali 

Menyusun Laporan Kinerja 

Akhir Tahun Fakultas  

T2. UPPS dan PS harus menyelenggarakan mata Kuliah 

cerminan Kesesuaian VMTS dengan visi Perguruan Tinggi 

dan memayungi visi keilmuan Prodi 

Melakukan monitoring dan 

Evaluasi kesesuaian CPL 

dengan VMTS 

T3. Terdapat Program dan anggaran (RKAT) dalam mendukung 

VMTS FIK  

Melakukan monitoring dan 

Evaluasi kesesuaian RKAT 
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Kode Pernyataan Standar Indikator Strategi 

dalam mendukung VMTS 

Fakultas 

T4. Fakultas memiliki indeks pemahaman pihak internal 

(dosen, tendik, mahasiswa) dan pihak eksternal (pengguna 

lulusan, mitra, alumni) tentang VMTS minimal 75% baik 

dan baik sekali serta diselenggarakan setiap tahun 

Melakukan survei 

pemahaman VMTS Fakultas 

kepada stakeholder dan mitra 

 

E. DOKUMEN, FORMULIR DAN INSTRUMEN TERKAIT 

1. DOKUMEN  

No  Dokumen  

1. Rencana Strategis dan Rencana Operasional Fakultas 

2. SOP Penetapan, penyusunan, sosialisasi, Monitoring dan evaluasi VMTS Fakultas 

3. SOP penetapan, penyusunan, sosialisasi, monitoring evaluasi VMT Prodi 

4. Pedoman Penyusunan RKAT 

5. Laporan evaluasi dan pemahaman VMTS 

6. Laporan akhir tahun Fakultas 

7. Profil Fakultas dan Prodi  

8. Laporan Direktorat Kepesantrenan/kepondokmodernan 

9. Laporan Direktorat Islamisasi Ilmu Pengetahuan 

10 Laporan Direktorat pengembangan bahasa 

 

2. FORMULIR DAN INSTRUMEN TERKAIT 

No  Formulir dan Instrumen 

1. FM. Berita Acara penyusunan dan penetapan VMTS 

2. FM. Berita acara penyusunan dan penetapan Renstra  

3. FM Berita acara penyusunan dan penetapan RENOP 

4. FM Berita acara peninjauan VMTS dan Renstra 

5. FM. Kesesuaian VMT Fakultas dengan VMT Universitas 

6.  FM. Kesesuaian VMT Keilmuan PS dengan VMT Fakultas 

7. FM. Monitoring dan Evaluasi ketercapaian Renstra  

8. FM. Evaluasi CPL 

9. FM. Analisis Risiko manajemen 

10. FM Berita acara monev RKAT 

11. Instrumen Survei Pemahaman VMTS oleh Pemangku kepentingan 

12. Instrumen Laporan Survei Pemahaman VMTS 
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BAB III  

STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA 

 

A. RASIONALISASI STANDAR 

Visi, misi, tujuan dan strategi FIK menjadi suatu kewajiban untuk diwujudkan. Sasaran 

strategis yang ditetapkan FIK diselaraskan dengan sasaran strategis universitas dan 

program studi di lingkungan FIK. Sasaran strategis FIK dicapai melalui target yang bisa 

diukur (sasaran program) setiap tahun dalam kurun waktu yang ditetapkan. Pemenuhan 

sasaran program dilakukan melalui serangkaian rencana kegiatan dan anggaran yang 

disediakan setiap tahun.  

Untuk melaksanakan kegiatan pemenuhan sasaran program diperlukan sistem tata 

pamong yang terkait dengan kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan 

dan peraturan, serta kode etik yang terlaksana secara baik serta dipantau dan dievaluasi 

dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Organisasi dan sistem tata pamong yang baik 

(good governance) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab 

dan adil di lingkungan FIK. 

Keberhasilan pelaksanaan sistem tata pamong yang baik dipengaruhi oleh pemimpin 

yang mampu memprediksi masa depan (visioner), merumuskan dan mengartikulasi visi 

yang realistik, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan yang menekankan pada 

keharmonisan hubungan manusia. selain itu, pemimpin harus mampu menstimulasi secara 

intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu 

memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur di lingkungan FIK. 

Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan yaitu kepemimpinan operasional, 

kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik, pemimpin harus mampu 

mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur melalui penerapan sistem 

penjaminan mutu Pendidikan Tinggi secara efektif. Sistem penjaminan mutu meliputi 

perangkat penjaminan mutu, dokumen mutu (organisasi, kebijakan mutu, manual mutu, 

standar mutu), pelaksanaan penjaminan mutu, serta monitoring dan evaluasi.  

Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan 

institusi perguruan tinggi mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang 

disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.Akuntabilitas 

publik Fakultas diwujudkan melalui pemenuhan atas keharusan untuk menjalankan visi 

dan misi Pendidikan Tinggi Nasional, target kinerja dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom 

untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara 

berencana dan berkelanjutan. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 tahun 2014 

tentang kerjasama perguruan tinggi di Indonesia dinyatakan bahwa kerjasama antara satu 

perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya dan dengan kalangan Dunia Usaha/ 

Dunia Industri serta dengan pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri perlu 

dijalin. Hal ini dilakukan dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan efektivitas, 
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efisiensi, produktivitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan 

Tinggi serta untuk meningkatkan daya saing. Kerjasama tersebut perlu memperhatikan 

prinsip-prinsip sebagai berikut (1) mengutamakan kepentingan pembangunan nasional, (2) 

menghargai kesetaraan mutu, (3) saling menghormati (4) menghasilkan peningkatan mutu 

pendidikan. 

B. TUJUAN 

Tujuan dari adanya Standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama ini untuk: 

1. Menciptakan acuan dalam mengelola tata pamong, tata kelola dan Kerjasama. 

2. Meningkatkan kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional. 

3. Meningkatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan melalui proses Kerjasama. 

4. Memastikan pengelola fakultas, dosen dan tenaga kependidikan melaksanakan tugas 

sesuai dengan tupoksi masing-masing. 

5. Menciptakan lingkungan akademik yang kondusif, produktif yang mengacu pada visi 

misi Fakultas dan Universitas. 

C. LINGKUP STANDAR DAN PENANGGUNG JAWAB 

1. Lingkup Standar 

a. Sistem Tata Pamong: kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan 

penyelenggaraan organisasi, pemenuhan lima pilar sistem tata pamong 

b. Kepemimpinan Operasional, Organisasional, dan Publik 

c. Sistem Penjaminan Mutu (SPMI dan SPME) 

d. Kerjasama  

 

2. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Standar 

Pejabat/Petugas Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan 

Dekan √    √ 

Wakil Dekan  √ √ √ √ 

UPM   √ √  

GPM   √ √  

Ketua Prodi  √   √ 

Kabag TU  √    
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D. STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN 

Kode Pernyataan Standar Indikator Strategi 

U1. Fakultas harus memiliki 
dokumen formal struktur 
organisasi dan tata kerja 
UPPS beserta tugas pokok 
dan fungsinya dan 
menjamin 
keterlaksanaan-nya 
berjalan efektif 

● Ketersedian dokumen formal 
struktur organisasi dan tata 
kerja UPPS beserta tugas 
pokok dan fungsinya. 

● Terdapat instrumen untuk 
monitoring dan evaluasi tata 
kerja organisasi UPPS 

● Menyusun dan menetapkan 
dokumen formal struktur 
organisasi dan tata kerja 
yang dilengkapi tugas dan 
fungsinya; 

● Menyusun formulir dan 
instrumen untuk mengukur 
efektifitas tata kelola UPPS 

U2. Perwujudan good 
governance dan sistem 
tata pamong Fakultas 
harus Kredibel 

● Tersedia Ketentuan tentang 
persyaratan, mekanisme dan 
pedoman teknis pemilihan 
pemangku tata pamong  

● Terdapat minimal 2 
Pengakuan Kredibilitas tata 
pamong oleh lembaga yang 
relevan 

● Menyusun ketentuan 
tentang persyaratan, 
mekanisme dan pedoman 
teknis pemilihan pemangku 
tata pamong Berdasarkan 
dokumen statuta; 

● Melakukan asesmen 
terhadap kinerja tata 
pamong berdasarkan 
standar 

Perwujudan good 
governance dan sistem 
tata pamong fakultas 
harus Transparan 

Tersedianya bukti sahih 
implementasi: 
● Rencana dan kebijakan 

strategis yang telah 
dikembangkan kepada 
Dosen, Tendik dan 
mahasiswa 

● Keterbukaan di bidang 
keuangan (pelaporan 
realisasi/ serapan anggaran) 

● Transparansi pemilihan 
Dekan, Wakil Dekan dan 
Ketua Program Studi  

● Keterbukaan sistem dan 
prosedur penerimaan 
mahasiswa baru 

● Keterbukaan rekrutmen 
dosen dan tendik 

● Menetapkan rencana dan 
kebijakan strategis tentang 
perwujudan good 
governance dan sistem tata 
pamong yang transparan 

● Melakukan audit terhadap 
dokumen laporan keuangan 
dan serapan anggaran 

● Melakukan sosialisasi 
pemilihan Dekan, Wakil 
Dekan, Ketua Program Studi 
melalui berbagai media yang 
dapat dilihat secara publik 

● Melakukan sosialisasi sistem 
dan prosedur penerimaan 
mahasiswa baru melalui 
berbagai media publik 

● Melakukan sosialisasi 
rekrutmen dosen dan tendik 
melalui berbagai media 
publik 

Perwujudan good 
governance dan sistem 
tata pamong PT harus 
Akuntabel 

Tersedianya bukti sahih 
implementasi: 
● Uraian, tugas dan tanggung 

jawab yang jelas dari setiap 
pejabat struktural, anggota 
senat Fakultas, dosen dan 
tendik yang selaras dengan 
visi, dan rencana strategis. 

● Sistem pengendalian intern 
dilengkapi dengan upaya 

● Mengembangkan pedoman 
uraian, tugas dan tanggung 
jawab yang jelas dari setiap 
pejabat struktural, anggota 
senat fakultas, dosen dan 
tendik yang selaras dengan 
visi, dan rencana strategis 

● Mengembangkan pedoman 
pengendalian internal yang 
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Kode Pernyataan Standar Indikator Strategi 

pengukuran seluruh aspek 
kinerja fakultas 

● Pengukuran kinerja dosen 
dan tendik secara sistematis 
serta dimonitoring dan 
evaluasi secara berkala 

dilakukan secara efektif 
dalam mengelola fakultas 

● Melakukan monitoring dan 
evaluasi kinerja tata 
pamong, dosen dan tendik 
secara berkala 

Perwujudan good 
governance dan sistem 
tata pamong fakultas 
harus Bertanggung 
jawab  

Tersedianya bukti sahih 
implementasi: 
● Kepatuhan terhadap 

kebijakan-kebijakan yang 
berlaku tentang 
penyelenggaraan perguruan 
tinggi 

● Tersedianya laporan kinerja 
fakultas yang disosialisasikan 
setiap akhir tahun 

● Melakukan pengawasan 
terhadap implementasi 
standar yang berlaku 

● Mendokumentasikan 
laporan kinerja fakultas 
setiap tahun 

Perwujudan good 
governance dan sistem 
tata pamong fakultas 
harus Adil 

Tersedianya bukti sahih 
implementasi: 
● Terdapat program 

pengembangan SDM (Dosen 
dan Tendik) dalam bentuk 
pemberian kesempatan 
meningkatkan 
kompetensinya  

● Diberikan kesempatan yang 
sama dalam penerimaan 
SDM, mahasiswa, berkarir 
dan melaksanakan tugasnya 
secara profesional tanpa 
adanya diskriminasi 

● Penerapan reward ke semua 
civitas akademika fakultas 
tanpa adanya diskriminasi 

● Menyusun dan menetapkan 
anggaran pengembangan 
SDM setiap tahun sesuai 
dengan resbangdos. 

● Memberikan penghargaan 
kepada dosen dan tenaga 
kependidikan yang 
berprestasi  

● melaksanakan perekrutan 
sesuai dengan peraturan 
yang berlaku di Unida dan 
FIK 

 

U3. Pimpinan UPPS dan PS 
harus memiliki karakter 
kepemimpinan 
operasional 

Tersedianya bukti sahih 
implementasi: 
● Menggerakkan seluruh 

civitas akademika fakultas 
untuk 
mengimplementasikan visi, 
misi dan tujuan Fakultas 

● Penetapan arah kebijakan, 
sasaran Strategis, sasaran 
program dan sasaran 
kegiatan dan indikator 
kinerja fakultas dan program 
studi 

● Penetapan Kebijakan SPMI, 
standar SPMI dan pedoman 
akademik serta pedoman 
non akademik 

Menyusun, menetapkan dan 
melakukan sosialisasi arah 
kebijakan, sasaran Strategis, 
sasaran program dan sasaran 
kegiatan dan indikator kinerja 
Fakultas dan program studi 
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Kode Pernyataan Standar Indikator Strategi 

Pimpinan UPPS dan PS 
harus memiliki karakter 
kepemimpinan 
organisasi 

Tersedianya bukti sahih 
implementasi: 
● Pemahaman dan 

pelaksanaan tata kerja antar 
fakultas dan program studi 

● Penetapan tentang uraian 
jabatan dan hubungan tata 
kerja, tanggung jawab, 
komunikasi dan koordinasi 
setiap bagian dan hubungan 
di lingkup Fakultas 

● Monitoring dan evaluasi 
untuk menjamin kualitas 
(mutu) kepemimpinan 
organisasi 

● kegiatan komunikasi, 
koordinasi dan pelimpahan 
tugas dan wewenang dari 
kepemimpinan 

● Menyusun pedoman 
pelaksanaan tata kerja antar 
bagian, fakultas dan program 
studi 

● Menetapkan uraian jabatan 
dan hubungan tata kerja, 
tanggung jawab, komunikasi 
dan koordinasi di lingkup 
fakultas 

● Melakukan monitoring dan 
evaluasi untuk menjamin 
kualitas (mutu) 
kepemimpinan organisasi 

● Melakukan sosialisasi 
pelimpahan tugas dan 
wewenang dari 
kepemimpinan 

Pimpinan UPPS dan PS 
harus memiliki karakter 
kepemimpinan publik 

Tersedianya bukti sahih 
implementasi: 
Pimpinan (Dekan-Wakil Dekan, 
KaProdi) mempunyai 
pengakuan dalam kemampuan 
menjalin kerjasama dan 
menjadi rujukan bagi publik 
(wilayah, nasional dan 
internasional) 

● Melakukan kegiatan 
kepemimpinan publik 
dengan menjalin kerjasama 
dan menjadi rujukan bagi 
publik (wilayah, nasional dan 
internasional 

● Menyusun pedoman dan 
SOP kerjasama publik 

U4. Ketersediaan dokumen 
formal dan bukti 
keberfungsian sistem 
pengelolaan fungsional 
dan operasional UPPS 
yang meliputi:  
1. Perencanaan,  
2. Pengorganisasian,  
3. Penempatan personel,  
4. Pelaksanaan,  
5. Pengendalian dan 

pengawasan 
6. Pelaporan yang 

menjadi dasar tindak 
lanjut. 

Tersedianya bukti sahih 
implementasi: 
● Pelaporan penyusunan 

kegiatan dan anggaran (raker 
akademik dan non 
akademik) 

● Ketersediaan personalia dan 
struktur organisasi serta tata 
kerja 

● Tersedia SOP layanan 
administrasi  

● Monitoring dan evaluasi 
berkala: Rapat Koordinasi 
dan rapat pimpinan fakultas  

● Pelaporan kinerja Tahunan 
● Pelaksanaan verifikasi 

penggunaan dan pelaporan 
anggaran 

● Monev RKAT 
● RTM dan survei pengguna 

layanan manajemen 

● Menyusun kegiatan dan 
anggaran (raker akademik 
dan non akademik) 

● Menyusun tata kelola  
● Membuat laporan 

monitoring dan Evaluasi  
● Melakukan survei pengguna 

layanan manajemen 
● Menyusun SOP layanan 

administrasi 
● Menyusun laporan kinerja 

tahunan 
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Kode Pernyataan Standar Indikator Strategi 

U5. Fakultas harus 
melakukan pengukuran 
kepuasan layanan 
manajemen terhadap 
para pemangku 
kepentingan 
 

Tersedianya bukti sahih 
implementasi: 
● Survey kepuasan layanan 

manajemen secara berkala 
● Indeks kepuasan pemangku 

kepentingan (Dosen-tendik-
mahasiswa-mitra kerjasama 
dan pengguna) terhadap 
pengelolaan PS. 

● Terdapat berita acara 
tinjauan manajemen  

● Menyusun instrumen survei 
kepuasan layanan 
manajemen fakultas 

● Menyusun laporan survei 
kepuasan layanan 
manajemen fakultas 

● Melakukan tinjauan 
manajemen hasil 
pengukuran kepuasan 
layanan manajemen 

U6. Fakultas harus menyusun 
dan menetapkan 
dokumen legal 
pembentukan unsur 
pelaksana penjaminan 
mutu fakultas 

● Tersedia SK Penetapan UPM 
dan GPM yang juga 
menjelaskan tugas dan 
fungsinya 

● Tersedia dokumen Profil 
UPM dan GPM 

● Menetapkan UPM, GPM dan 
beserta tugas dan fungsinya. 

● Menyusun dan menetapkan 
dokumen profil UPM dan 
GPM 

U7. Fakultas harus  
menyusun dan 
menetapkan dokumen 
mutu Internal 
 

● Tersedia SK Penetapan 
dokumen mutu:  
1. Kebijakan SPMI  
2. Manual SPMI 
3. Standar SPMI  
4. Formulir-Instrumen 

SPMI Fakultas 

● Menyusun, menetapkan dan 
mengesahkan dokumen 
mutu: 1) Kebijakan SPMI, 2) 
Manual SPMI, 3) Standar 
SPMI dan 4) Formulir-
Instrumen SPMI Fakultas 

● Melakukan sosialisasi 
dokumen mutu: 1) Kebijakan 
SPMI, 2) Manual SPMI, 3) 
Standar SPMI dan 4) 
Formulir-Instrumen SPMI 
Fakultas 

U8. Fakultas melakukan 
penjaminan mutu sesuai 
dengan siklus penetapan, 
pelaksanaan, evaluasi, 
pengendalian, dan 
perbaikan berkelanjutan 
(PPEPP) 

● Tersedianya penetapan UPM 
dan GPM serta dokumen 
SPMI  

● Tersedianya survei hasil 
monitoring dan evaluasi 
perwalian; Pembimbingan 
TA, Pembelajaran dan 
penelitian serta PkM setiap 
semester. 

● Tersedianya pelaporan hasil 
ketercapaian kinerja pada 

● Melakukan penetapan UPM 
dan GPM serta dokumen 
SPMI 

● Melaporkan hasil Monitoring 
dan evaluasi perwalian;  
pembimbingan TA, 
pembelajaran dan penelitian 
serta PkM setiap semester. 

● Melaporkan hasil 
ketercapaian kinerja pada 
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Kode Pernyataan Standar Indikator Strategi 

Program Studi dan Fakultas 
setiap tahun 

● Tersedianya hasil Audit Mutu 
internal (akademik dan non 
akademik) setiap tahun 

● Tersedianya hasil Tinjauan 
Manajemen setiap tahun 

● Tersedianya survei kepuasan 
dan tindak lanjut setiap 
tahun 

● Tersedianya surveillance dan 
benchmarking dan tindak 
lanjut setiap tahun 

Program Studi, Fakultas 
setiap tahun 

● Melaporkan hasil Audit Mutu 
internal (akademik dan non 
akademik) setiap tahun 

● Melaporkan tindak lanjut 
hasil Tinjauan Manajemen 
setiap tahun 

● Melaporkan survei kepuasan 
dan tindak lanjut setiap 
tahun 

● Melaporkan surveillance 
dan benchmarking dan 
tindak lanjut setiap tahun 

U9. Fakultas melakukan 
dokumentasi serta 
publikasi hasil 
penjaminan mutu 
internal kepada para 
pemangku kepentingan 

● Tersedianya Publikasi hasil 
penjaminan mutu yang 
dapat diakses oleh seluruh 
pihak 

● Tersedianya Sistem 
informasi dokumentasi, 
monev dan AMI 

● Tersedianya Sistem 
informasi dokumentasi, 
monev dan AMI 

● Melakukan publikasi hasil 
penjaminan mutu pada 
website fakultas dan 
publikasi pada media lainnya 

● Membuat sistem informasi 
dokumentasi, monev dan 
AMI  

U10. Fakultas harus memiliki 
ketetapan, kebijakan, 
dan prosedur kerjasama 

● Terdapat penetapan 
indikator kinerja kerjasama 
yang menjadi standar 
kerjasama fakultas 

● Terdapat Implementasi 
kerjasama dengan mitra 
nasional/internasional: 
- Bidang pendidikan ≥ 2 kali 

pertahun 

- Penelitian ≥ 1 kali pertahun 

- PkM ≥ 1 kali pertahun 

● Terdapat perolehan dana 
operasional yang bersumber 
dari program kegiatan 
kerjasama dengan mitra 

● Mengembangkan pedoman 
SOP kerjasama 

● Melakukan monitoring dan 
evaluasi kinerja kerjasama 

● Merancang program 
kegiatan Tri-Dharma yang 
melibatkan mitra  

U11. Fakultas harus 
menyediakan dokumen 
perencanaan 
pengembangan jejaring 
dan kemitraan yang 
ditetapkan untuk 
mencapai visi, misi dan 
tujuan strategis institusi. 

Tersedia dokumen 
perencanaan strategis dan 
indikator program bidang 
kerjasama di dalam renstra 

Menyusun dokumen 
perencanaan strategis dan 
indikator program bidang 
kerjasama di dalam renstra 
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Kode Pernyataan Standar Indikator Strategi 

U12. Fakultas menyusun data 
jumlah, lingkup, 
relevansi, dan 
kemanfaatan kerjasama. 

Tersedianya pelaporan 
monitoring dan evaluasi 
implementasi kerjasama 
setiap tahun 

Menyusun laporan monitoring 
dan evaluasi implementasi 
kerjasama setiap tahun 

U13. Fakultas melaporkan 
bukti monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan 
program kemitraan, 
tingkat kepuasan mitra 
kerjasama yang diukur 
dengan instrumen yang 
sahih, serta upaya 
perbaikan mutu jejaring 
dan kemitraan untuk 
menjamin ketercapaian 
visi, misi dan tujuan, dan 
strategi. 

● Tersedia pedoman 
kerjasama dan pengukuran 
kepuasan mitra kerjasama 

● Indeks kepuasan mitra 
kerjasama terkait Mutu, 
manfaat, kepuasan dan 
keberlanjutan kerjasama 
pendidikan, penelitian dan 
PkM yang relevan dengan 
program studi. Minimal 75% 
baik sekali 

● Menyusun instrumen survei 
dan laporan kerjasama serta 
pengukuran kepuasan mitra 
kerjasama 

● Menyusun pedoman, survei 
dan laporan kerjasama serta 
pengukuran kepuasan mitra 
kerjasama 

T1. Pimpinan fakultas memiliki kepemimpinan publik tingkat 
nasional 

Mengikutsertakan dekan dan 
wakil dekan pada konsorsium 
dosen dan organisasi 
masyarakat 

T2. Fakultas mengelola jumlah kerjasama pendidikan, 
penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi 
dan dikelola oleh minimal 3 Kerjasama Nasional, dan 1 
Kerjasama internasional setiap tahun. 

Menjalin kerjasama dengan 
institusi dari dalam dan luar 
negeri 

T3. Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi kinerja 
kerjasama melalui sistem informasi kerjasama 
(SIMKERMA) secara berkala 

Melakukan monitoring dan 
evaluasi kinerja kerjasama 
melalui sistem informasi 
kerjasama (SIMKERMA) setiap 
tahun 

 

E. DOKUMEN, FORMULIR DAN INSTRUMEN TERKAIT DOKUMEN 

1. DOKUMEN 

No Dokumen 

1. Dokumen Statuta Universitas 

2. Dokumen Ortala  

3.  SK Struktur Organisasi beserta Tupoksi 

4. Penetapan (SK) Rektor tentang penyusunan dokumen SPMI 

5. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal 

6. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal 

7. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal 

8. Penetapan (SK) Dekan tentang perumusan Renstra FIK 

9. Pedoman Audit Mutu Internal Fakultas 

10. Penetapan Visi, Misi, Tujuan strategi universitas dan Unit Kerja 

11. Pedoman Penyusunan Program dan Anggaran 

12. Dokumen RKAT 
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13. Laporan Kinerja Fakultas akhir tahun 

14. Laporan survey kepuasan pengguna terhadap layanan manajemen fakultas 

15. Pedoman kerjasama 

16. Pedoman, survei dan laporan kepuasan mitra kerjasama Tridharma dan kelembagaan  

17. Dokumen perencanaan strategis dan indikator program bidang kerjasama didalam renstra 

18. Laporan implementasi Kerjasama 

19. SOP Kerjasama mitra kerjasama Tridharma dan kelembagaan 

20. SK Penetapan UPM dan GPM 

21. Pedoman PMB dan  

22. Rekruitmen/Seleksi Penempatan, Pengembangan dan Retensi SDM 

23. Renbangdos 

24. Laporan AMI 

 

2. FORMULIR 

No Formulir 

1. FM. Monitoring dan Evaluasi ketercapaian Renstra  

2. FM. Perjanjian Kinerja  

3. FM. Standar Operasional Prosedur (SOP) 

4. FM. Beban Kerja Dosen 

5. FM. Sasaran Kinerja Pegawai 

6. FM. Laporan Audit Mutu Internal 

7. FM. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama 

8. FM. Kerjasama Dalam Negeri 

9. FM. Audit Keuangan 

10.  FM. Audit Penelitian 

11. FM. Audit Penelitian dan PkM 

12. FM. Audit Pembelajaran 

13. FM. RKAT 

14. FM. Laporan Kinerja Tahunan/Laporan Akhir Tahun 

 

3. INSTRUMEN 

No Dokumen 

1. Instrumen Perjanjian Kerja 

2. Instrumen Audit Mutu Internal 

3. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kerjasama 

4. Instrumen Survey Kepuasan mitra kerjasama 

5. Instrumen survey kepuasan layanan manajemen 
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BAB IV 

STANDAR MAHASISWA 

 

A. RASIONALISASI STANDAR 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) telah memberikan arahan 

bahwa penjaminan mutu idealnya meliputi semua komponen dalam pendidikan, salah satu 

komponen tersebut adalah mahasiswa. Pengelolaan mahasiswa perlu dirancang sebaik 

mungkin agar menghasilkan lulusan yang berkualitas. 

Fakultas Ilmu Kesehatan, UNIDA Gontor harus memiliki dan menetapkan standar 

dalam meningkatkan mutu Kemahasiswaan dan Alumni minimal sesuai dengan Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi yang diharuskan menurut peraturan perundang-undangan. 

UPPS harus melakukan pengelolaan mahasiswa yang dimulai dari proses seleksi 

penerimaan mahasiswa baru hingga mahasiswa tersebut dinyatakan lulus agar lulusan 

memiliki mutu yang baik. Selain pengelolaan mahasiswa yang berkaitan dengan aspek 

akademik, pada standar ini disusun juga pengelolaan mahasiswa yang berhubungan 

dengan aspek non akademik seperti minat dan bakat mahasiswa serta pengelolaan layanan 

mahasiswa yang lainnya. 

 

B. TUJUAN 

Tujuan dari adanya Standar Mahasiswa ini untuk: 

1. Menciptakan acuan dalam mengelola mahasiswa; 

2. Meningkatkan mutu mahasiswa yang terprogram mulai dari penerimaan hingga 

kelulusan; 

3. Memastikan layanan mahasiswa terencana dan sistematis; 

4. Menciptakan lingkungan akademik yang kondusif, produktif yang mengacu pada visi 

misi UPPS. 

 

C. LINGKUP STANDAR DAN PENANGGUNG JAWAB 

Fakultas Ilmu Kesehatan, UNIDA Gontor harus memiliki dan menetapkan standar 

dalam meningkatkan mutu Kemahasiswaan dan Alumni minimal sesuai dengan Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi yang diharuskan menurut peraturan perundang-undangan. 

Standar Mahasiswa ini disusun dengan melibatkan berbagai pihak dari unsur universitas, 

fakultas, dan prodi. Semua unsur tersebut dilibatkan dalam proses penyusunan, 

perumusan, penetapan serta dalam hal pengimplementasian. Oleh karena itu, dalam 

pengimplementasiannya nanti dibutuhkan kualifikasi pejabat yang bertanggung jawab 

akan berjalannya standar ini, baik dari tingkat universitas, fakultas, maupun prodi. Hal ini 

dikarenakan poin yang dijadikan indikator kinerja dalam standar ini akan diberlakukan 

untuk semua Program Studi di Fakultas Ilmu Kesehatan, UNIDA Gontor. Berikut dirincikan 

ruang lingkup dan penanggung jawab berjalannya standar ini: 



 

20 | Standar SPMI Fakultas Ilmu Kesehatan 

 

1. Lingkup Standar 

a. Perencanaan strategis dan penetapan standar kemahasiswaan 

b. Kualitas input mahasiswa 

c. Animo calon mahasiswa sebagai hasil upaya yang sudah dilakukan 

d. Layanan kemahasiswaan 

 

2. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Standar 

Pejabat/ Petugas Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan 

Dekan √    √ 

Wakil Dekan  √ √ √ √ √ 

UPM   √ √  

GPM   √ √  

Ketua Prodi  √   √ 

TU  √    

 

D. STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN 

Kode Pernyataan Standar Indikator Strategi 

U1. Fakultas harus melakukan 
Perencanaan strategis dan 
penetapan standar 

Tersedia dokumen 
perencanaan strategis dan 
indikator program standar 
mahasiswa di dalam renstra 

Menetapkan standar dan 
indikator kinerja 
kemahasiswaan di dalam 
renstra 

U2. Fakultas harus mempunyai 
dokumen mutu yang 
memuat: kebijakan/ 
pedoman penerimaan 
mahasiswa baru; kriteria 
penerimaan mahasiswa 
baru; prosedur penerimaan 
mahasiswa baru; 
instrumen; sistem 
pengambilan keputusan; 
penerimaan mahasiswa 
baru setiap tahun. 

Terdapat dokumen mutu 
penerimaan mahasiswa baru 
yang memuat informasi 
tentang: 
kebijakan/pedoman 
penerimaan mahasiswa 
baru; kriteria; prosedur; 
instrumen; dan sistem 
pengambilan keputusan 
penerimaan mahasiswa baru 

Melakukan penyusunan 
kebijakan/ pedoman 
penerimaan mahasiswa baru 
yang mencakup:  
1. Kriteria penerimaan 
2. Prosedur 
3. Instrument 
4. Sistem pengambilan 

keputusan 

U3. Fakultas memiliki metode 
rekrutmen dan sistem 
seleksi yang mampu 
mengidentifikasi 
kemampuan dan potensi 
calon mahasiswa dalam 
menjalankan proses 
pendidikan dan mencapai 
capaian pembelajaran yang 
ditetapkan. 

Tersedianya dokumen 
pelaporan PMB 

● Melakukan penyusunan 
laporan PMB 

● Melakukan koordinasi 
dengan universitas untuk 
membentuk tim 
penerimaan mahasiswa 
baru 
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Kode Pernyataan Standar Indikator Strategi 

U4. Fakultas harus melakukan 
upaya untuk meningkatkan 
animo calon mahasiswa 
 
 

Terdapat sosialisasi untuk 
meningkatkan animo calon 
mahasiswa dengan 
memenuhi aspek berikut: 
● Dilaksanakan setiap tahun, 
● Dilakukan monitoring dan  
● Evaluasi terhadap hasil, 
● Terdapat umpan balik, 
● Dilakukan tindak lanjut 

● Melakukan sosialisasi PMB 
dengan melalui berbagai 
media untuk meningkatkan 
animo calon mahasiswa 
setiap tahun 

● Melakukan monitoring dan 
evaluasi sosialisasi PMB 
setiap tahun 

● Melakukan tindak lanjut 
hasil evaluasi PMB  

● Mendokumentasikan 
kegiatan PMB berupa 
laporan PMB tahunan 

U5. Fakultas harus menetapkan 
kualitas input mahasiswa 
yang ideal untuk mencapai 
capaian pembelajaran 
lulusan 

● Rasio calon mahasiswa 
yang ikut seleksi terhadap 
daya tampung ≥ 5% 

● Persentase pertumbuhan 
jumlah mahasiswa baru 
(animo calon mahasiswa) 
untuk program studi setiap 
tahun 10 % 

● Rasio jumlah pendaftar 
terhadap jumlah pendaftar 
yang lulus seleksi, dan 
persentase jumlah 
pendaftar yang lulus 
seleksi terhadap jumlah 
yang mendaftar ulang yaitu 
95% 

● Persentase/rasio jumlah 
mahasiswa asing pada 
PT/UPPS terhadap jumlah 
seluruh mahasiswa 
PT/UPPS 1-5 % 

● Melakukan sosialisasi 
penerimaan mahasiswa 
baru dengan berbagai 
program seperti melalui 
media, Kerjasama dengan 
sekolah/ madrasah, 
penawaran program 
beasiswa, dll 

● Melakukan penawaran 
program beasiswa 

● Melakukan perluasan 
Kerjasama dengan 
perguruan tinggi asing 

U6. Fakultas harus mempunyai 
dokumen kebijakan 
layanan mahasiswa 
(bimbingan dan konseling, 
pengembangan nalar, 
minat dan bakat, 
pengembangan soft skills, 
layanan beasiswa, 
bimbingan karir dan 
kewirausahaan, dan 
layanan kesehatan).  

Tersedia penetapan 
dokumen kebijakan layanan 
mahasiswa (bimbingan dan 
konseling, pengembangan 
nalar, minat dan bakat, 
pengembangan soft skills, 
layanan beasiswa, 
bimbingan karir dan 
kewirausahaan, dan layanan 
kesehatan). 

Menyusun pedoman layanan 
mahasiswa (bimbingan dan 
konseling, pengembangan 
nalar, minat dan bakat, 
pengembangan soft skills, 
layanan beasiswa, bimbingan 
karir dan kewirausahaan, dan 
layanan kesehatan) 

U7. Universitas/Fakultas harus 
memiliki layanan 
mahasiswa dalam bentuk 
pembinaan, peningkatan 
dan pengembangan 

Penetapan kebijakan/ 
Pedoman layanan 
kemahasiswaan di bidang:  
● Pedoman UKM: penalaran, 

minat dan bakat 

● Menyusun pedoman 
layanan mahasiswa 

● Mengelola unit layanan 
bimbingan dan konseling 
mahasiswa 
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Kode Pernyataan Standar Indikator Strategi 

● Tersedianya kantor Unit/ 
Pusat bimbingan dan 
konseling 

● layanan beasiswa 
● layanan kesehatan 
● kantor unit/ pusat 

bimbingan karir dan 
kewirausahaan. 

● Tersedia Bukti 
implementasi layanan 
mahasiswa 

● Menyusun Pedoman 
penerima beasiswa 

● Menyusun kebijakan/ 
Pedoman layanan 
Kesehatan 

● Menyusun kebijakan/ 
Pedoman bimbingan karir 
dan kewirausahaan. 

● Melakukan pendataan bukti 
implementasi layanan 
mahasiswa 

U8. Fakultas harus melakukan 
monitoring dan evaluasi 
kepuasan mahasiswa 
terhadap layanan 
pembelajaran 

Hasil pengukuran kepuasan 
mahasiswa terhadap proses 
pembelajaran ≥75% 

● Menyusun instrumen 
monitoring dan evaluasi 
terhadap kepuasan layanan 
pembelajaran 

● Melakukan monitoring dan 
evaluasi terhadap kepuasan 
layanan pembelajaran 
secara berkala 

U9. Fakultas harus 
menyediakan sarana dan 
prasarana yang mudah 
diakses untuk penyaluran 
minat, bakat, potensi, 
kreativitas, kemandirian, 
interaksi sosial melalui 
berbagai kegiatan terpusat 
dalam Unit Kegiatan 
Kemahasiswa (UKM)  

Tersedia sarana dan 
prasarana yang mudah 
diakses untuk penyaluran 
minat, bakat, potensi, 
kreativitas, kemandirian, 
interaksi sosial melalui 
berbagai kegiatan terpusat 
dalam Unit Kegiatan 
Kemahasiswa (UKM)  

Menyediakan sarana dan 
prasarana untuk penyaluran 
minat, bakat, potensi, 
kreativitas, kemandirian, 
interaksi sosial melalui 
berbagai kegiatan terpusat 
dalam Unit Kegiatan 
Kemahasiswa (UKM)  

U10. Fakultas dan program studi 
harus mempunyai program 
setiap tahun untuk 
meningkatkan jumlah 
mahasiswa berprestasi 
bidang akademik maupun 
non-akademik di tingkat 
provinsi/wilayah, nasional, 
dan internasional 

Tersedia dokumen shahih 
yang memuat informasi 
tentang:  
● Kebijakan, pedoman dan 

kriteria penerima 
penghargaan mahasiswa 
berprestasi; pedoman/ 
prosedur pemberian 
penghargaan untuk 
mahasiswa berprestasi 
bidang akademik dan non 
akademik;  

● Program untuk 
meningkatkan prestasi 
mahasiswa di bidang 
akademik dan 
nonakademik pada tingkat 
provinsi/ wilayah, nasional, 
dan internasional;  

● Penyediaan dana untuk 
program; keikutsertaan 

● Menetapkan kebijakan, 
pedoman dan kriteria 
penerima penghargaan 
mahasiswa berprestasi;  

● Menetapkan pedoman/ 
prosedur pemberian 
penghargaan untuk 
mahasiswa berprestasi 
bidang akademik dan non 
akademik;  

● Menyusun program untuk 
meningkatkan prestasi 
mahasiswa di bidang 
akademik dan nonakademik 
pada tingkat provinsi/ 
wilayah, nasional, dan 
internasional;  

● Menyediakan dana untuk 
program; keikutsertaan 
mahasiswa pada lomba 
bidang akademik maupun 
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Kode Pernyataan Standar Indikator Strategi 

mahasiswa pada lomba 
bidang akademik maupun 
non akademik tingkat 
provinsi/wilayah, nasional, 
dan internasional;  

● Daftar penghargaan yang 
pernah diterima tingkat 
provinsi/wilayah, tingkat 
nasional dan internasional 

● Terdapat prestasi 
mahasiswa dibidang 
akademik/ non akademik 

non akademik tingkat 
provinsi/wilayah, nasional, 
dan internasional; 

● Mendokumentasikan daftar 
penghargaan yang pernah 
diterima tingkat 
provinsi/wilayah, tingkat 
nasional dan internasional 

U11. Fakultas harus 
menyediakan sistem tracer 
study secara komprehensif, 
dalam jaringan (online) 
yang hasilnya dievaluasi 
dan ditindaklanjuti untuk 
perbaikan setiap tahun. 

Terdapat bukti dokumen 
yang sahih memuat 
informasi tentang:  
● Kebijakan, strategi dan 

komitmen fakultas seluruh 
program studi melakukan 
proses tracer study;  

● Adanya instrumen yang 
sahih dan andal sesuai 
dengan kondisi perguruan 
tinggi;  

● Adanya monitoring dan 
evaluasi keefektifan proses 
pelacakan dan 
pemberdayaan lulusan;  

● Ada tindak lanjut untuk 
mencapai sasaran yang 
ditetapkan;  

● Tersedianya sistem 
pelacakan mahasiswa 
secara daring dan dan 
datanya terekam secara 
komprehensif;  

● Dokumen yang berisi: 
daftar alumni dan jumlah 
alumni yang yang 
memberikan respon 
terhadap pelacakan. 

● Melakukan pengembangan 
sistem informasi pelacakan 
dan evaluasi lulusan 

● Melakukan pelaporan 
secara berkala evaluasi 
keefektifan proses 
pelacakan dan 
pemberdayaan lulusan 

T1. Persentase survei kepuasan terhadap kemudahan akses 
dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, 
minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan 
kesehatan yaitu 75 % baik dan baik sekali 

Melakukan survei kepuasan 
mahasiswa secara berkala 
terhadap kemudahan akses 
dan mutu layanan yang baik 
untuk bidang penalaran, 
minat bakat mahasiswa dan 
semua jenis layanan 
Kesehatan 
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Kode Pernyataan Standar Indikator Strategi 

T2. Terdapat program peningkatan bahasa asing mahasiswa 
meliputi Bahasa Arab dan Bahasa Inggris  

● Menetapkan 
pemberlakukan program 
bahasa 

● Memonitoring dan evaluasi 
kompetensi bahasa asing 
mahasiswa 

T3. Mahasiswa memiliki kompetensi tahfidz Qurán yang 
dimonitoring dan evaluasi setiap semester melalui 
program Tahfidz 

● Mengembangkan pedoman 
layanan tahfidz Quran 

● Menetapkan tim Muhafidz 
untuk memonitoring 
hafalan mahasiswa setiap 
prodi 

T4. Fakultas menentukan tatap muka mentoring islamisasi 
setiap 2 minggu dan terkendali dalam buku kendali 
mentoring islamisasi 

● Menyusun pedoman 
pelayanan mentoring 
islamisasi 

● Melakukan sosialisasi 
kebijakan, pedoman 
pelayanan mentoring 
islamisasi 

● Melakukan monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan 
mentoring islamisasi  

T5. Masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan kurang dari 
6 bulan sebanyak 50 % 

● Melaksanakan tracer study 
setiap tahunnya. 

● Melakukan bimbingan karir 
alumni setiap tahunnya 

T6. Setiap prodi Minimal 2 mahasiswa meraih penghargaan 
nasional dan Minimal 1 mahasiswa meraih penghargaan 
internasional setiap tahun 

● Meningkatkan penerimaan 
mahasiswa melalui jalur 
prestasi akademik dan non 
akademik 

● Mengembangkan bakat 
dan minat oleh bagian 
kemahasiswaan dan 
fakultas 

T7. Fakultas menentukan lulusan mendapatkan pekerjaan 
sesuai dengan kompetensi bidang program studi sebanyak 
50% 

● Melaksanakan tracer study 
setiap tahunnya. 

● Melakukan bimbingan karir 
alumni setiap tahunnya 

T8. Kepuasan pengguna lulusan terhadap kompetensi alumni 
sebesar 75% sangat puas  

● Melaksanakan survei 
kepuasan terhadap 
pengguna lulusan 

● Melakukan layanan 
konsultasi karir alumni 
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F. DOKUMEN, FORMULIR DAN INSTRUMEN TERKAIT 

1. DOKUMEN 

No Dokumen 

1. Pedoman penerimaan mahasiswa baru (PMB) 

2. Laporan PMB tahunan 

3. Pedoman bimbingan dan konseling 

4. Pedoman layanan mahasiswa 

5. Laporan prestasi akademik dan non-akademik kemahasiswaan 

6. 
Laporan perkembangan studi mahasiswa yang mencakup lama studi, IPK rata-rata, masa 

tunggu kerja lulusan 

 

2. FORMULIR 

No Formulir 

1. FM. Data base pendaftaran mahasiswa baru 

2. FM. Berita acara sosialisasi PMB 

4. FM. Berita acara Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PMB 

5. FM. Profil minat bakat mahasiswa 

6. FM. Data base laporan mahasiswa dalam pengembangan dan pembinaan prestasi 

7. FM. Bimbingan akademik mahasiswa 

7. FM. Pengajuan mengikuti kompetisi bagi mahasiswa 

8. FM. Monitoring Jumlah Mahasiswa Bimbingan Akademik Dosen 

9. FM. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan mentoring islamisasi mahasiswa 

10. FM. Monitoring dan Evaluasi kompetisi bahasa asing mahasiswa 

11. FM. Setoran hafalan (Tahfidz) mahasiswa 

12. FM. Monitoring dan Evaluasi program hafalan (Tahfidz) Al’qur’an 

13 FM. Laporan PMB 

 

3. INSTRUMEN 

No Instrumen 

1. Instrumen Survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 

3. Instrumen survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan penalaran dan minat bakat 

4. Instrumen survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan kesehatan 

5. Instrumen survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan beasiswa 

6. Instrumen survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan bimbingan dan konseling 

7. Instrumen Pengambilan Keputusan PMB 

8. Instrumen Tracer study 
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BAB V 

STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA 

 

A. RASIONALISASI STANDAR 

Sumber daya manusia dalam institusi pendidikan termasuk perguruan tinggi terdiri 

dari dua, yaitu tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan (staf administrasi, 

laboran, teknisi, dll). Dalam hal ini, dosen bertugas terkait dengan proses pembelajaran 

secara langsung, sedangkan tenaga kependidikan bertugas untuk mendukung lancarnya 

kegiatan akademik serta kegiatan administrasi lainnya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan 

visi, misi, dan tujuan Fakultas Ilmu Kesehatan, UNIDA Gontor dibutuhkan dosen/tenaga 

kependidikan yang bermutu dan profesional. Dalam upaya memenuhi kriteria dosen serta 

tenaga kependidikan dibutuhkan ukuran/standar minimum tentang kualifikasi akademik 

dan kompetensi serta sertifikasi dikti/ nasional untuk menjamin mutu proses 

pembelajaran.  

Di antara tugas UPPS adalah menjaga agar mutu kinerja dosen dan tenaga 

kependidikan tetap berjalan dengan baik, maka UPPS melakukan tata kelola SDM mulai 

dari awal, yaitu perencanaan sampai pemberhentian sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Selain itu, UPPS melakukan penilaian kepada dosen dan tenaga kependidikan agar 

mutu kinerja senantiasa terjaga dan terus mengalami peningkatan. 

 

B. TUJUAN 

Tujuan dari adanya Standar Sumber Daya Manusia ini untuk: 

1. Menciptakan acuan dalam mengelola dosen dan tenaga kependidikan; 

2. Meningkatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan yang terprogram mulai dari 

perencanaan sampai pemberhentian; 

3. Memastikan dosen dan tenaga kependidikan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi 

masing-masing; 

4. Menciptakan lingkungan akademik yang kondusif, produktif yang mengacu pada visi 

misi UPPS. 

 

C. LINGKUP STANDAR DAN PENANGGUNG JAWAB 

Penerapan standar SDM akan berimplikasi pada beberapa lingkup yang berkaitan 

dengan standar tersebut. Standar SDM ini disusun dengan melibatkan berbagai pihak dari 

unsur universitas, fakultas dan prodi. Semua unsur tersebut dilibatkan dalam proses 

penyusunan, perumusan, penetapan serta dalam hal pengimplementasian. Sehingga 

dalam pengimplementasiannya nanti dibutuhkan kualifikasi pejabat yang bertanggung 

jawab akan berjalannya standar ini, baik dari tingkat universitas, fakultas, maupun prodi. 

Hal ini dikarenakan poin yang dijadikan indikator kinerja dalam standar ini akan 

diberlakukan semua Program Studi di Fakultas Ilmu Kesehatan, UNIDA Gontor. Berikut 

rincian ruang lingkup dan penanggung jawab berjalannya standar SDM: 
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1. Lingkup Standar 

a. Perencanaan strategis dan penetapan standar pengelolaan SDM 

b. Kecukupan jumlah dosen tetap  

c. Kualifikasi dan jabatan akademik dosen tetap 

d. Persentase sertifikat pendidik profesional dan sertifikat profesi/kompetensi dosen 

tetap 

e. Beban kerja dosen tetap 

f. Keterlibatan dosen industri/praktisi dalam proses pembelajaran 

g. Pengembangan dosen meliputi kesesuaian rencana dan realisasi pengembangan 

DTPS terhadap rencana pengembangan SDM pada rencana strategis 

h. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan 

(administrasi, laboran, teknisi, dll.)  

i. Pengukuran kepuasan pengguna 

j. Monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan 

 

2. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Standar 

Pejabat/ Petugas Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan 

Dekan √    √ 

Wakil Dekan  √ √ √ √ √ 

UPM   √ √  

GPM   √ √  

Ketua Prodi  √   √ 

TU  √    

 

D. STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN 

Kode Pernyataan Standar Indikator Strategi 

U1. Fakultas harus 
menjamin ketersediaan 
perencanaan strategis 
dan penetapan standar 
pengembangan SDM 
tingkat fakultas beserta 
ketercapaian/ 
realisasinya 
 

● Tersedia rencana strategis 
SDM Fakultas 

● Ketercapaian/realisasi 
perencanaan strategis SDM 
Fakultas 

● Menyusun rencana strategis 
perencanaan dan 
pengembangan SDM 
Fakultas 

● Melakukan ketercapaian/ 
realisasi perencanaan 
strategis SDM Fakultas 

Tersedia bukti sahih 
implementasi dan pelaporan 
rekrutmen, seleksi, penempatan 
SDM Fakultas 

Mendokumentasikan hasil 
laporan rekrutmen, seleksi, 
penempatan SDM Fakultas 
dari BSDM Universitas 

Tersedia bukti sahih 
implementasi dan pelaporan 
retensi, pemberhentian, dan 
pensiun SDM Fakultas 

Mendokumentasikan hasil 
laporan retensi, 
pemberhentian, dan pensiun 
SDM Fakultas dari BSDM 
Universitas 
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Kode Pernyataan Standar Indikator Strategi 

Terlaksananya kegiatan 
mencakup seminar, konferensi, 
workshop, simposium, dll per 
dosen minimal 1 kali pada level 
internasional dan 4 kali pada 
level nasional  dalam satu tahun 
disertai bukti pelaporan kegiatan 

● Menyusun RKAT dan TOR 
berbasis kegiatan level 
nasional dan internasional 

● Mendokumentasikan 
kegiatan level nasional dan 
internasional berupa 
laporan kegiatan 

Tersedia bukti sahih 
implementasi dan pelaporan 
skema pemberian penghargaan 
(reward) dan punisment, 
pengakuan, mentoring yang 
diimplementasikan untuk 
memotivasi dan mendukung 
pelaksanaan tridharma 

● Mendokumentasikan 
pedoman pemberian reward 
dan punishment Universitas 

● Mendokumentasikan 
kegiatan pemberian reward 
dan punishment Universitas 

U2. Fakultas harus 
mempunyai kecukupan 
jumlah dosen tetap 

Terdapat minimal 12 dosen 
tetap yang ditugaskan sebagai 
pengampu mata kuliah dengan 
bidang keahlian yang sesuai 
dengan kompetensi inti program 
studi 

Melakukan pemetaan 
kualifikasi dosen program 
studi sebagai pengampu mata 
kuliah dengan bidang keahlian 
yang sesuai dengan 
kompetensi inti program studi 

U3. Fakultas harus 
mempunyai penetapan 
keterpenuhan 
kualifikasi dan jabatan 
akademik dosen tetap 

Jumlah dosen tetap UPPS 
dengan jabatan akademik 
minimal lektor kepala ≥ 30% dari 
jumlah dosen tetap UPPS 

● Menyusun dokumen acuan 
kepengurusan jabatan 
akademik Dosen Tetap 
Fakultas 

● Melakukan pendampingan 
akselerasi jabatan akademik 
dosen oleh tim PAK 
FIK/UNIDA Gontor 

 

Jumlah DTPS yang memiliki 
jabatan akademik minimal lektor 
kepala dengan bidang keahlian 
sesuai program studi: 
● ≥ 30% dari jumlah DTPS 

Farmasi dan Gizi 
● ≥ 20% dari jumlah DTPS 

Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja 

Jumlah dosen tetap UPPS yang 
berpendidikan Doktor/Sub 
spesialis ≥ 30% dari jumlah 
dosen tetap UPPS 

Menyusun rencana studi 
lanjut bagi dosen  

Jumlah DTPS yang 
berpendidikan tertinggi Doktor/ 
Sub spesialis: 
● ≥ 30% dari jumlah DTPS 

Farmasi dan Gizi 
● ≥ 20% dari jumlah DTPS 

Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja 

U4. Fakultas harus 
menjamin jumlah 
dosen yang memiliki 

Jumlah DTPS yang memiliki 
Sertifikat Pendidik/ Sertifikat 
Dosen ≥ 40% dari jumlah DTPS  

● Melakukan pengusulan 
sertifikasi pendidik secara 
berkala 
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Kode Pernyataan Standar Indikator Strategi 

Sertifikat Pendidik/ 
Sertifikat Dosen dan 
Sertifikat Kompetensi/ 
Surat Tanda Registrasi/ 
sertifikat khusus 
tentang mata kuliah  

● Melakukan pendampingan 
pengusulan sertifikasi 
pendidik dosen 

Jumlah DTPS yang memiliki 
Sertifikat Kompetensi/ Surat 
Tanda Registrasi/ sertifikat 
khusus tentang mata kuliah: 
● ≥ 40% dari jumlah DTPS 

Farmasi  
● ≥ 90% dari jumlah DTPS 

Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja 

Melakukan pengusulan 
sertifikasi kompetensi secara 
berkala 

U5. Fakultas harus 
mempunyai penetapan 
beban kerja dosen 
tetap  
 
 

Ketersediaan penetapan 
pedoman BKD Fakultas 

Menyusun pedoman BKD 
Fakultas 

Rasio jumlah mahasiswa 
terhadap dosen yang bidang 
keahliannya sesuai dengan 
program studi: 
● PS Farmasi dan KKK ≤ 12  
● PS Gizi 17 - 23 

Melakukan pemantauan rasio 
dosen setiap pergantian tahun 
akademik 
 
 

● Rata-rata beban dosen PS 
Farmasi dan KKK per semester 
12-16 SKS 

● Rata-rata beban dosen PS Gizi 
per semester 11-13 SKS 

Rata-rata mahasiswa per dosen 
pembimbing tugas akhir/skripsi 
≤ 4 mahasiswa per dosen 

Melakukan pembagian 
mahasiswa sesuai kualifikasi 
dosen 

Jumlah kegiatan DTPS 
dalam seminar ilmiah/ 
lokakarya/ penataran/ pameran 
yang tidak hanya melibatkan 
dosen PT sendiri: 
● sebagai penyaji minimal 3 

kegiatan/tahun 
● sebagai peserta minimal 9 

kegiatan/tahun 

Mengikutsertakan DTPS dalam 
seminar ilmiah/lokakarya/ 
penataran/ pameran yang 
tidak hanya melibatkan dosen 
PT sendiri  

U6. Fakultas harus 
memenuhi kecukupan 
dan kualifikasi tenaga 
kependidikan 
berdasarkan 
kebutuhan layanan 
program studi dalam 
pelaksanaan akademik 
dan fungsi UPPS  

Rasio tenaga administrasi dan 
mahasiswa 1:65-80 

Melakukan pemantauan rasio 
tenaga administrasi dan 
mahasiswa setiap tahun 
akademik 

Rasio tenaga laboran dan 
mahasiswa 1:100-120 

Melakukan pemantauan rasio 
tenaga laboran dan mahasiswa 
setiap tahun akademik 

Jumlah pustakawan minimal 2 
orang 

Melakukan pemantauan rasio 
pustakawan dan mahasiswa 
setiap tahun akademik 

Tenaga kependidikan minimum 
berpendidikan diploma 

Melakukan proses rekrutmen 
dan seleksi sesuai kualifikasi 
dan kebutuhan 
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Kode Pernyataan Standar Indikator Strategi 

Tersedia teknologi informasi dan 
komputer dalam mendukung 
proses administrasi tenaga 
kependidikan 

Monitoring kecukupan dan 
kelayakan teknologi informasi 
dan komputer secara berkala  

U8. Fakultas harus 
melakukan monitoring 
dan evaluasi kinerja 
dosen terhadap 
Tridharma dan tenaga 
kependidikan dalam 
layanan pada program 
studi 

Terlaksananya sistem 
monitoring dan evaluasi kinerja 
dosen terhadap Tridharma dan 
tenaga kependidikan dalam 
layanan pada program studi 2 
kali / tahun  
Terdapat bukti sahih: 
● Pengembangan proses 

pembelajaran (penyusunan 
kurikulum sampai dengan 
evaluasi pembelajaran) 

● Pelaksanaan proses 
pembelajaran 

● Ketersediaan agenda 
penelitian 

● Pelaksanaan penelitian 
● Ketersediaan agenda PkM 
● Pelaksanaan PkM 
● Tindak lanjut untuk proses 

perbaikan Tridharma 

Melakukan monitoring dan 
evaluasi kinerja dosen 
terhadap Tridharma dan 
tenaga kependidikan dalam 
layanan pada program studi 2 
kali/tahun 
 
 

T1 Terdapat minimal 1 Tenaga Kependidikan yang memiliki 
sertifikasi profesi/kompetensi/industri  

Mengusulkan dan atau 
mengikutsertakan Tenaga 
Kependidikan untuk 
mendapatkan sertifikasi 
profesi/ kompetensi/industri 

T2. Dosen dan tenaga kependidikan memiliki hasil pengukuran 
kepuasan terhadap layanan pengelolaan dan 
pengembangan SDM di UPPS minimal 85% baik dan baik 
sekali  

Melaksanakan survei 
kepuasan dosen dan tenaga 
kependidikan secara berkala 
per semester 

T3. Dosen menjadi narasumber dalam seminar dan workshop 
nasional dengan tema Islamisasi Ilmu Pengetahuan sesuai 
bidang keilmuan PS minimal 20% dari jumlah dosen tetap 
Fakultas 

Menugaskan DTPS sebagai 
narasumber dalam seminar 
dan workshop nasional 
dengan tema Islamisasi Ilmu 
Pengetahuan sesuai bidang 
keilmuan PS 

T4. Persentase kelulusan dosen dan tenaga kependidikan 
dalam membaca Al-Qur’an 100% 

● Mengadakan tahsin Al-
Qur’an secara berkala setiap 
semester 

● Mengikutsertakan dosen 
dan tenaga kependidikan 
dalam ujian membaca Al-
Qur’an 

T5. Persentase keaktifan dosen dan tenaga kependidikan 
dalam mengikuti kajian islamisasi ilmu pengetahuan setiap 
2 minggu sekali 80% 

● Memfasilitasi kegiatan 
kajian islamisasi ilmu 
pengetahuan tingkat 



 

31 | Standar SPMI Fakultas Ilmu Kesehatan 

 

Kode Pernyataan Standar Indikator Strategi 

Fakultas setiap 2 minggu 
sekali 

● Memonitoring dan evaluasi 
kegiatan kajian islamisasi 
ilmu pengetahuan 

  

E. DOKUMEN, FORMULIR DAN INSTRUMEN TERKAIT 

1. DOKUMEN 

No Dokumen 

1. Statuta  

2. Ortaker 

3. Pedoman Pengelolaan Kepegawaian  

4. Rencana Strategis Perencanaan dan Pengembangan SDM 

5. Kode Etik Dosen 

6. Kode Etik Tenaga Kependidikan 

7. Pedoman Sasaran Kinerja Pegawai 

8. Pedoman BKD Fakultas 

9. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal 

10. SOP Kepegawaian FIK/UNIDA Gontor 

 

2. FORMULIR 

No Formulir 

1. FM. Monitoring Data Dosen Tetap 

2. FM. Laporan Kinerja Dosen (LKD) 

3. FM. Sasaran Kinerja Pegawai 

4. FM. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai 

5. FM. Catatan Penilaian Perilaku Pegawai 

6. FM. Monitoring Kinerja Dosen 

7. FM. Monitoring Kinerja Tenaga Kependidikan 

8. FM. Monitoring Dosen Pembimbing Skripsi 

9. FM. Monitoring Kegiatan Seminar Dosen 

10. FM. Monitoring Ketercapaian/Realisasi Perencanaan Strategis SDM Fakultas 

11. FM. Monitoring dan Penilaian Tahsin Al-Qur’an Dosen dan Tenaga Kependidikan 

12. FM. Monitoring dan Evaluasi Kajian Islamisasi Ilmu Pengetahuan 

 

3. INSTRUMEN 

No Instrumen 

1. 
Instrumen Pengukuran Kepuasan terhadap Layanan Pengelolaan dan Pengembangan 

SDM 
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BAB VI 

STANDAR KEUANGAN, SARANA PRASARANA, DAN SISTEM INFORMASI 

 

A. RASIONALISASI STANDAR 

Keuangan, sarana prasarana dan sistem informasi dalam institusi pendidikan 

termasuk perguruan tinggi sangat penting untuk mengatur dan mempersiapkan segala 

peralatan/material bagi terselenggaranya proses pendidikan, penelitian dan pengabdian 

yang menjadi tridharma dosen perguruan tinggi. Sistem keuangan yang baik akan 

mendukung dengan baik kegiatan pada perguruan tinggi yang terkait dengan tridharma 

Perguruan tinggi.  

FIK UNIDA Gontor perlu untuk memiliki dan menetapkan standar sarana dan 

prasarana untuk mendukung dan memastikan terlaksananya pelayanan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai core business Fakultas. FIK UNIDA 

Gontor perlu untuk memiliki dan menetapkan standar keuangan yang mencakup (a) 

perencanaan; (b) keuangan; (c) akuntansi (d) pelaporan; dan (e) transparansi untuk 

mendukung dan memastikan terlaksananya pelayanan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat sebagai core business FIK UNIDA Gontor. 

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan FIK UNIDA Gontor, serta menjadi 

fakultas yang unggul dan bereputasi internasional, maka FIK UNIDA Gontor memiliki sistem 

informasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia Pendidikan yang unggul, memiliki jaringan 

internet yang dapat diakses secara WAN, informasi yang disajikan dalam bahasa Indonesia 

dan bahasa Internasional, memudahkan stakeholder dalam mengakses direktori dan 

subdirektori yang ditampilkan, memiliki desain yang menarik, sajian informasi dalam 

berbagai bentuk, serta informasi yang terdapat pada web fakultas selalu diupdate minimal 

setiap bulan. 

Diantara yang dilakukan oleh pihak UPPS untuk menjaga agar standar keuangan, 

sarana prasarana dan sistem informasi adalah kebijakan tentang sumber dana, biaya 

operasional, penggunaan dana untuk kegiatan penelitian dosen tetap, penggunaan dana 

untuk kegiatan PkM dosen tetap, penggunaan dana untuk investasi (SDM, sarana, dan 

prasarana), sarana dan prasarana pembelajaran, sarana teknologi informasi dan 

komunikasi 

 

B. TUJUAN 

Tujuan dari adanya standar keuangan, sarana prasarana dan sistem informasi ini untuk: 

1. Menciptakan acuan dalam mengelola keuangan, sarana prasarana dan sistem informasi; 

2. Meningkatkan mutu pengelolaan keuangan, sarana prasarana, dan sistem informasi 

yang terprogram mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan dan tindak 

lanjut; 

3. Memastikan tenaga kependidikan yang berkaitan dengan keuangan, sarana prasarana 

dan sistem informasi melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing; 
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4. Menciptakan lingkungan akademik yang kondusif, produktif yang mengacu pada visi 

misi UPPS. 

 

C. LINGKUP STANDAR DAN PENANGGUNG JAWAB 

Standar keuangan, sarpras dan sistem informasi ini disusun dengan melibatkan 

berbagai pihak dari unsur universitas, fakultas dan prodi. Semua unsur tersebut dilibatkan 

dalam proses penyusunan, perumusan, penetapan serta dalam hal pengimplementasian. 

Sehingga dalam pengimplementasiannya nanti dibutuhkan kualifikasi pejabat yang 

bertanggung jawab akan berjalannya standar ini, baik dari tingkat universitas, fakultas, 

maupun prodi. Berikut dirincikan ruang lingkup dan penanggung jawab berjalannya 

standar ini. 

1. Lingkup Standar 

a. Perencanaan 

1) Sumber dana 

2) Biaya Operasional Pendidikan  

3) Penggunaan dana untuk kegiatan penelitian dosen tetap 

4) Penggunaan dana untuk kegiatan PkM dosen tetap 

5) Penggunaan dana untuk investasi (SDM, sarana, dan prasarana) 

b. Keuangan 

c. Akuntansi  

d. Sarana dan Prasarana Pembelajaran 

e. Sarana Teknologi Informasi & Komunikasi 

 

2. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Standar 

Pejabat/ Petugas Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan 

Dekan √    √ 

Wakil Dekan  √ √ √ √ 

UPM   √ √  

GPM   √ √  

Ketua Prodi  √   √ 

Kabag TU  √    
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D. STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN 

Kode Pernyataan Standar Indikator Strategi 

Perencanaan 

U1. Fakultas wajib 
mengupayakan 
pendanaan pendidikan 
tinggi dari berbagai 
sumber di luar biaya 
pendidikan yang diperoleh 
dari mahasiswa. 

Terdapat keberlangsungan 
operasional tridharma, 
pengembangan 3 tahun 
terakhir serta memiliki 
kecukupan dana untuk 
rencana pengembangan 3 
tahun ke depan yang 
didukung oleh sumber 
pendanaan yang realistis. 

Menyusun kebijakan, 
mekanisme, dan prosedur 
dalam menggalang sumber 
dana lain secara akuntabel 
dan transparan 

Pendapatan Fakultas yang 
bersumber dari selain 
mahasiswa minimal 34%  

Menyusun kebijakan, 
mekanisme, dan prosedur 
dalam menggalang sumber 
dana lain secara akuntabel 
dan transparan 

Terdapat dokumen 
kebijakan, mekanisme, dan 
prosedur dalam menggalang 
sumber dana lain secara 
akuntabel dan transparan 

Melakukan sosialisasi 
kebijakan, mekanisme, dan 
prosedur dalam menggalang 
sumber dana lain secara 
akuntabel dan transparan 

Persentase perolehan dana 
yang bersumber dari 
mahasiswa terhadap total 
perolehan dana Fakultas 
(PDM) kurang dari sama 
dengan 66% 

Menyusun anggaran biaya 
operasional untuk pengadaan 
sarana dan prasarana, 
pengembangan dosen, tenaga 
kependidikan biaya bahan 
operasional pembelajaran, 
dan biaya operasional tidak 
langsung 

U2. Fakultas harus 
menetapkan biaya 
operasional pendidikan 
tinggi yang merupakan 
bagian dari biaya 
pendidikan tinggi yang 
diperlukan untuk 
melaksanakan kegiatan 
pendidikan yang 
mencakup biaya dosen, 
biaya tenaga 
kependidikan, biaya 
bahan operasional 
pembelajaran, dan biaya 
operasional tidak 
langsung setiap tahunnya 

Rata-rata dana operasional 
proses pembelajaran/ 
mahasiswa/ tahun minimal 
20 juta. 

Melakukan sosialisasi dan 
kerjasama pembiayaan 
penelitian dan PkM dengan 
pihak-pihak lain, dengan 
mengedepankan prinsip 
independensi, transparansi 
dan akuntabel 

U3. Penggunaan dana untuk 
kegiatan penelitian dan 
PkM dosen tetap 
 

Fakultas memiliki dokumen 
formal Rencana Strategis 
Penelitian dan PkM yang 
memuat landasan 
pengembangan, peta jalan 

Menyusun dokumen formal 
Rencana Strategis Penelitian 
dan PkM yang memuat 
landasan pengembangan, peta 
jalan penelitian dan PkM, 
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Kode Pernyataan Standar Indikator Strategi 

penelitian dan PkM, sumber 
daya (termasuk alokasi dana 
penelitian dan PkM internal), 
sasaran program strategis 
dan indikator kinerja, serta 
berorientasi pada daya saing 
internasional. 

sumber daya (termasuk 
alokasi dana penelitian dan 
PkM internal), sasaran 
program strategis dan 
indikator kinerja, serta 
berorientasi pada daya saing 
internasional 

Fakultas memiliki dokumen 
laporan kegiatan penelitian 
dan PkM, yang memenuhi 5 
aspek, yang dibuat oleh 
pengelola penelitian 
dilaporkan kepada pimpinan 
Universitas dan 
mitra/pemberi dana yang 
memenuhi aspek-aspek 
berikut: 1) komprehensif, 2) 
rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, 
dan 5) disampaikan tepat 
waktu. 

Melakukan sosialisasi 
dokumen laporan kegiatan 
penelitian dan PkM yang 
memenuhi 5 aspek  

Rata-rata dana penelitian per 
dosen per tahun pada UPPS: 
● ≥ 10 juta untuk PS Farmasi 

dan Gizi 
● ≥ 5 juta untuk PS KKK 

● Mengalokasikan dana 
pembiayaan penelitian 
dengan pihak-pihak lain, 
dengan mengedepankan 
prinsip independensi, 
transparansi dan akuntabel 

● Menetapkan jumlah kuota 
judul penelitian setiap tahun 
anggaran 

Rata-rata dana PkM per 
dosen per tahun pada UPPS: 
● ≥ 5 juta untuk PS Farmasi 

dan Gizi 
● ≥ 10 juta untuk PS KKK 

● Menetapkan jumlah 
pengabdian setiap tahun 

● Menetapkan alokasi dana 
PkM setiap tahun 

● Menyediakan dana 
peningkatan kapasitas 
pelaksanaan PkM untuk 
dosen setiap tahunnya 

U4. Fakultas menyediakan 
Penggunaan dana untuk 
investasi (SDM, sarana 
dan prasarana) 

Tersedia realisasi investasi 
(SDM, sarana dan prasarana) 
yang mendukung 
penyelenggaraan tridharma 
sebesar 5% ≤ PDI ≤ 10% dari 
total penggunaan dana 
operasional pembelajaran  

Melakukan Evaluasi Realisasi 
investasi (SDM, sarana dan 
prasarana) yang mendukung 
penyelenggaraan tridharma 

U5. Fakultas setiap tahun 
harus melakukan 
sosialisasi tentang sumber 
dan jumlah dana yang 
dikelola kepada civitas 
akademika untuk 

Adanya sosialisasi 
perencanaan anggaran yang 
sudah dibuat di tingkat 
fakultas dan program studi, 
minimal 2 kali setiap tahun 

Melakukan sosialisasi tentang 
sumber dan jumlah dana yang 
dikelola 
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Kode Pernyataan Standar Indikator Strategi 

menjamin adanya 
pengelolaan dana yang 
akuntabel 

Keuangan  

U6. Fakultas harus memiliki 
sistem keuangan yang 
baik sehingga dapat 
terlaksana pengelolaan 
pembiayaan; penerimaan; 
pencairan dana; 

● Adanya dokumen kebijakan 
keuangan Fakultas yang 
disahkan dalam bentuk SK 
Dekan serta perangkat 
juknisnya. 

● Adanya pedoman tertulis 
untuk pengelolaan 
pembiayaan, penerimaan, 
pencairan dana, 
penyimpanan, 
pembayaran, dan 
pertanggungjawaban 
anggaran  

● Adanya bukti pelaksanaan 
pengelolaan keuangan 
serta bukti 
pertanggungjawaban 
keuangan (kontrak, 
kwitansi, dll). 

● Adanya monitoring dan 
evaluasi atas pelaksanaan 
pengelolaan keuangan 

Menetapkan dan 
mengembangkan sistem 
keuangan yang baik sehingga 
dapat terlaksana pengelolaan 
pembiayaan; penerimaan; 
pencairan dana 

Akuntansi  

U7. Fakultas harus 
memiliki sistem akuntansi 
yang baik agar 
pengelolaan keuangan; 
pelaksanaan 
pengumpulan dan 
pengolahan data 
keuangan; serta 
pelaksanaan pelaporan 
keuangan di level fakultas 
terlaksana 
secara baik dan konsisten 
setiap tahun 

Adanya Perangkat 
pendukung dalam: 
● Adanya bukti pelaksanaan 

akuntansi dan pelaporan 
keuangan dalam bentuk 
buku besar dan laporan 
keuangan tahunan  

● Adanya Evaluasi dan 
monitoring atas 
pelaksanaan akuntansi dan 
pelaporan keuangan 

● Menyediakan sistem 
akuntansi yang baik agar 
pengelolaan keuangan; 
pelaksanaan pengumpulan 
dan pengolahan data 
keuangan; serta 
pelaksanaan pelaporan 
keuangan di level fakultas 
terlaksana secara baik dan 
konsisten setiap tahun.  

● Melakukan evaluasi dan 
monitoring atas pelaksanaan 
akuntansi dan pelaporan 
keuangan 

Sarana dan Prasarana 

U8. Fakultas menyediakan 
sarana dan prasarana 
Tridharma yang mutakhir 
serta aksesibilitas yang 
cukup untuk menjamin 
pencapaian CPL dan 
meningkatkan suasana 
akademik 

Tersedia ketentuan dan 
kebijakan menyangkut 
pengadaan, pemeliharaan, 
dan efisiensi penggunaannya 

Melakukan Sosialisasi 
peraturan yang jelas 
menyangkut pengadaan, 
pemeliharaan, dan efisiensi 
penggunaan sarana dan 
prasarana  

Terlaksana monitoring dan 
evaluasi analisis kebutuhan 

Melakukan monitoring dan 
evaluasi kebutuhan jumlah, 
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Kode Pernyataan Standar Indikator Strategi 

jumlah, jenis, spesifikasi 
sarana dan prasarana 
tridharma perguruan tinggi 
level Fakultas 

jenis, spesifikasi sarana dan 
prasarana tridharma 
perguruan tinggi level Fakultas 

Tersedia sarana dan 
prasarana yang dapat diakses 
seluruh mahasiswa, dosen 
dan tenaga kependidikan  

Melakukan pengembangan 
SOP sarana dan prasarana  

Tersedia bukti implementasi 
perawatan sarana dan 
prasarana yang dilaksanakan 
secara berkala dengan 
memperhatikan 
spesifikasinya 

Melakukan monitoring dan 
evaluasi perawatan sarana 
dan prasarana yang 
dilaksanakan secara berkala 
dengan memperhatikan 
spesifikasinya 

U9. Fakultas harus 
menyediakan prasarana 
dan sarana pembelajaran 
terpusat yang mudah 
diakses untuk mendukung 
interaksi akademik antara 
mahasiswa, dosen, pakar, 
dan nara sumber lainnya 
dalam setiap kegiatan 
pembelajaran 

Tersedia prasarana dan 
sarana pembelajaran 
(perpustakaan, laboratorium) 
yang terpusat dan lengkap 
serta mudah diakses sivitas 
akademika 

Menyediakan prasarana dan 
sarana pembelajaran 
(perpustakaan, laboratorium) 
yang terpusat dan lengkap 
serta mudah diakses civitas 
akademika 

U10. Fakultas harus memiliki 
kecukupan koleksi bahan 
pustaka, aksesibilitas 
termasuk ketersediaan 
dan kemudahan akses e-
library 

Ada bukti ketersediaan 
bahan pustaka dengan 
jumlah judul keseluruhan ≥ 
400, min 3 judul buku teks, ≥ 
3 judul jurnal nasional, min. 2 
jurnal internasional, 
prosiding seminar ≥9  

Menyediakan koleksi dengan 
jumlah jumlah judul 
keseluruhan ≥ 400, min 3 
judul buku teks, ≥ 3 judul 
jurnal nasional, min. 2 jurnal 
internasional, prosiding 
seminar ≥9 

U11. Perpustakaan harus 
mudah diakses pengguna 
setiap hari kerja untuk 
pemanfaatan bahan 
pustaka, mencakup: (i) 
waktu layanan; (ii) mutu 
layanan (kemudahan 
mencari bahan pustaka, 
keleluasaan meminjam, 
bantuan mencarikan 
bahan pustaka dari 
perpustakaan lain); (iii) 
ketersediaan layanan e-
library; yang memenuhi 
kebutuhan pengguna 
dengan baik dan 
dikunjungi oleh 
mahasiswa dan dosen 

 Ada bukti bahwa 
perpustakaan dikelola 
dengan: (i) jadwal waktu 
layanan; (ii) mutu layanan 
(kemudahan mencari bahan 
pustaka, keleluasaan 
meminjam, bantuan 
mencarikan bahan pustaka 
dari perpustakaan lain) (iii) 
ketersediaan layanan e-
library 

Mengembangkan layanan 
perpustakaan yang dikelola 
dengan: (i) jadwal waktu 
layanan; (ii) mutu layanan 
(kemudahan mencari bahan 
pustaka, keleluasaan 
meminjam, bantuan 
mencarikan bahan pustaka 
dari perpustakaan lain) (iii) 
ketersediaan layanan e-library 
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Kode Pernyataan Standar Indikator Strategi 

U12. Laboratorium Fakultas 
setiap tahun harus 
memiliki ketersediaan, 
kecukupan dan 
kepemilikan sarana utama 
di laboratorium 

Ketersediaan, kecukupan dan 
kepemilikan sarana utama di 
laboratorium dengan kriteria 
sebagai berikut: (1) Memiliki 
5 laboratorium dengan 
peralatan lengkap, (2) Jenis 
peralatan laboratorium 
memenuhi standar minimal, 
(3) Jumlah peralatan 
laboratorium memenuhi 
standar minimal, (4) Rasio 
alat:mahasiswa (1:8), (5) 
Jenis alat memenuhi capaian 
pembelajaran, (6) Logbook 
sesuai dengan capaian 
pembelajaran 

Menyediakan dan 
memastikan kecukupan 
sarana utama di laboratorium 
sesuai kriteria 

U13. Laboratorium Fakultas 
setiap tahun harus 
memenuhi kelayakan, 
akses dan pendayagunaan 
sarana laboratorium 

Kelayakan, akses dan 
pendayagunaan sarana 
laboratorium dengan kriteria 
sebagai berikut: (1) Kapasitas 
laboratorium  memadai, (2) 
Memiliki sistem perawatan 
laboratorium yang 
terdokumentasi, (3) 
Aksesibilitas yang baik 
(memiliki fleksibilitas dalam 
menggunakannya di luar 
kegiatan praktikum yang 
terjadwal), (4) Penggunaan 
laboratorium efisien (rata-
rata waktu penggunaan 
minimal 30 jam per minggu) 

Melakukan evaluasi dan 
monitoring untuk kelayakan, 
akses dan pendayagunaan 
sarana laboratorium 

T1 Fakultas harus memiliki website yang berisi informasi 
profil Fakultas yang dapat diakses secara WAN, mudah, 
cepat, dikelola dengan baik, dan memiliki desain yang 
menarik serta mengandung nilai edukasi 

Menyediakan website yang 
berisi informasi profil Fakultas 
yang dapat diakses secara 
WAN, mudah, cepat, dikelola 
dengan baik, dan memiliki 
desain yang menarik serta 
mengandung nilai edukasi 

T2 Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan 
mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran 
lebih dari 80 % dengan kriteria puas dan sangat puas 

Melakukan monitoring dan 
evaluasi kepuasaan 
mahasiswa terhadap sarana 
dan prasarana  

T3 Fakultas/Universitas menyediakan asrama mahasiswa 
yang bersistem pesantren 

Melakukan koordinasi dengan 
DKP (Direktorat 
Kepesantrenan) untuk 
menyediakan asrama 
mahasiswa yang bersistem 
pesantren 
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Kode Pernyataan Standar Indikator Strategi 

T4 Fakultas/Universitas menyediakan bahan pustaka 
kesehatan yang islami dan menyediakan kamus kesehatan 
berbahasa arab terkait kesehatan 

Melakukan koordinasi dengan 
perpustakaan untuk 
menyediakan bahan pustaka 
kesehatan yang islami dan 
menyediakan kamus 
kesehatan berbahasa arab 
terkait kesehatan 

 

E. DOKUMEN, FORMULIR DAN INSTRUMEN TERKAIT 

1. DOKUMEN 

No Dokumen 

1. Peraturan pengelolaan keuangan, prasarana dan sarana PT. 

2. 
Pedoman Kerja Anggaran Kementerian Lembaga sesuai dengan rencana kegiatan 

pemenuhan kinerja PT. 

3. Dokumen Rencana Pengembangan Prasarana dan Sarana  

4. Dokumen Rencana Pengembangan Dana Pengembangan 

5. Pedoman Perencanaan  

6. 
Dokumen hasil analisis kebutuhan biaya pendidikan yang dibebankan pada mahasiswa 

termasuk notula 

7. SK Rektor tentang biaya pendidikan yang dibebankan pada mahasiswa. 

8. 
Dokumen SK Rektor tentang keringanan pembebasan biaya untuk mahasiswa yang 

berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi. 

9. Dokumen rincian sumber dana PT termasuk UKT. 

10. Dokumen Perhitungan persentase dana universitas yang berasal dari mahasiswa 

11. 
Dokumen alokasi anggaran dana penelitian dan dana pelayanan/ pengabdian kepada 

masyarakat untuk dosen tetap 

12. Dokumen perhitungan dana penelitian/ dosen tetap/ tahun 

13. Dokumen SK penunjukan personil bagian perencanaan, keuangan, akuntansi dan Umum 

14. Penetapan Unsur Pengendalian dan Pengawasan Internal  

15. monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan keuangan 

16. Dokumen hasil Audit internal dan eksternal bidang keuangan dan sarana prasarana 

17. Laporan Realisasi Anggaran  

18. Dokumen laporan keuangan tahunan atau periode tertentu 

19. Dokumen laporan status wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan PT. 

20. yang berisi informasi tentang sarana prasarana, aset yang dimiliki. 

21. Dokumen blueprint - pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi 

22. Dokumen hasil Audit internal dan eksternal bidang TI 

23 SOP Sarpras dan TI 
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2. FORMULIR 

No Formulir 

1. FM. Template Term of Reference 

2. FM. Rencana Anggaran Biaya 

3. FM. Perolehan Dana UPPS 

4. FM. Penggunaan Dana UPPS 

5. FM. Perhitungan jumlah dana operasional/ mahasiswa/ tahun. 

6. FM. Daftar Penggunaan Dana Penelitian Dosen. 

7. FM. Daftar Penggunaan Dana Pengabdian Kepada Masyarakat. 

8. FM. Perolehan Dana Kerja Sama 

9. FM. Daftar Sarana Universitas/UPPS 

10. FM. Daftar Prasarana Universitas/UPPS 

11. FM. Daftar Sistem Informasi Universitas/UPPS 

12. FM. Formulir daftar koleksi buku teks 

13. FM. Formulir daftar berlangganan jurnal internasional. 

14. FM. Formulir daftar berlangganan jurnal terakreditasi. 

15. FM. Formulir daftar koleksi prosiding. 

16. FM. Kertas Kerja Auditor Keuangan dan BHMN 

17. FM. Pengajuan Keringanan Biaya UKT 

 

3. INSTRUMEN 

No Instrumen 

1. 
Instrumen Kepuasan layanan sarana dan prasarana pembelajaran, keuangan, 

perpustakaan, pusat bahasa, ma’had, serta sarana dan prasarana untuk Kemahasiswaan 
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BAB VII 

STANDAR PENDIDIKAN 

 

A. RASIONALISASI STANDAR 

Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor menyusun dan mengembangkan Standar 

Pendidikan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang telah dirumuskan. Standar 

Pendidikan merupakan salah satu standar yang digunakan untuk menghasilkan lulusan yang 

sudah sesuai dengan VMTS yang disusun. Salah satunya agar lulusan mempunyai kualitas 

unggul dan memiliki ilmu pengetahuan yang berorientasi pada Islamisasi Ilmu Pengetahuan 

yang tercermin dari VMTS Fakultas Ilmu Kesehatan, UNIDA Gontor. Untuk mencapai misi 

tersebut, maka diperlukan standar kompetensi lulusan yang menjadi pedoman dalam 

penyusunan kurikulum yang mampu mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan 

profesi, pengguna lulusan, atau masyarakat umum. Standar Kompetensi Lulusan digunakan 

sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses 

pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, 

standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan 

standar pembiayaan pembelajaran. Standar Pendidikan sebagai acuan Fakultas Ilmu 

Kesehatan, UNIDA Gontor agar lulusan memperoleh keterampilan dan keilmuan sesuai 

dengan Program Studi. Hal itu bisa terlihat dari sebaran mata kuliah yang disiapkan oleh FIK 

UNIDA Gontor dan RPS Dosen yang mempunyai target Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). 

Sehingga perlu didukung dengan peninjauan dan monitoring kegiatan belajar mengajar yang 

terstandar agar terlaksana dengan baik.  

Kurikulum Fakultas Ilmu Kesehatan, UNIDA Gontor disosialisasikan dengan bentuk 

tersedianya dokumen kurikulum yang memuat sebaran mata kuliah dan juga Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS). Dokumen kurikulum direview minimal 4 tahun sekali untuk 

meninjau kurikulum saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan zaman atau perlu perbaikan. 

Hal itu dalam rangka menjaga kualitas lulusan agar sesuai dengan kebutuhan zaman saat ini.  

Standar Pendidikan FIK UNIDA Gontor disosialisasikan dan dilaksanakan secara berkala 

kepada pemangku kepentingan, dijadikan rambu-rambu, panduan, dan pedoman bagi 

semua pemangku kepentingan FIK UNIDA Gontor serta dijadikan acuan untuk 

mengembangkan Renstra, keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan 

melalui strategi-strategi yang dikembangkan.  

 

B. TUJUAN 

Standar Pendidikan disusun dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Menjaga kualitas lulusan yang sesuai dengan Visi dan Misi Fakultas Ilmu Kesehatan, 

UNIDA Gontor. 

2. Bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 

3. Penyusunan evaluasi dokumen SPMI. 
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C. LINGKUP STANDAR DAN PENANGGUNG JAWAB 

1. Lingkup Standar 

a. Kebijakan dan panduan pendidikan 

b. Kurikulum, substansi dan praktikum 

c. Wahana Praktik 

d. Proses pembelajaran  

e. Penilaian pembelajaran  

f. Monitoring dan evaluasi pembelajaran 

g. Integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran  

h. Suasana akademik 

 

2. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Standar 

Pejabat/ Petugas Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan 

Dekan √    √ 

Wakil Dekan  √ √ √ √ √ 

UPM   √ √  

GPM   √ √  

Ketua Prodi  √   √ 

TU  √    

 

D. STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN 

KODE Pernyataan Standar Indikator  Strategi 

U1. Fakultas harus 
mendokumentasikan 
kebijakan dan pedoman 
akademik Universitas  

Tersedia pedoman akademik 
Universitas yang mencakup 
tujuan dan sasaran 
pendidikan, strategi dan 
metode untuk mencapainya 
dan instrumen atau cara 
untuk mengukur 
efektivitasnya 

Mendokumentasikan 
kebijakan dan pedoman 
akademik Universitas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

U2. Fakultas dan Program 
studi harus menetapkan 
kompetensi umum lulusan 
berdasarkan Visi, Misi dan 
Tujuan Fakultas  

● Adanya dokumen 
penyusunan dan 
penetapan kompetensi 
umum lulusan yang 
diselenggarakan di Fakultas  

● Adanya pernyataan 
Kompetensi Umum lulusan 
untuk setiap jenjang 
Pendidikan yang 
dicantumkan dalam 
pedoman akademik  

U3. Fakultas dan Program 
studi memastikan 
keterlibatan pemangku 
kepentingan internal dan 

Terdapat bukti sahih evaluasi 
dan pemutakhiran kurikulum 
Program Studi yang 
melibatkan pemangku 

● Menyusun SOP review 
kurikulum dan 
pemutakhiran kurikulum 
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KODE Pernyataan Standar Indikator  Strategi 

eksternal dalam proses 
evaluasi dan 
pemutakhiran kurikulum 
serta direview oleh pakar 
bidang ilmu program studi 

kepentingan internal dan 
eksternal serta direview oleh 
pakar bidang ilmu program 
studinya.  

● Melakukan peninjauan 
kurikulum setidaknya 
dalam 4 tahun dengan 
melibatkan pemangku 
kepentingan 

U4. Fakultas harus menjamin 
kesesuaian capaian 
pembelajaran lulusan 
dengan profil lulusan dan 
jenjang KKNI/SKKNI yang 
sesuai program studi 

Terdapat kesesuaian capaian 
pembelajaran lulusan yang: 
● Diturunkan dari profil 

lulusan 
● Memenuhi jenjang 

KKNI/SKKNI yang sesuai 
program studi 

● Dimutakhirkan secara 
berkala minimal 4 tahun 
sekali 

● Sesuai perkembangan 
ipteks dan kebutuhan 
pengguna 

 
● Menyusun capaian 

pembelajaran lulusan  
● Memonitoring dan 

evaluasi capaian 
pembelajaran lulusan 

U5. Fakultas harus menjamin 
Ketepatan struktur 
kurikulum dalam 
pembentukan capaian 
pembelajaran pada 
program studi 

Ketersediaan struktur 
kurikulum yang memuat:  
● Keterkaitan antara mata 

kuliah dengan capaian 
pembelajaran lulusan yang 
digambarkan dalam peta 
kurikulum yang jelas 

● Capaian pembelajaran 
lulusan dipenuhi oleh 
seluruh capaian 
pembelajaran mata kuliah 

● Memberikan fleksibilitas 
untuk memfasilitasi 
keberagaman minat bakat 
melalui MK pilihan 

● Menyusun struktur 
kurikulum sesuai dengan 
capaian pembelajaran 
lulusan 

● Memonitoring dan 
evaluasi struktur 
kurikulum 

U6.  Fakultas wajib 
menyediakan lahan 
praktek kerja lapangan 
bagi mahasiswa program 
studi gizi yang meliputi: 
1. Gizi Masyarakat 
2. Gizi Klinik 
3.Gizi Institusi/ pelayanan 
makan dan gizi 
 

● Tersedia Substansi praktek 
kerja lapangan yang sangat 
lengkap serta pelaksanaan 
praktek kerja lapangan 
memiliki kesesuaian waktu 
dan jenis penugasan 

● Tersedia instruktur PKL 
yang berpendidikan 
minimal S-1/D-4 dan ada 
dua orang lebih 
berpendidikan profesi/S-
2/S-3. 

● Instruktur yang lama 
kerjanya minimal lima 
tahun (PKL) 

● Menyusun pedoman 
praktik kerja lapangan  

● Mencari dan melakukan 
kerjasama dengan 
berbagai instansi yang 
dapat digunakan menjadi 
lahan praktik yaitu RS dan 
Puskesmas 

U7. Fakultas wajib 
menyediakan wahana 

Tersedia > 6 wahana sektor 
industri yang memenuhi 

● Menyusun pedoman 
praktik kerja lapangan 
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KODE Pernyataan Standar Indikator  Strategi 

sektor industri bagi 
mahasiswa program studi 
KKK mencakup : 1) 
industri formal, 2) industri 
non formal 3) PT sendiri 

persyaratan kualifikasi 
kompetensi, jumlah, insiden, 
jumlah mahasiswa dan 
kontribusi wahan dan sektor 
industri sangat memadai 

● Mencari dan melakukan 
kerjasama dengan 
berbagai instansi  

U8. Fakultas harus menjamin 
program studi memiliki 
keunggulan yang 
mendukung learning 
outcome/capaian 
pembelajaran dan 
roadmap 
penelitian, PkM secara 
signifikan, baik dalam 
teori, praktikum, dan 
praktik 

● Tersedia mata kuliah 
keunggulan program studi 
yang sangat mendukung 
learning outcome/capaian 
pembelajaran dan 
roadmap penelitian dan 
PkM dalam bentuk teori, 
praktikum, dan praktik 

● Terdapat integrasi antara 
pendidikan, penelitian dan 
PkM 
 

● Menyusun mata kuliah 
keunggulan program studi 
yang sangat mendukung 
learning outcome/capaian 
pembelajaran dan 
roadmap penelitian dan 
PkM dalam bentuk teori, 
praktikum, dan praktik 

● Melakukan monitoring 
dan evaluasi adanya 
integrasi antara 
pendidikan, penelitian 
dan PkM 

U9. Fakultas harus menjamin 
program studi memenuhi 
karakteristik proses 
pembelajaran, yang terdiri 
atas sifat: 1) interaktif, 2) 
holistik, 3) integratif, 4) 
saintifik, 5) kontekstual, 6) 
tematik, 7) efektif, 8) 
kolaboratif, dan 9) 
berpusat pada mahasiswa 
dan telah menghasilkan 
profil lulusan yang sesuai 
dengan capaian 
pembelajaran 

● Tersedia Dokumen RPS 
yang menunjukkan proses 
Pembelajaran 

● Tersedia dokumen yang 
membuktikan Proses 
perkuliahan harus 
berlangsung dua arah 
antara dosen dan 
mahasiswa. 

● Tersedia hasil evaluasi / 
hasil belajar mahasiswa 
terhadap proses 
pembelajaran 

● Tersedia  dokumen yang 
membuktikan bahwa 
mahasiswa mampu 
menemukan keunggulan 
dan kearifan lokal maupun 
nasional dalam kaitan 
dengan materi mata kuliah 
yang sedang ditempuh. 

● Tersedia dokumen yang 
menggambarkan 
keterkaitan materi yang 
sedang ditempuh dengan 
materi mata kuliah lain  

● Tersedia dokumen yang 
menjelaskan bahwa proses 
pembelajaran yang 
mengutamakan sistem nilai 
norma, dan kaidah ilmu 
pengetahuan  

Melakukan pemenuhan oleh 
program studi tentang 
karakteristik proses 
pembelajaran dalam RPS 
dan struktur kurikulum yang 
terdiri atas sifat: 1) 
interaktif, 2) holistik, 3) 
integratif, 4) saintifik, 5) 
kontekstual, 6) tematik, 7) 
efektif, 8) kolaboratif, dan 9) 
berpusat pada mahasiswa 
dan telah menghasilkan 
profil lulusan yang sesuai 
dengan capaian 
pembelajaran. 
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KODE Pernyataan Standar Indikator  Strategi 

● Tersedia Materi dan 
evaluasi mengacu kepada 
penyelesaian masalah 
nyata dalam kehidupan 
sehari-hari 

● Tersedia  kelompok 
mahasiswa yang dibentuk 
dalam proses 
pembelajaran untuk 
membahas materi tertentu 

U10. Fakultas harus 
memastikan program 
studi melakukan kegiatan 
pembimbingan 
Skripsi/Tugas Akhir 

● Rata-rata mahasiswa per 
dosen pembimbing tugas 
akhir/skripsi maksimal 4 
mahasiswi  

● Rata-rata jumlah 
pertemuan/pembimbingan 

● selama penyelesaian 
TA/skripsi minimal 8 x 
bimbingan  

● Rata-rata waktu 
penyelesaian penulisan 
tugas akhir/ skripsi 
maksimal 6 bulan untuk 
kurikulum prodi yang 
menjadwalkan skripsi 
selesai dalam 1 semester 
dan maksimal 12 bulan 
untuk prodi yang 
menjadwalkan skripsi 
selesai dalam 2 semester   

● Menyusun panduan 
skripsi  

● Menyusun buku 
bimbingan tugas akhir  

● Melakukan monitoring 
evaluasi pelaksanaan 
skripsi   

U11. Fakultas dan program 
studi menjamin 
Ketersediaan dan 
kelengkapan dokumen 
Rencana Proses 
Pembelajaran  

Ketersediaan Dokumen RPS 
mencakup target capaian 
pembelajaran, bahan kajian, 
metode pembelajaran, waktu 
dan tahapan, asesmen hasil 
capaian pembelajaran. RPS 
ditinjau dan disesuaikan 
secara berkala serta dapat 
diakses oleh mahasiswa, 
dilaksanakan secara 
konsisten 

Menyusun dokumen RPS 
tiap matakuliah 

Terdapat kesesuaian Isi 
materi pembelajaran dengan 
RPS, memiliki kedalaman dan 
keluasan yang relevan untuk 
mencapai capaian 
pembelajaran lulusan, serta 
ditinjau ulang secara berkala 

 
Melakukan peninjauan 
dokumen RPS minimal setiap 
semester  

Pelaksanaan pembelajaran 
berlangsung dalam bentuk 

Melakukan peninjauan 
kegiatan belajar mengajar 
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KODE Pernyataan Standar Indikator  Strategi 

interaksi antara dosen, 
mahasiswa, dan sumber 
belajar dalam lingkungan 
belajar tertentu secara online 
dan offline dalam bentuk 
audio-visual terdokumentasi 

Program Studi harus 
menyelenggarakan 
Pembelajaran yang 
dilaksanakan dalam bentuk 
praktikum, praktik, atau 
praktik lapangan yang 
dilengkapi dengan modul 
praktikum  

● Menyusun modul 
praktikum 

● Menyusun laporan 
praktikum, praktik atau 
praktek lapangan  

U12.  Fakultas dan program 
Studi harus memantau 
kesesuaian proses 
terhadap rencana 
pembelajaran 

● Memiliki bukti sahih 
adanya sistem dan 
pelaksanaan pemantauan 
proses pembelajaran yang 
dilaksanakan secara 
periodik untuk menjamin 
kesesuaian dengan RPS 
dalam rangka menjaga 
mutu proses pembelajaran 

● Terdapat dokumentasi 
hasil monev yang 
digunakan untuk 
meningkatkan mutu proses 
pembelajaran 

● Memonitoring dan 
mengevaluasi RPS dosen 
setiap semester 

● Memonitoring dan 
mengevaluasi kesesuaian 
proses terhadap RPS 

U13. Fakultas harus menjamin 
tingkat kedalaman dan 
keluasan materi 
pembelajaran yang 
disusun oleh program 
studi serta koordinator 
mata kuliah bersifat 
kumulatif dan atau 
integratif serta 
dikembangkan dengan 
memanfaatkan hasil 
penelitian dan 
pengabdian pada 
masyarakat yang 
dilakukan oleh dosen 

● Adanya dokumen 
pemetaan isi materi 
pembelajaran mata kuliah 
yang sama pada jenjang 
yang berbeda. 

● Adanya dokumen pedoman 
pengembangan isi materi 
pembelajaran secara 
kumulatif dan integratif. 

● Adanya dokumen panduan 
pemanfaatan hasil 
penelitian dan pengabdian 
pada masyarakat sebagai 
materi pembelajaran. 

● Menyusun 
pedoman/panduan 
penyusunan kurikulum PS 

● Menyusun 
pedoman/panduan 
pemanfaatan hasil 
penelitian dan 
pengabdian pada 
masyarakat sebagai 
materi pembelajaran 
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KODE Pernyataan Standar Indikator  Strategi 

U14. Fakultas harus 
memastikan penetapan 
mata kuliah oleh 
koordinator program studi 
sudah didasarkan pada 
capaian pembelajaran 
lulusan dan bahan kajian 

● Adanya dokumen analisis 
capaian pembelajaran 
lulusan dan bahan kajian 
dalam menetapkan 
matakuliah di program 
studi 

● Adanya dokumen matriks 
evaluasi mata kuliah dan 
matriks penyusunan 
kurikulum. 

● Menyusun pedoman/ 
panduan penyusunan 
kurikulum  

● Melibatkan kelompok 
keilmuan PS 

U15. Fakultas harus menjamin 
dosen dan mahasiswa 
wajib melaksanakan 
proses perkuliahan tatap 
muka minimal 16 minggu 
pertemuan termasuk ujian 
tengah semester dan ujian 
akhir semester 

Tersedia seluruh dokumen 
daftar kehadiran perkuliahan 
yang diisi dengan paraf 
mahasiswa, ditandatangani 
oleh dosen dan disahkan oleh 
Ketua Program Studi dan 
Wakil Dekan bidang akademik 
di setiap akhir semester 

Melakukan monitoring dan 
evaluasi jurnal perkuliahan 
oleh Kaprodi 

U16. Fakultas harus 
memastikan mahasiswa 
menyelesaikan masa studi 
dan beban belajar 
penyelenggaraan program 
pendidikan paling lama 
tujuh (7) tahun untuk 
program sarjana dengan 
beban belajar mahasiswa 
minimal 144 SKS 

● Tersedia peraturan 
akademik yang 
menetapkan tentang lama 
dan beban studi 
mahasiswa  

● Tersedia buku kontrak 
antara mahasiswa dan 
pembimbing akademik 
untuk setiap mahasiswa 
tentang lama dan beban 
studi yang harus 
diselesaikan selama 
menempuh pendidikan  

● Menyusun pedoman 
akademik dan Standar 
SPMI Fakultas 

● Menyusun Kontrak 
perkuliahan antara 
mahasiswa dan 
pembimbing akademik 

U17. Fakultas harus menjamin 
program studi 
mengalokasikan waktu 
proses pembelajaran 
setiap semester sesuai 
dengan alokasi waktu 
untuk satuan kredit 
semester dalam pasal 19 
Permenristekdikti No. 3 
Tahun 2020, yaitu : 
1. 1(satu) sks untuk proses 

pembelajaran berupa 
kuliah, responsi/tutorial 
terdiri atas: 
a. Kegiatan tatap muka 

50 menit per minggu 
per semester. 

b. Kegiatan penugasan 
terstruktur 60 menit 

Tersedia seluruh dokumen 
jadwal mata kuliah tatap 
muka, seminar dan mata 
kuliah yang sejenis, serta 
praktikum yang memiliki 
alokasi waktu yang sesuai 
dengan standar yang telah 
ditetapkan 

● Menyusun dan 
menetapkan RPS mata 
kuliah 

● Melakukan monitoring 
dan evaluasi jurnal 
perkuliahan oleh Kaprodi 
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KODE Pernyataan Standar Indikator  Strategi 

per minggu per 
semester; 

c. Kegiatan mandiri 60 
menit per minggu 
per semester 

2. 1 (satu) sks pada proses 
pembelajaran berupa 
seminar atau bentuk 
lain yang sejenis terdiri 
atas:  
a. Kegiatan tatap muka 

100 menit per minggu 
per semester 

b. Kegiatan mandiri 70 
menit per minggu per 
semester 

3. 1 (satu) sks pada proses 
pembelajaran berupa 
praktikum, praktik 
studio, praktik bengkel, 
praktik lapangan, 
praktik kerja, penelitian, 
perancangan atau 
pengembangan produk, 
pelatihan militer, 
pertukaran pelajar, 
magang, wirausaha, 
dan atau bentuk lain 
pengabdian 
masyarakat, 170 menit 
per minggu per 
semester. 

U18. Fakultas harus menjamin 
Program studi 
melaksanakan Mutu 
pelaksanaan penilaian 
pembelajaran (proses dan 
hasil belajar mahasiswa) 
untuk mengukur 
ketercapaian capaian 
pembelajaran lulusan 
berdasarkan prinsip 
penilaian yang edukatif, 
otentik, objektif, 
akuntabel, dan 
transparan, dan dilakukan 
secara terintegrasi 

Terbentuknya konsorsium, 
kelompok dan rumpun 
keilmuan DTPS 

Membuat dokumen 
konsorsium keilmuan 

Rubrik/portofolio penilaian 
minimum 70% jumlah 
matakuliah 

● Menyusun rubrik 
penilaian  

● Menyusun dokumen 
kepuasan layanan 
pengajaran 

Terdapat bukti sahih yang 
menunjukkan kesesuaian 
teknik dan instrumen 
penilaian terhadap capaian 
pembelajaran minimum 75% 
s.d. 100% dari jumlah 
matakuliah 

Melakukan penilaian 
capaian pembelajaran 
minimum 

Setiap MK harus mempunyai: 
● Kontrak rencana penilaian, 

Melakukan monitoring dan 
evaluasi proses kegiatan 
belajar mengajar 
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KODE Pernyataan Standar Indikator  Strategi 

● Memberikan umpan balik 
dan memberi kesempatan 
untuk mempertanyakan 
hasil kepada mahasiswa, 

● Mempunyai dokumentasi 
penilaian proses dan hasil 
belajar mahasiswa 

● Mempunyai prosedur yang 
mencakup tahap 
perencanaan, kegiatan 
pemberian tugas atau soal, 
observasi kinerja, 
pengembalian hasil 
observasi, dan pemberian 
nilai akhir, 

● Pelaporan penilaian berupa 
kualifikasi keberhasilan 
mahasiswa dalam 
menempuh suatu mata 
kuliah dalam bentuk huruf 
dan angka, 

● Mempunyai bukti bukti 
rencana dan telah 
melakukan proses 
perbaikan berdasar hasil 
monev penilaian. 

U19. Fakultas harus menjamin 
program studi melakukan 
evaluasi proses 
pembelajaran serta 
layanan akademik 
penunjang proses 
pembelajaran setiap 
semester mencakup 
mencakup karakteristik, 
perencanaan, 
pelaksanaan proses 
pembelajaran dan beban 
belajar mahasiswa 
yang dilaksanakan secara 
konsisten dan 
ditindaklanjuti untuk 
memperoleh capaian 
pembelajaran lulusan 
pada program studi 

● Tersedia seluruh dokumen 
evaluasi kehadiran dosen 
serta kesesuaian RPS 
dengan proses 
pembelajaran oleh 
mahasiswa yang 
dikoordinasikan oleh UPM 

● Tersedia dokumen evaluasi 
layanan akademik 
penunjang proses 
pembelajaran ditingkat 
fakultas oleh mahasiswa 
yang dikelola oleh UPM 

● Tersedia dokumen evaluasi 
layanan akademik 
penunjang proses 
pembelajaran di tingkat 
program studi oleh 
mahasiswa yang dikelola 
oleh UPM. 

● Tingkat kepuasan 
mahasiswa terhadap 
proses pendidikan setiap 
MK minimal 75% 

Melakukan monitoring dan 
evaluasi laporan kepuasan 
pembelajaran  
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KODE Pernyataan Standar Indikator  Strategi 

memenuhi kriteria baik dan 
baik sekali 

U20. Fakultas wajib memiliki 
dokumen formal kebijakan 
suasana akademik yang 
mencakup: kebebasan 
akademik, kebebasan 
mimbar akademik, dan 
otonomi keilmuan 

Ketersediaan pedoman 
kebebasan akademik, 
kebebasan mimbar 
akademik, dan otonomi 
keilmuan. 

Mendokumentasikan 
pedoman kebebasan 
akademik, kebebasan 
mimbar akademik, dan 
otonomi keilmuan 

Tersedia kegiatan ilmiah baik 
berupa kuliah pakar, kuliah 
umum, studium generale, 
seminar ilmiah, bedah buku 
dengan mengundang 
narasumber dari luar PT 
sendiri (tidak termasuk dosen 
tidak tetap) yang 
dilaksanakan secara rutin 
setiap tahun sehingga 
suasana akademik berjalan 
sangat baik dan kondusif 

● Menyusun kalender 
kegiatan ilmiah program 
studi setiap 1 semester 

● Mengadakan kegiatan 
pembelajaran terstruktur 

● Memonitoring dan 
mengevaluasi kegiatan 
pembelajaran terstruktur 

Keterlaksanaan 
program/kegiatan non 
akademik yang melibatkan 
seluruh warga kampus yang 
didukung oleh ketersediaan 
sarana, prasarana, dan dana 
yang memadai 

● Mengadakan 
program/kegiatan non 
akademik 

● Memonitoring dan 
mengevaluasi 
program/kegiatan non 
akademik 

U.21 Fakultas harus menjamin 
terlaksananya integrasi 
Kegiatan Penelitian/ PkM 
dalam Pembelajaran 

Minimal 50% judul penelitian 
DTPS yang terintegrasi ke 
dalam pembelajaran/ 
pengembangan matakuliah 
dalam bentuk materi 
perkuliahan, studi kasus, Bab/ 
Subbab dalam buku ajar, atau 
bentuk lain yang relevan 

● Mendokumentasikan 
judul penelitian DTPS yang 
terintegrasi ke dalam 
pembelajaran 

● Memonitoring adanya 
integrasi penelitian dan 
PkM dalam pembelajaran 

T1 Program Studi memiliki dokumen RPS yang memuat 
integrasi keilmuan berbasis islamisasi ilmu pengetahuan 
kontemporer  
 

Menyusun dokumen RPS 
yang memuat integrasi 
keilmuan berbasis islamisasi 
ilmu pengetahuan 
kontemporer  

T2 Pengembangan kurikulum berbasis islamisasi ilmu 
pengetahuan yaitu dengan memadukan sistem KKNI dan 
sistem pesantren  

Menyusun mata kuliah 
berbasis islamisasi ilmu 
pengetahuan dan integrasi 
dengan mata kuliah wajib 
prodi 

T3 Peningkatan suasana akademik dengan pendidikan 24 jam 
di lingkungan pesantren dengan cara terciptanya suasana 
akademik di luar pembelajaran perkuliahan  

● Mengadakan kegiatan non 
akademik kepesantrenan 

● Memonitoring dan 
mengevaluasi kegiatan 
non akademik  
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E. DOKUMEN, FORMULIR DAN INSTRUMEN TERKAIT 

1. DOKUMEN 

No Dokumen 

1. Standar SPMI 

2. Kebijakan Penyusunan Pedoman Akademik 

3. Pedoman akademik universitas  

4. Penetapan VMTS Fakultas dan VMT Program Studi 

5. Panduan Penyusunan Kurikulum Program Studi 

6. Kebijakan pengembangan kurikulum program studi 

7. SOP pengembangan kurikulum program studi 

8. Kebijakan Praktek kerja lapangan/magang 

9. SOP PKL/Magang  

10. Pedoman Praktik Kerja Lapangan (PKL)  

11. Panduan Penyusunan Kontrak pembelajaran 

12. SOP Penetapan dosen pengampu mata kuliah 

13. Panduan Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester 

13. SOP penyusunan Rencana pembelajaran semester  

15. Panduan Penyusunan Portofolio Mata Kuliah  

16. SK Dekan  tentang Kelompok Keilmuan Dosen 

17, Pedoman Pengembangan Suasana Akademik 

18. Pedoman Penulisan Tugas Akhir 

19. SOP pembimbingan skripsi, SOP Seminar proposal, SOP ujian skripsi,  

20. Panduan AKPAM 

 

2. FORMULIR 

No Formulir 

1. FM. Penetapan Visi Keilmuan dan Tujuan Program Studi 

2. FM. Template Spesifikasi Program Studi 

3. FM. Kurikulum Program Studi 

4. FM. Kontrak Pembelajaran 

5. FM. Rencana Pembelajaran Semester 

6. FM. Portofolio Mata Kuliah  

7. FM. Jurnal Perkuliahan 

8. FM. Berita Acara Pembimbingan Akademik 

9. FM. Berita Acara Pembimbingan Tugas Akhir 

10. FM. Penilaian Pembelajaran 

11. FM. Rekapitulasi Perkuliahan 

12. FM. Evaluasi Pembelajaran (UTS-UAS) 

13. FM. Rekapitulasi Penilaian pembelajaran 

14. FM. Kartu Hasil Studi 

15. FM. Transkrip Nilai Studi 

16. FM. Surat Keterangan Pendamping Ijazah 

17. FM. Rencana Perkuliahan di luar perkuliahan terstruktur 
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3. INSTRUMEN 

No Instrumen 

1. Instrumen Kepuasan Pembelajaran 

2. Instrumen Kepuasan Layanan Sarana dan Prasarana Pembelajaran 

3. Instrumen Kepuasan Layanan Keuangan 

4. Instrumen Kepuasan Layanan Perpustakaan 

5. Instrumen Kepuasan Layanan Pusat Bahasa 

6. Instrumen Kepuasan Layanan Asrama 

7. Instrumen Kepuasan Layanan Unik Kemahasiswaan 
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BAB VIII 

STANDAR PENELITIAN 

 

A. RASIONALISASI STANDAR  

Penelitian adalah salah satu dari tridharma perguruan tinggi yang sama pentingnya 

dengan dharma pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan Tinggi dan UPPS 

harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar penelitian dapat dilaksanakan oleh 

setiap dosen dan mahasiswa baik secara individu maupun grup penelitian serta dapat 

dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil 

penelitian.  

Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor menyusun dan mengembangkan standar 

penelitian telah sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang sudah dirumuskan. 

Standar penelitian merupakan salah satu standar yang digunakan untuk menghasilkan 

penelitian, publikasi, karya ilmiah baik ditingkat nasional maupun internasional sesuai 

dengan VMTS. Hal ini bertujuan agar dosen mempunyai kualitas unggul dalam bidang 

penelitian dan menuju research university. Standar penelitian juga menjadi landasan untuk 

pengembangan pedoman penelitian Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor yang 

terintegrasi dengan gender serta moderasi beragama yang menjadi ciri khas Fakultas Ilmu 

Kesehatan UNIDA Gontor. Hal ini tentu didukung dengan peninjauan dan monitoring 

kegiatan pelaksanaan yang terstandar, sehingga mutu penelitian bisa terlaksana dengan 

baik.  

Ruang lingkup standar penelitian ini meliputi perencanaan strategis dan penetapan 

standar penelitian, sosialisasi pedoman penelitian, pedoman pelaksanaan penelitian dan 

kelompok riset. Standar penelitian ini disosialisasikan dan dilaksanakan secara berkala 

kepada pemangku kepentingan, dijadikan rambu-rambu, panduan, dan pedoman bagi 

semua pemangku kepentingan Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor serta dijadikan acuan 

untuk meningkatkan penelitian dosen maupun mahasiswa.  

 

B. TUJUAN  

Standar Penelitian disusun dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas penelitian yang sesuai dengan Visi dan Misi Fakultas Ilmu 

Kesehatan UNIDA Gontor  

2. Bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian 

3. Penyusunan dan sosialisasi pedoman pelaksanaan penelitian 

 

C. LINGKUP STANDAR DAN PENANGGUNGJAWAB  

Standar penelitian ini disusun dengan melibatkan berbagai pihak dari unsur fakultas 

dan prodi. Semua unsur tersebut dilibatkan dalam proses penyusunan, perumusan, 

penetapan serta dalam hal pengimplementasian, sehingga dalam pengimplementasiannya 

nanti dibutuhkan kualifikasi pejabat yang bertanggung jawab akan berjalannya standar ini, 
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baik dari tingkat fakultas, maupun prodi. Berikut dirincikan ruang lingkup dan penanggung 

jawab berjalannya standar ini: 

1. Lingkup Standar 

a. Relevansi penelitian pada program studi mencakup unsur: 

1) Memiliki roadmap penelitian yang mengacu pada visi keilmuan program studi,  

2) Pelaksanaan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian,  

3) Evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap,   

4) Tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan 

keilmuan, 

5) Integrasi penelitian pada mata kuliah  

b. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa pada 

program studi  

 

2. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Standar 

Pejabat/ Petugas Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan 

Dekan √    √ 

Wakil Dekan  √ √ √ √ √ 

LPPM   √ √  

UPM   √ √  

GPM   √ √  

Ketua Prodi  √   √ 

TU  √    

 

D. STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN 

KODE Pernyataan Standar Indikator  Strategi 

U1. Fakultas harus memiliki 
dokumen Rencana 
Strategis Penelitian yang 
memuat landasan 
pengembangan, roadmap 
penelitian yang mengacu 
pada visi misi keilmuan di 
program studi, sumber 
daya (termasuk alokasi 
dana penelitian internal), 
sasaran program 
strategis dan indikator 
kinerja, serta berorientasi 
pada daya saing nasional 

● Tersedia dokumen renstra 
penelitian yang 
mencantumkan arah hasil 
penelitian dan roadmap 
penelitian yang mengacu 
pada keilmuan program studi  

● Adanya bukti sosialisasi 
renstra penelitian kepada 
seluruh program studi, 
dosen, dan mahasiswa  

 

● Menyusun Renstra dan 
roadmap yang memuat 
indikator – indikator kinerja 
dan target penelitian 
berorientasi pada daya 
saing nasional  

● Mensosialisasikan renstra 
penelitian kepada seluruh 
program studi, dosen, dan 
mahasiswa  

 

U2. Fakultas dan Program 
Studi harus menetapkan 
arah dan target minimal 
untuk kelompok 
penelitian 

Seluruh penelitian dosen dan 
mahasiswa melaksanakan 
penelitian sesuai dengan 
roadmap penelitian fakultas 
maupun program studi 

● Menetapkan Program dan 
target minimal untuk 
kelompok penelitian 
peminatan yang dapat 
dilakukan dosen atau 
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KODE Pernyataan Standar Indikator  Strategi 

peminatan yang dapat 
dilakukan dosen atau 
kelompok dosen dan 
mahasiswa sesuai 
roadmap penelitian  

kelompok dosen maupun 
mahasiswa 

● Memonitoring dan 
mengevaluasi kesesuaian 
penelitian dosen dan 
mahasiswa dilaksanakan 
sesuai dengan roadmap 
penelitian fakultas maupun 
program studi 

U3. Fakultas harus memiliki 
pedoman penelitian yang 
disosialisasikan, mudah 
diakses dan sesuai 
dengan rencana strategis 
penelitian  

Ketersediaan pedoman 
penelitian yang 
disosialisasikan, mudah 
diakses, sesuai dengan rencana 
strategis penelitian 

● Mendokumentasikan 
pedoman penelitian 
universitas 

● Melakukan sosialisasi 
pedoman penelitian, 
mengunggahnya di website 
fakultas  

U4. Fakultas harus memiliki 
bukti sahih tentang 
pelaksanaan proses 
penelitian   

Ketersediaan bukti yang sahih 
tentang pelaksanaan proses 
penelitian dan fakultas 
melakukan review terhadap 
pelaksanaan proses penelitian 
secara berkala dan ditindak 
lanjuti.  

● Menyusun dokumen 
pelaksanaan penelitian  

● Monitoring dan 
mengevaluasi pelaksanaan 
proses penelitian  

● Menindaklanjuti hasil dari 
monev penelitian  

U5. Fakultas harus memiliki 
dokumen laporan 
kegiatan penelitian, yang 
memenuhi 5 aspek, yang 
dibuat oleh pengelola 
penelitian dilaporkan 
kepada pimpinan fakultas 
dan mitra/pemberi dana 
yang memenuhi aspek-
aspek berikut: 1) 
komprehensif, 2) rinci, 3) 
relevan, 4) mutakhir, dan 
5) disampaikan tepat 
waktu. 

Fakultas memiliki dokumen 
laporan kegiatan penelitian, 
yang memenuhi 5 aspek, yang 
dibuat oleh pengelola 
penelitian dilaporkan kepada 
pimpinan Fakultas dan 
mitra/pemberi dana. 

● Menyusun pedoman 
dokumen laporan kegiatan 
penelitian 

● Menetapkan Program, 
anggaran dan target 
minimal yang dapat 
dilakukan dosen atau 
kelompok dosen maupun 
mahasiswa  

Dosen dan mahasiswa 
melaksanakan penelitian sesuai 
dengan agenda penelitian 
dosen yang merujuk kepada 
peta jalan penelitian minimal 1 
penelitian pendanaan nasional 
dan 2 penelitian PT/Mandiri 
setiap prodi per tahun 

U6. Fakultas harus menjamin 
semua hasil penelitian 
dosen atau mahasiswa 
harus didapat dari 
kegiatan penelitian yang 
memenuhi kaidah dan 
metode ilmiah secara 
sistematis sesuai 
keilmuan dan budaya 
akademik 

● Proposal penelitian harus 
didasarkan pada kajian 
teoritik yang relevan  

● Proposal penelitian harus 
menggambarkan metodologi 
penelitian ilmiah yang valid 

● Proses penelitian harus 
memenuhi budaya akademik 
dan terbebas dari plagiarisme 

● Adanya instrumen penilaian 
proposal penelitian 
memenuhi kaidah dan 

● Mengadakan workshop 
metode penelitian  

● Mengadakan workshop 
penulisan penelitian sesuai 
kajian teoritik yang relevan 

● Menyusun instrumen 
penilaian penelitian 



 

56 | Standar SPMI Fakultas Ilmu Kesehatan 

 

KODE Pernyataan Standar Indikator  Strategi 

metode ilmiah secara 
sistematis sesuai otonomi 
keilmuan dan budaya 
akademik.  

U7. Fakultas dan program 
studi harus menetapkan 
materi pada penelitian 
tugas akhir mahasiswa 
dalam bentuk penelitian 
dasar atau penelitian 
terapan yang disesuaikan 
dengan capaian 
pembelajaran lulusan 
program studi 

● Adanya laporan tugas akhir, 
skripsi, tesis, atau disertasi 
yang memiliki materi sesuai 
capaian pembelajaran lulusan 
program studi  

● Adanya instrumen penilaian 
kelayakan materi penelitian 
tugas akhir mahasiswa sesuai 
dengan tagihan output dan 
outcome pada capaian 
pembelajaran lulusan 
program studi 

Memonitoring kesesuaian 

tugas akhir dengan capaian 

pembelajaran 

U8. Fakultas harus 
melakukan evaluasi 
kesesuaian penelitian 
dengan roadmap, dan 
melakukan tindak lanjut 
hasil evaluasi untuk 
perbaikan relevansi 
penelitian 
dan pengembangan 
keilmuan di setiap tahun  

● Adanya kegiatan evaluasi 
penelitian dengan roadmap 
penelitian fakultas dan prodi.  

● Adanya tindak lanjut hasil 
evaluasi sebagai bahan 
perbaikan relevansi 
penelitian dan 
pengembangan keilmuan. 

 

● Menyusun formulir evaluasi 
penelitian dengan roadmap 
penelitian fakultas dan 
prodi 

● Menindaklanjuti hasil 
evaluasi penelitian sebagai 
bahan perbaikan relevansi 
penelitian dan 
pengembangan keilmuan.  

U9. Fakultas harus  
memastikan hasil 
penelitian dosen atau 
kelompok dosen dan 
mahasiswa harus 
diintegrasikan ke dalam 
mata kuliah  

Terdapat bukti sahih integrasi 

antara hasil penelitian dengan 

mata kuliah di program studi  

Melakukan monitoring 

integrasi hasil penelitian 

dengan mata kuliah  

T1 Fakultas memiliki peta jalan atau roadmap penelitian yang 
terintegrasi dengan islamisasi ilmu pengetahuan 

● Menyusun dokumen 
roadmap penelitian 
fakultas dan mereview 
secara berkala 

● Melakukan monitoring dan 
evaluasi roadmap 
penelitian dengan 
islamisasi ilmu 
pengetahuan  

T2 Fakultas memfasilitasi program studi melakukan penelitian 
yang berkolaborasi dengan peneliti dari luar fakultas 
ataupun perguruan tinggi  

Melakukan penelitian 
kolaborasi dengan luar 
fakultas atau perguruan tinggi  
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E. DOKUMEN, FORMULIR DAN INSTRUMEN TERKAIT 

1. DOKUMEN 

No Dokumen 

1. Standar Akademik 

2. Pedoman Penelitian 

3. Standar SPMI 

4. Penetapan Visi Keilmuan dan Tujuan Program Studi  

5. Renstra Penelitian dan PkM FIK UNIDA Gontor 

6. Pedoman Penulisan Tugas Akhir 

7. Pedoman Akademik Dosen 

 

2. FORMULIR 

No Formulir 

1. FM. Pengajuan Judul Penelitian  

2. FM. Ijin Observasi 

3. FM. Ijin Pengambilan Data Penelitian 

4. FM. Pendaftaran Seminar Proposal 

5. FM. Pendaftaran Seminar Hasil 

6. FM. Pendaftaran Sidang Skripsi 

7. FM. Berita Acara Seminar Proposal 

8. FM. Berita Acara Seminar Hasil 

9. FM. Berita Acara Sidang Skripsi 

10. FM. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian 

11. FM. Pernyataan Orisinalitas Penelitian 

12. FM. Lembar Persetujuan Pelaksanaan Penelitian Skripsi 

13.  FM. Penilaian Ujian Seminar Proposal 

14. FM. Penilaian Ujian Seminar Hasil 

15. FM. Penilaian Ujian Sidang Skripsi 

16. FM. Pernyataan Bebas Plagiasi 

17. FM. Penandatangan Kontrak 

18. FM. Rekapitulasi Kegiatan Penelitian Dosen 

19. FM. Rekapitulasi Penelitian Mahasiswa  

 

3. INSTRUMEN 

No Instrumen 

1. Penilaian Kesesuaian Penelitian dengan Roadmap Penelitian  

2. Survei Kepuasan Pengguna Penelitian  
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BAB IX 

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

A. RASIONALISASI STANDAR  

Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor menyusun dan mengembangkan Standar 

pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang sudah 

dirumuskan. Standar Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu standar yang 

digunakan untuk menghasilkan pengabdian berbasis riset, publikasi, karya ilmiah baik 

nasional maupun internasional sesuai dengan VMTS yang disusun oleh Fakultas Ilmu 

Kesehatan UNIDA Gontor. Salah satunya agar dosen mempunyai kualitas unggul dalam 

bidang pengabdian kepada masyarakat dan menuju research university. Standar 

pengabdian kepada masyarakat juga sebagai landasan untuk mengembangkan pedoman 

pengabdian yang terintegrasi dengan islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer yang 

menjadi ciri khas Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor. Hal itu tentunya perlu didukung 

dengan peninjauan dan monitoring kegiatan pelaksanaan yang terstandar sehingga mutu 

pengabdian kepada masyarakat bisa terlaksana dengan baik.  

Ruang lingkup standar pengabdian kepada masyarakat ini meliputi perencanaan 

strategis dan penetapan standar pengabdian, sosialisasi pedoman pengabdian, dan 

pedoman pelaksanaan pengabdian. Standar pengabdian kepada masyarakat ini 

disosialisasikan dan dilaksanakan secara berkala kepada pemangku kepentingan, dijadikan 

pedoman bagi semua pemangku kepentingan Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor serta 

dijadikan acuan untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dosen.  

 

B. TUJUAN 

Standar Pengabdian disusun dengan tujuan sebagai berikut 

1. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Visi dan Misi 

Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor 

2. Bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

3. Penyusunan dan sosialisasi pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 

 

C. LINGKUP STANDAR DAN PENANGGUNG JAWAB 

Standar pengabdian ini disusun dengan melibatkan berbagai pihak dari unsur fakultas 

dan prodi. Semua unsur tersebut dilibatkan dalam proses penyusunan, perumusan, 

penetapan serta dalam hal pengimplementasian. Sehingga dalam pengimplementasiannya 

nanti dibutuhkan kualifikasi pejabat yang bertanggung jawab akan berjalannya standar ini, 

baik dari tingkat fakultas, maupun prodi. Berikut dirincikan ruang lingkup dan penanggung 

jawab berjalannya standar pengabdian kepada masyarakat: 
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1. Lingkup Standar 

a. Relevansi PkM pada program studi mencakup unsur: 
1) Memiliki memiliki roadmap yang mengacu pada visi keilmuan PkM untuk dosen 

dan mahasiswa,  
2) Pelaksanaan PkM sesuai dengan roadmap PkM, 
3) Evaluasi kesesuaian PkM dosen mahasiswa dengan roadmap, 
4) Tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan 

keilmuan, 
5) Pemanfaatan hasil Pengabdian kepada Masyarakat untuk pengayaan 

pembelajaran. 
b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dosen dan 

mahasiswa pada program studi 
 

2. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Standar 

Pejabat/ Petugas Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan 

Dekan √    √ 

Wakil Dekan  √ √ √ √ √ 

LPPM   √ √  

UPM   √ √  

GPM   √ √  

Ketua Prodi  √   √ 

TU  √    

 

D. STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN 

KODE Pernyataan Standar Indikator  Strategi 

U1. Fakultas harus memiliki 
dokumen Rencana 
Strategis dan roadmap 
PkM  

Terdapat dokumen Rencana 
Strategis PkM yang memuat 
landasan pengembangan, 
roadmap PkM, sumber daya 
(termasuk alokasi dana PkM 
internal), sasaran program 
strategis dan indikator 
kinerja, berorientasi pada 
daya saing nasional 

Menyusun Renstra dan 
roadmap yang memuat 
indikator – indikator kinerja 
dan target penelitian 
berorientasi pada daya saing 
nasional  

U2. Fakultas harus 
mendokumentasikan 
dokumen Pedoman PkM 
kemudian disosialisasikan, 
dan memfasilitasi ke 
mudahan untuk diakses 

Terdapat pedoman PkM, 
telah disosialisasikan dan 
mudah diakses  

● Mendokumentasikan 
dokumen Pedoman PkM  

● Melakukan sosialisasi 
pedoman PkM secara 
offline dan online  

● Melakukan monitoring dan 
evaluasi sosialisasi 
pedoman PkM  

U3. Fakultas harus memiliki 
dokumentasi pelaporan 
PkM oleh pengelola PkM 
kepada pimpinan 
Universitas dan mitra/ 

Terdapat dokumen 
pelaporan kegiatan PkM 
dari pengelola PkM kepada 
pimpinan perguruan tinggi 
dan mitra/pemberi dana 

● Mendokumentasikan 
pedoman PkM  

● Menyusun dokumen 
laporan kegiatan PkM 
sesuai pedoman 



 

60 | Standar SPMI Fakultas Ilmu Kesehatan 

 

KODE Pernyataan Standar Indikator  Strategi 

pemberi dana yang 
memenuhi 5 yaitu :1) 
komprehensif, 2) rinci, 3) 
relevan, 4) mutakhir, dan 
5) disampaikan tepat 
waktu. 

terkait yang memenuhi 5 
aspek serta komprehensif, 
rinci, relevan, mutakhir dan 
disampaikan tepat waktu. 
 

● Melaporkan kegiatan PkM 
tepat waktu 

U4. Fakultas harus 
menyelenggarakan 
kegiatan peningkatan 
kompetensi dosen dalam 
menyusun proposal PkM 
setiap tahun 

Terselenggaranya kegiatan 
workshop penyusunan 
proposal PkM bagi dosen 
dengan melibatkan 
narasumber nasional secara 
berkala setiap tahun 

● Menyelenggarakan 
workshop penyusunan 
proposal PkM 

● Melakukan monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan 
workshop penyusunan 
proposal PkM 

U5. Dosen harus melaksanakan 
kegiatan PkM sesuai 
dengan bidang keahliannya 
dalam bentuk pelayanan 
kepada masyarakat, 
penerapan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi, peningkatan 
kapasitas masyarakat, atau 
pemberdayaan masyarakat 
setiap tahun 

● Adanya panduan 
pelaksanaan PkM bagi 
dosen 

● Adanya kesesuaian bidang 
keahlian dosen dengan 
tema kegiatan PkM 

● Terdapat minimal 2 
kegiatan PkM setiap 
program studi per tahun   

● Menyusun panduan 
pelaksanaan PkM dosen 

● Membuat peta jalan PkM 
dosen sesuai visi keilmuan 

U6. Fakultas harus memastikan 
dosen melibatkan 
mahasiswa dalam 
melaksanakan kegiatan 
PkM minimal sebanyak 1 
orang untuk setiap judul 
PkM 

● Ada laporan pelaksanaan 
kegiatan PkM yang 
melibatkan mahasiswa 

● Adanya bukti fisik 
keterlibatan mahasiswa 
dalam pelaksanaan 
kegiatan PkM dosen, 
seperti foto, video, dan 
lain-lain 

● Melaksanakan PkM payung 
● Menyusun peta jalan PkM 

payung 
● Menyusun dokumen 

pelaksanaan PkM 
● Melakukan monitoring dan 

evaluasi keterlibatan 
mahasiswa dalam PkM 

U7. Fakultas harus melakukan 
diseminasi hasil PkM dalam 
bentuk seminar, jurnal 
ilmiah, prosiding, atau 
bentuk diseminasi lainnya 
setiap tahun 

● Dilaksanakannya kegiatan 
seminar hasil 

● Pelaksanaan kegiatan PkM 
oleh dosen dan/atau 
mahasiswa 

● Melaksanakan seminar hasil 
kegiatan PkM 

● Melakukan monitoring dan 
evaluasi diseminasi hasil 
PkM 

U8. Fakultas harus 
melaksanakan monitoring 
dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan pengabdian 
kepada masyarakat (PkM) 
dosen dan mahasiswa pada 
program studi 

Adanya bukti yang sahih 
tentang sistem monitoring 
dan evaluasi pelaksanaan 
PkM dosen dan mahasiswa 
pada program studi 
mencakup 4 aspek, serta 
terdapat tinjauan 
manajemen sebagai bentuk 
pengendalian 

● Melaksanakan PkM secara 
konsisten dan sesuai 
roadmap pengabdian 

● Melaksanakan evaluasi 
kesesuaian PkM dosen dan 
mahasiswa dengan 
roadmap 

● Melakukan tindak lanjut 
hasil monitoring dan 
evaluasi untuk perbaikan 
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KODE Pernyataan Standar Indikator  Strategi 

relevansi PkM dan 
pengembangan keilmuan 

U9. Fakultas memastikan 
adanya pemanfaatan hasil 
pengabdian 
kepada Masyarakat untuk 
pengayaan pembelajaran 

Adanya bukti yang sahih 
yang menunjukkan adanya 
integrasi antara hasil 
pengabdian kepada 
masyarakat dengan mata 
pembelajaran di prodi 

Mendokumentasikan hasil 
pengabdian kepada 
masyarakat, mereview dan 
mengintegrasikan ke dalam 
materi pembelajaran  

T1 Fakultas memiliki peta jalan atau roadmap PkM yang 
terintegrasi dengan islamisasi ilmu pengetahuan 

Mereview dokumen 
roadmap PkM fakultas 
secara berkala 

 

E. DOKUMEN, FORMULIR DAN INSTRUMEN TERKAIT 

1. DOKUMEN 

No Dokumen 

1. Standar Akademik 

2. Pedoman PkM 

3. Standar SPMI 

4. Penetapan Visi Keilmuan dan Tujuan Program Studi 

5. RIP Penelitian dan PkM Fakultas Ilmu Kesehatan 

6. SK dekan tentang Kelompok Keilmuan Dosen 

7. Pedoman Akademik Dosen 

 

2. FORMULIR 

No Formulir 

1. FM. Pengajuan Judul PkM 

2. FM. Ijin Observasi 

3. FM. Ijin Pelaksanaan kegiatan PkM 

4. FM. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PkM 

5. FM. Penilaian Monitoring dan Evaluasi PkM 

6. FM. Penilaian Seminar Hasil PkM  

7. FM. Penandatanganan Kontrak 

8. FM. Rekapitulasi Kegiatan PkM Dosen dan Mahasiswa  

 

3. INSTRUMEN 

No Instrumen 

1. Penilaian Kesesuaian PkM dengan Roadmap PkM 

2. Survei Kepuasan mitra PkM 
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BAB X 

STANDAR LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA 

 

A. RASIONALISASI STANDAR  

Fakultas Ilmu Kesehatan, UNIDA Gontor menyusun dan mengembangkan standar 

luaran pada capaian tridharma sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang sudah 

dirumuskan. Standar luaran pada capaian tridharma merupakan salah satu standar yang 

digunakan pada aspek:  

1. Mahasiswa menghasilkan prestasi akademik, prestasi non akademik, lama studi, waktu 

tunggu lulusan memperoleh pekerjaan, kepuasan pengguna lulusan.  

2. Dosen menghasilkan sitasi karya ilmiah, publikasi, karya ilmiah baik nasional maupun 

internasional. Dosen menghasilkan pengabdian berbasis riset serta publikasi hasil 

pengabdian. Hasil penelitian dan pengabdian terdokumentasi pada google scholar, sinta 

dan scopus. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen serta mahasiswa 

mendapat penghargaan/pengakuan dari lembaga nasional/internasional. 

Luaran pada capaian tridharma tersebut menjadikan fakultas mempunyai kualitas 

unggul dalam bidang luaran tridharma. Hal itu tentunya perlu didukung dengan peninjauan 

dan monitoring kegiatan pelaksanaan yang terstandar, sehingga mutu luaran pada capaian 

tridharma bisa terlaksana dengan baik. Standar luaran pada capaian tridharma ini 

disosialisasikan dan dilaksanakan secara berkala kepada pemangku kepentingan, dijadikan 

pedoman bagi semua pemangku kepentingan Fakultas Ilmu Kesehatan, UNIDA Gontor 

serta dijadikan acuan untuk meningkatkan luaran dan capaian tridharma civitas 

akademika.  

 

B. TUJUAN 

Standar luaran dan capaian tridharma disusun dengan tujuan sebagai berikut 

1. Meningkatkan kualitas capaian pembelajaran yang sesuai dengan Visi dan Misi Fakultas 

Ilmu Kesehatan, UNIDA Gontor 

2. Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa 

3. Mempersingkat masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan sesuai bidang ilmu 

4. Meningkatkan sitasi karya ilmiah dosen  

5. Meningkatkan publikasi dosen  

 

C. LINGKUP STANDAR DAN PENANGGUNGJAWAB 

Standar luaran dan capaian tridharma ini disusun dengan melibatkan berbagai pihak 

dari unsur universitas, fakultas dan prodi. Semua unsur tersebut dilibatkan dalam proses 

penyusunan, perumusan, penetapan serta dalam hal pengimplementasian. Pada proses 

pengimplementasiannya nanti dibutuhkan kualifikasi pejabat yang bertanggung jawab 

akan berjalannya standar ini, baik dari tingkat universitas, fakultas, maupun prodi. Berikut 

dirincikan ruang lingkup dan penanggung jawab berjalannya standar ini. 
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1. Lingkup Standar 

a. Pendidikan 

1) Persentase Keberhasilan Studi 

2) IPK Lulusan Program Studi 

3) Persentase Kelulusan Tepat Waktu 

4) Uji Kompetensi Lulusan 

5) Masa Tunggu Lulusan Memperoleh Pekerjaan Pertama 

6) Kepuasan Pengguna Lulusan  

7) Pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut 

b. Penelitian 

1) Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan oleh dosen tetap 

2) Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah 

memperoleh Hak Kekayaan Intelektual 

3) Sitasi Karya Ilmiah 

4) Pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut 

c. Pengabdian kepada masyarakat 

1) Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa 

program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual 

2) Penghargaan untuk Dosen Tetap Program Studi 

3) Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa 

4) Pelaksanaan PkM diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut  

 

2. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Standar 

Pejabat/Petugas Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan 

Dekan √    √ 

Wakil Dekan  √ √ √ √ 

LPPM   √ √  

UPM   √ √  

GPM   √ √  

Ketua Prodi  √   √ 

TU Fakultas  √    

 

D. STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN 
KODE Pernyataan Standar Indikator  Strategi 

U1 Fakultas harus mempunyai 
penetapan ketercapaian 
Rata-rata IPK mahasiswa 
dalam 3 tahun terakhir  

Rata-rata IPK Mahasiswa 
program sarjana lebih dari 
sama dengan 3,00 

 

● Memaksimalkan 
pembelajaran dengan model 
pembelajaran yang tepat 

● Memaksimalkan bimbingan 
DPA terhadap mahasiswa 

● Meningkatkan kinerja dosen 
melalui workshop 
pembelajaran  
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KODE Pernyataan Standar Indikator  Strategi 

● Melakukan Peninjauan 
kurikulum secara berkala  

● Melakukan Sosialisasi kriteria 
kelulusan mahasiswa kepada 
mahasiswa baru 

● Melakukan monitoring dan 
evaluasi ketercapaian IPK 
mahasiswa setiap tahun 

U2 Fakultas harus memiliki 
penetapan ketercapaian 
Jumlah prestasi akademik 
mahasiswa di tingkat 
wilayah / provinsi, 
nasional dan atau 
internasional terhadap 
jumlah mahasiswa dalam 3 
tahun terakhir  

Jumlah prestasi akademik 
di tingkat wilayah / 
provinsi, nasional dan atau 
internasional minimal 5 

● Memaksimalkan kemampuan 
dosen untuk membimbing 
mahasiswa  

● Melakukan Penjaringan 
prestasi akademik mahasiswa 

U3 Fakultas harus memiliki 
penetapan ketercapaian 
Jumlah prestasi non-
akademik mahasiswa di 
tingkat wilayah/provinsi, 
nasional dan atau 
internasional terhadap 
jumlah mahasiswa dalam 3 
tahun terakhir 

Jumlah prestasi non 
akademik di tingkat 
wilayah/provinsi, nasional 
dan atau internasional 
minimal 3 

● Memaksimalkan kemampuan 
dosen untuk membimbing 
mahasiswa 

● Memaksimalkan pelatih yang 
profesional dalam 
membimbing mahasiswa 

● Melakukan Penjaringan 
prestasi non akademik 
mahasiswa 

U4 Fakultas harus memiliki 
penetapan ketercapaian   
Lama studi mahasiswa 
untuk setiap program 
studi dalam 3 tahun 
terakhir  

Lama studi mahasiswa 
maksimal 6 tahun 

● Memaksimalkan sosialisasi 
lama studi mahasiswa  

● Melakukan monev lama studi 
mahasiswa 

U5 Fakultas harus memiliki 
penetapan ketercapaian 
Persentase kelulusan 
tepat waktu untuk setiap 
program studi 

Mahasiswa yang lulus tepat 
waktu lebih dari 80% 

● Memaksimalkan peran ketua 
program studi untuk proaktif 
memotivasi mahasiswa 

● Melakukan sosialisasi kepada 
mahasiswa agar lulus tepat 
waktu  

● Melakukan monev kelulusan 
mahasiswa tepat waktu 

U6 Fakultas harus memiliki 
penetapan ketercapaian 
Persentase keberhasilan 
studi untuk setiap 
program studi  

Persentase keberhasilan 
studi mencapai lebih dari 
sama dengan 95% 

● Memaksimalkan bimbingan 
skripsi  

● Memaksimalkan bimbingan 
DPA terhadap mahasiswa 

● Melakukan monitoring 
keberhasilan studi setiap 
program studi 

U7 Fakultas harus 
memastikan lama waktu 
tunggu lulusan program 

Maksimal lama waktu 
kurang dari sama dengan 3 
bulan 

● Membentuk unit alumni di 
fakultas 
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KODE Pernyataan Standar Indikator  Strategi 

utama di perguruan tinggi 
untuk mendapatkan 
pekerjaan  

● Melakukan monitoring Lama 
waktu tunggu lulusan 
mendapatkan pekerjaan  

U8 Fakultas harus memiliki 
penetapan ketercapaian 
Tingkat kepuasan 
pengguna lulusan.  

Tingkat kepuasan 
pengguna lulusan. Dinilai 
dari aspek: 
1: Etika, 
2: Keahlian pada bidang 
ilmu (kompetensi utama), 
3: Kemampuan 
berbahasa asing, 
4: Penggunaan teknologi 
informasi, 
5: Kemampuan 
berkomunikasi, 
6: Kerjasama tim, 
7: Pengembangan diri 

Melakukan monitoring tingkat 
kepuasan pengguna lulusan  

U9 Fakultas harus memiliki 
penetapan ketercapaian 
Jumlah publikasi DTPS di 
jurnal nasional dan 
internasional 

Terdapat publikasi di jurnal 
nasional minimal 4 dan 
jurnal internasional 
minimal 1 per tahun 

Menetapkan anggaran untuk 
dosen yang publish di jurnal 
nasional atau internasional 
bereputasi 

U10  Fakultas harus memiliki 
penetapan ketercapaian 
penelitian/karya dosen 
dan mahasiswa yang 
memperoleh Hak 
Kekayaan Intelektual, 
Teknologi Tepat Guna dan 
karya yang mendapat 
pengakuan dari lembaga 
nasional/internasional 
selama 3 tahun terakhir 

Terdapat minimal 2 per 
tahun karya HKI, TTG atau 
karya yang mendapat 
pengakuan dari lembaga 
nasional/internasional 
selama 3 tahun terakhir 
 

● Mengikutsertakan dosen 
untuk mengikuti workshop 
dan pelatihan publikasi HKI  

● Melakukan monitoring 
pengajuan HKI dosen dan 
mahasiswa 

● Melakukan monitoring dan 
evaluasi keterlibatan 
mahasiswa  

● Memberikan reward kepada 
dosen dan mahasiswa atas 
publikasi penelitian yang 
mendapat pengakuan dari 
lembaga 
nasional/internasional 

U11 Fakultas harus memiliki 
penetapan ketercapaian 
pengabdian kepada 
masyarakat /karya dosen 
dan mahasiswa yang 
memperoleh Hak 
Kekayaan Intelektual, 
Teknologi Tepat Guna dan 
karya yang mendapat 
pengakuan dari lembaga 
nasional/internasional 
selama 3 tahun terakhir 

Terdapat minimal 2 per 
tahun karya HKI, TTG dan 
karya yang mendapat 
pengakuan dari lembaga 
nasional/internasional 
selama 3 tahun terakhir 
 

● Mengikutsertakan dosen 
untuk mengikuti workshop 
dan pelatihan publikasi HKI  

● Melakukan monitoring 
pengajuan HKI dosen dan 
mahasiswa 

● Melakukan monitoring dan 
evaluasi keterlibatan 
mahasiswa  

● Memberikan reward kepada 
dosen dan mahasiswa atas 
publikasi PkM yang mendapat 
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KODE Pernyataan Standar Indikator  Strategi 

pengakuan dari lembaga 
nasional/internasional 

U12 Fakultas harus memenuhi 
kecukupan jumlah 
pengakuan/rekognisi atas 
kepakaran/ 
prestasi/kinerja DTPS  

Terdapat penghargaan 
hibah, pendanaan program 
dan kegiatan akademik 
serta rekognisi dosen 
sebagai Tenaga Ahli, 
Visiting Scholar, Invited 
Speaker, dan Peer Reviewer 
tingkat nasional minimal 4 
dan internasional minimal 
2 dalam 3 tahun akademik 

● Melakukan penandatangan 
MoU berbasis Tridharma 
dengan program studi/ 
perguruan tinggi baik dalam 
negeri maupun luar negeri 

● Menugaskan DTPS sebagai 
Tenaga Ahli, Visiting Scholar, 
Invited Speaker, atau Peer 
Reviewer tingkat nasional/ 
internasional sebagai tindak 
lanjut MoU 

U13 Fakultas harus memiliki 
penetapan ketercapaian 
pelaksanaan 
pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran 
dilakukan dengan metode 
yang sahih dan relevan 
meliputi cakupan, 
kedalaman, dan 
kebermanfaatan, serta 
diikuti dengan monev, 
feedback, dan tindak lanjut 
untuk meningkatkan 
capaian pembelajaran 
lulusan dalam rangka 
mendukung kompetensi 
luaran dan capaian 
pembelajaran 

Melaksanakan monitoring dan 
evaluasi capaian pembelajaran 

U14 Fakultas harus memiliki 
penetapan keterpenuhan 
Pelaksanaan penelitian 
diikuti dengan monev, 
feedback, dan tindak 
lanjut untuk meningkatkan 
jumlah karya ilmiah, sitasi, 
Hak Kekayaan Intelektual 
yang ditetapkan oleh 
Kemenkumham (Paten, 
Hak Cipta), Teknologi 
Tepat Guna, dan Buku ber- 
ISBN pada program studi. 

Pelaksanaan penelitian 
dilakukan dengan metode 
yang sahih dan relevan 
serta diikuti dengan monev, 
feedback, dan tindak lanjut 
untuk meningkatkan 
jumlah karya ilmiah, sitasi, 
Hak Kekayaan Intelektual 
yang ditetapkan oleh 
Kemenkumham (Paten, Hak 
Cipta), Teknologi Tepat 
Guna, dan Buku ber-ISBN 

● Melakukan sosialisasi karya 
hasil penelitian yang dapat 
diajukan HKI 

● Melakukan monitoring dan 
evaluasi draf yang akan 
diajukan HKI 
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KODE Pernyataan Standar Indikator  Strategi 

U15  Fakultas harus memiliki 
penetapan keterpenuhan 
Pelaksanaan pengabdian 
kepada masyarakat diikuti 
dengan monev, feedback, 
dan tindak lanjut untuk 
meningkatkan jumlah 
karya ilmiah, sitasi, Hak 
Kekayaan Intelektual yang 
ditetapkan oleh 
Kemenkumham (Paten, 
Hak Cipta), Teknologi 
Tepat Guna, dan Buku ber- 
ISBN pada program studi. 

Pelaksanaan PkM dilakukan 
dengan metode yang sahih 
dan relevan serta diikuti 
dengan monev, feedback, 
dan tindak lanjut untuk 
meningkatkan jumlah karya 
ilmiah, Hak Kekayaan 
Intelektual yang ditetapkan 
oleh Kemenkumham 
(Paten, Hak Cipta), Produk, 
Teknologi Tepat Guna, dan 
Buku ber- ISBN 

● Melaksanakan sosialisasi 
karya hasil pengabdian 
kepada masyarakat yang 
dapat diajukan HKI 

● Melakukan monitoring draf 
yang akan diajukan HKI 

U16 Fakultas harus memiliki 
penetapan keterpenuhan 
pada PS Farmasi terkait 
Pelaksanaan PkM 
merupakan tindak lanjut 
hasil dari penelitian  

Pelaksanaan PkM dilakukan 
dengan metode yang sahih 
dan relevan  

Melakukan monitoring 
pelaksanaan pengabdian 
kepada masyarakat 

U17 Fakultas harus memiliki 
penetapan ketercapaian 
Persentase lulusan first 
taker Uji Kompetensi 
Mahasiswa Program 
Sarjana Terapan K3 
Computer Based Test 
Nasional dalam tiga tahun 
terakhir. 

Persentase kelulusan first 
taker Uji Kompetensi 
Mahasiswa Program 
Sarjana Terapan K3 
Computer Based Test 
Nasional minimal 80% lulus 

● Mengadakan 
workshop/pendampingan uji 
kompetensi mahasiswa 

● Melakukan monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan uji 
kompetensi mahasiswa 

T1 Fakultas harus memiliki penetapan ketercapaian 
Kesesuaian bidang kerja lulusan sesuai kompetensi 
bidang studi 

Melakukan monitoring 
kesesuaian bidang kerja 

T2 Fakultas harus memiliki penetapan ketercapaian Jumlah 
publikasi di seminar/ tulisan di media massa dalam 3 
tahun terakhir 

Melaksanakan workshop 
pelatihan dalam penulisan 
artikel pada jurnal bereputasi  

T3 Fakultas harus memiliki penetapan ketercapaian Jumlah 
artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 
tahun terakhir. 

Melaksanakan penulisan skripsi 
atau karya ilmiah mahasiswa 
untuk mensitasi penelitian 
dosen  
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E. DOKUMEN, FORMULIR DAN INSTRUMEN TERKAIT 
1. DOKUMEN 

No Dokumen 

1. Pedoman tracer study 

2. Pedoman survey kepuasan Alumni dan pengguna lulusan  

3. Hasil monev mahasiswa lulus tepat waktu (tracer study) 

4. Hasil monev keberhasilan studi setiap program studi (tracer study) 

5. Hasil monev lama waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan (tracer study) 

6. Hasil monev kesesuaian bidang kerja (tracer study) 

7. Hasil monev rata-rata IPK mahasiswa 

8. Hasil monev prestasi akademik mahasiswa  

9. Hasil monev prestasi non akademik mahasiswa  

10. Hasil monev keberhasilan mahasiswa  

11. Hasil monev jumlah publikasi  

12. Hasil monev jumlah artikel yang disitasi 

13.  Hasil monev jumlah luaran penelitian 

14..  Hasil monev jumlah luaran PkM 

 

2. FORMULIR 

No Formulir 

1. Formulir laporan penjaringan mahasiswa 

2. Formulir monitoring dan evaluasi masa studi mahasiswa 

3. Formulir monitoring dan evaluasi mahasiswa lulus tepat waktu 

4. Formulir monitoring Tracer study 

5. Formulir monitoring IPK 

6. Formulir monitoring kegiatan penelitian dosen 

7. Formulir monitoring kegiatan pengabdian pada masyarakat dosen 

8. Formulir pelacakan alumni 

 

3. INSTRUMEN 

No Instrumen 

1. Instrumen Kepuasan Alumni 

2. Instrumen Kepuasan Pengguna Lulusan 

3. Instrumen capaian luaran kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
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BAB XI 

PENUTUP 

 

Dokumen Standar SPMI Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor ini terdiri dari sembilan 

standar yaitu standar visi misi tujuan dan strategi; standar tata pamong, tata kelola dan 

kerjasama; standar mahasiswa; standar sumber daya manusia; standar keuangan, sarana 

prasarana dan sistem informasi; standar pendidikan dan pembelajaran; standar penelitian; 

standar pengabdian kepada masyarakat, dan standar luaran capaian tri dharma pendidikan. 

Keseluruhan standar tersebut mengikat semua bisnis proses dari pelaksanaan sistem 

penjaminan mutu internal di Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor. 

Dokumen Standar SPMI Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor ini telah ditetapkan 

dengan Surat Keputusan Dekan No. 05/UNIDA/FIKES-e/V/1442 dan digunakan sebagai acuan 

yang harus dicapai dan dijadikan dasar dalam menyusun perencanaan dan anggaran. 

Dokumen Standar SPMI Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor ini dievaluasi dan 

dikembangkan secara berkelanjutan. 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi 

dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 

tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 tahun 2017 

tentang Standar Pendidikan Guru.  

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2017 

tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 

2015-2019. 

9. Peraturan BAN-PT Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi. 

10. Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.  

11. Peraturan BAN-PT Nomor 4 tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen 

Akreditasi.  

12. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu. 

2017.  

13. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi. Jakarta.  

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi.  

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi 

Program Studi dan Perguruan Tinggi.  


