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BAB I
VISI, MISI DAN TUJUAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO
A. Visi
Visi Universitas Muhammadiyah Palopo (UM) adalah “UM Palopo sebagai SocioTechnopreneur University yang Unggul dan Islami”.

B. Misi
1. Menyelenggarakan

pendidikan

dan

pengajaran

yang

inovatif

dan

berkesinambungan
2. Menyelenggarakan penelitian untuk menunjang pembangunan dan pengembangan
Ipteks
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat untuk menunjang pembangunan serta
.0
meningkatkan citra UM Palopo
4. Memadukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian dengan Al Islam KeMuhammadiyahan sebagai basis nilai dalam setiap aktivitas civitas akademika
5. Mengembangkan kualitas tata kelola yang baik (good university governance)
6. Mengembangkan usaha yang dapat meningkatkan revenue dan memupuk jiwa
Socio-Technopreneur
C. Tujuan
1. Terwujudnya luaran yang kompeten, berdasarkan moral agama, dan berdaya saing
dengan semangat Socio-Technopreneur
2. Dihasilkannya penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan humaniora secara berkelanjutan
3. Terciptanya pengabdian berbasis penalaran atas penelitian yang bermanfaat dan
berdaya guna bagi masyarakat
4. Terciptanya atmosfer akademik berbasis Al-Islam KeMuhammadiyahan dan budaya
5. Meningkatnya kualitas tata kelola yang baik (good university governance)
6. Meningkatnya revenue UM Palopo melalui badan usaha yang sehat dan produktif.
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BAB II
LATAR BELAKANG
Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, meliputi penjaminan mutu internal maupun
penjaminan mutu eksternal. Hal ini dinyatakan dalam Buku Pedoman Sistem Penjaminan
Mutu Universitas Muhammadiyah Palopo bahwa “Sistem Penjaminan Mutu dilakukan atas dasar
penjaminan mutu internal, dan penjaminan mutu eksternal”. Penjaminan mutu internal
adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh UM Palopo dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Penjaminan mutu eksternal
adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga eksternal yang
dibentuk dan atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan
mutu bagi perguruan tinggi.
Sistem penjaminan mutu UM Palopo dilakukan secara bertahap, sistematis,
terencana, dan terarah yang dimonitori oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Adapun
program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik
memiliki arah target dan
.0
kerangka waktu yang jelas. Muara dari penjaminan mutu adalah terwujudnya budaya mutu
dalam pelaksanaan kegiatan rutin keseharian segenap sivitas akademika. Budaya mutu
dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas,
akuntabilitas, serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan
kualitas penyelenggaraan pendidikan UM Palopo.
Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, penjaminan mutu internal di UM
Palopo merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristek- dikti No. 44 tahun
2015). Menurut Permenristekdikti No.44/2015 Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 “Standar
Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan,
ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada
Masyarakat”. Lebih lanjut pasal 4 pada peraturan yang sama menyatakan Standar Nasional
Pendidikan terdiri atas: (a) standar kompetensi lulusan; (b) standar isi pembelajaran; (c)
standar proses pembelajaran; (d) standar penilaian pembelajaran; (e) standar dosen dan
tenaga kependidikan; (f) standar sarana dan prasarana pembelajaran; (g) standar
pengelolaan pembelajaran; dan (h) standar pembiayaan pembelajaran.
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Untuk Standar Nasional Penelitian, pasal 43 Permenristekdikti No.44/2015
menyatakan ruang lingkupnya terdiri atas: (a) standar hasil penelitian; (b) standar isi
penelitian; (c) standar proses penelitian; (d) standar penilaian penelitian; (e) standar
peneliti; (f) standar sarana dan prasarana penelitian; (g) standar pengelolaan penelitian; dan
(h) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
Pasal 54 menyatakan ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
terdiri atas: (a). standar hasil pengabdian kepada masyarakat; (b) standar isi pengabdian
kepada masyarakat; (c) standar proses pengabdian kepada masyarakat; (d) standar penilaian
pengabdian kepada masyarakat; (e) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; (f)
standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; (g) standar pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian
kepada masyarakat.
Selain 24 standar yang terlingkup pada Standar.0Nasional Pendidikan Tinggi,
Perguruan Tinggi diharapkan dapat melengkapi Standar Pendidikan Tingginya dengan
menambahkan standar-standar lain baik standar akademik, maupun standar non akademik,
yang menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan perguruan tinggi. Perguruan Tinggi juga
diharapkan mengakomodasi ketentuan-ketentuan dalam penilaian borang akreditasi
program studi maupun institusi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN
PT), sebagai rujukan dalam menetapkan standar tambahan.
UM Palopo merupakan salah satu bentuk amal usaha yang dikembangkan oleh
Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebagai amal usaha yang dibina oleh Majelis Pendidikan
Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) UM Palopo berkewajiban untuk
mengakomodasi, mewujudkan dan mengembangkan cita-cita luhur Muhammadiyah. Nilai-nilai
ideologi Muhammadiyah harus menjadi bagian integral dalam visi UM Palopo dan menjadi
semangat dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuannya.
Berpijak pada kepentingan di atas, UM Palopo menetapkan 7 (Tujuh) standar
tambahan, untuk menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan. Standar tersebut adalah
Standar Jatidiri, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan, Standar
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Kerjasama, Standar Tata Pamong, Standar Sumber Daya Manusia, Standar
Keuangan dan Standar Kemahasiswaan.

Secara keseluruhan Standar Pendidikan

Tinggi UM Palopo terdiri atas 31 standar. Ke 31 standar ini menjadi acuan monitoring, controling
dan evaluation kepatuhan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

.0
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BAB III
LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI
Luas lingkup kebijakan SPMI UM Palopo terdiri atas kebijakan jangka pendek,
jangka menengah, dan kebijakan Jangka panjang, meliputi aspek Chatur Darma Perguruan
Tinggi. Dalam tahap pelaksanaannya UM Palopo telah menyusun luas lingkup kebijakan
SPMI kedalam 3 periode sebagai berikut:
1. Periode 2019-2023 – Akselerasi Reputasi Regional UM Palopo. Milestone:
Pertumbuhan Jumlah publikasi penelitian reputasi regional Sulawesi
2. Periode 2023-2027 – Mewujudkan UM Palopo unggul pada tingkat nasional
Milestone: UM Palopo aktif dalam penelitian dengan mempertimbangkan peluang
nasional
3. Periode 2027-2031 – UM Palopo Unggul dan berkualitas di Tingkat Internasional
Milestone: UM Palopo diakui secara nasional dan mencapai pengakuan secara
internasiona

.0

4. Periode 2031-2035 – UM Palopo Unggul dan berkualitas di Tingkat Internasional
Milestone: UM Palopo diakui secara nasional dan mencapai pengakuan secara
internasional
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BAB IV
DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI
1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan
sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan
berkelanjutan.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan
mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk
mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara
berencana dan berkelanjutan
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar
Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar
Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
.0
4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada
jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang
mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor,
program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi
berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian
pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan program studi.
7. Budaya Mutu adalah semua pihak yang berkepentingan (Stakeholders) di UM
Palopo harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar
Dikti.
8. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap,
pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
9. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan
serta implementasi sistem penjaminan mutu di UM Palopo.
7 |Kebijakan Mutu

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALOPO

KEBIJAKAN MUTU

No. Dok : KM/01/LPM-UMP/2019
Revisi : 01
Tanggal: 18 NOVEMBER 2019
Halaman 1 dari 12

10. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja, dan
berfungsi untuk menjabarkan serta mengukur prestasi kerja individu dan atau unit
kerja.
11. Gugus Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat
Fakultas.
12. Unit Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Program
Studi.

.0
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BAB V
GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO
A. Tujuan dan Strategi SPMI
SPMI UM Palopo bertujuan untuk memberikan kepastian ketercapaian kualitas layanan
terbaik untuk civitas akademika dan stakeholders melalui pengembangan sistem dan
implementasi pengelolaan mutu yang berkelanjutan dalam siklus PPEPP.
B. Prinsip Pelaksanaan SPMI
1. SPMI dilakukan di setiap unit di lingkungan UM Palopo.
2. SPMI menggunakan acuan yang terstandar berdasarkan Permeristekdikti No. 44
tahun 2015 dan Permeristekdikti No. 62 tahun 2016
3. SPMI dilakukan berdasarkan data dan informasi yang akurat
4. Penerapan SPMI dilakukan secara berkelanjutan menggunakan 5 langkah PPEPP
.0
C. Manajemen SPMI (PPEPP)
Untuk menjamin pelaksanan SPMI dalam bidang akademik dan non akademik
terlaksana secara efektif maka aktivitas manajemen SPMI dilaksanakan dengan
menggunakan metoda PPEPP (Penetapan standar DIKTI, Pelaksanaan standar DIKTI,
Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar DIKTI)
1. Penetapan (P) standar Dikti (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (SN PT)
Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua
SPMI UM Palopo. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan turunannya sesuai
dengan visi UM Palopo. Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan
standar-standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi, dan visi UM Palopo. Standar
mutu yang ditetapkan oleh SPMI harus mendapatkan persetujuan dari Senat
Universitas. Standar Mutu yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada
seluruh sivitas akademika.
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2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi
Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan
melekat pada struktur organisasi yang berlaku di UM Palopo dan berada pada
seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari di tingkat Universitas (pimpinan dan
jajarannya); tingkat Fakultas (pimpinan dan jajarannya); tingkat Program studi
(Kepala Program Studi); Sistem Penjaminan Mutu Internal, Lembaga, dan Unit
terkait lainnya. Seluruh sivitas akademika wajib menaati standar UM Palopo.
3. Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi
Evaluasi pelaksanaan standar DIKTI dan standar Perguruan Tinggi dilakukan
dengan cara Audit Mutu Internal (AMI) pada bidang akademik oleh Tim SPMI yang
terintegrasi dengan Fakultas, dan Audit non akademik oleh SPMI. Fokus Audit
Mutu Internal yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap
pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil AMI dilakukan
untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan UM Palopo.
.0 Hasil AMI dilaporkan oleh
Ketua SPMI kepada Rektor. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu
kali dalam setahun.
4. Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi
Pengendalian Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan dilakukan jika: (a)
Dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai Standar Dikti maka
dipertahankan. (b) Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala
dalam pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka Ketua SPMI
melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.
5. Peningkatan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tingi
Peningkatan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan terhadap hasil
yang sudah memenuhi SN Dikti dan SN PT. Peningkatan standar ditujukan untuk
mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan
keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara
partisipasif dan kolegial.
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Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI
Tingkat

Penanggung

Ketua

Jawab

pelaksana

Universitas

Rektor

Fakultas /
Sekolah Pasca
sarjana

Dekan/Direktur

Program Studi

Ketua Program
Studi

Tim

Kepala
LPM

Bagian Audit
Internal
Gugus Penjaminan
Ketua
mutu
Gugus
Fakultas dan Sekolah
Pascasarjana
Unit Penjaminan
Ketua Unit
Mutu Prodi

Sasaran
Akademik dan
Non Akademik
Akademik dan
Non akademik
Akademik

E. Jumlah dan Nama Standar Dikti dalam SPMI
Secara keseluruhan Sistem PenjaminanMutu Internal (SPMI) UM Palopo terdiri atas 31
.0
standar mutu, yakni 24 yang diadopsi dari Standar Nasional Pendidikan Dikti
(Permenristekdikti No. 44 tahun 2015) dan 7 standar yang dikembangkan berdasarkan
tuntutan sistem audit eksternal (BAN PT) dan hasil analisis kebutuhan UM Palopo sebagai
amal usaha Muhammadiyah.
STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (8 STANDAR)
1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
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STANDAR PENELITIAN (8 STANDAR)
1.

Standar Hasil Penelitian

2.

Standar Isi Penelitian

3.

Standar Proses Penelitian

4.

Standar Penilaian Penelitian

5.

Standar Peneliti

6.

Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian

7.

Pengelolaan Penelitian

8.

Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (8 STANDAR)
1.

Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

2.

Standar Isi Pegabdian Kepada Masyarakat

3.

Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

4.

Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat

5.

Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

6.

Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

7.

Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

8.

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

.0

STANDAR YANG DITETAPKAN OLEH PERGURUAN TINGGI MELIPUTI :
1.

Standar jati diri

2.

Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan

3.

Standar tata pamong

4.

Standar kerjasama

5.

Standar kemahasiswaan

6.

Standar sumber daya manusia

7.

Standar keuangan
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BAB VI
INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN YAITU KEBIJAKAN
MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, DAN FORMULIR SPMI
A. Kebijakan SPMI
Kebijan SPMI uraian tentang arah, dasar, nilai, tujuan, strategi, prinsip, dan tata kelola
penyelenggaraan UM Palopo yang ditetapkan oleh intitusi untuk mewujudkan Visi,
Misi, dan Tujuan Universitas yang bermutu.
B. Manual SPMI
Manual SPMI UM Palopo terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan,
Pengendalian pelaksanaan dan Peningkatan standar SPMI.
C. Standar SPMI
Standar SPMI UM Palopo terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi, yakni Standar
Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian .0
kepada masyarakat. Disamping
itu UM Palopo menetapkan 5 (lima) standar lain yang menjamin ketercapaian visi yang
ditetapkan UM Palopo. Kelima standar tersebut adalah Standar Jatidiri/Identitas, Standar
Al Islam dan Kemuhammadiyahan, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama dan Standar
Pembinaan Kemahasiswaan. Secara keseluruhan Standar Pendidikan Tinggi PTM/ PTA
terdiri atas 8 (delapan) standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi
pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.
D. Formulir SPMI
Formulir SPMI berisi berbagai form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah
pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan
standar SPMI.
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BAB VII
HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN
PERGURUAN TINGGI
Pengembangan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), di samping
mengikuti sistem regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah, juga merujuk pada Statuta
UM Palopo. Hal tersebut menjadi argumentasi penetapan 5 (lima) standar pendidikan tinggi
yang dikembangkan sendiri oleh PTM/ PTA disamping, 3 (tiga) standar nasional pendidikan
tinggi berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. Kelima standar yang dikembangkan
sendiri oleh UM Palopo tersebut adalah Standar Jatidiri/Identitas, Standar Al Islam dan
Kemuhammadiyahan, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama dan Standar Pembinaan
Kemahasiswaan.
Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari penetapan standar maka langkah berikutnya
adalah pelaksanaannya. Untuk menjamin keterlaksanaan seluruh standar yang ditetapkan
.0
maka 31 standar pendidikan tinggi UM Palopo harus menjadi rujukan dalam penyusunan
Rencana Strategis UM Palopo. Penetapan sasaran atau indikator pencapaian tujuan UM
Palopo haruslah merujuk pada setiap butir indikator pencapaian standar mutu. Hal tersebut
sudah diimplementasikan dalam penyusunan Renstra UM Palopo tahun 2019-2023.
Penyusunan Renstra unit kerja se Universitas harus konsisten dengan menginterpretasi
Renstra UM Palopo. Penyusunan program kerja yang lebih operasional pada level fakultas,
pascasarjana maupun program studi merujuk pada renstra Fakultas untuk menjamin
terimplementasikannya SPMI dalam pengelolaan setiap unit kerja.
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STANDAR MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO
A. PENGANTAR
Untuk mencapai pendidikan yang bermutu setiap perguruan tinggi termasuk
Perguruan Tinggi Muhammadiyah harus memiliki kebijakan tentang penjaminan mutu.
Berbagai bentuk dan prosedur pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi pada
prinsipnya bertujuan untuk mencapai atau melampaui standar yang telah ditetapkan atau
disepakati bersama.
Merujuk kebijakan pemerintah setiap perguruan tinggi menetapkan kebijakan
mutu, manual mutu, standar mutu dan berbagai prosedur, formulir, dan sebagainya.
Rujukan dasarnya antara lain UU nomor 12 tahun 2012 tentang
Pasal 51
(1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan
lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan
Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan
negara.
(2) Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk
mendapatkan Pendidikan bermutu.
Pasal 52
(1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk
meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
(2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan melalui penetapan,
pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.
(3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar
Nasional Pendidikan Tinggi.
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B. KONSEP STANDAR MUTU PTM
Standar Mutu di PTM adalah pernyataan tertulis tentang spesifikasi atau rincian
tentang a) sesuatu hal yang khusus, yang memperlihatkan suatu tujuan, cita-cita,
keinginan, kriteria, ukuran, patokan, atau pedoman. b) Pedoman agar dalam melakukan
sesuatu untuk mencapai tujuan memenuhi spesifikasi seperti yang tercantum pada huruf
a) tersebut di atas. Oleh karena itu isi sebuah standar yang ideal akan memperlihatkan
input, proses, output, dan outcomes.
C. PEDOMAN PENETAPAN STANDAR MUTU
1. Visi, Misi, Tujuan, PP Muhammadiyah, Majelis DIKTILITBANG, dan PTM
dijadikan inspirasi dengan memperhatikan antara lain
a) Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-46 tahun 2005 tentang Anggaran Dasar
dan Anggaran RumahTangga Muhammadiyah;
b) Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang
Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
c) Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang
Majelis Pendidikan Tinggi;
d) PedomanPimpinanPusatMuhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16
April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
e) Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PimpinanPusatMuhammadiyah No.
178/KET/I.3/D/2012

tentang

Penjabaran

Pedoman

Pimpinan

Pusat

Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM;
2. Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, misalnya
a) Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
b) Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
c) Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
d) Undang-Undang RI No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi;
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e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen;
f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang
pengubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
h) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI);
i) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Penyusunan Statuta Perguruan
Tinggi;
j) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Penyusunan Statuta Perguruan
Tinggi;
k) Panduan Akreditasi BAN-PT

3. Masukan dari pemangku kepentingan, oleh karena itu dalam penetapan standar
berbagai

unsur

Muhammadiyah

perlu
tempat

dilibatkan,
PTM

misalnya

berdomisili,

BPH,
dan

Pimpinan

Majlis

dikti

Persyarikatan
litbang

PP

Muhammadiyah.
4. Sedapat mungkin mengutamakan kepentingan internal.
5. Perlu adanya perbandingan atau studi banding dengan standar mutu perguruan tinggi
lain yang dianggap sudah tertib melaksanakan SPMI.
D. PERUMUSAN STANDAR
Idealnya dalam perumusan pernyataan standar dibutuhkan kata kerja operasional
(yang dapat diukur) dengan mengandung unsur Audience, Behavior, Competence,
Degree (A,B,C,D). Selain itu jika dianalisa mengandung paket apa yang akan diukur,
bagaimana cara mengukurnya, target yang diinginkan, strategi pencapaiannya.
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E. DOKUMEN STANDAR
Standar mutu yang telah dirumuskan perlu dibuatkan dokumen yang rapi, dan
tertib. Oleh karena itu perlu diperhatikan beberapa hal dalam dokumen itu misalnya.
1. Penjelasan perlunya standar mutu
2. Definisi, istilah (istilah khas yang digunakan oleh PTM, misalnya AIK = Al Islam dan
Kemuhammadiyahan)
3. Strategi pencapaian standar
4. Pengelolaan standar
5. Indikator pencapaian standar
6. Pihak yang terlibat dijelaskan fungsi dan perannya.
7. Referensi tentang penjaminan mutu
F. STANDAR MUTU PTM
(Terlampir)
I.

STANDAR JATIDIRI
NO

ASPEK

1.

Nomenklatur

2.

Simbol

3.

Legalitas

INDIKATOR
1. Universitas Muhammadiyah (UM) Palopo memiliki
nomenklatur Sesuai dengan SK Pendirian.
2. Nama Universitas Muhammadiyah Palopo dapat
disingkat menjadi UM Palopo, dan singkatannya
dipergunakan sebagai identitas resmi.
1. Logo yang sesuai dengan ketentuan majelis Dikti
litbang PP Muhammadiyah.
2. Stempel resmi terstandar.
3. Bendera UM Palopo, Fakultas dan Jurusan / Prodi
terstandar.
4. Kop surat terstandar.
5. Hymne UM Palopo
6. Mars UM Palopo
7. Motto/tag line UM Palopo
UM Palopo:
1. Memiliki SK Pendirian dari pemerintah.
2. Memiliki SK Penetapan dari PP Muhammadiyah.
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3. Memiliki Akreditasi Institusi dari BAN PT.
Jurusan/Program Studi:
1. Memiliki SK Pendirian.
2. Akreditasi BAN PT yang masih berlaku.
4.

Statuta

1.
2.

3.
4.

Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Rektor
UM Palopo.
Berisi komponen yang sesuai dengan ketetapan Majelis
Diktilitbang PP Muhammadiyah, atau Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
Ditinjau kembali setiap 5 tahun.
Disahkan oleh Senat UM Palopo dan Majlis
DIKTILITBANG PP Muhammadiyah.

5.

Renstra (Rencana 1. Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Rektor UM
Strategis)
Palopo.
2. Berisi berbagai komponen yang sesuai dengan ketetapan
Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3. Berlaku selama 5 tahun dan wajib disusun kembali.
4. Dievaluasi setiap tahun.
5. Disahkan oleh Senat UM Palopo dan Majelis
Diktilitbang PP Muhammadiyah.
6. Setiap Program Studi memiliki Renstra dan Renop
(Rencana Operasional).

6.

Lokasi

1.

2.
3.
7.

Penyelenggaraan
Perkuliahan

1.
2.
3.
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Domisili UM Palopo di wilayah Provinsi Sulawesi
Selatan atau di lingkungan Kopertis Wilayah IX
Sulawesi
Lokasi Kampus di Jl. Jenderal Sudirman Km.3 Binturu,
Wara Selatan, Kota Palopo
Lokasi Kampus merupakan milik sendiri.
Perkuliahan dilaksanakan di kampus sendiri dan atau
tempat lain milik Persyarikatan Muhammadiyah.
Tidak menyelenggarakan kelas jauh.
Waktu perkuliahan dilaksanakan pada pagi, siang, dan
sore hari.
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4.

Tidak menyelenggarakan kelas hanya SabtuMinggu atau perkuliahan yang bertentangan
dengan peraturan pemerintah.

8.

Program dan
Jenjang

1.
2.
3.

Program Diploma 3 (D3)
Program Sarjana S.1
Pasca Sarjana

9.

Visi

1.

Rumusan visi memiliki komponen: logis, target yang
terukur (capaian, kurun waktu, dan jangkauan tempat).
Visi UM Palopo disusun oleh tim yang ditetapkan
dengan SK rektor UM Palopo dengan melibatkan
berbagai komponen termasuk stakeholder.
Visi UM Palopo sejalan denganVisi Muhammadiyah.
Visi UM Palopo disahkan oleh Senat UM Palopo.
Visi UM Palopo ditetapkan dengan SK Rektor UM
Palopo.
Visi Jurusan/Program Studi disusun oleh tim yang
ditetapkan dengan SK Dekan masing-masing Fakultas
Visi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan
dengan SK Rektor UM Palopo

2.

3.
4.
5.
6.
7.

10.

Misi

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

11.

Tujuan

1.
2.
3.
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Misi adalah penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.
Misi berisi pelaksanaan Catur dharma UM Palopo.
Misi UM Palopo disusun oleh tim yang ditetapkan
dengan SK Rektor UM Palopo dengan melibatkan
berbagai komponen termasuk stakeholders.
Misi UM Palopo disahkan oleh senat UM Palopo.
Misi UM Palopo ditetapkan dengan SK Rektor.
Misi Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan
dengan SK Dekan masing-masing fakultas.
Misi Program Studi di sahkan oleh Senat fakultas.
Misi Program Studi ditetapkan dengan SK Dekan.
Misi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan
dengan SK Rektor UM Palopo
Tujuan UM Palopo disusun oleh tim yang ditetapkan
dengan SK Rektor UM Palopo.
Tujuan UM Palopo adalah capaian dari Misi yang telah
ditetapkan.
Tujuan UM Palopo disahkan oleh Rektor UM Palopo.
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Tujuan UM Palopo ditetapkan dengan SK Rektor UM
Palopo.
Tujuan Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan
dengan SK dekan masing-masing fakultas.
Tujuan Program Studi adalah capaian dari Misi
Program Studi.
Tujuan Program Studi disahkan oleh Senat fakultas.
Tujuan Program Studi ditetapkan dengan SK Dekan
masing-masing fakultas.
Tujuan Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya
ditetapkan dengan SK Rektor UM Palopo.

12.

Sasaran dan
Strategi

1. Sasaran dan Strategi pencapaian UM Palopo disusun oleh
Rektor UM Palopo.
2. Sasaran dan Strategi Program Studi disusun oleh Ketua
Program Studi.
3. Strategi Pencapaian berisi aktivitas yang terukur untuk
mencapai tujuan, misi, dan visi yang telah ditetapkan.
4. Strategi pencapaian disusun secara bertahap dan
mempunyai target pencapaian yang jelas.

13.

Sosialisasi

1. Seluruh visi, misi disosialisasikan di berbagai
kesempatan, berbagai kegiatan, berbagai tempat, sarana
prasarana, dan media oleh Pimpinan, Staf dan Dosen.
2. Sosialiasi dipahami oleh sivitas akademika.
3. Hasil sosialisasi terukur.
4. Hasil
sosialisasi
mempunyai
dampak
dalam
perkembangan UM Palopo.
5. Dampak di bidang pendidikan pengajaran, penelitian,
dan pengabdian serta Al-Islam Kemuhammadiyahan
pada masyarakat

II.

STANDAR AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN (AIK)

NO

ASPEK
1. DASAR
PERJUANGAN

INDIKATOR
1.
2.
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Al Quran dan Sunnah Rasulullah menjadi landasan
berpikir, bersikap, dan berperilaku.
Tauhid adalah basis nilai pengembangan institusi
UM Palopo.
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Ideologi Muhammadiyah merupakan acuan sikap,
kebijakan dan perilaku organisasi UM Palopo.
UM Palopo adalah media dakwah persyarikatan
Muhammadiyah.
UM Palopo dikelola sesuai dengan pedoman,
ketentuan dan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh
PP Muhammadiyah dan Majelis Diktilitbang.

2. KELEMBAGAAN
AIK.

1. Ketentuan pengelolaan Bidang AIK diatur dalam
Statuta UM Palopo.
2. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan juga
bertanggungjawab atas pengelolaan AIK serta
Pengembangan Kampus Islami.
3. Untuk melaksanakan tugas-tugas operasional
Bidang AIK dan Pengembangan Kampus Islami,
UM Palopo memiliki Lembaga Pengkajian dan
Pengembangan AIK (LPP-AIK)/TIM AIK.
4. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan AIK terdiri
dari:
a. Rektor dan Tim
b. Sekretaris
c. Kepala Divisi Pendidikan dan Pengajaran AIK
d. Kepala Divisi Pengembangan Kampus Islami
e. Kepala Divisi Sinergi dengan Persyarikatan
f. Kepala Sekretariat
g. 2 (dua) orang staf.
5. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan AIK
memiliki job description.
6. Koordinasi kegiatan AIK di tingkat Prodi dilakukan
oleh Koordinator AIK tingkat Prodi.
7. Pelaksanaan kegiatan Bidang AIK didasarkan pada
Rencana Strategi UM Palopo.

3. KAMPUS ISLAMI

1.
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Kelembagaan dan Kebijakan
a. Memiliki Pedoman Pengembangan Kampus
Islami
b. Memiliki divisi kerja yang mengelola
pengembangan Kampus Islami.
c. Menerapkan
kebijakan
berbusana
muslim/muslimah
d. Menerapkan kebijakan Kampus Tanpa Rokok
e. Membina IMM
f. Membina Tapak Suci
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Membina Hizbul Wathan
Memiliki manajemen dan organisasi Masjid
Kampus.
Memiliki manajemen dan organisasi Lazismu.

2.

Pembinaan SDM
a. Melaksanakan pengajian rutin untuk sivoitas
akademika UM Palopo, setiap hari jumat.
b. Melaksanakan Baitul Arqam untuk sivitas
akademika minimal 1 kali dalam satu tahun.
c. Membentuk Tim Instruktur untuk program
perkaderan.
d. Melakukan diskusi, seminar dan simposium
tentang pengembangan pemikiran Islam dan
Kemuhammadiyahan.
e. Melakukan kajian untuk pengembangan
kelembagaan persyarikatan, ortom dan AUM.
f. Membuka program-program sertifikasi untuk
kajian Islam yang lebih terprogram dan lebih
sistematis.

3.

Lingkungan Kampus
a. Lingkungan Fisik Kampus
1) Tersedia sarana dan prasarana untuk
kegiatan ibadah.
2) Tersedia AIK Centre
3) Tersedia fasilitas penyelenggaraan jenazah
4) Tersedia visualisasi kampanye
amar ma’ruf nahi munkar
5) Tersedia sound system untuk dakwah
kampus.
b.
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Lingkungan Sosial Kampus
1) Terbangun hubungan yang dialogis dan
komunikasi
efektif
antara
seluruh
stakeholders.
2) Kampus UM Palopo adalah Kawasan Tanpa
Rokok.
3) Kampus UM Palopo anti-narkoba
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c.

4. SUMBER DAYA
MANUSIA

Lingkungan Spiritual
1) Terbangun tradisi, senyum, sapa dan salam
2) Kampanye kampus untuk amalan nawafil
keseharian bagi seluruh stakeholders.
3) Praktek sholat berjamaah di masjid kampus.
4) Kultum Ba’dah dzuhur.
5) Pengajian dilakukan setiap hari jumat yang
diikuti oleh sivitas akademika
6) Kampus UM Palopo menerapkan busana
muslim/muslimah.
1. Pimpinan
a. Pimpinan UM. Palopo terdiri dari Rektor, dan
Wakil Rektor.
b. Standar AIK yang harus dipenuhi oleh rektor
UM Palopo adalah:
1) Teladan bagi masyarakat kampus dan
masyarakat luas.
2) Mampu melaksanakan syariat Islam
berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi.
3) Senantiasa mentadarruskan Al-Qur’an.
4) Mampu
memimpin
jamaah
dalam
melakukan ibadah sesuai Syariat Islam.
5) Mampu memimpin doa dan menyampaikan
kultum.
6) Senantiasa melaksanakan amal nawafil
dalam kehidupan sehari-hari.
7) Hafal dan memahami sejumlah surat dalam
al-Qur’an:
8) Memiliki
Kartu
Tanda
Anggota
Muhammadiyah
9) Terlibat
aktif dalam kepemimpinan
persyarikatan Muhammadiyah dan/atau
Organisasi
Otonom
Muhammadiyah,
minimal pada tingkat Daerah.
10) Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan di
lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM
minimal 1 kali dalam setahun.
2. Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi:
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a. Ketua Program Studi dan Sekretaris Program
Studi, adalah pimpinan unsur pelaksanan
akademik pada tingkat yang melaksanakan
pendidikan akademik dan/atau profesional
dalam satu cabang ilmu.
b. Standar AIK untuk ketua dan Sekretaris
Program Studi adalah:
1) Teladan bagi masyarakat kampus dan
masyarakat luas.
2) Mampu melaksanakan syariat Islam
berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah Nabi.
3) Senantiasa mentadarruskan al-Qur’an.
4) Mampu melaksanakan ibadah sesuai
syariat Islam.
5) Senantiasa melaksanakan amal nawafil
dalam kehidupan sehari-hari.
6) Hafal dan memahami sejumlah surat
dalam al-Qur’an:
7) Memiliki
Kartu
Tanda
Anggota
Muhammadiyah
8) Terlibat aktif dalam kepemimpinan
persyarikatan Muhammadiyah dan/atau
Organisasi Otonom Muhammadiyah
minimal pada tingkat Cabang.
9) Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan di
lingkungan Persyarikatan, Ortom atau
AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun.
3. Dosen Umum
a. Standar Kompetensi AIK untuk Dosen Tetap
UM Palopo adalah :
1) Teladan bagi masyarakat Kampus dan
masyarakat luas.
2) Mampu melaksanakan Syariat Islam
berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah Nabi.
3) Mampu membaca al-Qur’an dengan tajwid
yang benar.
4) Mampu melaksanakan ibadah sesuai
Syariat Islam.
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5) Senantiasa melaksanakan amal nawafil
dalam kehidupan sehari-hari.
6) Hafal dan memahami surat dalam alQur’an.
7) Memiliki
Kartu
Tanda
Anggota
Muhammadiyah
8) Terlibat aktif dalam kepemimpinan
persyarikatan Muhammadiyah dan/atau
Organisasi Otonom Muhammadiyah
minimal pada tingkat Ranting.
9) Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan di
lingkungan Persyarikatan, Ortom atau
AUM minimal 1 kali dalam 3 (tiga) tahun.
10) Mampu menyusun rencana perkuliahan
yang terintegrasi dengan AIK.
11) Memiliki buku pegangan perkuliahan yang
terintegrasi dengan AIK.
Standar Kompetensi AIK untuk Dosen Tidak
Tetap Umum adalah:
1) Teladan bagi masyarakat Kampus dan
masyarakat luas.
2) Menghargai dan menghormati garis
perjuangan Muhammadiyah

4.
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Dosen AIK
a. Kualifikasi Pendidikan Dosen AIK adalah
minimal lulusan Program Magister Bidang
Disiplin Ilmu Agama Islam.
b. Standar Kompetensi Dosen AIK adalah:
1) Kompetensi Ideologis
a) Memahami,
menghayati
dan
mengamalkan
paham
Islam
Muhammadiyah.
1.1 Memahami ajaran Islam secara
moderat dan berkemajuan.
1.2 Memahami dan melaksanakan
syariat Islam sesuai dengan
tuntunan Tarjih Muhammadiyah
1.3 Hafal, mampu menulis dan
memahami minimal 40 surat al-
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Qur’an.Ditambah
ayat-ayat
pilihan: 1. Al-Baqarah: 1-34, 255257, 284-286. 2. Ali Imran: 26-28,
101-104. 3. Al-Furqan: 63-77. 4.
Ibrahim: 24-26. 5.Al-Mukminun:
1-12.
b) Memahami dan menghayati doktrin
ideologi Muhammadiyah.
c) Terlibat aktif sebagai kader di
persyarikatan
Muhammadiyah,
minimal di tingkat Daerah.
d) Terlibat aktif dalam pelatihan
pengkaderan
Muhammadiyah,
minimal 1 kali dalam satu tahun.
e) Terlibat aktif dalam memimpin
gerakan pengajian Muhammadiyah
f) Membina Ranting Muhammadiyah
/Aisyiyah
g) Aktif di masjid tempat domisili.
2) Kompetensi Profesional
a) Pendidikan dan Pengajaran
1) Dosen menyampaikan materi
perkuliahan dengan jelas, rinci
dan sistematis
2) Dosen menyampaikan materi
perkuliahan disertai contohcontoh yang menarik
3) Dosen mampu menjelaskan
keterkaitan antar topik/bidang
disiplin ilmu
4) Menanamkan nilai-nilai dan
penghargaan akan peranan
penting matakuliah di dalam
kehidupan
5) Dosen menyampaikan materi
yang aktual
6) Dosen menggunakan hasil-hasil
penelitian untuk memperbaiki
perkuliahan
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7) Dosen menganjurkan bahan
bacaan yang relevan dengan
perkuliahan
8) Dosen menguasai materi
perkuliahan yang diajarkan
9) Dosen menggunakan metode
pembelajaran yang relevan
dengan materi perkuliahan
10) Dosen mampu menghubungkan
matakuliah dengan pengalaman
mahasiswa
11) Dosen memberikan hasil evaluasi
(Tugas, UTS, UAS) tepat waktu
12) Dosen selalu hadir untuk
mengajar (tingkat kehadiran
dosen)
13) Dosen datang dan selesai
mengajar tepat waktu
b) Penelitian
1) Melakukan penelitian minimal 1
kali dalam 1 semester
2) Melakukan penelitian terkait
dengan
Persyarikatan
Muhammadiyah, Ortom atau AUM
minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun.
c) Pengabdian kepada masyarakat
1) Melakukan PPM 1 kali dalam 1
semester
2) Melakukan PPM terkait dengan
Persyarikatan
Muhammadiyah,
Ortom atau AUM minimal 1 kali
dalam 2 (dua) tahun.
3) Kompetensi Pedagogis
a) Dosen dalam memulai perkuliahan
dimulai
dengan
membaca
“BASMALAH”
dan
diakhiri
membaca “HAMDALAH”
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b) Dosen dan mahasiswa melaksanakan
tadarrus di awal perkuliahan minimal
1 ayat.
c) Dosen
menyampaikan
sistem
perkuliahan (kontrak perkuliahan)
dengan jelas pada awal pertemuan
d) Dosen menjelaskan sistem pemberian
nilai secara rinci di awal perkuliahan
e) Dosen mempersiapkan diri dengan
sungguh-sungguh dalam menghadapi
perkuliahan
f) Dosen
memberikan
tugas-tugas
perkuliahan
yang
memotivasi
mahasiswa untuk belajar secara efektif
g) Dosen menjaga keteraturan dan
ketertiban selama perkuliahan
h) Dosen menyampaikan materi dan
menjawab pertanyaan di kelas
i) Dosen memberikan kesempatan
kepada
mahasiswa
untuk
mengemukakan ide atau pendapat
j) Dosen menggunakan hand out (bahan
bacaan) untuk mahasiswa
k) Dosen dapat menguasai kelas selama
proses pembelajaran
l) Dosen menggunakan media dan
teknologi
pendidikan
dalam
menyampaikan perkuliahan
m) Dosen memberikan feed back (umpan
balik) terhadap tugas-tugas yang
diberikan
n) Dosen memberikan evaluasi sesuai
dengan materi yang diajarkan
o) Dosen memberikan nilai (Tugas, UTS,
UAS) secara objektif, transparan dan
adil
p) Dosen memberikan tugas perkuliahan
yang sesuai dengan kemampuan
mahasiswa dan tujuan kurikulum

31 Standar Mutu

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALOPO

STANDAR MUTU

No. Dok : SM/02/LPMUMP/2020
Revisi : 01
Tanggal: 15 NOVEMBER 2019
Halaman 13 dari 157

4) Kompetensi Personal
a) Dosen memberikan teladan dan
menanamkan nilai-nilai moral, akhlak
dan keimanan terhadap Tuhan YME
b) Dosen menyampaikan perkuliahan
dengan berwibawa
c) Dosen mampu menjaga integritas
d) Dosen memperlihatkan antusiasme
dalam menyampaikan matakuliah
e) Dosen bersikap ramah terhadap
mahasiswa
f) Dosen
menggunakan
busana
muslim/muslimah
g) Dosen memperlihatkan rasa percaya
diri
h) Dosen memiliki rasa humor
i) Dosen terbuka dalam menerima kritik
dan saran dari mahasiswa
j) Dosen tidak melakukan diskriminasi
berdasarkan organisasi, paham, suku,
gender dan identitas lainnya
k) Dosen bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan pembelajaran dalam
perkuliahan
5) Kompetensi Sosial
a) Dosen peka dan peduli terhadap
kebutuhan akademik mahasiswa
b) Dosen mengenal banyak mahasiswa
secara personal
c) Dosen memiliki kemauan bekerja
sama dengan mahasiswa
d) Dosen
menghargai
perbedaan
pendapat
e) Dosen mampu menciptakan suasana
yang memungkinkan mahasiswa
bekerja sama (sharing ideas)
f) Dosen memiliki hubungan baik
dengan masyarakat
g) Dosen mampu mengendalikan emosi.
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h) Dosen mampu menginspirasi dalam
keilmuan
yang
unggul
serta
berwawasan Technopreneor

5. PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN
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5. Standar AIK untuk Tenaga Kependidikan
a. Teladan bagi masyarakat Kampus dan
masyarakat luas.
b. Mampu
melaksanakan
Syariat
Islam
berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah Nabi.
c. Mampu membaca al-Qur’an dengan tajwid
yang benar.
d. Mampu melaksanakan ibadah wajib sesuai
syariat Islam.
e. Hafal dan memahami
f. Memiliki
Kartu
Tanda
Anggota
Muhammadiyah
g. Terlibat aktif sebagai jamaah Muhammadiyah
h. Mengikuti kegiatan perkaderan di lingkungan
Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali
dalam 2 (dua) tahun.
1. Kompetensi Lulusan
a. Kompetensi Keberagamaan, dicirikan dengan
nilai-nilai:
1) Kemurnian aqidah (keyakinan berbasis
tauhid yang bersumber pada ajaran AlQur’an dan
Sunnah
Nabi
yang
shahih/maqbullah)
yang
membentuk
keshalehan dalam kehidupan.
2) Ketaatan
beribadah
(senantiasa
menjalankan ibadah mahdhah, baik yang
wajib maupun yang sunnat tathawwu`
sesuai tuntunan Rasulullah) yang tahsinah
(kemanfaatan atau fungsi) dari ibadah itu
terpantul dalam kehidupan sehari-hari.
3) Keikhlasan (melakukan sesuatu sematamata karena Allah SWT) dalam hidup dan
berjuang menegakkan ajaran Islam melalui
Muhammadiyah.

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALOPO

STANDAR MUTU

No. Dok : SM/02/LPMUMP/2020
Revisi : 01
Tanggal: 15 NOVEMBER 2019
Halaman 13 dari 157

4) Shiddiq (jujur dan dapat dipercaya) dalam
hati, kata, dan tindakan.
5) Amanah (komitmen dan tanggung jawab
moral yang tinggi) dalam mengemban tugas
organisasi.
6) Berjiwa gerakan (semangat untuk aktif
dalam Muhammadiyah sebagai panggilan
jihad di jalan Allah).
b.
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Kompetensi akademis dan intelektual, dicirikan
dengan nilai-nilai:
1) Fathonah (kecerdasan pikiran sebagai Ulil
Albab) dalam berpikir, berwawasan, dan
menghasilkan karya pemikiran.
2) Tajdid (pembaruan dan berpikiran maju)
dalam mengembangkan kehidupan dan
menggerakkan Persyarikatan sesuai jiwa
ajaran Islam.
3) Istiqamah (konsisten) dalam lisan, pikiran,
dan tindakan.
4) Etos belajar (semangat dan kemauan keras)
untuk untuk selalu mengembangkan diri,
mencari dan memperkaya ilmu, serta
mengamalkan ilmu pengetahuan dalam
kehidupan.
5) Moderat (arif dan mengambil posisi di
tengah) dalam bersikap, berpikiran, dan
bertindak.
6) Kompetensi
sosial-kemanusiaan
dan
kepeloporan, dicirikan dengan nilai-nilai:
7) Keshalehan (perilaku yang baik) dalam
kehidupan
pribadi,
keluarga,
dan
masyarakat Luas.
8) Kepeduliaan sosial (keterpanggilan dalam
meringankan beban hidup orang lain);
9) Suka beramal (gemar melaksanakan amal
saleh untuk kemaslahatan hidup);
10) Keteladanan (menjadi uswah hasanah
[teladan yang baik] dalam seluruh sikap dan
tindakan);
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11) Tabligh (menyampaikan kebaikan kepada
orang lain, komunikatif dan terampil
membangun jaringan).
12) Inovatif (menemukan hal-hal baru) dalam
mengembangkan kemajuan organisasi.
13) Berpikiran
maju
dan
membawa
Muhammadiyah pada kemajuan di berbagai
bidang yang menjadi misi dan usaha
gerakan.
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c.

Kompetensi keorganisasian dan kepemimpinan,
dicirikan oleh:
1) Pengkhidmatan dan partisipasi aktif dalam
peran keumatan,
kebangsaan,
dan
kemanusiaan universal.
2) Menempati posisi apapun dengan semangat
ikhlas, berdedikasi, berprestasi, dan
menghasilkan hal-hal terbaik.
3) Menjadi bagian yang menyatu dengan
denyut nadi kehidupan Persyarikatan, umat,
dan bangsa sebagai wujud menjalankan
misi organisasi.
4) Berkomitmen dan menjunjung tinggi
ideologi Muhammadiyah dan mampu
bersikap tegas tetapi arif dalam membela
serta menegakkan prinsip dankepentingan
Persyarikatan.
5) Mengutamakan misi dan kepentingan
Muhammadiyah di atas lainnya dengan niat
ikhlas dan berkhidmat.

d.

Kompetensi
Sosial
Kemanusiaan
Kepeloporan, yang dicirikan dengan:
1) Keshalehan
2) Kepeduliaan sosial
3) Suka beramal
4) Keladanan
5) Tabligh
6) Inovatif

dan
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7) Berpikiran
maju
dan
membawa
Muhammadiyah pada kemajuan di
berbagai bidang yang menjadi misi dan
usaha gerakan.
e.

2.
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Kompetensi Kemuhammadiyahan, dengan
indikator:
1) Memahami dan menghayati sejarah
Muhammadiyah
2) Menjadi intelektual dengan ideology Islam
berkemajuan
3) Mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan
jamaah secara terorganisir
4) Memahami dan meneladani tokoh-tokoh
Muhammadiyah
5) Memahami dan mencontoh pola gerakan
social keagamaan Muhammadiyah dalam
kehidupan social.
6) Memahami dan mencontoh strategi
kebudayaan
Muhammadiyah
dalam
mentransformasikan
kehidupan
masyarakat menuju masyarakat Islam yang
sebenar-benarnya.

Orientasi AIKA untuk Mahasiswa Baru
a. Kampus UM. Palopo harus melaksanakan
orientasi bagi mahasiswa baru untuk
memperkenalkan bidang AIKA.
b. Target orientasi adalah untuk
1) Memperkenalkan
Pendidikan
dan
pengajaran AIKA, Kampus Islami dan
Persyarikatan Muhammadiyah.
2) Memetakan pemahaman dan praktek
beragama mahasiswa.
3) Mengidentifikasi dan menginventarisasi
calon kader Muhammadiyah
c. Orientasi AIKA dilaksanakan dibawah
koordinasi Wakil Rektor IV.
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3.

4.

5.
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Pelaksanaan Orientasi AIKA dilakukan oleh
sebuah Kepanitiaan yang dibentuk oleh Rektor
UM Palopo.
Kegiatan
Orientasi
AIKA
minimal
dilaksanakan selama 2 hari 1 malam.

Standar Isi dan Proses Pembelajaran
a. Kurikulum AIKA
1) Umum
a) Seluruh materi pembelajaran AIKA
harus mencerminkan paham Islam
Muhammadiyah yang berkemajuan.
b) Seluruh materi pembelajaran AIKA
harus terkoneksikan dengan berbagai
isu keagamaan, isu nasional dan isu
kemanusiaan global.
c) Seluruh materi pembelajaran AIKA
harus mengarah kepada dukungan
pencapaian profil lulusan setiap
Program Studi.
2) Khusus
Tingkat kedalaman dan keluasan
materi pembelajaran AIKA lulusan
Program Sarjana minimal menguasai
pengetahuan,
nilai-nilai
dan
keterampilan tentang Manusia dan
Agama, Aqidah, Akhlaq, Ibadah,
Muamalah, Kemuhammadiyahan dan
Integrasi
Islam
dengan
Ilmu
Pengetahuan.
b. Kurikulum Non-AIKA
Tingkat kedalaman dan keluasan materi
pembelajaran pada seluruh program harus
mencerminkan integrasi Islam dengan Ilmu
Pengetahuan.
Bobot SKS Mata Kuliah AIK
Bobot SKS Mata Kuliah AIK untuk Program
Sarjana adalah 8 SKS
Pengelolaan Pembelajaran AIK
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Pengelolaan Pembelajaran AIK harus mengacu
pada standar kompetensi lulusan, standar isi
pembelajaran, standar proses pembelajaran,
standar dosen dan tenaga kependidikan serta
standar sarana dan pra sarana.
b. Pelaksanaan standar pengelolaan Pembelajaran
AIK dilakukan oleh Lembaga Pengkajian dan
Pengembangan (LPP) AIKA bersama-sama
dengan ketua Program Studi.
c. Lembaga AIK bertanggungjawab:
1) Menyusun Kurikulum dan Rencana
Perkuliahan Semester MK AIK.
2) Menyusun bahan ajar AIK
3) Melakukan evaluasi kinerja Dosen AIK
4) Melakukan pembinaan dan peningkatan
mutu Dosen AIK
d. Model dan metode pembelajaran AIK harus
dilakukan dengan pendekatan yang menarik,
menyenangkan dan menantang.
Model dan metode pembelajaran untuk
Program Sarjana dilakukan dengan model
Problem Base Learning dan Experiential
Learning.
Ujian Pendadaran AIK
a. Melakukan Ujian Pendadaran AIK sebagai
bentuk tanggungjawab UM Palopo terhadap
kualitas lulusan.
b. Ujian Pendadaran AIK bertujuan untuk
memastikan capaian kompetensi AIK calon
lulusan.
c. Ujian Pendadaran AIK dilakukan bagi
mahasiswa yang telah menyelesaiakan seluruh
mata kuliah AIK.
d. Ujian Pendadaran merupakan syarat untuk bisa
mengikuti Ujian Skripsi.
e. Pelaksanaan Ujian Pendadaran AIK dilakukan
oleh Panitia.
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6.

INTEGRASI
KEILMUAN

1. UM Palopo memiliki peta jalan dan target integrasi
keilmuan dari seluruh mata kuliah yang
dibelajarkan.
2. UM Palopo memfasilitasi penerbitan naskah buku
yang telah terintegrasi.
3. UM Palopo melakukan publikasi terhadap hasilhasil kajian dan buku yang terkait dengan integrasi
keilmuan.

7.

PENELITIAN AIK

1. Tersedia hasil-hasil Riset tentang Pengembangan
Amal Usaha Muhammadiyah.
2. Tersedia hasil-hasil Riset tentang pengembangan
pendidikan dan pengajaran AIK.
3. Tersedia hasil-hasil riset tentang pengembangan
Kampus Islami.

8.

PENGABDIAN DAN 1.
PENGEMBANGAN
MASYARAKAT AIK 2.
3.
4.
5.
6.

9. KEMAHASISWAAN
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Melakukan Pemberdayaan dan Pengembangan
Cabang dan Ranting.
Melakukan
Pengembangan
Persyarikatan
Muhammadiyah.
Melakukan Pengembangan Organisasi Otonom.
Melakukan
Pengembangan
Amal
Usaha
Muhammadiyah.
Melakukan pengembangan pendidikan dan
pengajaran AIK.
Melakukan pengembangan Kampus Islami.

1. UM Palopo bertanggungjawab membina Organisasi
Otonom Muhammadiyah, yaitu Ikatan Mahasiswa
Muhammadiyah (IMM), Hizbul Wathan (HW) dan
Tapak Suci.
2. UM Palopo menyediakan berbagai kursus
peningkatan dan pengembangan kompetensi kader
seperti:
a. Program Sertifikasi Bahasa Arab
b. Program Sertifikasi Kajian Tafsir
c. Program Sertifikasi Kajian Sirah Nabawiyah
d. Program Sertifikasi Kajian Hadits
e. Kajian Tarjih
f. Kajian Ideologi Muhammadiyah
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g. Ma’had Al Islami
3. UM Palopo menyediakan anggaran untuk
pembinaan Ortom dan kehiatan-kegiatan kajian dan
kursus peningkatan kompetensi kader.
10. KERJASAMA
DENGAN
PERSYARIKATAN

1. Kerjasama dengan persyarikatan, ortom dan AUM
dilakukan bersama sejak proses perencanaan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

11. PEMBIAYAAN

1. UM Palopo menyediakan anggaran untuk Bidang
AIK sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
2. Bidang AIK harus menyusun standar pembiayaan
untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan.

III.

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

NO

ASPEK

INDIKATOR

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
1.
Sikap
1. Seluruh program studi memiliki rumusan capaian
pembelajaran yang mengacu pada KKNI dalam aspek
sikap lulusan yang tertulis dalam buku panduan
akademik dan dijadikan acuan untuk semua standar
pendidikan,
penelitian,
pengabdian
kepada
masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyahan (AIK)
2. Rumusan capaian sikap lulusan merupakan prilaku
benar dan berbudaya meliputi sikap jujur, amanah,
disiplin, mandiri, dan bertanggungjawab.
2.

Pengetahuan
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1. Seluruh program studi memiliki rumusan capaian
pembelajaran yangmengacu pada KKNI dalam aspek
pengetahuan lulusan yang tertulis dalam buku
panduan akademik dan dijadikan acuan untuk semua
standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada
masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyahan
(AIKA)
2. Rumusan capaian pengetahuan lulusan mencakup
konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu
yang diperoleh dalam seluruh proses pembelajaran.
3. Lulusan dengan predikat Cumlaude apabila telah
melakukan publikasi ilmiah sebagian dan atau
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keseluruhan dari hasil penelitian pada jurnal ilmiah
yang ter-akreditasi minimal SINTA 6.
3.

Keterampilan Umum

1. Seluruh program studi memiliki rumusan capaian
pembelajaran yang mengacu pada KKNI dalam aspek
keterampilan lulusan yang tertulis dalam buku
panduan akademik dan dijadikan acuan untuk semua
standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada
masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyahan
(AIKA)
2. Rumusan keterampilan merupakan unjuk kerja
dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan,
dan/atau instrumen yang diperoleh melalui seluruh
proses pembelajaran mencakup keterampilan umum
dan keterampilan khusus.
3. Rumusan keterampilan umum berisi tentang
kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh
setiap lulusan dalam rangka menjamin keselarasan
kemampuan lulusan sesuai dengan tingkat program
dan jenis pendidikan tinggi.
4. Keterampilan umum yang harus dimiliki oleh lulusan
UM Palopo adalah:
a. Mampu membaca al-Qur’an dengan tajwid yang
benar
b. Mampu menggunakan Information Comunitation
Technologi (ICT)
c. Memiliki kompetensi sesuai bidang keahlian
masing-masing
d. Lulusan semua jenjang memiliki Surat Keterangan
Pendamping Ijazah (SKPI)

4.

Keterampilan Khusus

Lulusan memiliki keterampilan khusus dan kemampuan
kerja sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

5.

Kompetensi Lulusan
UM Palopo

1. Semua lulusan UM Palopo adalah alumni yang wajib
menjaga nama baik almamater dan persyarikatan
Muhammadiyah.
2. Semua lulusan UM Palopo wajib memiliki karya
ilmiah dalam bentuk skripsi
3. Lulusan UM Palopo mempunyai kemampuan
bekerjasama, berorganisasi, pengembangan diri,
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berkomunikasi dengan baik, dan memiliki jiwa
entrepreneurship.
4. Lulusan UM Palopo memiliki kompetensi yang
handal, yang dibuktikan dengan laporan masa tunggu
lulusan untuk bekerja rata-rata 6 bulan.
5. Lulusan UM Palopo bekerja sesuai dengan bidang
ilmunya minimal 80% dari jumlah lulusan.
6. Lulusan UM. Palopo memiliki jiwa enterpreneur yang
peduli kepada lingkungan sosial dan pemanfaatan
tekhnologi tepat guna.
B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN
1. Kedalaman dan
Keluasan Materi

1. Seluruh program studi merumuskan keluasan dan
kedalaman materi pembelajaran dengan mengacu
pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari
KKNI.
2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
bagi lulusan sarjana UM Palopo (minimal) memiliki
sikap positif dan menguasai konsep bidang
pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum
dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang
pengetahuan dan keterampilan tersebut secara
mendalam.

2. Kedalaman dan
Keluasan Materi di UM
Palopo

1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
sekurang-kurangnya berkorelasi dengan pengetahuan
Al Islam dan Kemuhammadiyahan.
2. Memiliki rancangan untuk melakukan integrasi
keilmuan dengan Al Islam Kemuhammadiyahan.
3. Semua program studi menuangkan isi pembelajaran
dalam bentuk mata kuliah.

C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
a. Karakteristik Proses
Pembelajaran
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Seluruh program studi menerapkan karakterisitik proses
pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik,
kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada
mahasiswa.
a. Inspiratif. Semua dosen mampu memberikan
inspirasi riset kepada mahasiswa sesuai tema mata
kuliah yang diajarkan
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b. Interaktif. Semua dosen melakukan proses
pembelajaran mengutamakan proses interaksi dua
arah antara mahasiswa dan dosen
c. Holistik. Semua dosen melakukan proses
pembelajaran dengan mendorong terbentuknya pola
pikir mahasiswa yang komprehensif dan luas dengan
menginternalisasi keunggulan, dan kaarifan lokal,
maupun nasional.
d. Integratif. Semua dosen melakukan proses
pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi
capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan,
dalam satu kesatuan program melalui pendekatan
antardisiplin dan multidisiplin.
e. Saintifik. Semua dosen melakukan proses
pembelajaran yang mengutamakan pendekatan
ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai Al-Islam
Kemuhammadiyahan.
f. Kontekstual. Semua dosen melakukan proses
pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan
kemampuan
menyelesaikan
masalah
sesuai
keahliannya.
g. Tematik. Semua dosen melakukan proses
pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik
keilmuan dan dikaitkan dengan permasalahan nyata.
h. Efektif.
Semua
dosen
melakukan
proses
pembelajaran secara efektif dengan mementingkan
penguasaan materi secara baik dan benar.
i. Kolaboratif. Semua dosen melakukan proses
pembelajaran secara bersama dengan melibatkan
interaksi antar mahasiswa untuk mengoptimalisasi
capaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
j. Berpusat pada mahasiswa semua dosen melakukan
proses
pembelajaran
yang
mengutamakan
pengembangan kreativitas, kemandirian dalam
mengembangkan ilmu pengetahuan.
k. Semua dosen mampu mengaitkan tema materi
dengan branding UM. Palopo
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a. Silabus. Seluruh program studi memiliki silabus yang
ditetapkan bersama dalam asosiasi program studi
perguruan tinggi Muhammadiyah. Jika tidak ada
asosiasi program studi akan diasistensi oleh Majelis
diktlitbang PP Muhammdiyah.
b. Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Semua mata
kuliah memiliki RPS yang dibuat oleh dosen secara
mandiri atau bersama-sama dalam kelompok keahlian.
c. Dalam RPS paling sedikit memuat nama program
studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS,
nama dosen pengampu.
d. Rumusan capaian pembelajaran setiap mata kuliah
terungkap secara jelas dalam RPS.
e. Rumusan kemampuan akhir yang direncanakan pada
setiap tahap terungkap secara jelas.
f. Rumusan bahan kajian wajib terkait dengan
kemampuan yang akan dicapai.
g. Metode pembelajaran dirumuskan sesuai dengan bahan
kajian, dan situasi dan kondisi pembelajaran.
h. Waktu yang disediakan dirinci secara jelas untuk
mencapai kemampuan setiap tahapan.
i. Tugas-tugas terdiri atas tugas mandiri dan tugas
terstrukur yang akan dikerjakan selama satu semester
harus dideskripsikan secara jelas.
j. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian dirumuskan
secara logis dan bersifat transparan.
k. Referensi yang digunakan sesuai dengan bahan kajian
minimal 5 buku baik dalam bentuk buku maupun jurnal
dalam satu mata kuliah dan diutamakan dari jurnal
ilmiah.

c. Peninjauan Silabus dan a. Silabus dan RPS ditinjau kembali minimal setiap satu
RPS
tahun.
b. Dalam peninjauan silabus dan RPS wajib
mengikutsertakan pakar dan stakeholder.
c. Alasan perubahan disesuaikan dengan kebutuhan dan
perkembangan IPTEKS.
d. Setiap perubahan diusulkan melalui rapat Silabus dan
RPS yang diselenggarakan oleh prodi.
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d. Pelaksanaan

a. Pembelajaran berlangsung interaktif dengan sumber
belajar yang beragam.
b. Pembelajaran disesuaikan dengan RPS dan memiliki
karakter interaktif, holistik,
integratif, saintifik,
kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada
mahasiswa.
c. Pembelajaran terkait dengan pembinaan Al Islam dan
Kemuhammadiyahan
d. Pembelajaran terkait dengan hasil penelitian
e. Pembelajaran terkait dengan kegiatan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat.
f. Proses pembelajaran sistematis, terstruktur, dengan
beban belajar yang terukur.
g. Proses pembelajaran dilakukan dengan metode yang
efektif untuk memenuhi capaian capaian yang
dirumuskan.
h. Penggunaan metode disesuaikan dengan bahan kajian,
dan situasi dan kondisi pembelajaran yang dapat secara
efektif
memfasilitasi
pemenuhan
capaian
pembelajaran.
i. Penggunaan metode pembelajaran beragam pada setiap
mata kuliah.
j. Bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi dan
tutorial, seminar, praktikum/praktik, atau bentuk
pembelajaran lain yang disesuikan dengan jenjang dan
program studi tertentu.

e. Beban Belajar

a. UM. Palopo memiliki dokumen tentang beban belajar
yang tertuang dalam keputusan formal pimpinan
perguruan tinggi.
b. Satuan waktu pembelajaran efektif minimal 16 minggu
termasuk UTS dan UAS.
c. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan
dapat menggunakan semester antara.
d. Semester antara dilaksanakan paling sedikit:
8
(delapan) minggu, dengan beban belajar maksimal 9
SKS, dilaksanakan jika capaian pembelajaran belum
tercapai oleh mahasiswa tertentu.
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e. Jika semester antara dilaksanakan dalam perkuliahan,
maka minimal16 kali tatap muka termasuk UTS dan
UAS.
f. Masa Studi dan Beban
Belajar

a. Untuk Diploma masa studi 3 Tahun dengan beban
SKS 115 dan 117.
b. Untuk Sarjana masa studi 4 Tahun dengan beban SKS
154 dan 148
c. Untuk Pasca masa studi 4 Tahun dengan beban SKS
50

d. Satuan Kredit Semester
(SKS)

a. Satu SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah,
response, atau tutorial terdiri atas :
1) Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit
perminggu persemester
2) Kegiatan penugasan terstrukur 60 (enam puluh)
menit per minggu per semester
3) Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu
per semester
b. Satu SKS pada proses pembelajaran berupa seminar
atau bentuk lainnya terdiri atas
1) Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu
per semester
2) Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu
per semester
c. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul
atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan
dalam memenuhi capaian pembelajaran.
d. Satu SKS untuk proses pembelajaran berupa praktikum
dan praktik dilaksanakan selama 180 menit per minggu
per semester.

e. Beban Belajar

a. UM. Palopo memiliki peraturan formal tetang beban
belajar.
b. Pada tahun pertama ditetapkan dalam bentuk paket
maksimum 24 SKS.
c. Jika pada tahun pertama mahasiswa yang memiliki IPK
3,00 atau lebih dapat mengambil maksimum 24 SKS.

f. Hal-hal Khusus

UM Palopo dalam menetapkan batas studi masksimal
kurang dari ketentuan di atas akan menggunakan alasan
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yang logis dan studi kelayakan yang dapat
dipertanggungjawabkan.
D. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
1. Kebijakan Penilaian
1. UM Palopo memiliki kebijakan formal tentang
penilaian pembelajaran.
2. Penilaian proses dan hasil pembelajaran mahasiswa
mencakup a) prinsip penilaian, b) teknik dan instrumen
penilaian, c) mekanisme dan prosedur penilaian, d)
pelaksanaan penilaian, e) pelaporan penilaian, f)
kelulusan mahasiswa
a. Prinsip penilaian : Semua dosen harus melakukan
penilaian dengan prinsip edukatif, otentik, objektif,
akuntabel, dan transparan yang dikukan secara
terintegrasi.
1) Prinsip edukatif. Dosen melakukan penilaian
yang memotivasi mahasiswa agar mampu
memperbaiki cara belajar dan meraih capaian
pembelajaran.
2) Prinsip otentik. Dosen melakukan penilaian yang
menunjukkan kemampuan mahasiswa sebenarnya.
3) Prinsip objektif. Dosen melakukan penilaian
berdasarkan standar yang jelas dan disepakati
bersama oleh mahasiswa. Bagi mahasiswa yang
mempunyai keterbatasan kemampuan, diberikan
penilaian khusus sesuai dengan kebijakan dosen
pengampu.
4) Prinsip akuntabel. Dosen melakukan penilaian
dengan kriteria yang jelas, dan dipahami oleh
mahasiswa.
5) Prinsip transparan. Dosen melakukan penilaian
yang prosedur dan hasilnya dapat diakses oleh
stakeholder, dengan indikator keaktifan mengikuti
proses pembelajaran, membuat tugas yang
terstruktur, mengikuti ujian tengah semester dan
ujian akhir semester dengan prosesntase
keberhasilan disesuaikan degan karakteristik
matakuliah dan dosen pengampu.
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1. Observasi. Dosen melakukan penilaian pada saat
proses
pembelajaran
berlangsung
dengan
menggunakan instrumen yang telah ditetapkan dan
dipahami oleh mahasiswa, mengacu kepada
keterlibatan dan keatiktifan pada saat proses
pembelajaran.
2. Unjuk kerja. Dosen melakukan penilaian atas proses
dan hasil pekerjaan mahasiswa dalam bentuk proyek
dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan
dan dipahami oleh mahasiswa meliputi bentuk tugas,
presentasi, praktikum.
3. Tes tertulis. Dosen melakukan penilaian dengan
mencermati jawaban mahasiswa atas tes tertulis
dengan kriteria, skor, dan bobot yang telah ditetapkan
dan dipahami oleh mahasiswa. Tes yang digunakan
adalah objektif tes dan uraian: objektif tes sebab akibat,
asosiasi, uraian terstruktur dan tidak terstruktur.
4. Tes lisan. Dosen melakukan penilaian dengan
mencermati jawaban mahasiswa atas tes lisan dengan
kriteria, skor, dan bobot yang telah ditetapkan dan
dipahami oleh mahasiswa dengan kemampuan
komunikasi interpersonal, konten materi, logika
berpikir terhadap materi, etika berbicara.
5. Penilaian untuk ujian karya ilmiah/skripsi/tesis
ditetapkan tersendiri. Kriteria penilaian karya
ilmiah/skripsi/tesis: Penilaian Pembimbing: a)
penilaian pembimbing diberikan sejak mahasiswa
melakukan bimbingan, b) penilaian terhadap
sistematika penulisan, c) konten materi, d) metodologi,
e) teknik analisis data, f) pembahasan hasil penelitian,
g) referensi tiap variable minimal 5 teori (pendidikan),
untuk penelitian murni disesuaikan dengan disiplin dan
karakteristik keilmuan, h) sikap mahasiswa ketika
melakukan bimbingan. Penilaian dosen penguji: a)
penilaian
terhadap
kesesuaian
judul
karya
ilmiah/skripsi/tesis dengan isi mulai dari pendahuluan
sampai saran hasil penelitian, b) kesesuaian antara
metodologi penelitian dengan teknik analisis data, c)
presentasi penyajian materi atau hasil penelitian, d)
sikap mahasiswa ketika mengikuti ujian. e) Penampilan
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dan etika mahasiswa ketika mengikuti kelas dan
mengikuti ujian. f) membaca Al-Qur’an 1 sampai 3
ayat sebelum mengikuti perkuliahan.
3. Mekanisme dan
Prosedur Penilaian

1. Semua program studi memiliki perencanaan tentang
menyusun, membuat instrumen, menentukan kriteria,
indikator dan bobot penilaian. Kebijakan untuk
melakukan ujian tengah semester dan akhir semester
melibatkan semua ketua program studi dengan dosen
pengampu matakuliah untuk menentukan a) waktu
pelaksanaan, b) bentuk intrumen tes, c) menentukan
kriteria kelulusan, d) dosen pengawas ujian (pengampu
atau dosen lain yang ditunjuk oleh panitia). Untuk
mahasiswa yang mengikuti ujian susulan dengan
persyaratan menunjukan surat keterangan sakit dari
dokter, atau surat keterangan lainnya yang bisa
dipertanggung jawabkan, e) dosen harus mempunyai
soal cadangan bagi mahasiswa yang mengikuti ujian
susulan. Instrumen penilaian meliputi: keaktifan tugas,
ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bobot
nilai a) keaktifan 10 %, tugas perkuliahan 20%, ujian
tengah semester 30%, dan akhir semester 40%, bobot
penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah
dan dosen pengampu.
2. Semua program studi memiliki ketentuan tentang
pelaksanaan proses penilaian.
3. Semua dosen melakukan umpan balik atas hasil
penilaian.
4. Semua hasil penilaian didokumentasikan dengan baik.

4. Pelaksanaan Penilaian

1. Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan
penilaian, dengan bobot nilai: keaktifan 10 %, tugas
perkuliahan 20%, ujian tengah semester 30%, dan
akhir semester 40%, bobot penilaian disesuaikan
dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.
2. Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan
mahasiswa dalam proses penilaian. Dosen pengampu
matakuliah dengan mahasiswa menentukan presentase
masing item penilaian atau bobot nilai.
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5. Pelaporan Penilaian

6. Kelulusan Mahasiswa
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1. Perguruan tinggi memiliki ketentuan tentang
klasifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh
mata kuliah yang dinyatakan dalam huruf A, B, C, D,
dan E atau huruf antara. (A : setara dengan skor 4
kategori sangat baik, B : setara dengan skor kategori
baik, C : setara dengan skor 2 kategori cukup, D : setara
dengan skor 1 kategori kurang, E : setara dengan skor
0 kategori sangat kurang). Dengan kriteria A: 81 – 100,
B+: 71 – 80, B: 61 – 70, C:+51 – 60, C: 41 – 50, D: 31
– 40, E: ≤ 30
2. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa secara
on line melalui SIAKA.
3. Hasil penilaian dinyatakan dalam bentuk indeks
prestasi
1. Mahasiswa dinyatakan lulus DIII Kebidanan apabila
telah menempuh semua mata kuliah termasuk Laporan
Tugas Akhir dengan IPK minimal 2,75, dan bagi
mahasiswa yang belum mencapai IPK minimal
diwajibkan mengulang matakuliah
2. Mahasiswa dinyatakan lulus sarjana (S1) apabila telah
menempuh semua mata kuliah termasuk laporan karya
ilmiah/skripsi, dengan IPK minimal 2,75, dan bagi
mahasiswa yang belum mencapai IPK minimal
diwajibkan mengulang matakuliah.
3. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat
memuaskan jika mencapai IPK 2,76 sampai dengan
3,00
4. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat
memuaskan jika mencapai IPK 3,01 sampai dengan
3,50
5. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian (
Clumlaude) jika mencapai IPK 3,51- 4,00
6. Rata-rata IPK semua lulusan di program studi atau
PTM minimal 3,01
7. Rata-rata IPK lulusan yang kurang dari 2,75 di
program studi atau PTM maksimal 10%
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1. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh
ijazah.
2. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak menyandang
gelar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mahasiswa yang dinyatakan lulus harus dilengkapi
dengan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
minimal 5 exampler.

E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
A

Terminologi

B

Kelompok Dosen

C

Persyaratan Dosen
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1. Dosen adalah tenaga ilmuwan pendidik dan pengajar
profesional yang diangkat dan diberhentikan oleh BPH
UM. Palopo melalui Rektor UM . Palopo dengan tugas
utama mentranformasikan, menyebarluaskan dan
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
melalui pendidikan, pengajaran, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengangkatan dan pemberhentian dosen dilakukan atas
usul anggota senat UM Palopo
3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang
mengabdikan diri dan diangkat atau diberhentikan oleh
BPH UM Palopo melalui Rektor UM Palopo untuk
menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain
pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, dan
penata teknik informasi di UM . Palopo
Berdasarkan statusnya, dosen UM Palopo terbagi atas
lima kelompok:
a. Dosen Tetap Yayasan (DTY)/Persyarikatan
b. Dosen Tetap PNS DPK yang ditempatkan di program
studi
c. Dosen Tetap di luar program studi
d. Dosen Tidak Tetap
e. Dosen Tamu, yaitu dosen di luar perguruan tinggi
yang karena keahliannya diundang untuk mengampu
mata kuliah tertentu dalam jangka waktu minimal satu
semester.
1. Persyaratan Umum:
Dosen UM Palopo harus
a. Berkewarganegaraan Indonesia yang sehat jasmani
dan rohani
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b. Berkualifikasi akademik minimal S2 atau yang
sesuai dengan persyaratan minimal yang ditetapkan
di program studi yang dibuktikan dengan ijazah
legal.
c. Memiliki kompetensi pendidik yang dibuktikan
yang dengan kepemilikan sertifikat pendidik
dan/atau sertifikat profesi.
d. Memiliki kemampuan teoritis dan praktis dalam
menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran, dan
usaha lain yang legal dalam upaya pencapaian visi
lembaga dan pencapaian kualifikasi standar
lulusan.
2. Persyaratan khusus
Secara khusus, dosen UM Palopo harus
1) Beragama Islam, dan mampu membaca Al-quran
2) Mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia, dan
berwawasan luas
3) Melaksanakan amanat persyarikatan untuk
mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah
4) Bersedia mengkhidmatkan diri minimal empat
hari dalam sepekan dan berpartisipasi aktif dalam
pengembangan program studi.
5) Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada
institusi, serta komitmen yang kuat untuk
memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni.
6) Aktif
dalam
kegiatan
Persyarikatan
Muhammadiyah
di
tingkat
Ranting/
Cabang/Daerah/Wilayah/Pusat/
Organisasi
Otonomi (Ortom).
3. Lain-lain
Dosen tamu dimungkinkan non-muslim dan atau
berkewarganegaraan asing bila UM Palopo/program
studi membutuhkan.
D

Kualifikasi Dosen dan
Isntruktur sesuai
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a. Program Diploma Tiga Kebidanan (DIII)
a. Dosen program DIII
kebidanan harus
berkualifikasi akademik paling rendah lulusan
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E

Beban Kerja Dosen
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magister atau magister terapan yang relevan
dengan program studi.
b. Dosen program Diploma
(DIII) dapat
menggunakan dosen bersertifikat yang relevan
dengan program studi dan berkualifikasi paling
rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
b. Program Sarjana (Srata 1; S1)
a. Dosen program sarjana harus berkualifikasi
akademik paling rendah lulusan magister atau
magister terapan yang relevan dengan program
studi.
b. Dosen program sarjana (S-1) dapat menggunakan
dosen bersertifikat yang relevan dengan program
studi dan berkualifikasi paling rendah setara
dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
2. Program Pasca Sarjana (Srata 2 dan 3)
a. Dosen program magister berkualifikasi akademik
strata 3 (Doktor)
b. Dosen program magister terapan harus
berkualifikasi akademik doktor terapan yang
relevan dengan program studi.
c. Dosen program magister dan program magister
terapan dapat menggunakan dosen bersertifikat
profesi yang relevan dengan program studi dan
berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan)
KKNI
d. Dalam hal mendesak, program studi di
pendidikan pasca sarjana dapat menggunakan
dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan
program studi dan berkualifikasi setara dengan
jenjang 9 (sembilan) KKNI.
e. Dosen yang ditugasi menjadi pembimbing utama
karya ilmiah di program doktor, dalam waktu 5
(lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling
sedikit dua karya ilmiah di jurnal internasional
bereputasi dan atau jurnal nasional bereputasi
Beban kerja dosen mencakup 3 kegiatan, yaitu:
1. Kegiatan pokok:
a. Perencanaan proses pendidikan dan pembelajaran.
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b. Pelaksanaan dan pengendalian proses pendidikan
dan pembelajaran yang telah direncanakan dengan
kewajiban hadir minimal 85 %.
c. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran sesuai
dengan prinsip-prinsip evaluasi.
d. Pembimbingan dan pelatihan mahasiswa sesuai
dengan bidang keahlian.
e. Beban kerja dosen sebagaimana pembimbing utama
dalam penelitian terstruktur dalam rangka
penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau
karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling
banyak 10 (sepuluh) mahasiswa/tahun
f. Penelitian bidang ilmu atau penelitian terapan.
g. Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan
bidang keahl.
h. Beban kerja sebagai penasehat akademik
masksimal 20 orang.
i. Beban kerja dosen tidak tetap maksimal 6
SKS/Pekan.
j. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan
mahasiswa.
k. Nisbah dosen dan mahasiswa 1 : 45 untuk program
studi bidang ilmu social dan budaya, atau 1 : 30
untuk program studi eksakta dan sains.
2. Kegiatan tugas tambahan
Melaksakan tugas manajerial sesuai dengan yg
ditugaskan oleh Rektor UM. Palopo misalnya menjadi
kepala program studi, sekrtearis, kepala UPT dan
kepala laboratorium.
3. Kegiatan penunjang
Melaksanakan kegiatan akademik non-perkuliahan
seminar, lokakarya, pelatihan, yang sesuai dengan
bidang ilmunya yang ditugaskan oleh Ketua UM .
Palopo.
F

Rasio Dosen
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a. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling
sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh
dosen
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b. Jumlah dosen tetap yang di tugaskan secara penuh
waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada
setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang
c. Rasio dosen ditentukan sebagai berikut
1. Program Sarjana, maksimal 1 : 33
2. Program Pascasarjana, maksimal 1 : 20
d. Dosen tetap sebagaimana dimaksud wajib memiliki
keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin
ilmu pada program studi.
e. Dosen tetap ditiap program yang memiliki
kepangkatan lektor kepala minimal 30%/program studi
f. Rasio tidak tetap terhadap seluruh dosen masksimal
30%
g. Tugas dosen tidak tetap harus sesuai dengan bidang
ilmu.
G

Tenaga Kependidikan

1) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik
paling rendah lulusan S.1 yang dinyatakan dengan
ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan
fungsinya
2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud
dikecualikan bagi tenaga administrasi
3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada
memiliki kualifikasi akademik paling rendah S1
4) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian
khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai
dengan bidang tugas dan keahliannya
5) Tenaga pustakawan 3 orang
6) Tenaga laboran, teknisi, dan programmer yang
memiliki sertifikasi profesi minimal 70%

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
1. Konsep

Standar sarana prasarana pembelajaran merupakan
kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai
dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam
rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

2. Komponen

1) Standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud
dalam pasal 31 paling sedikit terdiri atas:
a. Perabot;
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b. Peralatan pendidikan;
c. Media pendidikaan;
d. Buku, dan buku elektronik
e. Sarana teknologi informasi dan komunikasi;
f. Instrumentasi eksperimen;
g. Sarana olahraga;
h. Sarana berkesenian;
i. Sarana fasilitas umum;
j. Bahan habis pakai; dan
k. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan
2) Jumlah, jenis, dan spesikasi ditetapkan berdasarkan
rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik
metode dan bentuk pembelajaran, serta harus
menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan
pelayanan administrasi akademik
3) Standar prasarana pembelajaran paling sedikit atas:
a. Lahan;
b. Ruang kelas;
c. Perpustakaan;
d. Laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi;
e. Masjid/tempat ibadah
f. Tempat berolahraga;
g. Ruang untuk kesenian;
h. Ruang unit kegiatan mahasiswa;
i. Ruang pimpinan perguruan tinggi;
j. Ruang dosen;
k. Ruang tata usaha; dan
l. Fasilitas umum
m. Koperasi
4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf k meliputi:
a. Jalan
b. Parkir
c. Jalan akses kendaraan dan jalan akses pejalan kaki
d. Air;
e. Listrik;
f. Jaringan komunikasi suara; dan
g. Data.
h. Kantin
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1) Lahan yang yang dimiliki memiliki sertifikat hak milik
atas nama Persayrikatan Muhammadiyah.
2) Luas lahan untuk pendidirian UM Palopo 10.000
meter persegi.
3) Lahan yang terkait langsung dengan proses
pembelajaran berada dalam lingkungan secara
ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses
pembelajaran dengan memperhatikan adanya,
a. Jalan menuju kampus
b. Akses mendapatkan aliran listrik, telepon, dan
sarana lain
c. Bebas banjir
d. Drainase yang teratur
e. Memiliki peluang untuk proyek penghijauan dan
taman
f. Memiliki lapangan parkir
g. Memiliki lapangan olah raga/lapangan upacara
4) Penambahan, pegalihan, dan penjualan lahan harus
atas persetujuan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
5) Seluruh bangunan memiliki IMB
6) Bangunan UM Palopo memiliki standar kualitas
minimal kelas A atau setara.
7) Standar yang ditetapkan dalam pembangunan kampus
memenuhi unsur struktur bangunan antara lain :
a. Memiliki bukti standar dari konsultan
pembangunan yang kredibel
b. Tahan gempa
c. Bebas banjir
d. Memiliki akses penyelamatan diri dari bahaya
(gempa bumi, kebakaran, runtuh dll.)
e. Memiliki tempat berkumpul
f. Dirancang sesuai dengan pemanfaatan
8) Memiliki keselamatan dan kenyamanan kampus yang
memenuhi unsur antara lain :
a. Ada fasilitas pemadam kebakaran
b. Ada akses evakuasi
c. Ada alarm
d. Ada hidran
e. Memiliki lift yang standar untuk bangunan lebih
dari 3 tingkat
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f. Memiliki sanitasi
g. Memiliki tempat pembuangan limbah domestik,
maupun limbah khusus
h. Memiliki tempat sholat
i. Memiliki toilet yang terstandar
j. Memiliki genset
k. Seluruh ruangan kecuali toilet terpantau oleh
CCTV
l. Seluruh ruangan terdeteksi oleh alat pendeteksi
asap rokok
m. Seluruh ruangan dan area kampus tertentu
memiliki speaker yang terhubung ke pusat
informasi di ruang pelayanan administrasi.
9) Memiliki stndar fungsi ruangan meliputi:
a. Dibangun sesuai dengan peruntukan
b. Ada ventilasi udara
c. Pencahayaan yang cukup
d. Kesesuaian warna dinding
e. Luas ruangan sesuai kapasitas
10) Memiliki Mekanisme pemeliharaan dan perawatan
bangunan dilakukan melalui tahapan :
a. Pemeliharaan ringan
b. Pemeliharaan sedang
c. Pemeliharaan berat
d. Dilakukan berkala/rutin
e. Terdapat sarana pendukung pemeliharaan
4. Ketentuan Prasarana
Belajar dan Pelajaran

Ruang Belajar
a.
b.
c.
d.
e.

Minimal 42 m2
Memiliki AC yang berfungsi baik
Memiliki penerangan yang cukup
Rasio mahasiswa 1 : 30
Memiliki kelengkapan sarana (lihat indikator sarana)

Ruang Perpustakaan
a. Minimal 200 m2
b. Memiliki AC yang berfungsi baik
c. Memiliki standar penerangan yang sesuai untuk
membaca

58 Standar Mutu

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALOPO

STANDAR MUTU
d.

No. Dok : SM/02/LPMUMP/2020
Revisi : 01
Tanggal: 15 NOVEMBER 2019
Halaman 13 dari 157

Memiliki kelengkapan sarana (lihat indikator
sarana)

Ruang Kerja Pimpinan
a. Minimal 36 m2
b. Memiliki AC yang berfungsi baik
c. Memiliki penerangan yang cukup
d. Memiliki akses untuk penggunaan ICT yang lancar
e. Memiliki kelengkapan sarana (lihat indikator
sarana)
Ruang Laboratorium
a. Luas ruangan disesuaikan dengan spesifikasi
laboratorium
b. Memiliki AC yang berfungsi baik atau jenis
laboratorium tertentu AC harus selalu berfungsi
c. Memiliki penerangan yang cukup
d. Memiliki sarana sesuai dengan spesifikasi
laboratorium
Ruang Pelayanan Kesehatan

a.
b.
c.
d.
e.

Ukuran minimal 24 m2
Memiliki AC yang berfungsi baik
Memiliki penerangan yang cukup
Memiliki toilet minimal 1 (satu)
Memiliki sarana kesehatan yang terstandar
(ditentukan dalam standar tersendiri)

Ruang Organisasi Kemahasiswaan
a. Luas minimal memiliki 2 ruangan (minimal 42
m2/ruangan)
b. Setiap UKM memiliki satu ruangan di tingkat
institusi (ukuran 42 m2/ruangan)
c. IMM memiliki 1 ruangan di setiap komisariat
d. Setiap ruangan memiliki penerangan yang cukup
e. Memiliki sarana sesuai dengan spesifikasi setiap
organisasi
Ruang Konsultasi
a. Ukuran minimal 16 m2
b. Memiliki AC yang berfungsi baik
c. Terjangkau oleh CCTV
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Memiliki penerangan yang cukup
Memiliki sarana yang sesuai dengan spesifikasi
bimbingan konseling

Aula
a. Kampus UM Palopo memiliki minimal 1 aula
dengan luas minimal 400 m2
b. Memiliki AC yang berfungsi baik
c. Memiliki toilet yang terpisah antara pria dan wanita
d. Memiliki ruang operator
e. Memiliki ruang ganti pakaian
f. Memiliki gudang minimal 1 (satu)
Ruang Dosen
a. Setiap program studi memiliki minimal 1 ruang
dosen luas minimal 100 m2
b. Luas minimal ratio 1 : 4 m2/dosen
c. Memiliki AC yang berfungsi baik
d. Memiliki toilet untuk dosen pria dan wanita yang
terpisah
e. Memiliki penerangan yang cukup
f. Memiliki sarana yang cukup (lihat standar sarana)
Ruang Badan/Lembaga/Pusat Kajian
a. Luas minimal 24 m2
b. Memiliki AC yang berfungsi baik
c. Memiliki penerangan yang cukup
d. Mempunyai kelengkapan sarana sesuai dengan
spesifikasi badan/ lembaga/pusat kajian
Ruang Pelayanan Adminitrasi
a. Luas minimal 42 m2/ruangan
b. Memiliki AC yang berfungsi baik
c. Memiliki penerangan yang cukup
d. Memiliki sarana yang cukup (lihat standar sarana)
Ruang Promosi
a. UM . Palopo memiliki 1 ruang
b. Luas ruangan minimal 24 m2
c. Memiliki AC yang berfungsi baik
d. Memiliki penerangan yang cukup
e. Memiliki sarana informasi PTM secara lengkap
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Memiliki sarana yang cukup (lihat standar sarana)

Lapangan Bulutangkis/Volly
a. Luas ruangan sesuai dengan bidang olah raganya.
b. Outdoor
c. Tribun penonton
d. Memiliki penerangan cukup (malam hari)
e. Tersedia ruang ganti
Ruang Kesenian
a. Luas ruangan minimal 42m2
b. Memiliki AC yang berfungsi baik
c. Memiliki penerangan yang cukup
d. Memiliki kelengkapan sarana (lihat indikator
sarana)
Masjid
a. Luas minimal 400 m2
b. Memiliki ventilasi udara yang cukup
c. Memiliki penerangan yang memadai
d. Memiliki sarana pengeras suara yang standar
e. Memiliki sesuai tempat wudhu dan toilet yang
terpisah antara pria dan wanita
f. Memiliki alarm
g. Memiliki alat pemadam kebakaran
h. Terpantau CCTV
i. Ada petunjuk jalur evakuasi (keselamatan)
Koperasi
a. Memiliki 1 ruang koperasi
b. Luas ruangan minimal 24 m2
c. Memiliki AC yang berfungsi baik
d. Memiliki penerangan yang cukup
e. Memiliki sarana yang sesuai dengan standar
minimal pertokoan
Kantin
a. Memiliki kantin dengan ratio 1 : 300 mahasiswa
b. Memiliki ventilasi udara yang baik
c. Memiliki penerangan yang cukup
d. Memiliki drainase yang baik
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Memiliki sarana yang sesuai dengan spesifikasi
kantin

Pos Keamanan
a. Memiliki minimal 1 ruang pos keamanan
b. Luas ruangan minimal 24 m2
c. Memiliki ventilasi udara yang cukup
d. Memiliki penerangan yang cukup
e. Memiliki alarm
f. Memiliki alat pemadaman kebakaran
g. Terpantau oleh CCTV
Dapur
a. Luas minimal 24 m2
b. Memiliki ventilasi udara yang baik
c. Memiliki penerangan yang cukup
d. Memiliki sarana pemadam kebakaran
e. Memiliki kelengkapan dapur yang cukup
Gudang
a. Luas disesuaikan dengan kebutuhan
b. Memiliki ventilasi udara yang cukup
c. Memiliki penerangan yang cukup
d. Terjangkau oleh sarana pengangkutan barang
e. Memiliki alat pemadam kebakaran
f. Memiliki alarm
Toilet
a. Perbandingan jumlah toilet antara wanita dan pria
disesuaikan dengan perbandingan jumlah
mahasiswa.
b. Senantiasa bersih dan terawat
c. Memiliki penerangan yang cukup
d. Terjamin keamanannya
5. Prasarana bagi
Mahasiwa Berkebutuhan
Khusus
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1) UM Palopo belum menyediakan sarana dan prasarana
yang dapat diakses oleh mahasiswa yang
berkebutuhan khusus
2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud terdiri
atas:
a. Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam
bentuk suara;
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b. Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;
c. Jalur pemandu (guiding book) di jalan atau koridor
dilingkungan kampus;
d. Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk
peta/denah timbul; dan
e. Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
f. Lift bagi mahasiswa berkebutuhan khusus
6. Perpustakaan

7. Sistem Informasi
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1. Memiliki judul buku minimal sesuai dengan bidang
ilmu :
a. Program sarjana : 200 buku/program studi
b. Program magister : 500 buku/program studi
c. Memiliki e-book yang bisa diakses
2. Berlangganan jurnal ilmiah nasional terakreditasi
minimal 3 jurnal/program studi
3. Berlangganan jurnal ilmiah terakreditasi internasional,
minimal 2 jurnal/program studi
4. Setiap program studi memiliki dan menerbitkan jurnal
yang dikelola oleh program studi satu jurnal.
5. Berlangganan e-journal minimal 2 journal/program
studi
6. Berlangganan majalah ilmiah sesuai dengan kebutuhan
prodi minimal 1 majalah/prodi.
7. Memiliki prosiding minimal 9 prosiding/program studi
8. Mempunyai koleksi disertasi yang sesuai dengan
program studi minimal 3 disertasi/prodi
9. Mempunyai koleksi tesis yang sesuai dengan program
studi minimal 6 tesis/prodi
10. Mempunyai koleksi skripsi rogram studi/tugas akhir
sesuai dengan program studi minimal 200 skripsi
program studi/prodi
1) Memiliki perangkat keras dan infrastruktur meliputi
server, client, infrastruktur jaringan LAN/WAN),
konektivitas internet, pronter, image scanner, kamera
digital
2) Memiliki aplikasi sistem informasi antar muka
pemakai, beck-end, kritreria kualitas layanan.
3) Memiliki sistem informasi yang menunjang aplikasi
belajar yang mutkahir, adaptif, dan continuous.
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4) Memiliki program pelatihan pemakai
5) Memiliki SDM terdiri atas user, sistem analis,
programmer aplikasi, programmer database, web
desainer, spesislais jaringan.
6) Menambahkan chip pada KTA dosen dan alat untuk
mendeteksinya termasuk software untuk mendukung
agar ada kemudahan bagi mahasiswa yang ingin
berkonsultasi.
G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
1. Terminologi
a. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria
minimal
tentang
perencanaan,
pelaksanaan,
pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi,
serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat
program studi.
b. Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana
dimaksud harus mengacu pada standar kompetensi
lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses
pembelajaran,
standar
dosen
dan
tenaga
kependidikan, serta standar sarana dan prasarana
pembelajaran
2. Pelaksanaan
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a. Pelaksanaan standar pengelolaan dilakukan oleh unit
Pengelola program studi dan perguruan tinggi.
b. Unit pengelola program studi sebagaimana dimaksud
wajib :
1) Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana
pembelajaran dalam setiap mata kuliah mencakup :
a) Penyusunan dan penyempurnaan kurikulum
b) Penyusunan rencana kerja program studi setiap
semester
c) Penyusunan silabus dan RPS setiap mata
kuliah
d) Penyusunan bahan ajar
e) Monitoring
atau
pemantauan
proses
pembelajaran
f) Evaluasi dan penyempurnaan pembelajaran
2) Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai
standar isi, standar proses, standar penilaian yang
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telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian
pembelajaran lulusan.
3) Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan
suasana akademik dan budaya mutu yang baik
seperti
a) Proses pembelajaran menggunakan berbagai
sumber belajar berbasis teknologi informasi
b) Proses pembelajaran menggunakan pendekatan
Student centre Learning (SCL) atau sejenisnya.
c) Melakukan seminar, simposium, bedah buku,
lokakarya, penelitian bersama dan studi
lapangan minimal 1 kali setiap semester.
d) Mengundang pakar dari luar perguruan tinggi
untuk berbagai kegiatan ilmiah, minimal 4 kali
setiap tahun
e) Memiliki kebijakan tentang otonomi keilmuan
kebebasan akademik, dan mimbar akademik
f) Memiliki kebijakan tentang pembimbingan
akademik dengan komponen:
(1) Tujuan Pembimbingan
(2) Pelaksanaan pembimbingan
(3) Materi pembimbingan
(4) Kesulitan dan solusinya
(5) Manfaat pembimbingan
g) Memiliki panduan pelaksanaan penelitian dan
h) penyusunan karya tulis LTA/skripsi/tesis
4) Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi
secara periodik dalam rangka menjaga dan
meningkatkan mutu proses pembelajaran dengan
cara:
a. Melaksanakan rapat program studi minimal
satu kali setiap pertengahan semester.
b. Melakukan survei kepuasan mahasiswa setiap
semester.
c. Memantau laporan berita acara perkuliahan
setiap akhir pekan.
d. Melakukan survey kinerja dosen setiap
semester
5) Melaporkan hasil program pembelajaran secara
periodik sebagai sumber data dan informasi dalam
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pengambilan
keputusan
perbaikan
pengembangan mutu pembelajaran.

dan

3. Kebijakan

UM Palopo dalam melaksanakan standar pengelolaan
sebagaimana dimaksud wajib:
a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan
operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat
diakses oleh sivitas akademika, pemangku
kepentingan, dan dapat dijadikan pedoman bagi
program studi dalam melaksanakan program
pembelajaran.
b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis
dan program pendidikan yang selaras dengan capaian
pembelajaran lulusan; dengan cara:
1) Setiap program studi melakukan proses
pembelajaran dengan Sistem Kredit Semester.
2) Setiap semester minimal 12 minggu dan maksimal
16 minggu.
3) Proses pembelajaran terdiri atas perkuliahan tatap
muka, atau seminar, atau praktikum atau praktek

4. Peningkatan Mutu

Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program
studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara
berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan
misi perguruan tinggi

5. Pemantauan

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan
program
studi
dalam
melaksanakan
kegiatan
pembelajaran dengan system MCS, yaitu:
a. Monitoring:
mengamati
langsung
aktivitas
pembelajaran
b. Controlling: memeriksa dokumen pembelajaran
c. Surveilance: evaluasi ke lapangan

6. Panduan

Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi,
pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan
kegiatan pembelajaran dan dosen

7. Laporan Kinerja
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a. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam
menyelenggarakan program pembelajaran paling
sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
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b. Menyampaikan laporan kinerja dosen ke Ketua UM
Palopo
c. Menyampaikan laporan kinerja tenaga kependidikan
H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
1. Terminologi
Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria
minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi
dan biaya operasianal yang disusun dalam rangka
pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Biaya Investasi

Biaya investasi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud
merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk :
a. pengadaan sarana dan prasarana,
b. pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada
UM. Palopo

3. Biaya operasional

a. Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana
dimaksud merupakan bagian dari biaya pendidikan
tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan
pendidikan yang mencakup :
1. Biaya dosen, biaya tenaga kependidikan,
2. Biaya bahan bahan operasional pembelajaran,
3. Biaya operasional tak langsung.
4. Biaya menajemen
b. Standar satuan biaya opersional
Biaya pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud di atas
pada biaya operasional ditetapkan per mahasiswa per
tahun yang disebut dengan standar satuan biaya
operasional pendidikan tinggi.
c. Standar satuan biaya operasional pendidikan di UM .
Palopo ditetapkan secara periodik oleh BPH dengan
mempertimbangkan:
1. Jenis program studi;
2. Tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program
studi;
3. Kecenderungan peminatan atas program studi itu.
4. Indeks kemahalan wilayah;
d. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi
sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi penyusunan
rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB)
tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh
mahasiswa.
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e. Standar biaya operasional permahasiswa pertahun
minimal sebagai berikut :
- Diploma Tiga Kebidanan
- Program Sarjana 18 juta/mhs/tahun
- Program Magister 21 juta/mhs/tahun
4. RAPB

5. Sistem Pembiayaan
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d. RAPB disusun derngan mengikut sertakan berbagai
komponen diperguruan tinggi
e. RAPB disusun oleh tim pakar dari dalam atau dari luar
UM Palopo
f. RAPB disahkan oleh senat UM Palopo sebelum
diajukan ke Majelis diktilitbang
g. RAPB UM Palopo wajib disahkan oleh Majelis
diktilitbang PP Muhammadiyah.
1. UM Palopo wajib mempunyai sistem pencatatan biaya
dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan
ketentuan Majelis Diktilitbang sampai pada satuan
program studi;
2. Melakukan analisis biaya opersional pendidikan tinggi
sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan
anggaran tahunan UM Palopo yang bersangkutan; dan
3. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar
satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun
anggaran.
4. BPH wajib mengupayakan pendanaan pendidikan
tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan
yang diperoleh dari mahasiswa.
5. Komponen pembiyaan lain di luar biaya pendidikan
antara lain:
a. Hibah;
b. Jasa layanan profesi;
c. Dana lestari dari alumni dan filantropis; dan atau
d. Kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.
e. Usaha-usaha lain yang legal dan halal
6. UM Palopo wajib menyusun kebijakan, mekanisme,
dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain
secara akuntabel dan transparan dalam rangka
peningkatan kualitas pendidikan.
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STANDAR PENELITIAN
ASPEK

INDIKATOR

A. STANDAR HASIL PENELITIAN
HASIL
1) Hasil penelitian diarahkan dalam rangka :
PENELITIAN
a. Pengembangan ilmu pengetahuan jiwa kewirausahaan
dan teknologi
b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
c. Peningkatan iman dan taqwa
2) Hasil penelitian merupakan produk yang memiliki ciri :
a. Memenuhi kaidah ilmiah dan metode ilmiah
b. Sistematis
c. Sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
3) Hasil penelitian sejalan dengan capaian pembelajaran yang
dirumuskan oleh program studi.
4) Hasil penelitian wajib disebarluaskan melalui
a. Seminar yang dilaksanakan minimal oleh program studi
yang dihadiri oleh peserta dari perguruan tinggi lain,
minimal 1 kali dalam 1 semester.
b. Seminar nasional yang dilaksanakan minimal oleh
program studi yang dihadiri oleh peserta dari perguruan
tinggi lain, minimal 1 kali dalam setahun.
c. Hasil penelitian dipublikasikan dalam buku dan prosiding
yang ber ISBN, jurnal ilmiah, diutamakan jurnal ilmiah
terakreditasi nasional dan jurnal ilmiah internasional.
d. Hasil penelitian kompetitif internal dipublikasikan di
jurnal terakreditasi nasional.
e. Hasil penelitian diproses untuk mendapatkan HAKI
B. STANDAR ISI PENELITIAN
Jumlah
Jumlah hasil penelitian dosen yang wajib dipenuhi oleh setiap
Penelitian
dosen UM Palopo:
a. Penelitian yang dilakukan oleh dosen UM Palopo minimal 1
judul penelitian per dosen / Tahun
b. Penelitian yang berskala lokal termasuk yang dibiayai UM
Palopo, 1 kali setiap semester.
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c. Hasil penelitian yang bersifat rahasia dan tidak
mengganggu kepentingan umum dijadikan dokumen untuk
digunakan bila dibutuhkan.
Kedalaman dan
Keluasan Materi

a. Dari aspek kedalaman dan keluasan materi penelitian,
penelitian dibagi atas dua jenis, yaitu penelitian dasar dan
penelitian terapan.
b. Penelitian dasar harus berorientasi pada produk berupa
penjelasan atau penemuan dalam rangka mengantisipasi
suatu fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
c. Penelitian terapan harus berorientasi pada pengembangan
produk berupa inovasi serta pengembangan iptek yang
bermanfaat bagi masyarakat dan dunia usaha/industri.
d. Materi penelitian harus
mencakup kepentingan
pengembangan kampus, persyarikatan Muhammadiyah,
dan kepentingan bangsa.

Prinsip
Penelitian

a. Kemanfaatan, berguna untuk pengembangan keilmuan,
pengembangan kampus, persyarikatan Muhammadiyah dan
bangsa.
b. Kemutakhiran,
materi
penelitian
sesuai
dengan
perkembangan zaman.
c. Mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

C. STANDAR PROSES PENELITIAN
Kegiatan
Kegiatan Penelitian harus memenuhi kaidah-kaidah dan
metode ilmiah yang sistematis sesuai dengan otonomi
keilmuan dan budaya akademik.
Pengajuan
proposal

70 Standar Mutu

a. Pengajuan proposal oleh ketua tim peneliti setelah
mendapat persetujuan dari ketua program studi terutama
dari aspek subtansi penelitian.
b. Pengajuan proposal telah didiskusikan di program studi
c. Prosedur selanjutnya sesuai dengan ketentuan dari
Lemlitbang atau sesuai dengan pihak lain yang mendanai.
d. Lemlitbang akan mengajukan proposal yang terkumpul ke
Pimpinan untuk mendapatkan persetujuan pendanaan dan
reviewer.
e. Bagi penelitian yang dibiayai oleh perguruan tinggi, akan
ditelaah oleh reviewer yang ditetapkan oleh ketua lembaga
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penelitian dan pengembangan perguruan tinggi, dan
diketahui oleh pimpinan perguruan tinggi.
Pelaksanaan
penelitian

a. Penelitian mulai dilakukan setelah ada penandatanganan
kontrak kerja dengan pihak yang mendanai.
b. Penelitian mandiri dilakukan setelah ada persetujuan dari
ketua lembaga penelitian.

Monitoring dan
Evaluasi

a. Peneliti wajib melaporkan kemajuan secara tertulis kepada
ketua Lemlitbang dalam bentuk laporan kemajuan
penelitian.
b. Laporan kemajuan penelitian diserahkan setelah 3 bulan
pencairan dana tahap I.
c. Peneliti yang mendapatkan hibah DIKTI harus memenuhi
kewajiban semua persyaratan yang diajukan oleh DIKTI
dan menandatangani perjanjian diatas materai dengan ketua
lemlitbang untuk memenuhi semua persyaratan hibah
DIKTI

Laporan hasil
penelitian

a. Hasil penelitian yang dilaporkan ke Lemlitbang diketahui
oleh ketua program studi.
b. Laporan hasil penelitian disertakan dengan artikel jurnal
ilmiah, dalam bentuk soft file.
c. Laporan penelitian merupakan dokumen dan bukti fisik
untuk akreditasi program studi, serta berbagai kebutuhan
sumber informasi ilmiah lainnya.
d. Artikel ilmiah dapat dijadikan bahan publikasi berupa buku,
prosiding, jurnal ilmiah baik internal maupun eksternal yang
mempunyai ISSN/ISBN.
e. Artikel Ilmiah yang tidak dipublikasikan dalam jurnal dan
prosiding, akan dipublikasikan melalui e-journal di
perguruan tinggi masing-masing.
f. Hasil penelitian dapat dijadikan dasar pengambilan
kebijakan program studi dan kegiatan pengabdian
masyarakat
g. Perguruan Tinggi memfasilitasi dan penerbitan buku dari
hasil penelitian.

D. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
Proses
Penilaian penelitian dilakukan sejak proposal diajukan,
Penilaian
pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi penelitian,
sampai dengan laporan penelitian.
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Penilaian dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan
unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, dan
original
a. Edukatif: penilaian dilakukan untuk memotivasi peneliti
agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.
b. Objektif: penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang
bebas dari pengaruh subjektivitas.
c. Akuntabel: penilaian dilakukan dengan kriteria dan
prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
d. Transparan: penilaian yang sesuai dengan prosedur dan
hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku
kepentingan.
e. Original : penilaian didasarkan atas keaslian penelitian
(bukan plagiasi).

Instrumen
Penilaian

UM Palopo membuat instrumen penilaian yang relevan,
akuntabel, dan representatif.

Ketentuan Lain

UM Palopo memiliki ketentuan tersendiri tentang penelitian
yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan
laporan tugas akhir, skripsi dan tesis.

E. STANDAR PENELITI
Peneliti
a. Peneliti adalah dosen tetap UM Palopo yang memiliki
kemampuan penguasaan metodologi penelitian sesuai
dengan bidang keilmuan.
b. Dosen yang mengajukan proposal penelitian adalah dosen
tetap UM Palopo dan dapat dilakukan secara perseorangan
atau berkelompok.
c. Dosen tidak tetap hanya diperkenankan menjadi anggota
kelompok dalam kegiatan penelitian kelompok dan hanya
satu judul penelitian dalam satu tahun.
d. Terkait dengan regulasi atau kebijakan Dalam
pertimbangan tertentu calon dosen tetap dapat melakukan
kegiatan penelitian setelah mendapat persetujuan dari
Rektor UM Palopo.
e. Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan
melakukan kegiatan penelitian.
f. Dosen tetap yang sedang cuti, tidak diperkenankan
melakukan kegiatan penelitian.
g. Dosen, karena satu dan lain hal berhenti sebagai dosen tetap
di perguruan tinggi, maka hasil penelitian yang dibiayai
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oleh perguruan tinggi tidak boleh digunakan pada
perguruan tinggi lain.
h. Jumlah peneliti dalam satu kelompok maksimal 5 (lima)
orang. Dalam pertimbangan tertentu dapat melebihi 5 (lima)
orang setelah mendapat persetujuan tim reviewer.
i. UM Palopo memiliki ketentuan tersendiri tentang penelitian
yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan
laporan tugas akhir, skripsi, dan tesis
Reviewer

a. Dosen tetap atau pakar yang memiliki reputasi di bidang
penelitian yang ditandai dengan jumlah penelitian yang
dilakukan minimal 3 (tiga) dalam tiga tahun terakhir di
tingkat lokal, dan atau 2 (dua) dalam tiga tahun terakhir di
tingkat nasional, dan atau 1 (satu) dalam tiga tahun terakhir
di tingkat internasional.
b. Dosen tetap atau pakar yang pernah menjadi narasumber
dalam seminar, kongres, atau kolokium minimal 1 kali
setiap tahun.
c. Dosen tetap yang pernah menulis buku ilmiah yang sesuai
dengan bidang ilmunya.
d. Reviewer memiliki latar belakang keilmuan yang sesuai
dengan proposal yang dinilai

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
Konsep
a. Dalam melakukan penelitian, peneliti dapat menggunakan
Fasilitas
fasilitas yang terkait dengan bidang ilmu, proses
pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
b. Fasilitas yang digunakan dalam penelitian harus relevan
dengan bidang penelitian.
Kriteria Sarana
dan Prasarana
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a. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam penelitian
harus memenuhi standar :
1. Keselamatan kerja
2. Kesehatan
3. Kenyamanan
4. Keamanan peneliti
5. Keamanan masyarakat setempat
6. Efektif, efisien, dan lengkap
b. Lembaga Penelitian dan Pengembangan harus memiliki
kantor yang representatif yang minimal memiliki
1. Ruang kerja pimpinan dan staf
2. Ruang sekretariat
3. Ruang rapat
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4. Gudang penyimpanan hasil penelitian yang memadai
5. Lemari secukupnya
6. Komputer dan kelengkapannya
7. Scaner
8. LCD
9. ATK
10. Akses internet (WiFi)
c. Lembaga Penelitian memiliki akses mendapatkan informasi
terkait dengan penelitian dan mempublikasikan hasil
penelitian ke berbagai pihak yang difasilitasi dengan
jaringan teknologi informasi yang memadai.
d. Lembaga penelitian memiliki kendaraan operasional untuk
memudahkan mobilitas
G. PENGELOLAAN PENELITIAN
Kebijakan
Memiliki kebijakan tentang unit kerja yang bertanggungjawab
tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan,
dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dan publikasi
nasional dan internasional
Struktur
Organisasi
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a. Memiliki struktur organisasi yang bertugas untuk
mengelola penelitian dengan nama lembaga penelitian dan
pengembangan.
b. Lembaga Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh
seorang KepalaLembaga dibantu oleh seorang sekretaris
lembaga.
c. Kepala
lembaga
penelitian
dan
pengembangan
bertanggungjawab atas kegiatan penelitian dan publikasi.
d. Kepala lembaga penelitian dan pengembangan secara rutin
mengevaluasi dan menginformasikan hasil penelitian dan
publikasi ilmiah yang dilakukan oleh civitas akademika di
lingkungan UM Palopo
e. Sekretaris lembaga penelitian dan pengembangan bertugas
menginventarisir hasil-hasil penelitian, mencari informasi
tentang kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah baik skala
nasional maupun internasional untuk disosialisasikan
kepada para dosen di lingkungan UM Palopo
f. Kepala dan sekretaris lembaga penelitan dan publikasi
ilmiah memiliki standar sebagai berikut:
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1) Kualifikasi
dan
kompetensi
Anggota
Muhammadiyah yang mengamalkan syari’at Islam
dengan baik, berakhlak mulia, dan berwawasan luas,
dibuktikan dengan kartu anggota Muhammadiyah
minimal 2 tahun dan aktif di organisasi
Muhammadiyah.
2) Pendidikan minimal magister.
3) Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat.
4) Jabatan Akademik minimal Lektor.
5) Berstatus dosen tetap yang sudah bertugas sekurangkurangnya 4 tahun.
6) Mempunyai loyalitas tinggi terhadap UM Palopo
dan berkomitmen untuk memajukan penelitian
ilmiah di UM Palopo
7) Diutamakan memiliki reputasi penelitian tingkat
nasional.
8) Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di
perguruan tinggi lain
Uraian Tugas

a. Menyusun dan mengembangkan rencana program
penelitian dan publikasi sesuai renstra UM Palopo
b. Menyusun dan mengembangkan peraturan panduan dan
sistem penjaminan mutu internal di bidang penelitian dan
publikasi.
c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan publikasi
d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
penelitian dan publikasi
e. Melakukan diseminasi hasil penelitian
f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti
g. Memfasilitasi peneliti dalam penulisan artikel ilmiah, dan
perolehan kekayaan intelektual.
h. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi
i. Melaporkan hasil kegiatan penelitian kepada pihak
pemberi dana, dan pihak-pihak lain yang terkait.

Panduan
Lembaga
Penelitian

a. Memiliki Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan
Publikasi
b. Memiliki renstra penelitian dan publikasi
c. Memiliki panduan penelitian
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d. Memiliki acuan pendanaan penelitian yang dilakukan oleh
civitas akademika
e. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau
fungsi penelitian.
f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau
fungsi penelitian.
g. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian di
lembaga lain dengan program kerjasama.
h. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah,
jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
i. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi
penelitian paling sedikit melalui PDPT dan badan
akreditasi.
H. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
Kebijakan
a. Memiliki kebijakan formal tentang pelaksana penelitian,
pembiayaan di bidang penelitian, meliputi sumber biaya,
besarnya biaya, penggunaan, dan model laporan
penggunaan biaya.
b. Biaya penelitian internal yang didanai oleh kampus melalui
LPPM diberikan sebesar Rp. 10.000.000 per judul proposal
c. Penelitian yang telah disetujui namun tidak selesai sesuai
kontrak dapat dilanjutkan 3 bulan berikutnya, apabila tetap
tidak selesai dilakukan pengembalian dana sebesar 100%
Penggunaan
Biaya
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a. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
1. Perencanaan penelitian,
2. Pelaksanaan penelitian,
3. Pembelian barang habis pakai,
4. Penyewaan peralatan penunjang penelitian,
5. Pengendalian penelitian
6. Pemantauan dan evaluasi penelitian,
7. Pelaporan penelitian
8. Diseminasi hasil penelitian
b. Memiliki mekanisme pendanaan dan pembiayaan
penelitian.
c. Memiliki dana pengelolaan lembaga penelitian untuk
membiayai
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1. Manajemen penelitian terdiri atas seleksi proposal,
pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan
diseminasi hasil penelitian.
2. Peningkatan kapasitas peneliti dalam bentuk pelatihan,
workshop, dan lain-lain.
3. Insentif bagi publikasi ilmiah/ dan buku ajar yang ber
ISSN sebesar Rp. 4.000.000 / judul di berikan oleh pihak
Institusi.

V.

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO

ASPEK

INDIKATOR

A. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Hasil Pengabdian
a. Hasil pengabdian kepada masyarakat diarahkan dalam
rangka
1. Menerapkan IPTEK sesuai panduan yang ada dan
terbaru
2. Mengamalkan IPTEK sesuai dengan panduan yang ada
dan terbaru
3. Membudayakan IPTEK kepada masyarakat yang
sesuai kharakteristiknya
4. Ikut membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat
melalui penerapan IPTEK
5. Pengamalan IPTEK mendorong Peningkatan Iman dan
Taqwa
6. Pengamalan
IPTEK
tidak
memunculkan
penyimpangan Iman dan Taqwa
7. Menerapkan atau memanfaatkan IPTEK sebagai
tindak lanjut hasil penelitian
b. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan produk
yang memiliki ciri :
1. Memiliki kemampuan menyelesaikan masalahmasalah yang dihadapi masyarakat dengan
memanfaatkan keahlian civitas akademika yang
relevan.
2. Pengembangan IPTEK yang ada di masyarakat
3. Berupa pemanfaatan teknologi tepat guna
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4. Berupa bahan pengembangan IPTEK
5. Dapat menjadi bahan ajar atau modul pelatihan untuk
pengayaan sumber belajar.
c. Hasil pengabdian kepada masyarakat wajib disebarluaskan
melalui
1. Seminar yang dilaksanakan secara internal dan dihadiri
unsur dosen dan mahasiswa
2. Seminar yang dilaksanakan minimal oleh Program
Studi yang dihadiri oleh peserta dari Perguruan Tinggi
lain yang relevan dengan bidang Program Studi.
3. Dipublikasikan dalam buku, prosiding, jurnal ilmiah,
diutamakan jurnal ilmiah terakreditasi dan jurnal
ilmiah internasional.
4. Diproses untuk mendapatkan HaKI dan hak paten.
Jumlah hasil
pengabdian kepada
masyarakat

Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat oleh dosen yang
wajib dipenuhi oleh setiap dosen UM Palopo
a. Pengabdian kepada masyarakat
yang berskala
internasional minimal 1 kegiatan setiap tiga tahun.
b. Pengabdian kepada masyarakat yang berskala nasional,
minimal 1 kali setiap 2 tahun.
c. Pengabdian kepada masyarakat yang berskala lokal
termasuk yang dibiayai kampus, minimal 1 kali setiap
semester.

B. STANDAR ISI PEGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Kedalaman dan
Isi kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib
Keluasan
memperhatikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian,
hasil penelitian, atau pengembangan IPTEK yang sesuai
dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
Kriteria Isi
Pengabdian kepada
Masyarakat
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Isi pengabdian pada masyarakat meliputi:
a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan
dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.
b. Pengembangan IPTEK dalam rangka pemberdayaan
masyarakat.
c. Peningkatan iman dan taqwa.
d. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam
rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan
masyarakat.
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e. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau
rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung
oleh masyarakat, dunia usaha, atau industri.
C. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Batasan
Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi
kaidah-kaidah dan metode ilmiah yang sistematis sesuai
dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
Pengajuan proposal

a. Pengajuan proposal oleh ketua tim Pengabdian kepada
masyarakat setelah mendapat persetujuan dari ketua
program studi terutama dari aspek subtansi Pengabdian
kepada masyarakat.
b. Pengajuan proposal setelah didiskusikan di program studi
c. Prosedur selanjutnya sesuai dengan ketentuan dari
Lemlitbang atau sesuai dengan pihak lain yang mendanai.
d. Bagi penelitian yang dibiayai oleh UM Palopo, akan
ditelaah oleh reviewer yang ditetapkan oleh rektor UM
Palopo, berdasarkan rekomendasi Ketua Lembaga
Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kompetensi
dan pengalamannya dalam bidang pengabdian
masyarakat.
e. Reviewer yang ditunjuk untuk menelaah proposal
disesuaikan dengan bidang ilmu proposal yang diajukan

Pelaksanaan
Pengabdian kepada
masyarakat

a. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat mulai dilakukan
setelah ada penandatangan kontrak kerja dengan pihak
yang mendanai.
b. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat mandiri
dilakukan setelah ada persetujuan dari ketuan lembaga
Pengabdian kepada masyarakat dan ketua program studi.
a. Dilakukan mulai satu bulan setelah kegiatan dilakukan.
b. Kewajiban peneliti melaporkan kemajuan secara lisan atau
tertulis kepada ketua program studi mengenai kemajuan
kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.
a. Hasil Pengabdian kepada masyarakat dilaporkan setelah
diseminarkan di program studi.
b. Laporan hasil Pengabdian kepada masyarakat disertakan
dengan artikel ilmiah, berupa ringkasan hasil Pengabdian
kepada masyarakat.

Monitoring dan
Evaluasi
Laporan hasil
Pengabdian kepada
masyarakat
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c. Laporan Pengabdian kepada masyarakat merupakan
dokumen dan bukti fisik untuk akreditasi program studi,
serta berbagai kebutuhan sumber informasi ilmiah lainnya.
d. Artikel ilmiah dapat dijadikan bahan publikasi berupa
buku, prosiding, jurnal ilmiah baik internal maupun
eksternal.
e. Hasil Pengabdian kepada masyarakat dapat dijadikan dasar
pengambilan kebijakan program studi atau kegiatan
peneletian lanjutan.
f. UM Palopo memfasilitasi penerbitan buku dari hasil
Pengabdian kepada masyarakat
D. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Proses Penilaian
a. Penilaian Pengabdian kepada masyarakat dilakukan sejak
proposal diajukan, pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat, monitoring dan evaluasi pengabdian, sampai
dengan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
b. Penilaian terhadap proposal ditindaklanjuti dengan
perbaikan terhadap proposal
c. Pelaporan hasil sesuai dengan panduan yang ditetapkan
lembaga pengabdian dengan bukti dokumen pelaksanaan
yang relevan
d. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pihak LPPM
dibantu reviewer terkait.
Unsur
Penilaian
dilakukan
secara
terintegrasi
dengan
memperhatikan unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan
transparan.
a. Edukatif: penilaian dilakukan untuk memotivasi pelaksana
pengabdian agar terus meningkatkan mutu kegiatan
Pengabdian kepada masyarakat.
b. Objektif: penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang
bebas dari pengaruh subjektivitas.
c. Akuntabel: penilaian dilakukan dengan kriteria dan
prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana kegiatan
Pengabdian kepada masyarakat.
d. Transparan: penilaian yang sesuai dengan prosedur dan
hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku
kepentingan dan pelaksana pengabdian
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Instrumen

Perguruan tinggi membuat instrumen penilaian yang relevan,
akuntabel, dan representatif yang mengacu pada pranata
pendidikan tertinggi yang berlaku.

Kriteria

Kriteria minimal penilaian hasil kegiatan Pengabdian kepada
masyarakat mencakup:
a. Tingkat kepuasan masyarakat sasaran–luaran yang terukur
b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan
masyarakat sasaran.
c. Dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan
d. Terciptanya sumber belajar dan/atau pembelajaran serta
pematangan
sivitas
akademika
sebagai
hasil
pengembangan iptek serta jiwa enterprenuer
e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan
yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

E. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Pelaksana
a. Pelaksana kegiatan Pengabdian kepada masyarakat adalah
dosen tetap UM Palopo yang memiliki kemampuan tingkat
penguasaan lapangan, mitra yang menjadi tempat
pengabdian dan kebutuhan mitra serta sesuai dengan
bidang keilmuan.
b. Dosen yang mengajukan proposal Pengabdian kepada
masyarakat adalah dosen tetap UM Palopo dapat secara
perseorangan atau berkelompok.
c. Dosen tidak tetap hanya boleh menjadi anggota kelompok
dalam kegiatan Pengabdian kepada masyarakat kelompok
dan hanya boleh satu judul Pengabdian kepada masyarakat
dalam satu tahun.
d. Dalam pertimbangan tertentu calon dosen tetap dapat
melakukan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat
setelah mendapat persetujuan dari Ketua UM Palopo, dan
hanya menjadi anggota kelompok.
e. Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan
melakukan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat
setelah mendapat persetujuan dari kaprodi.
f. Dosen tetap yang sedang cuti tidak diperkenankan
melakukan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.
g. Dosen karena satu dan lain hal berhenti sebagai dosen tetap
di UM Palopo, hasil Pengabdian kepada masyarakat yang
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dibiayai oleh UM Palopo tidak boleh digunakan pada
perguruan tinggi lain.
Jumlah pelaksana dalam satu kelompok maksimal lima
orang.
Dalam pertimbangan tertentu dapat melebihi lima orang
setelah mendapat persetujuan tim reviewer.
Memiliki salah satu persyaratan sebagai berikut:
1. Dosen atau pakar yang memiliki reputasi di bidang
Pengabdian kepada masyarakat yang ditandai dengan
jumlah kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang
dilakukan minimal 3 (tiga) dalam tiga tahun terakhir di
tingkat lokal, 2 (dua) dalam tiga tahun terakhir di
tingkat nasional, 1 (satu) dalam tiga tahun terakhir di
tingkat internasional.
2. Dosen atau pakar yang pernah menjadi nara sumber
dalam seminar, kongres, atau kolokium, tentang
Pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali setiap
tahun.
3. Dosen yang pernah menulis buku ilmiah yang sesuai
dengan bidang ilmunya.
Bergelar S2 dan memiliki kepangkatan akademik
Lektor/S3 memiliki gelar akademik Asisten Ahli
Mengikuti pelatihan reviewer baik di tingkat lokal maupun
nasional
Mendapat SK dari Ketua UM Palopo

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
Fasilitas
a. Pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan
dengan menggunakan fasilitas yang terkait pada bidang
ilmu, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian.
b. Fasilitas yang digunakan dalam pengabdian dan
pemberdayaan masyarakat harus relevan dengan bidang
pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.
Kriteria Sarana dan Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengabdian dan
Prasarana
pemberdayaan masyarakat harus memenuhi standar :
a. Keselamatan kerja
b. Kesehatan
c. Kenyamanan
d. Keamanan bagi pelaksana dan pemberdaya masyarakat
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e. Keamanan masyarakat setempat
f. Sesuai dengan kebutuhan yang relevan dengan bentuk
pengabdiannya
Ruang Kerja

Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat harus
memiliki kantor yang representatif. Fasilitas yang harus
dipenuhi adalah:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Akses

Ruang kerja pimpinan
Ruang kerja staf
Ruang rapat
Gudang penyimpanan hasil pengabdian
Lemari
Peralatan IT lengkap
ATK

Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM)
memiliki akses untuk memperoleh informasi terkait
pengabdian
dan
pemberdayaan
masyarakat
dan
mempublikasikan hasilnya ke berbagai pihak yang difasilitasi
dengan jaringan teknologi informasi yang memadai.

G. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Kebijakan
a. Memiliki kebijakan tentang unit kerja yang
bertanggungjawab tentang perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
b. Memiliki struktur organisasi yang bertugas untuk
mengelola penelitian dengan nama lembaga Pengabdian
kepada masyarakat atau sejenisnya.
Struktur Organisasi
a. Ketua lembaga pengabdian kepada masyarakat
bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang dilakukan
oleh dosen dan mahasiswa.
b. Kualifikasi dan kompetensi
1. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan syari’at
Islam dengan baik, berakhlak mulia, dan berwawasan
luas, dibuktikan dengan kartu anggota Muhammadiyah
minimal 2 tahun dan aktif di organisasi
Muhammadiyah.
2. Pendidikan minimal magister.
3. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat.
4. Jabatan Akademik minimal lektor.
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5. Berstatus dosen tetap yang sudah bertugas sekurangkurangnya 4 tahun.
6. Mempunyai loyalitas tinggi terhadap UM Palopo dan
berkomitmen untuk memajukan penelitian ilmiah di
UM Palopo
7. Diutamakan memiliki reputasi penelitian tingkat
nasional.
8. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan
tinggi lain
Uraian Tugas

a. Menyusun dan mengembangkan rencana program
Pengabdian kepada masyarakat sesuai renstra UM Palopo
b. Menyusun dan mengembangkan peraturan panduan dan
sistem penjaminan mutu internal di bidang Pengabdian
kepada masyarakat.
c. Memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
penelitian
e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada
masyarakat
f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan pengabdian kepada
masyarakat
g. Memfasilitasi pelaksana dalam penulisan artikel ilmiah,
dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI).
h. Memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian
kepada masyarakat yang berprestasi
i. Melaporkan hasil kegiatan Pengabdian kepada masyarakat
kepada pihak pemberi dana, dan pihak-pihak lain yang
terkait.

Ketentuan lain

a. Memiliki renstra pengabdian kepada masyarakat
b. Memiliki panduan pengabdian kepada masyarakat
c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga
atau fungsi pengabdian kepada masyarakat.
d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga
atau fungsi pengabdian kepada masyarakat.
e. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada
masyarakat di lembaga lain dengan program kerjasama.

84 Standar Mutu

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALOPO

STANDAR MUTU

No. Dok : SM/02/LPMUMP/2020
Revisi : 01
Tanggal: 15 NOVEMBER 2019
Halaman 13 dari 157

f. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah,
jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian
kepada masyarakat.
g. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi
pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui
Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) dan badan
akreditasi.

H. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
Kebijakan
a. Memiliki kebijakan formal tentang pembiayaan di bidang
pengabdian kepada masyarakat, meliputi sumber biaya,
jumlah, penggunaan dan model laporan.
b. Biaya pengabdian kepada masyarakat wajib disiapkan
antara Rp. 7.500.000 s.d. Rp. 15.000.000/dosen/tahun
c. Dosen diberi kesempatan untuk mendapatkan dana
pengabdian kepada masyarakat dari luar perguruan tinggi
tetapi tidak bersifat mengikat baik pemerintah maupun
swasta dan tidak boleh menerima bantuan dari pihak
sponsor perusahaan rokok dan minuman keras di dalam dan
luar negeri.
d. Dosen yang tidak menyampaikan laporan hasil pengabdian
masyarakat pada waktu yang telah ditentukan, akan
menerima sanksi sebagai berikut:
1. Tidak diperkenankan mengajukan proposal pengabdian
untuk periode berikutnya.
2. Mengembalikan dana sepenuhnya pada Ketua
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat yang telah diterima pada tahap pertama
e. Dosen hanya diperkenankan mengajukan satu usulan
pengabdian (proposal) dalam satu semester baik sebagai
anggota maupun sebagai ketua.
Penggunaan Biaya
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a. Dosen diberi kesempatan untuk mendapatkan dana
Pengabdian kepada masyarakat dari luar perguruan tinggi
baik dengan pemerintah maupun swasta di dalam dan luar
negeri.
b. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan
untuk membiayai:
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1.
2.
3.
4.

c.
d.
e.

f.

g.

VI.
NO
1

Perencanaan pengabdian kepada masyarakat
Pelaksanaaan pengabdian kepada masyarakat
Pengendalian pengabdian kepada masyarakat
Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada
masyarakat
5. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat
6. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
Memiliki mekanisme pendanaan dan pembiayaan
Pengabdian kepada masyarakat.
Memiliki dana pengelolaan dalam pelaksanaan
pengabdian kepada masyarakat.
Manajemen pengabdian kepada masyarakat terdiri atas
seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan
pengabdian kepada masyarakat, dan diseminasi hasil
pengabdian kepada masyarakat.
Peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada
masyarakat dalam bentuk pelatihan, workshop, dan lainlain.
Insentif bagi publikasi hasil pengabdian kepada
masyarakat minimal Rp. 5.000.000/judul dan insentif hak
kekayaan intelektual minimal Rp 5.000.000/judul, atau
sesuai dengan kemampuan PTM.

STANDAR TATA PAMONG
ASPEK
Struktur Organisasi
UM Palopo
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INDIKATOR

a. Struktur Organisasi di UM Palopo sejalan dengan
ketetapan PP Muhammadiyah, Majelis Diktilitbang dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Struktur Organisasi di UM Palopo ditetapkan dengan SK
Rektor UM Palopo dengan pola garis instruksi dan garis
koordinasi.
c. Struktur Organisasi di UM Palopo terdiri dari BPH
sebagai perwakilan PP Muhammadiyah, Senat sebagai
badan normatif dan perwakilan tertinggi sivitas
akademika, Rektor UM Palopo sebagai penanggung
jawab utama terselenggaranya kegiatan di Institusi UM
Palopo yang dibantu oleh Wakil Rektor yang jumlahnya
sesuai dengan bidang, kebutuhan dan kondisi UM
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f.
g.
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Palopo. Di Program Pasca Sarjana dipimpin oleh
Direktur dan dibantu seorang Sekretaris Program
Pascasarjana. Di program studi dipimpin oleh Ketua
program studi dan dibantu seorang sekretaris program
studi.
Untuk urusan administrasi Rektor UM Palopo dibantu
oleh Kepala Tata Usaha yang membawahi beberapa
kepala sub bagian.
Rektor UM Palopo mengangkat Kepala Lembaga/Badan
dibantu oleh satu atau beberapa staf dan juga
mengangkat Ketua Pusat Studi untuk melaksanakan
tugas-tugas khusus yang terkait dengan Catur Dharma
Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
Rektor UM Palopo mengangkat Kepala Unit Pelaksana
Teknis yang diperlukan.
UM Palopo memiliki analisis jabatan yang lengkap.

2

BPH UM Palopo

a. Badan Pembina Harian (BPH) adalah Badan yang
dibentuk PP Muhammadiyah untuk menjelaskan fungsi
dan tugas pembinaan di UM Palopo.
b. BPH terdiri atas unsur persyarikatan sebagai wakil
Persyarikatan, unsur tokoh Persyarikatan yang
berpengalaman dalam pendidikan tinggi. Juga unsur
tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia
pendidikan, memahami persyarikatan dan berkomitmen
kuat untuk pengembangan UM Palopo.
c. Diangkat dan ditetapkan oleh PP Muhammadiyah atas
usul Rektor UM Palopo bersama PWM Sul-Sel.
d. Memiliki tugas dan tanggung jawab yang tertuang
dalam tugas yang ditetapkan oleh PP Muhammadiyah.

3

Rektor UM Palopo

a.
b.
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Rektor UM Palopo adalah penanggungjawab utama
terselenggaranya kegiatan UM Palopo
Kualifikasi dan Kompetensi:
1. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan
syariat Islam dengan baik, berakhlak mulia dan
berwawasan luas, dibuktikan dengan kartu anggota
Muhammadiyah minimal 5 tahun dan aktif di
organisasi Muhammadiyah.
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2. Memiliki ilmu pengetahuan, ketrampilan dan latar
belakang akademik yang sesuai dengan institusi
yang akan dipimpinnya.
3. Bersedia melaksanakan amanat Persyarikatan
untuk
mencapai
tujuan
pendidikan
Muhammadiyah.
4. Mempunyai
kemampuan
leadership
dan
manajerial.
5. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta
komitmen yang kuat untuk memajukan universitas,
mengembangkan ilmu dan teknologi, serta seni dan
ilmu pengetahuan lainnya.
6. Jenjang pendidikan Doktor.
7. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat, kecuali
Guru Besar 66 tahun.
8. Mempunyai jabatan akademik minimal Lektor.
9. Tidak merangkap dalam Dewan Penyantun dan
atau BPH UM Palopo
10. Tidak menjadi pengurus dan pimpinan partai
politik.
11. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di
perguruan tinggi lain.
12. Memenuhi persyaratan akademik, administratif dan
prosedur yang berlaku serta diatur dalam peraturan
tersendiri.
4

Senat UM Palopo
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a.

Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi
di UM Palopo
b. Kualifikasi dan Kompetensi
1. Anggota senat UM Palopo adalah dosen yang bertugas
minimal 5 tahun.
2. Berpendidikan minimal Magister.
3. Usia maksimal untuk Senat UM Palopo 66 tahun (bagi
Guru Besar) dan 61 tahun non Guru Besar pada saat
diangkat.
4. Mempunyai kepangkatan akademik minimal Lektor.
5. Senat UM Palopo terdiri atas Rektor UM Palopo,
Guru Besar Tetap, Wakil rektor 1,2 dan 3, Dekan,
Direktur Program Pasca Sarjana, ketua Prodi, Kepala
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Lembaga Penjaminan Mutu, dan perwakilan dosen
tetap.
6. Ketua Senat UM Palopo dipilih satu dari anggota
senat melalui Rapat Senat
7. Mempunyai tugas dan tanggungjawab yang
ditetapkan dalam STATUTA UM Palopo.
5

Wakil Rektor Bidang a. Wakil Rektor Bidang Akademik adalah wakil Rektor
Akademik
yang membantu Rektor dalam bidang akademik,
penelitian, kerjasama dan kehumasan.
b. Kualifikasi dan kompetensi:
1. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan
syariat Islam dengan baik, berakhlak mulia dan
berwawasan luas, dibuktikan dengan kartu anggota
Muhammadiyah minimal 2 tahun dan aktif di
organisasi Muhammadiyah.
2. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi serta
komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu
pengetahuan teknologi dan seni di UM Palopo.
3. Bersedia melaksanakan amanat Persyarikatan untuk
mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah
4. Pendidikan minimal Magister
5. Berstatus sebagai dosen tetap UM Palopo dan telah
bertugas sekurang-kurangnya empat tahun berturut
turut.
6. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat kecuali
Guru Besar 66 tahun
7. Kepangkatan akademik minimal Lektor.
8. Latar belakang keilmuan sesuai dengan salah satu
program studi di UM Palopo
9. Tidak merangkap sebagai BPH
10. Tidak menjadi anggota partai politik.
11. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di
perguruan tinggi lain.
12. Memenuhi persyaratan akademik, administratife,
dan prosedur yang berlaku dalam peraturan
tersendiri.
13. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang
ditetapkan dalam statuta UM Palopo
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Wakil Rektor Bidang a.
Administrasi
dan
Keuangan

7

Wakil Rektor Bidang a.
Kemahasiswaan dan
Al
Islam
Kemuhammadiyaan
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Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan
adalah wakil rektor yang membantu Rektor dalam
bidang administrasi dan Keuangan, dan pengembangan
usaha.
b. Kualifikasi dan kompetensi:
1. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan
syariat Islam dengan baik, berakhlak mulia dan
berwawasan luas, dibuktikan dengan kartu anggota
Muhammadiyah minimal 2 tahun dan aktif di
organisasi Muhammadiyah.
2. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi serta
komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu
pengetahuan teknologi dan seni di UM Palopo.
3. Bersedia melaksanakan amanat Persyarikatan
untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah
4. Pendidikan minimal Magister
5. Berstatus sebagai dosen tetap UM Palopo dan telah
bertugas sekurang-kurangnya empat tahun berturut
turut.
6. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat kecuali
Guru Besar 66 tahun
7. Kepangkatan akademik minimal Lektor.
8. Latar belakang keilmuan sesuai dengan salah satu
program studi di UM Palopo.
9. Tidak merangkap sebagai BPH
10. Tidak menjadi anggota partai politik.
11. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di
perguruan tinggi lain.
12. Memenuhi persyaratan akademik, administrative,
dan prosedur yang berlaku dalam peraturan
tersendiri.
13. Memiliki pengetahuan tentang tata kelola dan
administrasi dan kinerja
c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang
ditetapkan dalam STATUTA UM Palopo
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Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Al Islam
Kemuhammadiyaan adalah wakil Rektor yang
membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan dan
Kemuhammadiyaan.
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b.

Kualifikasi dan kompetensi:
1. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan
syariat Islam dengan baik, berakhlak mulia dan
berwawasan luas, dibuktikan dengan Kartu
Anggota Muhammadiyah minimal 2 tahun dan aktif
di organisasi Muhammadiyah.
2. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi serta
komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni di UM Palopo.
3. Bersedia melaksanakan amanat Persyarikatan untuk
mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah
4. Pendidikan minimal Magister
5. Berstatus sebagai dosen tetap UM Palopo dan telah
bertugas sekurang-kurangnya empat tahun berturut
turut.
6. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat kecuali
Guru Besar 66 tahun
7. Kepangkatan akademik minimal Lektor.
8. Latar belakang keilmuan sesuai dengan salah satu
program studi di UM Palopo
9. Tidak merangkap sebagai BPH
10. Tidak menjadi pengurus dan pimpinan partai
politik.
11. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di
perguruan tinggi lain.
12. Memenuhi persyaratan akademik, administratif,
dan prosedur yang berlaku dalam peraturan
tersendiri.
c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang
ditetapkan dalam statuta UM Palopo

8

Sekretaris Universitas 1.

2.
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Sekretaris Universitas merupakan unsur administrasi
UM Palopo yang melaksanakan urusan di bidang
pelaksanaan administrasi kesekretariatan, hukum, dan
kearsipan UM Palopo
Kualifikasi dan kompetensi
a. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan
syari’at Islam dengan baik, berakhlak mulia dan
berwawasan luas, dibuktikan dengan kartu anggota
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.

9

Direktur
Sarjana
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Muhammadiyah minimal 5 tahun dan aktif di
organisasi Muhammadiyah.
Pendidikan minimal Magister
Usia maksimal 55 tahun pada saat diangkat.
Jabatan Akademik minimal Lektor
Mampu berbahasa Inggris secara aktif.
Berstatus dosen tetap UM Palopo yang sudah
bertugas sekurang-kurangnya 4 tahun.
Dapat menjaga hubungan dengan berbagai pihak
internal dan eksternal kampus.
Mempunyai loyalitas tinggi terhadap UM Palopo
dan berkomitmen untuk menjaga integritas UM
Palopo.
Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di
perguruan tinggi lain.

Pasca Direktur pasca sarjana adalah pemimpin operasional
dengan tugas pokok memimpin dan mengoordinasikan
penyelenggaraan
pendidikan/pengajaran,
penelitian,
pengabdian pada masyarakat, kerja sama, serta membina
tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa pada
Program Pascasarjana
Kualifikasi dan kompetensi:
1. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan
syariat Islam dengan baik, berakhlak mulia dan
berwawasan luas, dibuktikan dengan kartu anggota
Muhammadiyah minimal 2 tahun dan aktif di
organisasi Muhammadiyah.
2. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi serta
komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu
pengetahuan teknologi dan seni di UM Palopo.
3. Bersedia melaksanakan amanat Persyarikatan
untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah
4. Pendidikan minimal Doktor
5. Berstatus sebagai dosen tetap UM Palopo dan telah
bertugas sekurang-kurangnya empat tahun berturut
turut.
6. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat kecuali
Guru Besar 66 tahun
7. Kepangkatan akademik minimal Lektor.
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12.

13.
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Latar belakang keilmuan sesuai dengan salah satu
program studi di Program Pascasarjana.
Tidak merangkap sebagai BPH
Tidak menjadi anggota partai politik.
Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di
perguruan tinggi lain.
Memenuhi persyaratan akademik, administratif,
dan prosedur yang berlaku dalam peraturan
tersendiri.
Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang
ditetapkan dalam STATUTA UM Palopo.

Sekretaris Program a. Sekretaris Program Pascasarjana adalah seseorang yang
Pascasarjana
membantu Direktur Pascasarjana dalam pelaksanaan
kegiatan akademik maupun non akademik di Program
Pascasarjana.
b. Kualifikasi dan kompetensi:
1. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan
syariat Islam dengan baik, berakhlak mulia dan
berwawasan luas, dibuktikan dengan kartu anggota
Muhammadiyah minimal 2 tahun dan aktif di
organisasi Muhammadiyah.
2. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi serta
komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu
pengetahuan teknologi dan seni di UM Palopo.
3. Bersedia melaksanakan amanat Persyarikatan
untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah
4. Pendidikan minimal Doktor
5. Berstatus sebagai dosen tetap UM Palopo dan telah
bertugas sekurang-kurangnya empat tahun berturut
turut.
6. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat kecuali
Guru Besar 66 tahun
7. Kepangkatan akademik minimal Lektor.
8. Latar belakang keilmuan sesuai dengan salah satu
program studi di Program Pascasarjana.
9. Tidak merangkap sebagai BPH
10. Tidak menjadi anggota partai politik.
11. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di
perguruan tinggi lain.
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12. Memenuhi persyaratan akademik, administratif,
dan prosedur yang berlaku dalam peraturan
tersendiri.
13. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang
ditetapkan dalam STATUTA UM Palopo.
11

Dekan
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a. Dekan adalah Seseorang yang bertanggungjawab atas
kegiatan pelakasanaan akademik dan non akademik di
tingkat fakultas
b. Kualifikasi dan kompetensi:
1. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan
syariat Islam dengan baik, berakhlak mulia dan
berwawasan luas, dibuktikan dengan kartu anggota
Muhammadiyah minimal 2 tahun dan aktif di
organisasi Muhammadiyah.
2. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi serta
komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu
pengetahuan teknologi dan seni di UM Palopo.
3. Bersedia melaksanakan amanat Persyarikatan untuk
mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah
4. Pendidikan minimal Magister
5. Berstatus sebagai dosen tetap UM Palopo dan telah
bertugas sekurang-kurangnya empat tahun berturut
turut.
6. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat kecuali
Guru Besar 66 tahun
7. Kepangkatan akademik minimal Lektor.
8. Latar belakang keilmuan sesuai dengan salah satu
program studi di fakultas.
9. Tidak merangkap sebagai BPH
10. Tidak menjadi anggota partai politik.
11. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di
perguruan tinggi lain.
12. Memenuhi persyaratan akademik, administratif,
dan prosedur yang berlaku dalam peraturan
tersendiri.
13. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang
ditetapkan dalam STATUTA UM Palopo.
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12

Wakil Dekan

a. Wakil Dekan adalah seseorang yang merumuskan dan
melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik di
tingkat fakultas
b. Kualifikasi dan kompetensi:
1. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan syariat
Islam dengan baik, berakhlak mulia dan berwawasan
luas,
dibuktikan
dengan
kartu
anggota
Muhammadiyah minimal 2 tahun dan aktif di
organisasi Muhammadiyah.
2. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi serta
komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu
pengetahuan teknologi dan seni di UM Palopo.
3. Bersedia melaksanakan amanat Persyarikatan untuk
mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah
4. Pendidikan minimal Magister
5. Berstatus sebagai dosen tetap UM Palopo dan telah
bertugas sekurang-kurangnya empat tahun berturut
turut.
6. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat kecuali
Guru Besar 66 tahun
7. Kepangkatan akademik minimal Lektor.
8. Latar belakang keilmuan sesuai dengan salah satu
program studi yang ada pada fakultas.
9. Tidak merangkap sebagai BPH
10. Tidak menjadi anggota partai politik.
11. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di
perguruan tinggi lain.
12. Memenuhi persyaratan akademik, administratif,
dan prosedur yang berlaku dalam peraturan
tersendiri.
13. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang
ditetapkan dalam STATUTA UM Palopo.

13

Ketua Program Studi

a. Ketua program studi adalah penanggungjawab penuh
dalam penyelenggaraan pendidikan di program studi.
b. Kualifikasi dan Kompetensi
1. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan
syariat Islam dengan baik, berakhlak mulia dan
berwawasan luas, dibuktikan dengan kartu anggota
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Muhammadiyah minimal 2 tahun dan aktif di
organisasi Muhammadiyah.
2. Jenjang Pendidikan minimal Magister untuk
Kaprodi S1, dan Doktor untuk Kaprodi S2 dan S3.
3. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat kecuali
Guru Besar 66 tahun
4. Kepangkatan akademik minimal Lektor
5. Latar belakang keilmuan sesuai dengan program
studi yang dipimpin.
6. Berstatus sebagai dosen tetap UM Palopo dan telah
bertugas sekurang-kurangnya 4 tahun.
7. Memiliki kemampuan dalam mengembangkan
akademik di program studi.
8. Memiliki kemampuan dalam menyiapkan
administrasi perizinan dan akreditasi program
studi.
9. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta
komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni di prodi yang
dipimpin.
10. Memiliki tanggungjawab untuk memajukan dan
mengembangkan Prodi yang dipimpin dan
Persyarikatan Muhammadiyah.
11. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di
perguruan tinggi lain.
14

Sekretaris Program a.
Studi (Hanya Untuk
Prodi Yang Jumlah b.
Mahasiswanya
Di
Atas 500 Orang)
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Sekretaris Program Studi membantu ketua program
studi dalam pelaksanaan pendidikan di program studi.
Kualifikasi dan Kompetensi
1. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan
syariat Islam dengan baik, berakhlak mulia dan
berwawasan luas, dibuktikan dengan kartu anggota
Muhammadiyah minimal 2 tahun dan aktif di
organisasi Muhammadiyah.
2. Jenjang pendidikan minimal Magister
3. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat.
4. Kepangkatan akademik minimal Lektor
5. Latar belakang keilmuan sesuai dengan program
studi yang dipimpin.
6. Berstatus sebagai dosen tetap UM Palopo dan telah
bertugas sekurang-kurangnya empat tahun.
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7. Memiliki kemampuan dalam mengembangkan
akademik di program studi.
8. Memiliki kemampuan dalam administrasi
perizinan dan akreditasi program studi.
9. Bersedia melaksanakan amanat persyarikatan
untuk
mencapai
tujuan
pendidikan
Muhammadiyah.
10. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta
komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni di prodi yang
dipimpin.
11. Memiliki tanggungjawab untuk memajukan dan
mengembangkan prodi yang dipimpin dan
Persyarikatan Muhammadiyah.
12. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di
perguruan tinggi lain.
a. Senat Fakultas adalah Suatu badan normatif dan
perwakilan tertinggi di tingkat fakultas yang memiliki
wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan
Universitas untuk fakultas yang bersangkutan.
b. Kualifikasi dan Kompetensi:
1. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan
syariat Islam dengan baik, berakhlak mulia dan
berwawasan luas, dibuktikan dengan kartu anggota
Muhammadiyah minimal 2 tahun dan aktif di
organisasi Muhammadiyah.
2. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi serta
komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu
pengetahuan teknologi dan seni di UM Palopo.
3. Bersedia melaksanakan amanat Persyarikatan untuk
mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah
4. Senat Fakultas dipimpin oleh seorang ketua dan
dibantu oleh seorang sekretaris.
5. Keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas:
a. Wakil Dosen dari setiap Jurusan
b. Dekan
c. Wakil Dekan
d. Ketua Jurusan/prodi
6. Anggota Senat Fakultas wakil dosen sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a berjumlah 1 orang
untuk mewakili 6 sampai 14 orang dosen, 2 orang
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untuk mewakili 15 sampai 24 dosen, dan 3 orang
untuk mewakili 25 sampai 34 dosen.
7. Anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil
Dosen dari setiap jurusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dipilih oleh para dosen di
jurusan yang bersangkutan dan diusulkan oleh Ketua
Jurusan kepada Rektor melalui Dekan.
8. Susunan keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas: a.
Ketua merangkap anggota: b. Sekretaris merangkap
anggota:dan c. Anggota
9. Masa jabatan anggota Senat Fakultas selama 4
(empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
10. Ketua dan sekretaris Senat Fakultas dijabat oleh
anggota Senat yang bukan Dekan
11. Susunan keanggotaan Senat Fakultas diusulkan
kepada Rektor paling lambat 1 (satu) minggu setelah
ditetapkannya pengelola di tingkat fakultas dan
jurusan
12. Senat Fakultas dalam menjalankan tugasnya dapat
membentuk badan kerja sesuai dengan kebutuhan.
a. Kepala Biro Administrasi Akademik adalah unsur
pembantu Pimpinan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Rektor, Pembantu
Rektor dengan tugas masing-masing terutama pada
bidang administrasi akademik.
b. Kualifikasi dan kompetensi
1. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan syariat
Islam dengan baik, berakhlak mulia dan berwawasan
luas, dibuktikan dengan kartu anggota Muhammadiyah
minimal 2 tahun dan aktif di organisasi Muhammadiyah.
2. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi serta
komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu
pengetahuan teknologi dan seni di UM Palopo.
3. Bersedia melaksanakan amanat Persyarikatan untuk
mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah
4. Pendidikan minimal Magister
5. Mengkoordinasikan sumber-sumber universitas, BAAK,
dan sumber lain untuk kelancaran pelayanan administrasi
akademik.
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6. Menyusun rencana kerja, mengorganisasikan seluruh
komponen BAAK, melaksanakan tugas-tugas pelayanan
baik sudah terprogram maupun belum terprograam,
melakukan evaluasi kegiatan, dan mengkordinasikan
feedback dalam rangka perbaikan.
7. Mengkoordinasikan sumber-sumber universitas, BAAK,
dan sumber lain untuk kelancaran pelayanan administrasi
akademik.
8. Menyusun rencana kerja, mengorganisasikan seluruh
komponen BAAK, melaksanakan tugas-tugas pelayanan
baik sudah terprogram maupun belum terprograam,
melakukan evaluasi kegiatan, dan mengkordinasikan
feedback dalam rangka perbaikan.
9. Tidak sedang menjabat di pada bidang yang lain.
17

Kepala Biro Sumber
Daya Manusia (SDM)
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a. Kepala Biro SDM adalah seseorang yang
melakasanakan
fungsi
koordinasi
dalam
pengembangan
dan
peningkatan
kompetensi
pegawai/dosen. Serta Menyelenggarakan kegiatan
untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi
pegawai/dosen. Dengan berkoordinasi dengan
pimpinan dan segalah hal serta keputusan ada pada
pimpinan.
b. Kualifikasi dan Kompetensi
1. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan
syariat Islam dengan baik, berakhlak mulia dan
berwawasan luas, dibuktikan dengan kartu anggota
Muhammadiyah minimal 2 tahun dan aktif di
organisasi Muhammadiyah.
2. Jenjang Pendidikan minimal Magister
3. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat kecuali
Guru Besar 66 tahun
4. Berstatus sebagai dosen tetap UM Palopo dan telah
bertugas sekurang-kurangnya 4 tahun.
5. Memiliki kemampuan dalam mengembangkan
SDM pada perguruan tinggu
6. Memiliki kemampuan dalam menyiapkan
administrasi tyang terkait.
7. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta
komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu
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pengetahuan, teknologi, dan seni untuk
pengembangan SDM.
8. Memiliki tanggungjawab untuk memajukan dan
mengembangkan SDM dengan lebih baik kedepan.
Tidak sedang menjabat pada bagian yang lain.
18

Biro
Administrasi a. Biro administrasi keuangan merupakan unsur pelaksana
Keuangan
administrasi
pembantu
pimpinan
Universitas
Muhammadiyah Palopo di bidang teknis dan
administrasi keuangan di semua unsur yang ada di
lingkungan Universitas Muhammadiyah Palopo (
Fakultas, Lembaga dan Unit )
b. Kualifikasi dan Kompetensi
1. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan
syariat Islam dengan baik, berakhlak mulia dan
berwawasan luas, dibuktikan dengan kartu anggota
Muhammadiyah minimal 2 tahun dan aktif di
organisasi Muhammadiyah.
2. Jenjang Pendidikan minimal Magister
3. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat kecuali
Guru Besar 66 tahun
4. Berstatus sebagai dosen tetap UM Palopo dan telah
bertugas sekurang-kurangnya 4 tahun.
5. Memiliki kemampuan dalam menyiapkan
administrasi keuangan.
6. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta
komitmen yang kuat dalam pengelolaan keuangan.
7. Memiliki tanggungjawab besar yang berhubungan
dengan keuangan Universitas Muhammadiyah
palopo.
8. Tidak sedang menjabat di bagian yang lain.
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Kepala Komisi Etik
Dan Disiplin

20

Kepala
Pangkalan a. Pangkalan data UM Palopo Bertanggungjawab untuk
Data
Perguruan
mengumpulkan, mengelola, menyajikan dan menyimpan
Tinggi
(PDPT)
data dan informasi serta memberikan layanan untuk
Muhammadiyah
program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat perguruan tinggi melalui perangkat
software yang disiapkan atau direkomendasikan oleh
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
b. Kualifikasi dan kompetensi :
1. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan syariat
Islam dengan baik, berakhlak mulia dan berwawasan
luas, dibuktikan dengan kartu anggota Muhammadiyah
minimal 2 tahun dan aktif di organisasi
Muhammadiyah.
2. Jenjang Pendidikan minimal Magister
3. Kepangkatan akademik minimal Asisten Ahli
4. Latar belakang keilmuan sesuai dengan jabatan yang
dipegang
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a. Kepala Komisi Etik Dan Disiplin adalah Suatu badan
independen yang dibentuk untuk mengawasi kode etik,
baik kode etik dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa
dan bertanggangjawaba kepada rektor
b. Kualifikasi dan kompetensi
1. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan
syariat Islam dengan baik, berakhlak mulia dan
berwawasan luas, dibuktikan dengan kartu anggota
Muhammadiyah minimal 2 tahun dan aktif di
organisasi Muhammadiyah.
2. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat kecuali
Guru Besar 66 tahun
3. Berstatus sebagai dosen tetap UM Palopo dan telah
bertugas sekurang-kurangnya 4 tahun.
4. Memiliki
kemampuan
dalam
menyiapkan
administrasi kode etik dosen, tenaga kependidikan
dan kode etik mahasiswa.
5. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta
komitmen yang kuat dalam kode etik.
6. Memiliki tanggungjawab besar yang berhubungan
dengan kode etik yang berlaku pada UM Palopo
7. Tidak sedang menajabat di bagian yang lain.

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALOPO

STANDAR MUTU

22

No. Dok : SM/02/LPMUMP/2020
Revisi : 01
Tanggal: 15 NOVEMBER 2019
Halaman 13 dari 157

5. Memiliki kemampuan dalam mengembangkan
tehknologi yang menunjang pangkalan data.
6. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta
komitmen yang kuat dalam pengelolaan data.
7. Memiliki tanggungjawab besar yang berhubungan
dengan pengelolaan data.
8. Tidak sedang menjabat di bagian yang lain
9. Mampu melaporkan secara berkala data perguruan
tinggi kepada pihak terkait
10. Menyiapkan perangkat akses data, khususnya
kepada mahasiswa.
11. Membuat laporan secara berkala
Kepala
Lembaga a. Kepala LPPI suatu lembaga yang mewadahi dan
Penerbitan Publikasi
memfasilitasi kegiatan publikasi karya ilmiah dalam
Ilmiah (LPPI)
bentuk publikasi jurnal, buku, maupun media publikasi
lainnya yang adaptif terhadap kemajuan teknologi
informasi, dengan berdasar nilai-nilai Islam.
b. Kualifikasi dan Kompetensi :
1. Jenjang Pendidikan minimal Magister
2. Kepangkatan akademik minimal Asisten ahli
3. Latar belakang keilmuan sesuai dengan jabatan yang
dipegang
4. Memiliki
kemampuan
dalam
mengembangkan
Penerbitan Publikasi Ilmiah dilingkup Universitas
Muhammadiyah Palopo.
5. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta
komitmen yang kuat dalam penerbitan publikasi ilmiah
6. Memiliki tanggungjawab besar yang berhubungan
dengan penerbitan publikasi ilmiah
7. Tidak sedang menjabat di bagian yang lain
8. Meningkatkan jumlah penelitian bermutu dan
mendistribusikan hasil penelitian ke masyarakat, agar
hasil penelitian berdayaguna dan meningkatkan
kesejahteraan.
9. Meningkatkan produktifitas peneliti/dosen dalam
menghasilkan artikel ilmiah Nasional maupun
Internasional yang berkualitas.
10. Menumbuhkan/memperbanyak jumlah artikel yang
ditulis para dosen/peneliti dalam Jurnal Ilmiah Nasional
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maupun Internasional akan memperkuat jurnal Indonesia
di mata Internasional
11. Membuat laporan secara berkala sesuia kebutuhan
Lembaga Pengkajian a. Ketua LPPAIK bertanggungjawab kepada Pimpinan
atas kegiatan pengkajian dan pengembangan Al Islam
Dan Pengembangan
dan Kemuhammadiyahan yang dilakukan oleh dosen,
Al Islam
mahasiswa, dan tenaga kependidikan UM Palopo.
Kemuhammadiyahan
b. Kualifikasi dan kompetensi
1. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan
syari’at Islam dengan baik, berakhlak mulia, dan
berwawasan luas, dibuktikan dengan kartu anggota
Muhammadiyah minimal 5 tahun dan aktif di
organisasi Muhammadiyah.
2. Pendidikan minimal Magister
3. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat (Guru
Besar maksimal 66 tahun).
4. Berstatus dosen tetap UM Palopo yang sudah
bertugas sekurang-kurangnya 4 tahun.
5. Mempunyai loyalitas tinggi terhadap UM Palopo
dan berkomitmen untuk memajukan pengkajian
ilmiah di UM Palopo.
6. Diutamakan memiliki reputasi penelitian tingkat
nasional.
7. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di
perguruan tinggi lain.
Kepala
Lembaga a.
Penelitian
Dan
Pengabdian Kepada
Masyarakat (LPPM)
b.
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Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan
bertanggungjawab kepada Pimpinan atas kegiatan
penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh
dosen, atau dosen yang berkolaborasi dengan
mahasiswa dalam bentuk aplikasi keilmuan yang
dikembangkan di UM Palopo.
Kualifikasi dan kompetensi
1. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan
syari’at Islam dengan baik, berakhlak mulia dan
berwawasan luas, dibuktikan dengan kartu anggota
Muhammadiyah minimal 5 tahun dan aktif di
organisasi Muhammadiyah.
2. Jenjang pendidikan minimal Magister
3. Usia maksimal 51 tahun pada saat pengangkatan
4. Pengalaman di bidang penerbitan minimal 4 tahun
5. Berstatus sebagai tenaga kependidikan UM Palopo.
6. Memiliki kemampuan teknis dalam pengelolaan
penerbitan
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7. Memiliki kemampuan membuka jaringan dengan
berbagai pihak dalam kaitan dengan pengadaan
naskah dan pemasaran penerbitan.
8. Mempunyai loyalitas tinggi terhadap UM Palopo
dan berkomitmen untuk memajukan penelitian dan
pengembangan di UM Palopo.
9. Diutamakan memiliki reputasi melakukan kegiatan
penelitian dan pengembangan tingkat nasional.
10. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di
perguruan tinggi lain.
25

Kepala Lembaga
Penjaminan Mutu
(LPM)

a. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu bertanggungjawab
penuh dan berkoordinasi dengan Rektor UM Palopo
terhadap kegiatan penjaminan mutu di tingkat
Universitas
b. Kualifikasi dan kompetensi
1. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan
syari’at Islam dengan baik, berakhlak mulia dan
berwawasan luas, dibuktikan dengan kartu anggota
Muhammadiyah minimal 2 tahun dan aktif di
organisasi Muhammadiyah.
2. Pendidikan minimal Doktor
3. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat. (Guru
Besar maksimal 66 tahun)
4. Jabatan Akademik minimal Lektor
5. Berstatus dosen tetap UM Palopo yang sudah
bertugas sekurang-kurangnya 5 tahun.
6. Mempunyai loyalitas tinggi terhadap UM Palopo
dan berkomitmen untuk meningkatkan mutu UM
Palopo.
7. Diutamakan memiliki reputasi untuk melakukan
kegiatan penjaminan mutu di tingkat Prodi dan
Institusi UM Palopo
8. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di
perguruan tinggi lain

26

Sekretaris Lembaga

a.

b.
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Sekretaris lembaga membantu Ketua lembaga dalam
pelaksanaan kegiatan di lembaganya dan mengatur
perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan di
lembaga.
Kualifikasi dan kompetensi
1. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan
syari’at Islam dengan baik, berakhlak mulia dan
berwawasan luas, dibuktikan dengan kartu anggota
Muhammadiyah minimal 2 tahun dan aktif di
organisasi Muhammadiyah.
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2.
3.
4.
5.

Pendidikan minimal Magister
Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat.
Jabatan Akademik minimal Lektor.
Berstatus dosen tetap UM Palopo yang sudah
bertugas sekurang-kurangnya 4 tahun.
6. Dapat bekerja sama dengan Rektor lembaga
penjaminan mutu dalam melaksanakan tugas.
7. Mempunyai loyalitas tinggi terhadap UM Palopo
dan berkomitmen untuk memajukan mutu UM
Palopo.
8. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di
perguruan tinggi lain.
27

Kepala Pusat Studi

a.

b.

26

Kepala Perpustakaan

1.
2.
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Kepala Pusat Studi adalah pejabat yang diberi
wewenang mengkoordinasikan kajian-kajian ilmiah
atau tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan bidang
profesi, pengembangan wawasan humaniora, dan
kajian khusus lain yang dibutuhkan di UM Palopo atau
Persyarikatan Muhammadiyah.
Kualifikasi dan kompetensi
1. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan
syari’at Islam dengan baik, berakhlak mulia dan
berwawasan luas, dibuktikan dengan kartu anggota
Muhammadiyah minimal 2 tahun dan aktif di
organisasi Muhammadiyah.
2. Pendidikan minimal S2
3. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat.
4. Jabatan Akademik minimal lektor.
5. Berstatus dosen tetap UM Palopo yang sudah
bertugas sekurang-kurangnya 4 tahun.
6. Mempunyai kemampuan membuka jaringan
ekternal yang berkaitan dengan bidang kajiannya.
7. Mempunyai loyalitas tinggi terhadap UM Palopo
dan berkomitmen untuk memajukan berbagai
kajian ilmiah di UM Palopo.
8. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di
perguruan tinggi lain.
Kepala perpustakaan adalah penanggungjawab penuh
dalam pengelolaan perpustakaan di UM Palopo
Kualifikasi dan Kompetensi
a. Jenjang pendidikan minimal S1 Ilmu Perpustakaan
b. Usia maksimal 51 tahun pada saat diangkat.
c. Pengalaman di bidang perpustakaan minimal 4
tahun.
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Kepala Laboratorium 1.

2.
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Kepala Tata Usaha

1.

2.
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d. Mempunyai
keterampilan
pengelolaan
perpustakaan (Basic Library Skill) meliputi
pengadaan,
pengolahan,
pembuatan paket
informasi.
e. Memiliki kemampuan untuk melakukan klasifikasi
dengan sistem DDC & administrasi pengolahan
bahan pustaka.
f. Penguasaan komputer meliputi penguasaan
software pengolahan data & kata, pengetahuan
tentang data base, jaringan, multi media.
g. Memiliki
kemampuan
untuk
melakukan
penelusuran on disk/off line (proquest & Winspirs)
h. Menguasai teknik pencarian Bollian Logic.
i. Memiliki kemampuan untuk melakukan searching
on-line book
j. Bisa berkomunikasi dengan baik.
k. Mempunyai misi lifelong learning untuk diri
sendiri dan orang lain.
l. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di
perguruan tinggi lain.
Kepala laboratorium adalah penanggungjawab penuh
dalam pengelolaan laboratorium sesuai dengan
spesifikasinya.
Kualifikasi dan Kompetensi
a. Jenjang pendidikan minimal S1 sesuai dengan
bidang ilmunya
b. Usia maksimal 51 tahun pada saat diangkat.
c. Pengalaman di bidang Laboratorium minimal 4
tahun.
d. Latar belakang keilmuan sesuai dengan spesifikasi
laboratorium yang dikelola.
e. Berstatus sebagai tenaga kependidikan UM Palopo.
f. Memiliki komitmen untuk memajukan dan
mengembangkan keilmuan sesuai dengan etika
keilmuan.
g. Mampu bekerjasama dengan dosen pengampu
matakuliah yang berkaitan dengan pemanfaatan
laboratorium.
h. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di
perguruan tinggi lain.
Kepala Tata Usaha adalah penanggungjawab bidang
administrasi di UM Palopo, program pascasarjana, atau
di lembaga, dan pusat studi.
Kualifikasi dan Kompetensi:
a. Jenjang pendidikan minimal S1.
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Rapat Senat

1.

2.

3.
4.

5.

6.

30

Rapat Pimpinan

1.

2.
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b. Usia maksimal 51 tahun pada saat diangkat
c. Pengalaman kerja minimal 5 tahun.
d. Pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan,
manajemen,
administrasi,
SDM,
dan
pengembangan perguruan tinggi.
e. Mampu merencanakan, menganalisis, dan
mengevaluasi, hasil dan kinerja tim.
f. Mampu bekerjasama dan berkoordinasi untuk
mewujudkan tim kerja yang solid.
g. Mampu membina kegiatan administrasi dan
akademik.
h. Mampu memimpin di bidangnya secara optimal
dengan mempergunakan sistem peralatan yang
tersedia.
i. Mampu mempertimbangkan mutu hasil kerja
dengan sistem evaluasi secara continuous.
j. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di
perguruan tinggi lain.
Rapat senat dilakukan dalam rangka memilih Rektor
dan Sekretaris Senat serta membahas kegiatan yang
berkaitan dengan kebijakan dan hal-hal strategis
lainnya di tingkat UM Palopo.
Rapat senat terbuka di tingkat UM Palopo hanya
dilakukan dalam rangka pengukuhan mahasiswa baru,
wisuda, pemilihan Rektor/wakil Rektor/ direktur pasca
sarjana, dan pengukuhan guru besar.
Rapat senat dilakukan minimal satu kali dalam satu
semester.
Rapat senat dapat dilaksanakan jika anggota senat yang
hadir mencapai quorum (lebih dari separuh anggota
senat).
Rapat senat tidak dapat dilanjutkan jika anggota senat
meninggalkan ruang rapat sehingga jumlah yang hadir
tidak mencapai quorum.
Keputusan rapat senat adalah keputusan tertinggi dan
tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh Rektor UM
Palopo.
Rapat pimpinan dilakukan untuk membahas kebijakan
dan hal-hal lain yang bersifat operasional dilakukan
setiap hari rabu (Rapat Reboan)
Rapat pimpinan UM Palopo terdiri atas:
a. Rapat terbatas pimpinan UM Palopo
b. Rapat pimpinan UM Palopo dengan BPH
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3.
4.
31

Rapat Dosen

1.

2.

3.
32

Rapat Khusus

1.

2.

3.
33

Wisuda

1.

2.
3.
4.
5.
34

Pengukuhan
Besar

Guru 1.

2.
3.
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c. Rapat pimpinan UM Palopo dengan Ketua Prodi
dan Direktur Pascasarjana
d. Rapat pimpinan UM Palopo dengan Ketua
Lembaga/Badan
Rapat pimpinan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
Keputusan rapat pimpinan wajib ditaati oleh seluruh
pihak yang terkait.
Rapat dosen/tenaga kependidikan adalah rapat yang
dilakukan oleh Rektor UM Palopo di segala jenjang
bersama dosen sesuai dengan kebutuhan.
Rapat dosen/tenaga kependidikan bersama pimpinan di
segala jenjang dilaksanakan minimal 2 kali dalam 1
semester.
Keputusan rapat dosen/tenaga kependidikan wajib
ditaati oleh semua pihak yang terkait.
Rapat khusus dilaksanakan oleh Rektor di setiap
jenjang dalam rangka penanganan hal-hal yang bersifat
penting, rahasia, atau darurat.
Rapat khusus di jenjang pimpinan tertentu harus
mendapat izin dan dihadiri oleh pimpinan minimal satu
tingkat di atasnya.
Hasil keputusan rapat khusus harus ditaati oleh semua
pihak yang terkait.
Kegiatan wisuda adalah kegiatan pelantikan atas
mahasiswa yang dinyatakan telah lulus dari salah satu
jenjang pendidikan di UM Palopo.
Upacara wisuda dilakukan dalam sidang terbuka senat
UM Palopo.
Kegiatan wisuda dilaksanakan oleh panitia yang
ditetapkan dengan SK Rektor.
Kegiatan wisuda dilaksanakan minimal 1 kali dalam
satu tahun akademik.
Peserta wisuda diwajibkan mengenakan busana wisuda
yang telah ditetapkan.
Pengukuhan Guru Besar adalah kegiatan pelantikan
atas dosen yang telah mencapai jabatan akademik
profesor yang ditetapkan oleh pemerintah.
Upacara pengukuhan Guru Besar dilakukan sidang
senat terbuka UM Palopo.
Kegiatan pengukuhan Guru Besar dilaksanakan oleh
panitia yang ditetapkan melalui SK Rektor.
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35

Pergantian Jabatan

36

Sponsorship
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Guru Besar yang dikukuhkan dengan menyampaikan
orasi ilmiah.
Guru Besar yang dilantik wajib dibiayai dana
pengukuhannya oleh pihak UM Palopo.
Guru Besar yang dilantik wajib mengenakan busana
Guru Besar yang telah ditetapkan.

1. Seluruh pimpinan baru yang menjabat di salah satu
jabatan struktural di UM Palopo wajib dilantik dalam
sebuah acara penyerahan surat keputusan.
2. Seluruh pimpinan yang telah berakhir masa jabatan di
salah satu jabatan struktural di UM Palopo wajib
diberikan ucapan terima kasih dalam sebuah acara
penyerahan surat keputusan.
3. Penyerahan
surat
keputusan
pengangkatan/
pemberhentian Pimpinan dan pelantikan Pimpinan baru
dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
4. Penyerahan
surat
keputusan
pengangkatan
/pemberhentian Wakil Pimpinan dan pelantikan Wakil
Pimpinan dilakukan oleh Majelis Dikti PP
Muhammadiyah.
5. Penyerahan surat keputusan bagi pejabat struktural yang
berakhir masa jabatannya dan pelantikan pejabat
struktural dilakukan oleh Pimpinan.
1. Sponsorhip adalah upaya lembaga lain yang ingin
menjadi sponsor dalam berbagai kegiatan UM Palopo,
atau sebaliknya UM Palopo menjadi sponsor di
kegiatan lembaga lain.
2. Dalam menerima sponsor dari pihak lain UM Palopo
ditetapkan:
a. Pihak sponsor tidak melakukan hal-hal yang
bertentangan dengan ajaran Islam dan ketentuan
yang berlaku di Muhammadiyah.
b. Pihak sponsor tidak menyertakan unsur-unsur yang
bertentangan dengan ideologi negara, semangat
perdamaian, dan semangat cinta lingkungan.
3. Ketika UM Palopo menjadi sponsor di tempat lain
ditetapkan:
a. Ada kesepakatan tertulis dengan pihak yang
disponsori.
b. Selalu memiliki nilai promosi.
c. Transparan dalam penentuan biaya.
d. Dua belah pihak berada dalam posisi saling
menguntungkan.
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Administrasi
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Pelayanan administrasi akademik adalah kegiatan
Universitas Muhammdiyah Palopo dalam melayani
kebutuhan mahasiswa, dosen, alumni, dan pemangku
kepentingan yang berkaitan dengan bidang akademik.
Pelayanan administrasi akademik di setiap unit
dilakukan dengan prinsip ramah, cepat, dan tertib.
Pelayanan administrasi akademik di setiap unit
dilakukan pada hari kerja dari pukul 07.30 sampai
dengan pukul 16.00.
Bagi mahasiswa, dosen, alumni dan pemangku
kepentingan yang menyelenggarakan kuliah malam
hari, pelayanan administrasi akademik disesuaikan
dengan jadwal perkuliahan.

*catatan: Pelayanan administrasi akademik secara terperinci
dapat dilihat pada buku Panduan Administrasi Akademik UM
Palopo.
38

Pelayanan
Administrasi
Keuangan

1.

2.

3.

4.

Pelayanan administrasi keuangan adalah kegiatan UM
Palopo dalam melayani kebutuhan mahasiswa, dosen,
dan tenaga kependidikan yang berkaitan dengan bidang
keuangan.
Pelayanan administrasi keuangan di setiap unit
dilakukan dengan prinsip ramah, mudah, tepat waktu,
transparan, dan akuntabel.
Pelayanan administrasi keuangan di setiap unit
dilakukan pada hari kerja dari pukul 07.30 sampai
dengan pukul 16.00.
Bagi mahasiswa dan dosen yang menyelenggarakan
kuliah malam hari, pelayanan administrasi keuangan
disesuaikan dengan jadwal perkuliahan.

*catatan: Hal-hal teknis administrasi keuangan diatur tersendiri.
39

Pelayanan
Administrasi Umum

1.

2.

3.

4.
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Pelayanan administrasi umum adalah kegiatan UM
Palopo dalam melayani kebutuhan mahasiswa, alumni,
dosen, tenaga kependidikan, dan stakeholder lainnya
yang berkaitan dengan bidang administrasi umum.
Pelayanan administrasi umum di setiap unit dilakukan
dengan prinsip ramah, mudah, tepat waktu, dan
transparan.
Pelayanan administrasi umum di setiap unit dilakukan
pada hari kerja dari pukul 07.30 sampai dengan pukul
16.00.
Pelayanan administrasi umum yang berkaitan dengan
pemberian informasi kepada tamu dilakukan selama 24
jam.

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALOPO

STANDAR MUTU
40

Pelayanan
Kehumasan
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Pelayanan kehumasan adalah kegiatan UM Palopo
dalam melayani kebutuhan mahasiswa, alumni, dosen,
tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan
(stakeholder) lainnya yang berkaitan dengan bidang
kehumasan.
Pelayanan kehumasan di setiap unit dilakukan dengan
prinsip ramah, mudah, tepat waktu, dan transparan.
Pelayanan yang bersifat protokoler:
a. Tamu Pejabat Tinggi Negara dan PP
Muhammadiyah
dilayani
langsung
oleh
Rektor/Wakil Rektor.
b. Tamu pejabat dari instansi lain disesuaikan dengan
pejabat UM Palopo yang terkait.
c. Tamu untuk bidang kerja sama dan promosi
dilayani oleh Wakil Rektor I (Bidang Akademik
Dan Kerjasama ).
Pelayanan kehumasan dilakukan selama 24 jam
melalui media informasi.
Promosi UM Palopo dikoordinasi oleh Bagian
Kehumasan
Promosi UM Palopo dilakukan sepanjang tahun dalam
bentuk informasi dan pencitraan.
Pencitraan UM Palopo dilakukan sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan pemerintah dan
Persyarikatan Muhammadiyah.

41

Metode
Kinerja

Penilaian 1. Ada substansi yang akan dievaluasi
2. Alat-alat evaluasi:
 Angket
 Pedoman wawancara
 Pedoman observasi
3. Memiliki teknik analisis data

42

Prosedur
Kinerja

Penilaian 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

43

Prinsip
Kinerja
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Memiliki teknik pengolahan data
Penentuan obyek dan subyek evaluasi
Perencanaan kegiatan
Pengumpulan data
Pengolahan data
Laporan hasil evaluasi
Tindak lanjut evaluasi

Evaluasi 1. Utility (manfaat):
Hasil evaluasi hendaknya bermanfaat bagi manajemen untuk
pengambilan keputusan atas program yang sedang berjalan.
2. Accuracy (akurat):
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Informasi atas hasil evaluasi hendaklah memiliki tingkat
ketepatan tinggi.
3. Feasibility (layak):
Hendaknya proses evaluasi yang dirancang dapat
dilaksanakan secara layak.
44

Materi
Kinerja

Evaluasi Pencitraan
1. Citra UM Palopo di masyarakat
2. Pengembangan kelembagaan
a. Izin operasional
b. Akreditasi BAN PT
c. Akreditasi Internasional
3. Posisi UM Palopo di antara PTM
4. Posisi UM Palopo di tingkat Nasional
5. Posisi UM di tingkat Internasional
6. Keharmonisan internal
7. Keharmonisan eksternal

45

SDM Dosen

46

SDM
Tenaga 1. Evaluasi kinerja tenaga kependidikan dilaksanakan
secara periodik setiap tahun berdasarkan instrument
Kependidikan
yang distandarisasikan oleh Badan Penjaminan Mutu
UM Palopo
2. Hasil evaluasi kinerja tenaga kependidikan harus
diinformasikan kepada yang bersangkutan sebagai alat
evaluasi bagi perbaikan di kemudian hari
3. Hasil evaluasi kinerja tenaga kependidikan harus
didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan kepada
Rektor
4. Terdapat tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja tenaga
kependidikan
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1. Tersedia evaluasi kinerja dosen dilaksanakan secara
periodik oleh Lembaga Penjaminan Mutu UM Palopo
pada setiap akhir semester berdasarkan instrument yang
distandarisasikan oleh Badan Penjaminan Mutu UM
Palopo
2. Tersedianya hasil evaluasi kinerja dosen harus
diinformasikan kepada dosen yang bersangkutan
sebagai alat evaluasi bagi perbaikan di kemudian hari
3. Tersedianya hasil evaluasi kinerja dosen harus
didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan kepada
Rektor
4. Terdapat tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja dosen
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47

Disiplin Kerja

1.
2.
3.
4.

48

Penilaian Kinerja

49

Survei Kepuasan

DP3 dosen dan Tenaga Kependidikan
1. AIK: Penguasaan AIK mencapai skor 90 dari
maksimal 100
2. Kesetiaan rata-rata minimal 90 skor dari maksimal
100
3. Prestasi rata-rata minimal 80 skor dari maksimal 100
4. Tanggungjawab rata-rata minimal 80 skor dari
maksimal 100
5. Ketaatan rata-rata minimal 80 skor dari maksimal 100
6. Kejujuran rata-rata minimal 90 skor dari maksimal
100
7. Kerjasama rata-rata minimal 80 skor dari maksimal
100
8. Prakarsa rata-rata minimal 80 skor dari maksimal 100
Kepimpinan rata-rata minimal 80 skor dari maksimal
100
Penilaian dosen oleh mahasiswa, teman sejawat, dan
atasan langsung
1. Kompetensi paedagogik rata-rata minimal 3,75 dari
skor maksimal 5
2. Kompetensi professional rata-rata minimal 3,75 dari
skor maksimal 5
3. Kompetensi sosial rata-rata minimal 3,5 dari skor
maksimal 5
4. Kompetensi kepribadian rata-rata minimal 3,5 dari
skor maksimal 5
Instrumen
Tersedianya perangkat evaluasi Tingkat kepuasan
stakeholders dilaksanakan berbasis penelitian yang
menggunakan instrumen yang valid dan reliable
Tingkat Kepuasan Mahasiswa
a. Dilaksanakan melalui survei tahunan secara on line
b. Tingkat kepuasan mahasiswa mencapai minimal
75%

Kehadiran pimpinan minimal 36 jam/minggu
Kehadiran tenaga struktural minimal 95%/ bulan
Kehadiran dosen mengajar minimal 95%
Kehadiran tenaga kependidikan tepat waktu mencapai
95%

Tingkat Kepuasan Dosen

1. Dilaksanakan melalui survei tahunan
2. Tingkat kepuasan mahasiswa mencapai minimal 80%
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Tingkat Kepuasan Tenaga Kependidikan

1. Dilaksanakan melalui survei tahunan
2. Tingkat kepuasan mahasiswa mencapai minimal 80%
Tingkat Kepuasan Alumni

1. Dilaksanakan melalui survei tahunan
2. Tingkat kepuasan mahasiswa mencapai minimal 75%
Tingkat Kepuasan stakeholder

1. Dilaksanakan melalui survei dua tahunan
2. Tingkat kepuasan mahasiswa mencapai minimal 80%
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STANDAR KERJA SAMA

NO

ASPEK

INDIKATOR

Hakekat Kerjasama

1. Semua pihak yang bekerjasama dengan UM Palopo
berposisi sebagai mitra (posisi sejajar)
2. Pihak yang bekerjasama dengan UM Palopo adalah
instansi dan lembaga milik pemerintah dan swasta
serta perusahaan
3. Pihak yang bekerjasama dengan UM Palopo dapat
berada di dalam maupun luar negeri
4. Setiap bentuk kerjasama dengan UM Palopo harus
terdokumentasikan melalui Memorandum of
Understanding (MoU) dan Surat Perjanjian
Kerjasama dengan format sesuai kesepakatan
5. Pejabat penandatangan MoU dilakukan oleh Rektor

Syarat pihak mitra

1. Tidak melakukan penetrasi ideologi yang
bertentangan dengan ideologi negara ataupun
persyarikatan Muhammadiyah
2. Tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak
lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan
pengadilan
3. Bertujuan untuk meningkatkan kinerja bagi semua
pihak
4. Lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi
partai politik
5. Bukan perusahaan rokok/miras atau yayasan yang
didanai industri rokok/miras atau lembaga ilegal.

Masa Kerjasama dan 1. Masa kerjasama ditentukan berdasarkan kesepakatan
Pelaksanaan
2. Pelaksanaan kerjasama diketahui oleh semua
komponen yang terkait.
3. Evaluasi pelaksanaan kerjasama
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Mitra Dalam Negeri

1. Lembaga resmi yang mempunyai reputasi baik
2. Terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, industri,
ekonomi dan lembaga-lembaga yang bergerak di
bidang sosial/ humaniora.
3. Bermanfaat untuk pengembangan, Program studi,
Institusi dan Persyarikatan Muhammadiyah.
4. Bermanfaat untuk memacu tumbuhnya sifat
Techno-prenuer

Mitra Luar Negeri

1. Lembaga resmi yang mempunyai reputasi
internasional
2. Terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, industri,
ekonomi dan lembaga-lembaga yang bergerak di
bidang sosial/ humaniora.
3. Bermanfaat untuk pengembangan program studi,
institusi dan persyarikatan Muhammadiyah
4. Bermanfaat untuk memacu tumbuhnya sifat Technoprenuer

Pendidikan dan
Pengajaran

1. Pengembangan kurikulum
2. Studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan
3. Pengembangan
karier
dosen
dan
tenaga
kependidikan
4. Pertukaran dosen dan dosen tamu
5. Pertukaran mahasiswa
6. Pengadaan dan pemanfaatan fasilitas
7. Pengembangan model pembelajaran
8. Akses perpustakaan dan laboratorium
9. Akses institusi dan lembaga yang disesuaikan
dengan kebutuhan akademis seperti Rumah Sakit,
Puskesmas, Dinas Sosial, Industri dsb.

Penelitian

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Sharing materi penelitian
Sharing dana penelitian
Seminar dan lokakarya bersama
Penerbitan jurnal ilmiah bersama
Penerbitan buku
Publikasi jurnal melalui website/e-Journal
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1. Sharing kegiatan pengabdian kepada masyarakat
2. Sharing dana kegiatan
3. Diskusi, seminar/lokakarya bersama untuk mencari
solusi alternatif

VIII. STANDAR KEMAHASISWAAN
No
1

ASPEK
Defenisi

INDIKATOR
a. Standar Kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang harus
dipenuhi proses rekrutmen, dan pembinaan/layanan kepada
mahasiswa
b. Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria,
proses.
c. Instrumen, dan sistem pengambilan keputusan.
d. Kebijakan UM Palopo tentang Rekrutmen dan Pembinaan Layanan
Kemahasiwaan diterbitkan oleh Rektor/Direktur/Ketua UM Palopo
melalui Surat Keputusan
e. Kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan
penerimaan mahasiswa baru ditetapkan berdasarkan jenis program
yang dipilih
f. Layanan kemahasiswaan oleh UM PALOPO disediakan dalam
bentuk: (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan
bakat; (2) peningkatan kesejahteraan, serta; (3) penyuluhan karir
dan bimbingan kewirausahaan.

2

Rasional

Standar Kemahasiswaan disusun untuk menjamin UM Palopo
memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan
perencanaan

dan

pelaksanaan

kegiatan

pembinaan/layanan

kemahasiswaan yang tepat sasaran, sehingga pada akhirnya dapat
menghasilkan lulusan PTS yang berkualitas.
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Pernyataan

a. Pimpinan UM Palopo membuat kebijakan rekrutmen calon

Isi Standar

mahasiswa yan diorientasikan sehingga diperolehnya mahasiswa
yang bermutu baik
b. Pimpinan UM Palopo membuat kebijakan dan pedoman tentang
pembinaan/ layanan kemahasiswaan
c. Pimpinan UM Palopo membuat kebijakan tentang penelusuran
kuantitas dan kualitas alumni berkontribusi dalam kehidupan
bermasyarakat
d. Pimpinan UM Palopo menetapkan target capaian setiap tahun untuk
seluruh indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan di
bidang kemahasiswaan melalui Renstra dan Renop, yang harus
dijadikan rujukan target untuk unit-unit kerja di bawahnya.
e. Pimpinan UM Palopo menerbitkan pedoman recruitment calon
mahasiswa yang bersifat umum untuk menjadi rujukan seluruh
fakultas/program
f. Apabila diperlukan, Pimpinan fakultas/program studi dapat
menentukan kriteria khusus dalam recruitment calon mahasiswa
baru pada tingkat fakultas/program studi.
g. Unit Tracer Study menerbitkan pedoman penelusuran alumni.
h. Biro Akademik dan Kemahasiswaan bersama Fakultas dan Ketua
Program studi merencanakan dan melaksanakan recruitment calon
mahasiswa baru.
i. Unit pembinaan kemahasiswaan di UM Palopo diantaranya Ketua
Program Studi, dan Organisasi Mahasiswa merencanakan dan
melaksanakan kegiatan pembinaan/pelayanan kemahasiswaan.
j. Unit Tracer Study UM Palopo dan Ketua Program Studi
merencanakan dan melaksanakan penelusuran alumni.

4

Strategi

a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang

Pencapaian

berkaitan

Standar

pembinaan/layanan kemahasiswaan, serta penelusuran alumni.
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b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta audit terhadap
pelaksanaan standar kemahasiswaan.
c. Melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan
kegiatan kemahasiswaan.
d. Melakukan survei kepuasan alumni dan pengguna lulusan.
5

Indikator

Indikator Tambahan

Pencapaian

Ketersediaan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan penerimaan

Standar

dan seleksi untuk mengidentifikasi potensi kemampuan calon
mahasiswa mencapai capaian pembelajaran
Target Capaian:
Terdokumentasi dengan baik
Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : jumlah mahasiswa baru
yang diterima
Target Capaian:
95% calon mahasiswa melakukan pendaftaran ulang
Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh
mahasiswa
Target Capaian:
≥0,5%
Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: :
(1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2)
peningkatan kesejahteraan; serta (3) penyuluhan karir dan bimbingan
kewirausahaan.
Target Capaian
UM Palopo menyediakan semua jenis layanan kemahasiswaan
Mutu layanan kemahasiswaan dalam bentuk: (1) pembinaan dan
pengembangan minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; serta
(3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan
Target Capaian
Semua mutu layanan sangat baik
Pendaftaran mahasiswa baru dilakukan secara manual atau online
Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang
memiliki prestasi akademik yang baik, meski kemampuan
ekonominya terbatas
Target Capaian
Kedua cara berfungsi dengan baik
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Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang
memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi dan amal
usaha Muhammadiyah Aisyiyah
Target Capaian
5% mahasiswa baru mendapat keringanan pembiayaan kuliah
Penerimaan mahasiswa baru kelas reguler Sekolah Pascasarjana
dilakukan dua kali setahun atau setiap semester
Target Capaian
Terlaksana dengan baik
Persentase mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan
transfer
Target Capaian
≤ 25%
UM Palopo menyelenggarakan pembinaan terhadap mahasiswa baru
dalam bentuk (1) kegiatan Pekan Ta'aruf. (2) Kuliah Umum, dan (3)
Orientasi Dasar-Dasar Islam (ODDI)
Target Capaian
100% bentuk pembinaan terlaksana
Bentuk kegiatan pembinaan di bidang peningkatan kesejahteraan
dalam bentuk : (1) bimbingan dan konseling. Q) layanan beasiswa dan
(3) layanan kesehatan)
Target Capaian
100% bentuk pembinaan terlaksana
Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah,
nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa
Target Capaian
Persentase prestasi non akademik mahasiswa di tingkat Internasional
≥ 0,1%
Tingkat kepuasaan mahasiswa terhadap pembinaan/layanan
kemahasiswaan
Target Capaian
≥ 90%
a. Rektor, Direktur, Ketua UM Palopo
b. Wakil Rektor III UM Palopo
c. Pimpinan Fakultas
d. Pimpinan Unit pembinaan kemahasiswaan di PTM
e. Pimpinan Program Studi
f. BEM/HIMA, IMM dan Unit Organisasi Kemahasiswaan lainnya
g. Renstra/Renop UM Palopo
h. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
i. SOP Pemberian Beasiswa Berprestasi
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j. Buku Panduan Akademik dan Bimbingan Konseling yang
diterbitkan oleh UM PALOPO
k. Pedoman

Program

Kreativitas

Mahasiswa/Pekan

Ilmiah

Mahasiswa Nasional
7

Dokumen
Terkait

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia nesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59
Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri,
Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan
Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
l. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018,
Kemen tarian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat
Jenderal Pembela jaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan
Mutu.

IX.
No
1

STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

ASPEK
Defenisi

INDIKATOR
a. Standar Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut SDM)
merupakan sistem pengelolaan meliputi perencanaan; penerimaan,
penetapan,

penempatan

pengembangan

karir,

retensi,

pemberhentian; remunerasi, penerasi, penghargaan dn sanksi
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terhadap dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu
penyelenggaraan UM Palopo
b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas
utama mentransformasikan, menginspirasi, mengembangkan, dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki
NIDN dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
c. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi
pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan
untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan
capaian pembelajaran lulusan.
d. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah minimal
strata 2 dengan linieritas keilmuan yang harus dipenuhi oleh
seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
e. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan
atau sertifikat profesi.
f. Tenaga Kependidikan adalah karyawan PT penyelenggaraan Catur
Dharma Perguruan Tinggi.
g. Kompetensi Tenaga Kependidikan antara lain, pustakawan, tenaga
administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi
yang dibuktikan sertifikasi keahlian.
h. Tenaga Kependidikan adalah karyawan UM Palopo yang diangkat
pendidikan Minimal SMA/SMK/Alliyah atau dengan standar
minimal pendidikan sesuai kompetensi keahlian.
i. Tenaga Kependidikan di UM Palopo terdiri atas Karyawan
Yayasan Titan atau Karyawan Yayasan Kontrak.
j. UM Palopo dapat mengangkat Karyawan Tenaga Kependidikan
dengan keahlian khusus sesuai kebutuhan dengan status Karyawan
Yayasan Tetap atau.Karyawan Yayasan Kontrak
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Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen utama dalam
penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi dalam rangka
merealisasikaan Visi dan misinya. UM Palopo sudah seharusnya
memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap
sesuai dengan kebutuhan perencanaanan pengembangan. Mengingat
perannya yang sentral dalam pelaksanaan catur dharma perguruan
tinggi maka sumber daya manusia di lingkungan UM Palopo harus
dikelola dan selalu ditingkatkan kualifikasinya baik dari aspek
akademis yang merupakan tuntutan profesional, maupun dari sisi
kualitas kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kepada
masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Oleh karena itu, agar mutu
sumber daya manusia di UM Palopo dapat terus maju, diperlukan
standar sumber daya manusia beserta standar turunannya.

3

Strategi

a. UM Palopo mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga

Pencapaian

kependidikan berdasarkan perencanaan dan dilaksanakan serta di

Standar

monitoring evaluasi dalam upaya menuju peningkatan akreditasi
dan perangkingan institusi.
b. UM Palopo mengalokasikan anggaran khusus setiap tahunnya
untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan secara
c. UM Palopo mengembangkan rencana strategis yang mengarah
pada pencapaian standar yang dilaksanakan dan disesuaikan
kebutuhan Fakultas dan Prodi serta unit/lembaga pendukung
lainnya.

4

Pernyataan

a. UM Palopo wajib memiliki pedoman menyangkut pengelolaan

Isi Standar

sumber daya manusia yang mencakup: (1) perencanaan;(2)
rekrutmen;

(3)

pemberhentian

seleksi;(4)
dan,

(7)

penempatan;
pensiun

yang

(5)

ditetapkan

disosialisasikan untuk memenuhi catur dharma PTM.
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b. Upaya pengembangan dosen sangat baik, tercermin dari proyeksi
yang jelas, terencana dan didukung sepenuhnya oleh institusi
(dalam hal pendanaan, maupun beban tugas).
c. UM Palopo memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan
kualifikasi dan jabatan akademik dosen.
d. UM Palopo mengadakan rekruitmen dosen sesuai persyaratan agar
terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa.
e. Pimpinan Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen
minimal 12 SKS untuk setiap dosen.
f. UM Palopo menyusun panduan/pedoman pembinaan SDM dan
dilakukan peninjauan setiap dua tahun.
g. Pimpinan UM Palopo menentukan mutasi tenaga kependidikan
didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada.
h. Pimpinan UM Palopo wajib menetapkan nisbah dosen sebagai
pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 4
mahasiswa.
i. Pimpinan UM Palopo harus menetapkan nisbah dosen terhadap
mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran
maksimal 1:35 untuk non eksakta dan 1:25 untuk eksakta, dan
diberlakukan nisbah khusus bidang profesi kesehatan.
j. Dosen memiliki sertifikat kompetensi profesi
k. Unit Pengelola Program Studi merancang nisbah dosen sebagai
pembimbing

akademik

dalam

rangka

pencapaian prestasi

mahasiswa maksimal 20 mahasiswa.
l. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen pengujian
tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian
pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal
magister dan jabatan fungsional Lektor dan memiliki keterkaitan
topik penelitian.
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m. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen pengujian tesis
dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki
kualifikasi akademik minimal doktor dan jabatan fungsional lektor
untuk penguji utama dan Lektor untuk pembimbing pembantu yang
memiliki keterkaitan topik penelitian.
n. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen penguji
disertasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang
memiliki kualifikasi akademik Guru Besar atau doktor dengan
dengan jabatan fungsional Lektor Kepala yang telah melakukan
publikasi pada jurnal internasional bereputasi sebgai penulis
pertama atau penulis koresponden di dan atau peneliti/ ilmuan yang
setara dengan S3 dan memiliki keterkaitan topik penelitian.
o. Dosen harus terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan
dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa
minimal satu organisasi level nasional atau internasional.
p. Dosen

harus

mengikuti

kegiatan

ilmiah

dalam

rangka

pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level
nasional dan atau internasional.
q. UM Palopo harus melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam
rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan
pembelajaran min mal SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam
bentuk ijazah.
r. UM Palopo harus menetapkan penempatan tenaga kependidikan
fungsional yang kualitas dalam rangka mendukung pemenuhan
capaian pembelajaran minimal lulusan program S1
s. UM Palopo memiliki tenaga kependidikan yang bersertifikat
kompetensi bagi teknisi, laboran, analis, dan pustakawan
t. UM Palopo

memiliki

instrumen survei kepuasan dosen,

pustakawan, laboran teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga
pendukung terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.
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u. UM Palopo melaksanakan survei kepuasan dosen, pustakawan,
laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung
terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.
v. UM Palopo memanfaatkan hasil survei kepuasan dosen,
pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga
pendukung terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.
5

Indikator

Indikator Kinerja Tambahan

Pencapaian
Standar
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kecukupan DTPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam
kegiatan pendidikan di Program Studi
Target Capaian
90 %
Persentase jumlah DTPS dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTPS
Target Capaian
≥ 25%
Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik LK terhadap
jumlah DTPS
Target Capaian
≥ 50%
Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik GB terhadap
jumlah DTPS
Target Capaian
≥ 15%
Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik
professional terhadap jumlah DTPS
Target capaian
≥ 90%
Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS
Target capaian
≤ 10%
Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai
pembimbing utama.
Target Capaian
Persentase jumlah pembimbing utama yang membimbing S2
mahasiswa terhadap jumlah seluruh pembimbing utama
SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTPS (Pendidikan,
Penelitian, PkM, dan tugas tambahan)
Target Capaian
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12 sks ≤ SW MP ≤ 16 sks
Dosen yang mendapat pengakuan (rekognisi) atas prestasi/kinerja
level nasional/internasional.
Target Capaian
≥ 50% dari jumlah dosen
Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS)
mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra
PT) secara konsisten
Target capaian
Skor rata-rata Index Kinerja Dosen ≥ 3,5 dari skala 4
Tingkat kehadiran dosen (DTPS)
Target capaian
Bersedia hadir di institusi dan ikut mengembangkan program studi
minimal 80 jam kerja perbulan
Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses
pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi
Target capaian
Unit pengelola memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah
laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai
dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, dan
bersertifikat laboran serta bersertifikat kompetensi tertentu sesuai
bidang tugasnya
Tingkat Kehadiran Tenaga Kependidikan
Target capaian
Wajib hadir setiap hari sesuai jam kerja dan berpartisipasi aktif dalam
pengembangan program studi
Indikator Kinerja Tambahan
Target Capaian
≥ 100% DTPS terlibat:
1) Menjalankan ibadah mahdhah sesuai syariat Islam, berakhlak
mulia, dan berwawasan luas
2) Melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan
pendidikan Muhammadiyah
3) Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta
komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah,
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4) Aktif dalam kegiatan PersyarikatanMuhammadiyah di tingkat
Ranting/Cabang/ Daerah/Wilayah/ Pusat/ Organisasi Otonomi
(Ortom).

127 Standar Mutu

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALOPO

STANDAR MUTU

No. Dok : SM/02/LPMUMP/2020
Revisi : 01
Tanggal: 15 NOVEMBER 2019
Halaman 13 dari 157

Berorientasi kerja sebagai ibadah dengan mengembangkan diri
(personal development) mengembang kan institusi (institutional
development) dan mengembangkan masyarakat (community
development) secara jujur dan ikhlas
Kualifikasi DTPS kader persyarikatan Muhammadiyah
Target Capaian
5)
Kualifikasi Tenaga Kependidikan kader persyarikatan
Muhammadiyah
Target Capaian
≥ 100% DTPS terlibat:
1) Menjalankan ibadah mahdhah sesuai syariat Islam, berakhlak
mulia, dan berwawasan luas
2) Melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan
pendidikan Muhammadiyah
3) Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta
komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah,
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat
Ranting/Cabang/ Daerah/Wilayah/ Pusat/ Organisasi Otonomi
(Ortom)
Berorientasi kerja sebagai ibadah dengan mengembangkan diri
(personal development) mengembang kan institusi (institutional
development) dan mengembangkan masyarakat (community
development) secara jujur dan ikhlas
6

Pihak Yang
Terlibat

a. Ketua Program Studi
b. BPH
c. Rektor/Ketua/Direktur UM PALOPO
d. Kepala Biro SDM
e. Dekan
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Dalam melaksanakan standar dosen dan tenaga kependidikan ini
harus diperhatikan keberadaan beberapa dokumen terkait dengan:
a. Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Karir Sumber Daya
Manusia baik Dosen dan Tenaga Kependidikan (Rencana
Induk Pengembangan (Rip bidang SDM UM PALOPO)
b. Pedoman

dan

SOP

Rekruitmen

Dosen

dan

Tenaga

Kependidikan
c. Pedoman dan SOP Kenaikan kepangkatan Dosen dan
Tenagakependidikan
d. Pedoman dan SOP Pemberian renumerasi dan retensi
e. Pedoman dan SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga
Kependidikan
f. Pedoman dan SOP pemberian penghargaan dan sanksi
g. Rencana Strategis UM PALOPO pada aspek SDM
f. Kode Etik Dosen Kode Etik Tenaga Kependidikan
7

Dokumen
Terkait

a. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun
2018 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Direktorat

Jenderal

Pembelajaran

dan

Kemahasiswaan

Direktorat Penjaminan Mutu.
h. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan
Penyusuna Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan
Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian
dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
8

Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia nesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
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c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia nesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Pembentukan Komite Penilaian dan/atau reviewer dan Tata
Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan
Standar Biaya Keluaran.

X.
No
1

STANDAR KEUANGAN
ASPEK
DEFENISI

INDIKATOR
a. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman
perencanaan,

penganggaran,

penatausahaan,

dan

pelaporan keuangan
b. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka
perumusan perencanaan jangka panjang, jangka
menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan
perencanaan keuangan selama 1 tahun.
c. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem
penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian
sumber daya (input), proses dan output, serta outcome
atas pencapaian target kinerja.
d. Input, adalah sistem penganggaran meliputi proses
perencanaan, pengang garan, penatausahaan, dan
pelaporan

keuangan

pertanggungjawabannya

maupun
oleh setiap

dalam
lini

fungsi

organisasi perguruan tinggi.
e. Proses, terkait dengan sistem anggaran UM Palopo
merupakan prosedur yang mengatur penyusunan calo
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anggaran yang dimulai dari penyusunan calon rencana
anggaran di tingkat unit kerja sampai proses
pendistribusian anggaran anggaran pendapatan dan
belanja UM Palopo yang telah disahkan.
f. Output, berupa laporan keuangan dan akuntansi
keuangan UM Palopo yang di tujukan pada Majelis
Diktilitbang PP Muhammadiyah.
g. Outcome, merupakan peningkatan kinerja anggaran
UM

Palopo

untuk

membiayai

penyelenggaran

organisasi UM Palopo
h. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan
memberikan arah serta target-target yang harus dicapai
oleh kegiatan-kegiatan UM Palopo pada waktu yang
akan datang.
i.

Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran
semua bagian yang terdapat di dalam UM Palopo
memungkinkan

bagian-bagian

untuk

saling

menunjang dan bekerja sama.
j.

Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian,
anggaran

berfungsi

pembanding)

untuk

sebagai

tolak

menilai

dan

ukur

(alat

mengevaluasi

realisasi kegiatan UM Palopo pada masa yang akan
datang.
k. Mekanisme pengelolaan keuangan PTM dikelola oleh
pimpinan PTM
l.

Pengelolaan keuangan UM Palopo digunakan untuk
membiayai kegiatan Catur Dharma PT, dan tata kelola
UM Palopo.

2

Rasional

Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan
institusi menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan

131 Standar Mutu

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALOPO

STANDAR MUTU

No. Dok : SM/02/LPMUMP/2020
Revisi : 01
Tanggal: 15 NOVEMBER 2019
Halaman 13 dari 157

pengajaran, penelitian pengabdian pada masyarakat, serta
tata kelola UM Palopo Pengelolaan dana sangat penting
bagi keberlangsungan UM Palopo Oleh karena itu
diperlukan anggaran UM Palopo yang merupakan
prosedur yang mengatur penyusunan anggaran yang
dimulai dari penyusunan Calon Rencana Anggaran di
tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran
pendapatan dan belanja UM Palopo yang telah disahkan.
3

Pernyataan Isi
Standar

a. UM Palopo harus menentukan standar penyusunan
dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan
semua unit di lingkungan UM Palopo
b. UM Palopo harus menetapkan Penyusunan Rencana
Anggaran Tingkat Unit Kerja.
c. UM

Palopo

harus

mengupayakan

Penyusunan

Rencana Anggaran Tingkat Rektorat/ Pimpinan UM
Palopo
d. UM Palopo harus menentukan Revisi/Penetapan
Anggaran UM Palopo
e. UM Palopo harus mengupayakan sistem Pengesahan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)
oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan
Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat (PP)
Muhammadiyah
f. UM Palopo harus menyusun SOP pengelolaan
keuangan.
g. UM Palopo harus mendistribusikan anggaran untuk
masing-masing

unit

kerja

(breakdown) RAPB PTM.
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h. UM Palopo harus memberikan laporan penggunaan
RAPB

PTM

ke

Majelis

Diktilitbang

PP

Muhammadiyah.
i.

UM Palopo harus memiliki lembaga audit internal dan
eksternal

j.

UM Palopo harus memiliki lembaga audit keuangan
eksternal yang kredibel dan bereputasi.

4

Strategi Pencapaian
Standar

Pimpinan PTS, Rektor, Ketua, Dekan, Ketua Program Studi
dan atau Pimpinan Unit UM Palopo lainnya melakukan
sosialisasi standar, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan
keuangan UM Palopo. UM Palopo harus berupaya untuk
meningkatkan pemasukkan keuangan dari berbagai sumber
diantaranya melalui kerjasama dengan institusi atau lembaga
lain untuk memperoleh dana hibah.

5

Indikator
Pencapaina Standar

Indikator Capaian Tambahan
Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa
terhadap total perolehan dana perguruan tinggi
Target Capaian

PDM ≤75%
PDM = (DM/DT) x 100%
DM = Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan
mahasiswa dalam 3 tahun terakhir
DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3
tahun terakhir
Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber
selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap
total perolehan dana perguruan tinggi
Target Capaian

PDM ≤10%
PDM = (DK/DT) x 100%
DL = Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa
dalam 3 tahun terakhir
DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3
tahun terakhir
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Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/
mahasiswa/tahun
Target Capaian

DOM ≥20 Juta
DOM=

DOP/NMDOP

=

Jumlah

dana

operasional

penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (Satuan:
juta Rupiah).
NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS
Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun
Target Capaian

DPD ≥20 Juta
DPD= DP/3/NDT DP = Jumlah dana penelitian yang diperoleh
dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).
NDT = Jumlah dosen tetap
Rata-rata dana PKM dosen/tahun
Target Capaian

DPKMD ≥ 5 juta
DPKMD = DPKM/3/NDT DPKM = Jumlah dana PkM yang
diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta
Rupiah).
NDT = Jumlah dosen tetap
Kinerja Operasi
a. Biaya Rata-Rata Per Mahasiswa
b. Rasio Pendapatan kegiatan Usaha
Rasio Beban tetap, Beban Hutang dibanding pendapatan
Target Capaian

DOP ≥ 20%
≥ 10%
1:30
Persentase penganggaran unit bisnis penunjang operasional
UM Palopo selain dana dari mahasiswa
Target Capaian

3%
Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal dari total
dana penelitian/tahun
Target Capaian
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Internasional ≥ 10%
Nasional ≥ 30%
Lokal ≥ 5%
Persentase perolehan dana hibah PkM eksternal
Internasional ≥ 10%
Target Capaian

Internasional ≥ 5%
Nasional ≥ 30%
Lokal ≥ 20%
Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana penelitian
dari total dana penelitian
Target Capaian
≥ 20%
Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM dari
total dana PkM
Target Capaian
≥ 20%
Insentif publikasi artikel penelitian dan PkM dosen dan
mahasiswa UM Palopo
Target Capaian
UM Palopo menyediakan dana insentif publikasi sesuai
peraturan berdasarkan kemampuan dan tingkat reputasi
publikasi
Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi
Target Capaian

10%
Gaji pokok sesuai standar PNS
Target Capaian
100%
Investasi Sarana dan Prasarana dalam 3 (tiga) tahun terakhir
Target Capaian

10%
Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 3
(tiga) tahun terakhir berorientasi masa depan
Target Capaian

8%
Investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan
alumni dalam 3 (tiga) tahun terakhir
Target Capaian

20%
Persentase anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum
dan pengembangan suasana akademik
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Target Capaian

30%
Persentase anggaran untuk AIK
Target Capaian

5%
Persentase Tata Kelola kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan
kerjasama
Target Capaian

30%
Persentase Promosi
Target Capaian

5%
Persentase penganggaran program Internasionalisasi
Target Capaian

5%
Laporan Keuangan
Target Capaian

Dokumen pelaporan keuangan/tahun
Laporan Monev Internal
Target Capaian

Dokumen hasil monev internal/semester
Laporan Audit Internal
Target Capaian

Dokumen hasil Audit internal/tahun
Laporan Audit Eksternal
Target Capaian

Dokumen hasil Audit Eksternal/tahun
Laporan Pengelolaan Aset
Target Capaian
6

Dokumen kontrol inventarisasi aset/5 tahun
a. Pimpinan BPH

Pihak Yang
Terlibat Dalam
Pemenuhan Standar b. Pimpinan UM PALOPO

c. Pengelola Keuangan UM PALOPO
7

Dokumen Standar

a. Renstra UM PALOPO
b.Pedoman Keuangan UM PALOPO
c. Panduan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM
d.SOP Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan
PkM
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a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia nesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
RI No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia nesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang
Pedoman

Pembentukan

Komite

Penilaian

dan/atau

Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian
Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi

Direktorat

Jenderal

Pembelajaran

dan

Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT)
BAN PT 2018.
g. Panduan Pengelolaan Keuangan UM PALOPO berdasar
SK No: 018/KEP/1.3/D/2018
h. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan
Pengemban pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang
Laporan Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
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RUBRIK PENILAIAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN UM PALOPO
1. PEMBINAAN IMAN DAN TAQWA
NO
1

SUBSTANDAR
Pengembangan
Kampus Islami
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BUTIR STANDAR
(INDIKATOR)

ASPEK
Dasar Perjuangan

2.

Alquran dan Sunnah
Rasulullah menjadi
landasan berpikir,
bersikap dan
berperilaku.

3.

Menolak semua nilai
yang bertentangan
dengan Alquran dan
Sunnah Rasullullah
Almakbullah.

5
Sangat Baik
Ada kebijakan
UM . Palopo
untuk menjadikan
Al Quran dan
Sunnah Rasulullah
menjadi landasan
berpikir, bersikap,
dan berperilaku
baik untuk
insititusional
maupun individual
yang dilaksanakan
secara konsisten.
mug nilai yang
bertentangan
dengan Al Quran
dan Sunnah
Rasullullah yang
tercermin dalam
seluruh kebijakan
dan perilaku
SDMnya.

4
Baik
Ada kebijakan
UM . Palopo
untuk menjadikan
Al Quran dan
Sunnah Rasulullah
menjadi landasan
berpikir, bersikap,
dan berperilaku
baik untuk
insititusional
maupun individual
namun kurang
dilaksanakan
secara konsisten.
UM . Palopo
menolak semua
nilai yang
bertentangan
dengan Al Quran
dan Sunnah
Rasullullah yang
tercermin dalam
seluruh kebijakan
namun beberapa
perilaku SDMnya
masih
bertentangan
dengan Qur’an
dan Sunnah
Rasulullah.

RUBRIK
3
Cukup
Ada kebijakan
UM . Palopo
untuk menjadikan
Al Quran dan
Sunnah Rasulullah
menjadi landasan
berpikir, bersikap,
dan berperilaku
baik untuk
insititusional
maupun individual
yang dilaksanakan
secara insidental.
UM Palopo
menolak semua
nilai yang
bertentangan
dengan Al Quran
dan Sunnah
Rasullullah namun
kurang tercermin
dalam seluruh
kebijakan dan
perilaku SDMnya.

2
Kurang
Ada kebijakan
UM . Palopo
untuk menjadikan
Al Quran dan
Sunnah Rasulullah
menjadi landasan
berpikir, bersikap,
dan berperilaku
baik untuk
insititusional
maupun individual
namun tidak
dilaksanakan.

1
Sangat Kurang
Ada kebijakan
UM . Palopo
untuk menjadikan
Al Quran dan
Sunnah Rasulullah
menjadi landasan
berpikir, bersikap,
dan berperilaku
baik untuk
insititusional
maupun individual
yang dilaksanakan
secara konsisten.

UM Palopo
tidak semua nilai
yang bertentangan
dengan Al Quran
dan Sunnah
Rasullullah namun
tidak tercermin
dalam seluruh
kebijakan dan
perilaku SDMnya.

UM . Palopo
menolak semua
nilai yang
bertentangan
dengan Al Quran
dan Sunnah
Rasullullah yang
tercermin dalam
seluruh kebijakan
dan perilaku
SDMnya.
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4.

Tauhid sebagai basis
nilai pengembangan
institusi.

5.

Menolak syirik,
takhayul, dan
khurafat dengan
segala bentuk
manifestasinya

6.

Matan Keyakinan
dan Cita-cita Hidup
Muhammadiyah dan
Pedoman Hidup
Islami Warga
Muhammadiyah
sebagai acuan sikap
dan perilaku.

Ada kebijakan
UM . Palopo
untuk menjadikan
Tauhid sebagai
basis nilai
pengembangan
institusi dan
didukung oleh
dokumen yang
lengkap.
Ada kebijakan
UM . Palopo
menolak syirik,
takhayul, dan
khurafat dengan
segala bentuk
manifestasinya
dan ada bukti
bahwa seluruh
SDM memahami
dan menolaknya.

Ada kebijakan
UM . Palopo
untuk menjadikan
Matan Keyakinan
dan Cita-cita
Hidup
Muhammadiyah
dan Pedoman
Hidup Islami
Warga
Muhammadiyah
sebagai acuan
sikap dan perilaku

Ada kebijakan
UM . Palopo
untuk menjadikan
Tauhid sebagai
basis nilai
pengembangan
institusi dan
didukung oleh
dokumen yang
kurang lengkap.
Ada kebijakan
UM . Palopo
menolak syirik,
takhayul, dan
khurafat dengan
segala bentuk
manifestasinya
dan ada bukti
bahwa seluruh
SDM
memahaminya
namun sebagian
kecil masih
melakukannya.
Ada kebijakan
UM . Palopo
untuk menjadikan
Matan Keyakinan
dan Cita-cita
Hidup
Muhammadiyah
dan Pedoman
Hidup Islami
Warga
Muhammadiyah
sebagai acuan
sikap dan perilaku

Ada kebijakan
UM . Palopo
untuk menjadikan
Tauhid sebagai
basis nilai
pengembangan
institusi dan
didukung oleh
dokumen yang
tidak lengkap.
Ada kebijakan
UM . Palopo
menolak syirik,
takhayul, dan
khurafat dengan
segala bentuk
manifestasinya
namun ada bukti
bahwa sebagian
besar SDM belum
memahami dan
belum
menolaknya.
Ada kebijakan
UM . Palopo
untuk menjadikan
Matan Keyakinan
dan Cita-cita
Hidup
Muhammadiyah
dan Pedoman
Hidup Islami
Warga
Muhammadiyah
sebagai acuan
sikap dan perilaku

Ada kebijakan
UM . Palopo
untuk menjadikan
Tauhid sebagai
basis nilai
pengembangan
institusi namun
tidak didukung
oleh dokumen
Ada kebijakan
UM .
Palopomenolak
syirik, takhayul,
dan khurafat
dengan segala
bentuk
manifestasinya
namun ada bukti
bahwa seluruh
SDM belum
memahami dan
belum
menolaknya.
Ada kebijakan
UM . Palopo
untuk menjadikan
Matan Keyakinan
dan Cita-cita
Hidup
Muhammadiyah
dan Pedoman
Hidup Islami
Warga
Muhammadiyah
sebagai acuan
sikap dan perilaku

Ada kebijakan
UM . Palopo
untuk menjadikan
Tauhid sebagai
basis nilai
pengembangan
institusi dan
didukung oleh
dokumen yang
lengkap.
Tidak ada
kebijakan UM .
Palopo menolak
syirik, takhayul,
dan khurafat
dengan segala
bentuk
manifestasinya
dan ada bukti
bahwa seluruh
SDM belum
memahami dan
belum
menolaknya.
Tidak ada
kebijakan UM .
Palopo untuk
menjadikan
Matan Keyakinan
dan Cita-cita
Hidup
Muhammadiyah
dan Pedoman
Hidup Islami
Warga
Muhammadiyah
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yang dituangkan
dalam program
kerja dan
direalisasikan
secara konsisten.
Sumber Daya
Manusia
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1.

Merupakan pribadi
yang berakhlaqul
karimah.

2.

menjadikan Nabi
Muhammad SAW
sebagai Uswatun
Hasanah dalam
kehidupannya.

3.

Menjadi teladan
bagi keluarga dan
masyarakat.

4.

Wajib melaksanakan
ibadah sesuai
dengan yang
disyariatkan Islam,
dan menjauhi
bid’ah.

≥ 95% SDM di
UM Palopoadalah
pribadi yang
berakhlaqul
karimah.
≥ 95% SDM UM
.Palopomemahami
, menghayati dan
menjalankan
perintah untuk
menjadikan nabi
Muhammad
sebagai Uswatun
hasanah dalam
kehidupannya.
≥ 95 % SDM UM
. PALOPO
menjadi teladan
bagi masyarakat.
Ada kebijakan
UM .Palopo yang
menuntut SDM
untuk
melaksanakan
ibadah sesuai
dengan yang
disyariatkan
Islam, dan
menjauhi bid’ah
yang disertai
dengan pelatihan-

yang dituangkan
dalam program
kerja namun
direalisasikan
secara kurang
konsisten.
≥ 90% SDM di
UM Palopo
adalah pribadi
yang berakhlaqul
karimah.
≥ 90% SDM UM
.Palopomemahami
, menghayati dan
menjalankan
perintah untuk
menjadikan nabi
Muhammad
sebagai Uswatun
hasanah dalam
kehidupannya.
≥ 90 % SDM
UM .Palopobelum
menjadi teladan
bagi masyarakat.
Ada kebijakan
UM .Palopo yang
menuntut SDM
untuk
melaksanakan
ibadah sesuai
dengan yang
disyariatkan
Islam, dan
menjauhi bid’ah
yang disertai
dengan pelatihan-

yang dituangkan
dalam program
kerja namun
direalisasikan
secara tidak
konsisten.
≥ 85% SDM di
UM Palopo
adalah pribadi
yang berakhlaqul
karimah.
≥ 85% SDM UM
.Palopomemahami
, menghayati dan
menjalankan
perintah untuk
menjadikan nabi
Muhammad
sebagai Uswatun
hasanah dalam
kehidupannya.
≥ 85 % SDM
UM .Palopobelum
menjadi teladan
bagi masyarakat.
Ada kebijakan
UM .Palopo yang
menuntut SDM
untuk
melaksanakan
ibadah sesuai
dengan yang
disyariatkan
Islam, dan
menjauhi bid’ah
yang disertai
dengan pelatihan-

yang belum
dituangkan dalam
program kerja dan
belum
direalisasikan.

sebagai acuan
sikap.

≥ 80% SDM di
UM Palopo
adalah pribadi
yang berakhlaqul
karimah.
≥ 80% SDM UM
.Palopomemahami
, menghayati dan
menjalankan
perintah untuk
menjadikan nabi
Muhammad
sebagai Uswatun
hasanah dalam
kehidupannya.
≥ 80 % SDM
UM .Palopobelum
menjadi teladan
bagi masyarakat.
Ada kebijakan
UM .Palopo yang
menuntut SDM
untuk
melaksanakan
ibadah sesuai
dengan yang
disyariatkan
Islam, dan
menjauhi bid’ah
yang belum
disertai dengan

≥ 75% SDM di
UM Palopo
adalah pribadi
yang berakhlaqul
karimah.
≥ 75% SDM UM
.Palopomemahami
, menghayati dan
menjalankan
perintah untuk
menjadikan nabi
Muhammad
sebagai Uswatun
hasanah dalam
kehidupannya.
≥ 75 % SDM
UM .Palopobelum
menjadi teladan
bagi masyarakat.
Belum ada
kebijakan UM
.Palopo yang
menuntut SDM
untuk
melaksanakan
ibadah sesuai
dengan yang
disyariatkan
Islam, dan
menjauhi bid’ah.

STANDAR MUTU UM PALOPO

pelatihan dan
pengajian rutin
secara konsisten
5.

Melaksanakan amal
nawafil sesuai
dengan tuntunan
Rasullullah
Almakbullah

Ada kebijakan
UM . PALOPO
yang mendorong
SDM untuk
melaksanakan
amal sunnah
sesuai tuntunan
Rasulullah dan
ada bukti bahwa
seluruh SDM UM
.Palopomelaksana
kan amal sunnah .

6.

Mampu membaca
Alquran sesuai
dengan ketentuan
tajwid

Ada kebijakan
bahwa SDM UM
.Palopo harus
mampu membaca
al-Quran sesuai
dengan ketentuan
tajwid yang benar
dan ada bukti
seluruh SDM UM
. PALOPO
memilliki
kemampuan
tersebut.

7.
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Hafal sebagian surat
dalam Alquran:
a. Pimpinan
universitas:
37
surat

Hafal ≥ 37 surat

pelatihan dan
pengajian rutin
yang kurang
konsisten.
Ada kebijakan
UM . Palopo0
untuk mendorong
SDM untuk
melaksanakan
amal sunnah
sesuai tuntunan
Rasulullah dan
ada bukti bahwa
sebagian besar
SDM UM
.Palopomelaksana
kan amal sunnah .
Ada kebijakan
bahwa SDM UM
.Palopo harus
mampu membaca
al-Quran sesuai
dengan ketentuan
tajwid yang benar
dan ada bukti
sebagian besar
SDM UM .
PALOPO
memilliki
kemampuan
tersebut.
Hafal 30 - 36 surat

pelatihan dan
pengajian secara
insidental

pelatihanpelatihan dan
pengajian.

Ada kebijakan
UM .Palopo untuk
mendorong SDM
untuk
melaksanakan
amal sunnah
sesuai tuntunan
Rasulullah dan
ada bukti bahwa
sebagian kecil
SDM UM
.Palopomelaksana
kan amal sunnah .
Ada kebijakan
bahwa SDM UM
.Palopo harus
mampu membaca
al-Quran sesuai
dengan ketentuan
tajwid yang benar
dan ada bukti
sebagian kecil
SDM UM .
PALOPO
memilliki
kemampuan
tersebut.
Hafal 25 - 29 surat

Ada kebijakan
UM .Palopo untuk
mendorong SDM
untuk
melaksanakan
amal sunnah
sesuai tuntunan
Rasulullah namun
tidak ada bukti
SDM UM
.Palopomelaksana
kan amal sunnah .

Tidak ada
kebijakan UM
.Palopo untuk
mendorong SDM
untuk
melaksanakan
amal sunnah
sesuai tuntunan
Rasulullah.

Ada kebijakan
bahwa SDM UM
.Palopo harus
mampu membaca
al-Quran sesuai
dengan ketentuan
tajwid yang benar
namun terbukti
bahwa seluruh
SDM UM .
PALOPO belum
memilliki
kemampuan
tersebut.
Hafal 20 – 24 surat

Tidak ada
kebijakan bahwa
SDM UM .Palopo
harus mampu
membaca alQuran sesuai
dengan ketentuan
tajwid yang benar.

Hafal ≤ 19 surat
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b.

Pimpinan
fakultas: 28 surat
c. Ketua
dan
sekretaris proram
studi: 20 surat
d. Pejabat struktural
dan
lembaga/
Pusat studi
e. Dosen: 15 surat
f. Dosen AIKA: 40
surat
g. Tenaga
kependidikan: 11
surat
8. Dosen memiliki
tanggungjawab
untuk menegur atau
memperbaiki
perilaku mahasiswa
yang tidak sesuai
dengan nilai Islam.

9.

Mengikuti Baitul
Arqam

10. Dosen AIKA
senantiasa
meningkatkan
kualifikasi akademik
dan jabatan
akademik
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Hafal ≥ 28 surat

Hafal 24 – 27 surat

Hafal 20 - 23 surat

Hafal 15 - 19 surat

Hafal ≤ 14 surat

Hafal ≥ 20 surat

Hafal 16 – 19 surat

Hafal 12 – 15 surat

Hafal 7 - 11 surat

Hafal ≤ 7 surat

Hafal ≥ 20 surat

Hafal 16 – 19 surat

Hafal 12 – 15 surat

Hafal 7 - 11 surat

Hafal ≤ 7 surat

Hafal ≥ 15 surat
Hafal ≥ 40 surat

Hafal 7 – 9 surat
Hafal 20 – 29 surat

Hafal 4 - 6 surat
Hafal 15 – 19
surat
Hafal ≥4 - 6 surat

Hafal ≤ 3 surat
Hafal ≤ 14 surat

Hafal ≥ 11 surat

Hafal 10 – 14 surat
Hafal 30 – 39
surat
Hafal 9 - 10 surat

Ada kebijakan
UM .Palopo agar
seluruh Dosen
bertanggungjawab
untuk menegur
atau memperbaiki
perilaku
mahasiswa yang
tidak sesuai
dengan nilai Islam
dan sudah
dilaksanakan
secara konsisten.
≥ 80 % SDM
Tetap UM .Palopo
mengikuti Baitul
Arqam.
Ada upaya secara
terprogram dan
sistematis untuk
meningkatkan
kualifikasi
akademik dan

Ada kebijakan
UM .Palopo agar
seluruh Dosen
bertanggungjawab
untuk menegur
atau memperbaiki
perilaku
mahasiswa yang
tidak sesuai
dengan nilai Islam
dan dilaksanakan
secara kurang
konsisten.
≥ 70 % - 79%
SDM Tetap UM
.Palopo mengikuti
Baitul Arqam.
Ada upaya secara
terprogram namun
belum sistematis
untuk
meningkatkan
kualifikasi

Ada kebijakan
UM .Palopo agar
seluruh Dosen
bertanggungjawab
untuk menegur
atau memperbaiki
perilaku
mahasiswa yang
tidak sesuai
dengan nilai Islam
dan dilaksanakan
secara tidak
konsisten.
≥ 60 % - 69 %
SDM Tetap UM
.Palopo mengikuti
Baitul Arqam.
Ada upaya secara
terprogram namun
belum sistematis
untuk
meningkatkan
kualifikasi

Ada kebijakan
UM .Palopo agar
seluruh Dosen
bertanggungjawab
untuk menegur
atau memperbaiki
perilaku
mahasiswa yang
tidak sesuai
dengan nilai Islam
dan tidak
dilaksanakan.

Tidak ada
kebijakan UM
.Palopo agar
seluruh Dosen
bertanggungjawab
untuk menegur
atau memperbaiki
perilaku
mahasiswa yang
tidak sesuai
dengan nilai
Islam.

50 % - 59 %
SDM Tetap UM
.Palopo mengikuti
Baitul Arqam.
Ada upaya untuk
meningkatkan
kualifikasi
akademik dosen
AIKA namun
belum dilakukan

≥ 40 % - 49 %
SDM Tetap UM
.Palopo mengikuti
Baitul Arqam.
Belum ada upaya
secara terprogram
dan sistematis
untuk
meningkatkan
kualifikasi

Hafal 7 – 8 surat

Hafal ≤ 3 surat.
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11. SDM tetap yang
berprestasi berhak
menerima fasilitas
berupa bantuan
ibadah haji dan
umroh.

Sistem
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1.

Seluruh kebijakan
dan kegiatan
program studi
dilakukan untuk
mendukung tujuan
pesyarikatan
Muhammadiyah

2.

Pengelolaan
kurikulum
dilakukan untuk
mengintegrasikan
nilai-nilai agama
Islam dalamseluruh
bidang ilmu.

jabatan akademik
dosen AIKA.

akademik dan
jabatan akademik
dosen AIKA.

akademik dosen
AIKA.

secara terprogram
dan belum
sistematis.

akademik dan
jabatan akademik
dosen AIKA.

Ada kebijakan
UM .Palopo untuk
memberi reward
bantuan haji dan
umroh kepada
SDM berprestasi
dan sudah
dilaksanakan
secara konsisten.
Seluruh kebijakan
UM .Palopo
dalam bidang
pendidikan dan
pengajaran,
penelitian,
pengabdian dan
pemberdayaan
masyarakat serta
AIKA dilakukan
untuk mendukung
tujuan
persyarikatan dan
diimplementasika
n secara konsisten.
Ada kebijakan
UM .Palopo untuk
mengintegrasikan
nilai-nilai agama
Islam dengan
seluruh bidang
ilmu, dan sudah
dilaksanakan
program rintisan
integrasi tersebut.

Ada kebijakan
UM .Palopo untuk
memberi reward
bantuan haji dan
umroh kepada
SDM berprestasi
dan dilaksanakan
secara kurang
konsisten.
Seluruh kebijakan
UM .Palopo
dalam bidang
pendidikan dan
pengajaran,
penelitian, dan
AIKA dilakukan
untuk mendukung
tujuan
persyarikatan dan
diimplementasika
n secara kurang
konsisten.

Ada kebijakan
UM .Palopo untuk
memberi reward
bantuan haji dan
umroh kepada
SDM berprestasi
dan dilaksanakan
secara tidak
konsisten.
Seluruh kebijakan
UM .Palopo
dalam bidang
pendidikan dan
pengajaran dan
AIKA dilakukan
untuk mendukung
tujuan
persyarikatan dan
diimplementasika
n secara tidak
konsisten.

Ada kebijakan
UM .Palopo untuk
memberi reward
bantuan haji dan
umroh kepada
SDM berprestasi
namun belum
dilaksanakan.

Tidak ada
kebijakan UM
.Palopo untuk
memberi reward
bantuan haji dan
umroh kepada
SDM berprestasi.

Seluruh kebijakan
UM .Palopo
dalam bidang
pendidikan dan
pengajaran,
penelitian dan
AIKA dilakukan
untuk mendukung
tujuan
persyarikatan
namun tidak
diimplementasika
n.

Ada kebijakan
UM .Palopo
dalam bidang
pendidikan dan
pengajaran,
penelitian,
pengabdian dan
pemberdayaan
masyarakat serta
AIKA yang
kurang
mendukung tujuan
persyarikatan.

Ada kebijakan
UM .Palopo untuk
mengintegrasikan
nilai-nilai agama
Islam dengan
seluruh bidang
ilmu, dan
pelaksanaan
program rintisan
integrasi tersebut

Ada kebijakan
UM .Palopo untuk
mengintegrasikan
nilai-nilai agama
Islam dengan
seluruh bidang
ilmu, namun
program rintisan
integrasi tersebut
belum disiapkan.

Ada kebijakan
UM .Palopo untuk
mengintegrasikan
nilai-nilai agama
Islam dengan
seluruh bidang
ilmu, namun
belum
dilaksanakan.

Belum ada
kebijakan UM
.Palopo untuk
mengintegrasikan
nilai-nilai agama
Islam dengan
seluruh bidang
ilmu.
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dalam proses
persiapan.
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3.

Pengelolaan
keuangan dilakukan
secara amanah,
transparan, dan
bertanggungjawab.

4.

Pengembangan
lembaga
kemahasiswaan
dilakukan untuk
memperoleh kader
pemimpin ummat di
masa yang akan
datang.

5.

Pengelolaan bidang
AIKA dilakukan
untuk menjadi ruh
dan spirit berislam
dan
bermuhammadiyah

Pengelolaan
keuangan UM .
PALOPO
dilakukan secara :
1) Amanah
2) Transparan
3) bertanggungj
awab
Pengembangan
lembaga
kemahasiswaan
dilakukan untuk
memperoleh kader
pemimpin ummat
pada masa yang
akan datang yang
didukung oleh
dokumen
perencanaan dan
dilaksanakan
secara optimal.

Pengelolaan
keuangan UM .
Palopo dilakukan
secara :
1) Amanah
2) Transparan

Pengelolaan
keuangan UM
Palopo dilakukan
secara Amanah

Pengelolaan
keuangan UM .
Palopo dilakukan
secara kurang
amanah

Pengelolaan
keuangan UM
.Palopo dilakukan
secara tidak
Amanah

Pengembangan
lembaga
kemahasiswaan
dilakukan untuk
memperoleh kader
pemimpin ummat
pada masa yang
akan datang yang
didukung oleh
dokumen
perencanaan dan
dilaksanakan
secara kurang
optimal.

Pengembangan
lembaga
kemahasiswaan
dilakukan untuk
memperoleh kader
pemimpin ummat
pada masa yang
akan datang yang
didukung oleh
dokumen
perencanaan
namun tidak
terealisir.

Pengembangan
lembaga
kemahasiswaan
dilakukan untuk
memperoleh kader
pemimpin ummat
pada masa yang
akan datang
namun tidak
didukung oleh
dokumen
perencanaan.

Ada komitmen
yang dituangkan
dalam kebijakan
dan rencana kerja
untuk menjadikan
Bidang AIKA
sebagai ruh dan
spirit berislam dan
bermuhammadiya
h di UM . Palopo

Ada komitmen
yang dituangkan
dalam kebijakan
dan rencana kerja
untuk menjadikan
Bidang AIKA
sebagai ruh dan
spirit berislam dan
bermuhammadiya
h di UM . Palopo
namun belum

Pengembangan
lembaga
kemahasiswaan
dilakukan untuk
memperoleh kader
pemimpin ummat
pada masa yang
akan datang yang
didukung oleh
dokumen
perencanaan
namun
dilaksanakan
secara tidak
optimal.
Ada komitmen
yang dituangkan
dalam kebijakan
dan rencana kerja
untuk menjadikan
Bidang AIKA
sebagai ruh dan
spirit berislam dan
bermuhammadiya
h di UM . Palopo

Ada komitmen
yang dituangkan
dalam kebijakan
untuk menjadikan
Bidang AIKA
sebagai ruh dan
spirit berislam dan
bermuhammadiya
h di UM . Palopo.

Ada komitmen
yang belum
dituangkan dalam
kebijakan dan
rencana kerja
untuk menjadikan
Bidang AIKA
sebagai ruh dan
spirit berislam dan
bermuhammadiya
h di UM . Palopo.
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Proses
Perkuliahan
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serta dilaksanakan
secara konsisten.

dilaksanakan
secara konsisten.

namun belum
teraelisir.

1. Proses Perkuliahan
dimulai dengan
“Bismillahirrahmaan
irrahiim” dan
diakhiri dengan
“Alhamdulillahirabbi
l aalamin”.

Ada kebijakan
UM . Palopo yang
mengharuskan
setiap perkuliahan
dimulai dengan
“Bismillahirrahm
aanirrahiim” dan
diakhiri dengan
“Alhamdulillahira
bbil aalamin” dan
dilaksanakan
secara konsisten.

Ada kebijakan
UM . Palopo yang
mengharuskan
setiap perkuliahan
dimulai dengan
“Bismillahirrahm
aanirrahiim” dan
diakhiri dengan
“Alhamdulillahira
bbil aalamin” dan
dilaksanakan
secara kurang
konsisten.

Ada kebijakan
UM . Palopo yang
mengharuskan
setiap perkuliahan
dimulai dengan
“Bismillahirrahm
aanirrahiim” dan
diakhiri dengan
“Alhamdulillahira
bbil aalamin”
namun tidak
dilaksanakan.

Tidak ada
kebijakan UM .
Palopo yang
mengharuskan
setiap perkuliahan
dimulai dengan
“Bismillahirrahm
aanirrahiim” dan
diakhiri dengan
“Alhamdulillahira
bbil aalamin”.

2. Pada awal
perkuliahan dimulai
dengan membaca
Alquran beserta
terjemahannya
selama 5 menit di
bawah bimbingan
dosen.

Ada kebijakan
UM . Palopo yang
mengharuskan
mahasiswa
membaca alQur’an beserta
terjemahannya
setiap kuliah di
bawah bimbingan
dosennya dan
dilaksanakan
secara konsisten.

Ada kebijakan
UM . Palopo yang
mengharuskan
mahasiswa
membaca alQur’an beserta
terjemahannya
setiap kuliah di
bawah bimbingan
dosennya namun
tidak
dilaksanakan.

Tidak ada
kebijakan UM .
Palopo yang
mengharuskan
mahasiswa
membaca alQur’an beserta
terjemahannya
setiap kuliah di
bawah bimbingan
dosennya.

3. Posisi duduk
mahasiswa tertib
sesuai adab
keislaman

Ada kebijakan
UM . Palopo yang
mengharuskan
pemisahan tempat
duduk pria dan
wanita, dan

Ada kebijakan
UM . Palopo yang
mengharuskan
mahasiswa
membaca alQur’an beserta
terjemahannya
setiap kuliah di
bawah bimbingan
dosennya dan
dilaksanakan
secara kurang
konsisten.
Ada kebijakan
UM . Palopo yang
mengharuskan
pemisahan tempat
duduk pria dan
wanita, dan
dilaksanakan

Ada kebijakan
UM . Palopo yang
mengharuskan
setiap perkuliahan
dimulai dengan
“Bismillahirrahm
aanirrahiim” dan
diakhiri dengan
“Alhamdulillahira
bbil aalamin”
namun
dilaksanakan
secara tidak
konsisten.
Ada kebijakan
UM . Palopo yang
mengharuskan
mahasiswa
membaca alQur’an beserta
terjemahannya
setiap kuliah di
bawah bimbingan
dosennya namun
tidak dilaksanakan
secara konsisten.
Ada kebijakan
UM . Palopo yang
mengharuskan
pemisahan tempat
duduk pria dan
wanita, namun

Ada kebijakan
UM . Palopo yang
mengharuskan
pemisahan tempat
duduk pria dan
wanita, namun

Tidak ada
kebijakan UM .
Palopo yang
mengharuskan
pemisahan tempat
duduk pria dan
wanita.
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4. Dalam Alquran dan
Sunnah Rasullulah
Almakbullah
dianjurkan menjadi
bagian dari rujukan
tulisan ilmiah

Fasilitas

1. Tersedianya waktu
dan tempat untuk
melaksanakan shalat
pada setiap kegiatan

2. Memiliki mesjid di
setiap kampus yang
dimanfaatkan sebagai
pusat pengembangan
hidup islami.
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dilaksanakan
secara konsisten.

secara kurang
konsisten.

tidak dilaksanakan
secara konsisten.

tidak
dilaksanakan.

Ada kebijakan
UM . Palopo yang
menganjurkan
mahasiswa untuk
menjadikan alQur’an dan
Sunnah Nabi
sebagai rujukan
dalam tulisan
ilmiahnya yang
didukung oleh
dokumen yang
lengkap.
Ada kebijakan
UM . Palopo
untuk
menyediakan
waktu dan tempat
Shalat bagi Dosen,
Karyawan dan
Mahasiswa yang
didukung dengan
prasarana dengan
mutu sangat baik
untuk
pelaksanaanya
100% Kampus
UM . Palopo
memiliki Masjid
yang
dimanfaatkan
sebagai pusat
pengembangan
hidup islami.

Ada kebijakan
UM . Palopo yang
menganjurkan
mahasiswa untuk
menjadikan alQur’an dan
Sunnah Nabi
sebagai rujukan
dalam tulisan
ilmiahnya yang
kurang didukung
oleh dokumen
yang lengkap.
Ada kebijakan
UM . Palopo
untuk
menyediakan
waktu dan tempat
Shalat bagi Dosen,
Karyawan dan
Mahasiswa yang
didukung dengan
prasarana dengan
mutu baik untuk
pelaksanaanya

Ada kebijkan UM
. Palopo yang
menganjurkan
mahasiswa untuk
menjadikan alQur’an dan
Sunnah Nabi
sebagai rujukan
dalam tulisan
ilmiahnya yang
tidak didukung
oleh dokumen
yang lengkap.
Ada kebijakan
UM . Palopo
untuk
menyediakan
waktu dan tempat
Shalat bagi Dosen,
Karyawan dan
Mahasiswa yang
didukung dengan
prasarana dengan
mutu cukup untuk
pelaksanaanya

Ada kebijkan UM
. Palop oyang
menganjurkan
mahasiswa untuk
menjadikan alQur’an dan
Sunnah Nabi
sebagai rujukan
dalam tulisan
ilmiahnya namun
tidak ada
dokumen
pendukung.
Ada kebijakan
UM . Palopo
untuk
menyediakan
waktu dan tempat
Shalat bagi Dosen,
Karyawan dan
Mahasiswa yang
tidak didukung
dengan prasarana
untuk
pelaksanaanya.

Tidak ada
kebijkan UM .
Palopo yang
menganjurkan
mahasiswa untuk
menjadikan alQur’an dan
Sunnah Nabi
sebagai rujukan
dalam tulisan
ilmiahnya.

80% (tiga)
kampus UM .
Palopo memiliki
Masjid yang
dimanfaatkan
sebagai pusat
pengembangan
hidup islami.

60% (dua) kampus
UM . Palopo
memiliki Masjid
yang
dimanfaatkan
sebagai pusat
pengembangan
hidup islami.

40% kampus UM .
Palopo memiliki
Masjid yang
dimanfaatkan
sebagai pusat
pengembangan
hidup islami.

20 % kampus UM
. Palopo memiliki
Masjid yang
dimanfaatkan
sebagai pusat
pengembangan
hidup islami.

Tidak ada
kebijakan UM .
Palopo untuk
menyediakan
waktu dan tempat
Shalat bagi Dosen,
Karyawan dan
Mahasiswa.
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3. Memiliki tempat
pelatihan (Islamic
Centre)

Kampus UM .
Palopo memiliki
Islamic Learning
Centre dan telah
dipergunakan
untuk pembinaan
keimanan dan
ketaqwaan SDM
UM . Palopoyang
didukung oleh
dokumen yang
lengkap.

4. Memiliki media
audio di setiap lamtai
kampus untuk
mendukung suasana
kampus Islami.

Seluruh Kampus
UM . Palopo pada
setiap lantai
memiliki audio
visual untuk
mendukung
suasana kampus
islami.
Seluruh kampus
UM . Palopo
memiliki toilet
yang sesuai
dengan
perbandingan
jumlah mahasiswa
dan mahasiswi.
Seluruh Kampus
UM . Palopo
memiliki audio
visual untuk
mendukung
suasana kampus
islami.

5. Memiliki toilet sesuai
dengan perbandingan
jumlah wanita dan
pria

6. Memiliki audiovisual yang dapat
mendukung suasana
kampus islami
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Kampus UM .
Palopo memiliki
Islamic Learning
Centre dan telah
dipergunakan
untuk pembinaan
keimanan dan
ketaqwaan SDM
UM .
Paloponamun
belum didukung
oleh dokumen
yang lengkap.
Sejumlah 3 (tiga)
Kampus UM .
Palopo pada setiap
lantai memiliki
audio visual untuk
mendukung
suasana kampus
islami.
Sejumlah 3 (tiga)
kampus UM .
Palopo memiliki
toilet yang sesuai
dengan
perbandingan
jumlah mahasiswa
dan mahasiswi.
Sejumlah 3 (tiga)
Kampus UM .
Palopo memiliki
audio visual untuk
mendukung
suasana kampus
islami.

Kampus UM .
Palopo memiliki
Islamic Learning
Centre dan telah
dipergunakan
untuk pembinaan
keimanan dan
ketaqwaan SDM
UM .
Paloponamun
tidak didukung
oleh dokumen.

Kampus UM .
Palopo memiliki
Islamic Learning
Centre namun
belum
dipergunakan
untuk pembinaan
keimanan dan
ketaqwaan SDM
UM . Palopo.

Kampus UM .
Palopo memiliki
rencana
mendirikan
Islamic Learning
Centre namun
belum terealisasi.

Sejumlah 2 (dua)
Kampus UM .
Palopo pada setiap
lantai memiliki
audio visual untuk
mendukung
suasana kampus
islami.
Sejumlah 2 (dua)
kampus UM .
Palopo memiliki
toilet yang sesuai
dengan
perbandingan
jumlah mahasiswa
dan mahasiswi.
Sejumlah 2 (dua)
Kampus UM
.Palopo memiliki
audio visual untuk
mendukung
suasana kampus
islami.

Satu Kampus UM
. Palopo pada
setiap lantai
memiliki audio
visual untuk
mendukung
suasana kampus
islami.
Satu kampus UM
. Palopo memiliki
toilet yang sesuai
dengan
perbandingan
jumlah mahasiswa
dan mahasiswi.

Tidak memiliki
audio visual untuk
mendukung
suasana kampus
islami.

Satu Kampus UM
. Palopo memiliki
audio visual untuk
mendukung
suasana kampus
islami.

Tidak ada kampus
UM . Palopo
memiliki toilet
yang sesuai
dengan
perbandingan
jumlah mahasiswa
dan mahasiswi.
Tidak ada Kampus
UM . Palopo yang
memiliki audio
visual untuk
mendukung
suasana kampus
islami.
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Kedermawanan

1. Penerimaan
mahasiwa baru dari
golongan dhuafa
sekurang-kurangnya
mencapai 5%.

Jumlah
penerimaan
mahasiswa baru
yang berasal dari
golongan dhuafa
mencapai ≥ 5 %
dari total
penerimaan
mahasiswa baru.
Ada bukti
penghasilan
seluruh pegawai
UM .
Palopodikenai ZIS
sebesar 2,5 % dari
penghasilannya.

Jumlah
penerimaan
mahasiswa baru
yang berasal dari
golongan dhuafa
mencapai 4 % dari
total penerimaan
mahasiswa baru.

Jumlah
penerimaan
mahasiswa baru
yang berasal dari
golongan dhuafa
mencapai 3 % dari
total penerimaan
mahasiswa baru.

Ada bukti
penghasilan 80%
pegawai UM .
Palopodikenai ZIS
sebesar 2,5 % dari
penghasilannya.

Ada bukti
penghasilan 60%
pegawai UM .
Palopodikenai ZIS
sebesar 2,5 % dari
penghasilannya.

3. Dana ZIS dikelola
oleh sebuah Lembaga
Pengelola ZIS yang
amanah, profesional,
dan transparan.

Pengelolaan dana
ZIS oleh LP-ZIS
UM .
Paloposesuai SOP
yang didukung
dokumen yang
lengkap.

Pengelolaan dana
ZIS oleh LP-ZIS
UM .
Paloposesuai SOP
namun dokumen
kurang lengkap.

4. Penyaluran dana ZIS
diprioritaskan untuk
pemberdayaan SDM
dalam bentuk
beasiswa.

Ada bukti
penyaluran dana
Zakat, Infaq dan
Sadakah
diprioritaskan bagi
pemberdayaan
SDM dalam
bentuk beasiswa
untuk mahasiswa,

Ada bukti
penyaluran dana
Zakat, Infaq dan
Sadakah
diprioritaskan bagi
pemberdayaan
SDM dalam
bentuk beasiswa
untuk mahasiswa
dan dosen.

Pengelolaan dana
ZIS oleh LP-ZIS
UM .
Paloponamun baru
sebagian sesuai
SOP dan
dokumen kurang
lengkap.
Ada bukti
penyaluran dana
Zakat, Infaq dan
Sadakah
diprioritaskan bagi
pemberdayaan
SDM dalam
bentuk beasiswa
untuk mahasiswa.

2. Setiap penghasilan
pegawai wajib
dikenakan ZIS*
2,5%.
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Jumlah
penerimaan
mahasiswa baru
yang berasal dari
golongan dhuafa
mencapai 1% - 2
% dari total
penerimaan
mahasiswa baru.
Ada bukti
penghasilan 40 %
pegawai UM .
Palopodikenai ZIS
sebesar 2,5 % dari
penghasilannya

Pengelolaan dana
ZIS oleh LP-ZIS
UM . Palopotidak
sesuai dengan
SOP.

Ada rencana
penyaluran dana
zakat, infaq dan
sadaqah
diprioritaskan bagi
pemberdayaan
SDM namun tidak
terlaksana

Jumlah
penerimaan
mahasiswa baru
yang berasal dari
golongan dhuafa
tidak ada.

Ada rencana
memungut
penghasilan
seluruh pegawai
UM .
Palopodikenai ZIS
sebesar 2,5 % dari
penghasilannya,
namun tidak
terlaksana.
Pengelolaan ZIS
tidak dilaksanakan
melalui lembaga
dana ZIS

Tidak ada bukti
penyaluran dana
Zakat, Infaq dan
Sadakah
diprioritaskan bagi
pemberdayaan
SDM dalam
bentik beasiswa
untuk mahasiswa
dan dosen.
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dosen dan
karyawan.
5. Pemberian fasilitas
keringan biaya ibadah
haji kepada SDM
tetap.
*standar pengelolaan
ZIS ditetapkan
tersendiri
2 a.

AIKA

1.

Kegiatan Orientasi
Dasar-dasar Islam
bagi mahasiswa baru
dilaksanakan pada
awal tahun akademik.

b.

2.

Tersedia kurikulum
AIKA untuk Program
Pascasarjana minimal
1 mata kuliah dengan
bobot minimal 2 sks.

c.

3.

Tersedia kurikulum
AIKA untuk Jenjang
Strata 1 sebanyak 8
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Kurikulum

Ada bukti UM .
Palopo
memberikan
bantuan biaya Haji
dan Umroh untuk
SDM Tetap secara
konsisten tiap
tahun.
Kegiatan Orientasi
Dasar-dasar Islam
bagi mahasiswa
baru dilaksanakan
pada awal tahun
akademik dengan
perencanaan,
pelaksanaan,
monitoring dan
evaluasi yang
teratur dan rapi.
Ada kurikulum
dan silabus AIK
untuk Program
Pascasarjana
minimal 1 mata
kuliah dengan
bobot minimal 2
sks yang
didukung oleh
dokumen yang
lengkap.
Ada kurikulum
dan sikabus AIK
untuk Jenjang
Strata 1 sebanyak

Ada bukti UM .
Palopo
memberikan
bantuan biaya Haji
dan Umroh untuk
SDM Tetap secara
kurang konsisten
tiap tahun.
Kegiatan Orientasi
Dasar-dasar Islam
bagi mahasiswa
baru dilaksanakan
pada awal tahun
akademik dengan
perencanaan,
pelaksanaan, tanpa
monitoring dan
evaluasi.

Ada bukti UM .
Palopo
memberikan
bantuan biaya Haji
dan Umroh untuk
SDM Tetap tidak
konsisten tiap
tahun.
Kegiatan Orientasi
Dasar-dasar Islam
bagi seluruh
mahasiswa baru
dilaksanakan pada
awal tahun
akademik dengan
tanpa
perencanaan.

UM . Palopo
merencanakan
memberikan
bantuan biaya Haji
dan Umroh untuk
SDM Tetap
namun tidak
terlaksana.
Kegiatan orientasi
dasar-dasar Islam
bagi sebagian
mahasiswa baru
dilaksanakan pada
awal tahun
akdemik

Tidak ada bukti
UM . Palopo
memberikan
bantuan biaya Haji
dan Umroh untuk
SDM Tetap.

Ada kurikulum
dan silabus AIK
untuk Program
Pascasarjana
minimal 1 mata
kuliah dengan
bobot minimal 2
sks yang
didukung oleh
dokumen yang
kurang lengkap.
Ada kurikulum
dan silabus AIK
untuk Jenjang
Strata 1 sebanyak

Ada kurikulum
AIK untuk
Program
Pascasarjana
minimal 1 mata
kuliah dengan
bobot minimal 2
sks yang
didukung oleh
dokumen yang
kurang lengkap.
Ada kurikulum
AIK untuk
Jenjang Strata 1
sebanyak 8 mata

Ada kurikulum
AIK untuk
Program
Pascasarjana
minimal 1 mata
kuliah dengan
bobot minimal 2
sks yang
didukung oleh
dokumen yang
tidak lengkap.
Ada kurikulum
AIK untuk
Jenjang Strata 1
sebanyak 8 mata

Tidak ada
kurikulum AIK
untuk Program
Pascasarjana
minimal 1 mata
kuliah dengan
bobot minimal 2
sks

Kegiatan Orientasi
Dasar-dasar Islam
bagi mahasiswa
baru tidak
dilaksanakan pada
awal tahun
akademik.

Ada kurikulum
AIK untuk
Jenjang Strata 1
sebanyak 8 mata
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mata kuliah dengan
bobot masing-masing
2 sks.
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4.

Tersedia kurikulum
AIK untuk Jenjang
Diploma III sebanyak
6 mata kuliah dengan
bobot masing-masing
2 sks dan Diploma II
sebanyak 4 mata
kuliah dengan bobot
masing-masing 2 sks.

5.

Tersedia kurikulum
AIK untuk Program
Profesi dan Diploma I
sebanyak 2 mata
kuliah dengan bobot
masing-masing 2 sks.

8 mata kuliah
dengan bobot
masing-masing 2
sks yang
didukung oleh
dokumen yang
lengkap..
Ada kurikulum
dan silabus AIK
untuk Jenjang
Diploma III
sebanyak 6 mata
kuliah dengan
bobot masingmasing 2 sks dan
Diploma II
sebanyak 4 mata
kuliah dengan
bobot masingmasing 2 sks
yang didukung
oleh dokumen
yang lengkap.
Ada kurikulum
dan silabus AIK
untuk Program
Profesi dan
Diploma I
sebanyak 2 mata
kuliah dengan
bobot masingmasing 2 sks yang
didukung oleh
dokumen yang
lengkap..

8 mata kuliah
dengan bobot
masing-masing 2
sks yang
didukung oleh
dokumen yang
kurang lengkap..
Ada kurikulum
dan silabus AIK
untuk Jenjang
Diploma III
sebanyak 6 mata
kuliah dengan
bobot masingmasing 2 sks dan
Diploma II
sebanyak 4 mata
kuliah dengan
bobot masingmasing 2 sks
yang didukung
oleh dokumen
yang kurang
lengkap.
Ada kurikulum
dan silabus AIK
untuk Program
Profesi dan
Diploma I
sebanyak 2 mata
kuliah dengan
bobot masingmasing 2 sks yang
didukung oleh
dokumen yang
kurang lengkap..

kuliah dengan
bobot masingmasing 2 sks
yang kurang
didukung oleh
dokumen yang
lengkap..
Ada kurikulum
AIK untuk
Jenjang Diploma
III sebanyak 6
mata kuliah
dengan bobot
masing-masing 2
sks dan Diploma
II sebanyak 4
mata kuliah
dengan bobot
masing- masing 2
sks yang
didukung oleh
dokumen yang
kurang lengkap.

kuliah dengan
bobot masingmasing 2 sks
yang didukung
oleh dokumen
yang tidak
lengkap..
Ada kurikulum
AIK untuk
Jenjang Diploma
III sebanyak 6
mata kuliah
dengan bobot
masing-masing 2
sks dan Diploma
II sebanyak 4
mata kuliah
dengan bobot
masing- masing 2
sks namun tidak
didukung oleh
dokumen yang
tidak lengkap.

kuliah dengan
bobot masingmasing 2 sks
yang tidak
didukung oleh
dokumen yang
lengkap..
Ada kurikulum
AIK untuk
Jenjang Diploma
III sebanyak 6
mata kuliah
dengan bobot
masing-masing 2
sks dan Diploma
II sebanyak 4
mata kuliah
dengan bobot
masing- masing 2
sks namun tidak
ada dokumennya

Ada kurikulum
AIK untuk
Program Profesi
dan Diploma I
sebanyak 2 mata
kuliah dengan
bobot masingmasing 2 sks yang
didukung oleh
dokumen yang
kurang lengkap..

Ada kurikulum
AIK untuk
Program Profesi
dan Diploma I
sebanyak 2 mata
kuliah dengan
bobot masingmasing 2 sks
namun tidak
didukung oleh
dokumen yang
tidak lengkap..

Ada kurikulum
AIK untuk
Program Profesi
dan Diploma I
sebanyak 2 mata
kuliah dengan
bobot masingmasing 2 sks
namun tidak ada
dokumennya
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Referensi
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6.

Kelulusan ujian
komprehensif AIK
diselenggarakan
sebagai syarat untuk
mengikuti ujian
skripsi/tugas akhir.

Ada bukti seluruh
fakultas yang
menyelenggarakan
Program Strata 1
melaksanakan
Ujian
Komprehensif
sebagai Syarat
Ujian Skripsi dan
didukung dengan
dokumen yang
lengkap.

Ada bukti seluruh
fakultas yang
menyelenggarakan
Program Strata 1
melaksanakan
Ujian
Komprehensif
sebagai Syarat
Ujian Skripsi dan
didukung dengan
dokumen yang
kurang lengkap.

7.

Tersedia program
rintisan integrasi
kurikulum AIK
dengan kurikulum
Umum.

Ada 1 Fakultas
dan 1 program
studi di fakultas
yang sama yang
telah menyusun
dan melaksanakan
integrasi
kurikulum AIK
dengan Kurikulum
Umum

8.

Tersedia kurikulum
AIK untuk
pendidikan jenis
vokasi

Sejumlah 95%
kurikulum dan
Silabus AIK untuk
pendidikan jenis
vokasi disertai
dengan dokumen
yang lengkap.

Ada 2 Fakultas
yang telah
menyusun
integrasi
kurikulum AIK
dengan Kurikulum
Umum dan
beberapa Program
Studi lainnya dan
merencanakan
integrasi
kurikulum.
Sejumlah 90%
kurikulum dan
Silabus AIK
untuk pendidikan
jenis vokasi
disertai dengan
dokumen yang
lengkap.
Ada 6 buku teks
wajib untuk
seluruh mata
kuliah AIK

a. Tersedia buku teks
wajib untuk seluruh
mata kuliah AIK

Ada 8 buku teks
wajib untuk
seluruh mata
kuliah AIK

Ada bukti
sebagian fakultas
yang
menyelenggarakan
Program Strata 1
melaksanakan
Ujian
Komprehensif
sebagai Syarat
Ujian Skripsi dan
dilengkapi dengan
dokumen yang
kurang lengkap.
Ada 1 Fakultas
yang telah
menyusun
integrasi
kurikulum AIK
dengan Kurikulum
Umum dan
Program Studi
lainnya dan
merencanakan
integrasi
kurikulum.
Sejmlah 85%
kurikulum dan
Silabus AIK untuk
pendidikan jenis
vokasi diserta
dengan dokumen
lengkap.

Ada bukti
sebagian kecil
fakultas yang
menyelenggarakan
Program Strata 1
melaksanakan
Ujian
Komprehensif
sebagai Syarat
Ujian Skripsi dan
dilengkapi dengan
dokumen yang
tidak lengkap.
Beberapa fakultas
lain ada rencana
menyusun dan
mengintegrasikan
kurikulum AIK
dengan Kurikulum
Umum namun
belum terlaksana.

Ada bukti
sebagian kecil
fakultas yang
menyelenggarakan
Program Strata 1
melaksanakan
Ujian
Komprehensif
sebagai Syarat
Ujian Skripsi dan
tidak ada
dokumennya

Sejumlah 80%
kurikulum dan
Silabus AIK untuk
pendidikan jenis
vokasi yang
diserta dengan
dokumen lengkap.

Sejumlah 75%
kurikulum untuk
pendidikan jenis
vokasi yang
disertai dengan
dokumen yang
lengkap.

Ada 4 buku teks
wajib untuk
seluruh mata
kuliah AIK

Ada 2 buku teks
wajib untuk
seluruh mata
kuliah AIK

Tidak ada buku
teks wajib untuk
seluruh mata
kuliah AIK

Tidak ada rencana
menyusun
integrasi
kurikulum AIK
dengan Kurikulum
Umum
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b. Tersedia jurnal
pemikiran Islam dan
kemuhammadiyahan.

c. Tersedianya ejournal dan e-book
berbahasa Indonesia
dan bahasa
internasional.
d. Tersedianya
prosiding AIKA.

Aktivitas
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1.

SDM terlibat aktif
dalam persyarikatan
Muhammadiyah dan
memiliki NBM.

2.

Memberikan
dukungan terhadap
program
pengembangan
cabang dan ranting
Muhammadiyah

Sejumlah 95%
jurnal pemikiran
Islam dan
kemuhammadiyah
an terbit secara
konsisten.
Ada e-journal
dan e-book
berbahasa
Indonesia dan
internasional.
Ada kebijakan
seluruh kegiatan
seminar bidang
AIKA dibuatkan
prosiding dan ada
bukti dokumen
prosidingnya
secara lengkap.
Sejumlah 75 %
dari SDM Tetap
UM . Palopo
memiliki NBM
dan aktif di
persyarikatan
Muhammadiyah.
Ada bukti
dukungan UM .
Palopo terhadap
pelaksanaan
program
pengembangan
cabang dan
Ranting dalam
bentuk dukungan
dana, fasilitas dan

Sejumlah 90%
jurnal pemikiran
Islam dan
kemuhammadiyah
an terbit secara
konsisten.
Ada e-journal dan
e-book berbahasa
Indonesia atau
internasional.
Ada kebijakan
seluruh kegiatan
seminar bidang
AIKA dibuatkan
prosiding dan ada
bukti dokumen
prosidingnya
tetapi kurang
lengkap.
Sejumlah 60 %
dari SDM Tetap
UM . Palopo
memiliki NBM
dan aktif di
persyarikatan
Muhammadiyah.
Ada bukti
dukungan UM .
Palopo terhadap
pelaksanaan
program
pengembangan
cabang dan
Ranting dalam
bentuk dukungan
dana dan fasilitas.

Sejumlah 85%
jurnal pemikiran
Islam dan
kemuhammadiyah
an terbit secara
konsisten.
Ada salah satu ejournal atau ebook berbahasa
Indonesia atau
internasional.
Ada kebijakan
seluruh kegiatan
seminar bidang
AIKA dibuatkan
prosiding dan
namun bukti
dokumen
prosidingnya tidak
lengkap.
Sejumlah 45 %
dari SDM Tetap
UM . Palopo
memiliki NBM
dan aktif di
persyarikatan
Muhammadiyah.
Ada bukti
dukungan UM .
Palopo terhadap
pelaksanaan
program
pengembangan
cabang dan
Ranting dalam
bentuk dukungan
dana.

Sejumlah 80%
jurnal pemikiran
Islam dan
kemuhammadiyah
an terbit secara
konsisten.
Ada salah satu ejournal atau ebook berbahasa
Indonesia.
Ada kebijakan
seluruh kegiatan
seminar bidang
AIKA dibuatkan
prosiding namun
tidak ada bukti
dokumen
prosidingnya
Sejumlah 30 %
dari SDM Tetap
UM . Palopo
memiliki NBM
dan aktif di
persyarikatan
Muhammadiyah.
Ada bukti
dukungan UM .
Palopo terhadap
pelaksanaan
program
pengembangan
cabang dan
Ranting namun
belum
dilaksanakan.

Sejumlah 75%
jurnal pemikiran
Islam dan
kemuhammadiyah
an terbit secara
konsisten.
Belum ada ejournal dan ebook berbahasa
Indonesia dan
internasional.
Belum ada
kebijakan seluruh
kegiatan seminar
bidang AIKA
dibuatkan
prosiding.

Tidak ada SDM
Tetap UM .
Palopo yang
memiliki NBM
dan aktif di
persyarikatan
Muhammadiyah.
Ada rencana
dukungan UM .
Palopo terhadap
pelaksanaan
program
pengembangan
cabang dan
Ranting namun
tidak terlaksana
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kerjasama
kegiatan.
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3.

Memfasilitasi
penyelenggaraan
ibadah qurban di
ranting-ranting
Muhammadiyah
yang membutuhkan

4.

Memfasilitasi
pertemuan
silaturrahim
pimpinan cabang
dan ranting di
lingkungan wilayah
Muhammadiyah
DKI Jakarta dan
sekitarnya setiap
tahun.

5.

memfasilitasi
kegiatan tebar da’i
ke ranting-ranting
Muham-madiyah
yang membutuhkan.

Ada bukti
kegiatan
penyelenggaraan
ibadah qurban di
ranting-ranting
Muhammadiyah
yang
membutuhkan
setiap tahun dan
didukung oleh
dokumen yang
lengkap.
Ada bukti
kegiatan
pertemuan
silaturrahim
pimpinan cabang
dan ranting di
lingkungan
wilayah
Muhammadiyah
Palopo dan
sekitarnya setiap
1tahun dan
didukung oleh
dokumen yang
lengkap.
Ada bukti
kegiatan tebar da’i
di Ranting-ranting
Muhammadiyah
Palopo dan
didukung oleh

Ada bukti
kegiatan
penyelenggaraan
ibadah qurban di
ranting-ranting
Muhammadiyah
yang
membutuhkan
setiap tahun dan
didukung oleh
dokumen yang
kurang lengkap.
Ada bukti
kegiatan
pertemuan
silaturrahim
pimpinan cabang
dan ranting di
lingkungan
wilayah
Muhammadiyah
Palopo dan
sekitarnya setiap
tahun dan
didukung oleh
dokumen yang
kurang lengkap.
Ada bukti
kegiatan tebar da’i
di Ranting-ranting
Muhammadiyah
Palopo dan
didukung oleh

Ada bukti
kegiatan
penyelenggaraan
ibadah qurban di
ranting-ranting
Muhammadiyah
yang
membutuhkan
dan didukung oleh
dokumen yang
tidak lengkap.

Ada kegiatan
penyelenggaraan
ibadah qurban di
ranting-ranting
Muhammadiyah
yang
membutuhkan
namun tidak ada
dokumen

Ada rencana
kegiatan
penyelenggaraan
ibadah qurban di
ranting-ranting
Muhammadiyah
yang
membutuhkan
setiap tahun
namun tidak
terlaksana

Ada bukti
kegiatan
pertemuan
silaturrahim
pimpinan cabang
dan ranting di
lingkungan
wilayah
Muhammadiyah
Palopo dan
sekitarnya setiap
tahun dan
didukung oleh
dokumen yang
tidak lengkap.
Ada bukti
kegiatan tebar da’i
di Ranting-ranting
Muhammadiyah
Palopo dan
didukung oleh

Ada bukti
kegiatan
pertemuan
silaturrahim
pimpinan cabang
dan ranting di
lingkungan
wilayah
Muhammadiyah
Palopo dan
sekitarnya setiap
tahun tapi tidak
ada dokumen

Ada rencana
kegiatan
pertemuan
silaturrahim
pimpinan cabang
dan ranting di
lingkungan
wilayah
Muhammadiyah
Palopo dan
sekitarnya setiap
tahun namun
tidak terlaksana.

Ada kegiatan
tebar da’i di
Ranting-ranting
Muhammadiyah
Palopo namun

Ada rencana
kegiatan tebar da’i
di Ranting-ranting
Muhammadiyah
Palopo namun
tidak terlaksana
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dokumen yang
lengkap.

dokumen yang
kurang lengkap.

dokumen yang
tidak lengkap.

dokumen tidak
ada

Ada Komunitas
Aisyiyah dan
Muhammadiyah
di seluruh Kampus
UM . Palopo dan
melaksanakan
pembinaan kader
persyarikatan.

Ada salah satu
Komunitas
Aisyiyah atau
Muhammadiyah
di seluruh Kampus
UM . Palopo dan
melaksanakan
pembinaan kader
persyarikatan.

Ada salah satu
Komunitas
Aisyiyah atau
Muhammadiyah
di 2 (dua) Kampus
UM . Palopo dan
melaksanakan
pembinaan kader
persyarikatan.

1. Teralokasikan
anggaran penelitian
sebesar 10% untuk
penelitian dengan
sasaran persyarikatan
Muhammadiyah

Lembaga
Penelitian dan
Pengembangan
mengalokasikan
10 % Anggaran
penelitian untuk
penelitian dengan
sasaran
Persyarikatan
Muhammadiyah
dan dilaksanakan
secara 90%

Lembaga
Penelitian dan
Pengembangan
mengalokasikan
10 % Anggaran
penelitian untuk
penelitian dengan
sasaran
Persyarikatan
Muhammadiyah
dan dilaksanakan
80%

Ada salah satu
Komunitas
Aisyiyah atau
Muhammadiyah
di 3 (tiga)
Kampus UM .
Palopo dan
melaksanakan
pembinaan kader
persyarikatan.
Lembaga
Penelitian dan
Pengembangan
mengalokasikan
10 % Anggaran
penelitian untuk
penelitian dengan
sasaran
Persyarikatan
Muhammadiyah
dan dilaksanakan
70%

2. Teralokasikan
anggaran
pemberdayaan dan
pengabdian
masyarakat sebesar
10 % dengan sasaran

Lembaga
Pengabdian dan
pengembangan
masyarakat
mengalokasikan
10 % Anggaran
pengabdian dan

Lembaga
Pengabdian dan
pengembangan
masyarakat
mengalokasikan
10 % Anggaran

Lembaga
Pengabdian dan
pengembangan
masyarakat
mengalokasikan
10 % Anggaran

Lembaga
Pengabdian dan
pengembangan
masyarakat
mengalokasikan
10 % Anggaran

6.

3 d.

Sinergi dengan
Persyarikatan
Muhammadiyah
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Bantuan Finansial
dan Kerjasama

Terbentuk
komunitas Aisyiyah
dan Muhammadiyah
di seluruh kampus
UM . Palopo sebagai
wadah pembinaan
kader persyarikatan.

Lembaga
Penelitian dan
Pengembangan
mengalokasikan
10 % Anggaran
penelitian untuk
penelitian dengan
sasaran
Persyarikatan
Muhammadiyah
dan dilaksanakan
60%

Ada salah satu
Komunitas
Aisyiyah atau
Muhammadiyah
di 1 (satu)
Kampus UM .
Palopo dan
melaksanakan
pembinaan kader
persyarikatan.
Lembaga
Penelitian dan
Pengembangan
mengalokasikan
10 % Anggaran
penelitian untuk
penelitian dengan
sasaran
Persyarikatan
Muhammadiyah
dan
dilaksanakan<50
%
Lembaga
Pengabdian dan
pengembangan
masyarakat
mengalokasikan
10 % Anggaran
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persyarikatan
Muhammadiyah.

pemberdayaan
masyarakat
dengan sasaran
Persyarikatan
Muhammadiyah
dan dilaksanakan
90%

3. Teralokasikan
anggaran
kemahasiswaan
sebesar 10% dengan
sasaran kegiatan
persyarikatan
Muhammadiyah

Bidang
Kemahasiswaan
mengalokasikan
10 % Anggaran
kemahasiswaan
untuk kegiatan
dengan sasaran
Persyarikatan
Muhammadiyah
dan dilaksanakan
90%
Lembaga
Pengeloaan Zakat,
Infaq dan Sedekah
mengalokasikan
dananya sebesar
10 % untuk
membantu
Keluarga
Muhammadiyah
dan dilaksanakan
90%

4. Teralokasikan dana
ZIS UM . Palopo bagi
keluarga
Muhammadiyah yang
memerlukan bantuan.
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pengabdian dan
pemberdayaan
masyarakat
dengan sasaran
Persyarikatan
Muhammadiyah
dan dilaksanakan
80%
Bidang
Kemahasiswaan
mengalokasikan
10 % Anggaran
kemahasiswaan
untuk kegiatan
dengan sasaran
Persyarikatan
Muhammadiyah
dan dilaksanakan
80%
Lembaga
Pengeloaan Zakat,
Infaq dan Sedekah
mengalokasikan
dananya sebesar
10 % untuk
membantu
Keluarga
Muhammadiyah
dan dilaksanakan
80%

pengabdian dan
pemberdayaan
masyarakat
dengan sasaran
Persyarikatan
Muhammadiyah
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Universitas Muhammadiyah Palopo
1.1.1

Sejarah Universitas Muhammadiyah Palopo

Pendirian:
STIE Muhammadiyah Palopo didirikan tepatnya pada tanggal 9 Agustus 1986. Pada tanggal 13
Februari 1985, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Luwu, Majelis Pendidikan dan Kebudayaan
yang diketuai oleh dr. H. Abubakar Malinta mengadakan rapat dan terbitlah Surat Keputusan
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Luwu No. E-2/II/PPR/1405 H, tertanggal 17 Februari 1985,
tentang Panitia Pendiri Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah yang diketuai oleh Dr. H.
Yahya Sahude.
STIE Muhammadiyah Palopo mulai beroperasi melalui Surat Keputusan Kordinator Kopertis
Wilayah IX Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya Nomor 756 Tahun 1986 tentang Pemberian Izin
Sementara kepada STIE Muhammadiyah Palopo Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi Ekonomi Perencanaan Pembangunan dan Ekonomi Pertanian dengan Jenjang S1,
dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0291/O/1989 tentang Pemberian
Status Terdaftar kepada Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Program Studi Ekonomi
Pembangunan di Lingkungan STIE Muhammadiyah Palopo. Kemudian pada tahun 2006 berdiri
Prodi Akuntansi melalui Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 4096/D/T/2006 tertanggal 15
Nopember 2006.
Sebagai tuntutan kelembagaan, maka Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
menerbitkan Surat Keputusan Nomor 151/KPT/I/2018 tentang Perubahan Badan Penyelenggara
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo di Kota Palopo dari Yayasan Majelis
Pendidikan dan Kebudayaan Muhammadiyah Daerah Kabupaten Luwu Menjadi Persyarikatan
Muhammadiyah.
Diawali dari rasa keprihatinan terhadap dinamika internal dan eksternal, Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Kota Palopo berinisiatif untuk mendirikan Amal Usaha berupa Perguruan
Tinggi. Setelah melakukan studi kelayakan, maka diusulkan pendirian STKIP Muhammadiyah
Palopo kepada Dirjend Dikti Kemendikbud melalui surat Nomor: 001/STKIP-MUH/VII/2011
Tanggal, 02 Juli 2011 yang diterima Dikti dengan nomor agenda: 8887. Prodi yang diusulkan
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adalah Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bimbingan Konseling, Pendidikan
Guru Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pengusulan tersebut
selanjutnya disampaikan secara terbuka pada kegiatan silaturrahim dengan Prof. Dr. H. Suyatno,
M.Pd. (Rektor Uhamka) yang hadir dalam rangka mengikuti Wisuda Akademi Kebidanan
Muhammadiyah Palopo pada tahun 2011. Gayung bersambut, Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Palopo menerima surat dari Dirjen Dikti Nomor: 6178/E2.2/2012, yang isinya meminta perbaikan
berkas khususnya aspek keuangan. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palopo melalui Tim
yang ditugaskan segera bergerak mempersiapkan seluruh aspek yang diperlukan dalam pendirian
Perguruan Tinggi.
Atas fasilitasi dari Rektor Unanda Palopo Tim Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota
Palopo bertemu dengan beberapa kolega di Universitas Negeri Makassar dalam rangka
pemenuhan Sumber Daya Manusia (Dosen) yang dibutuhkan untuk pendirian STKIP
Muhammadiyah Palopo. Selanjutnya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palopo melakukan
rapat dan menunjuk Panitia Pendiri dengan menerbitkan Surat keputusan Nomor:
110/KEP/III.0/F/2012 tertanggal

01

Oktober

2012

tentang Panitia

Pendiri

STKIP

Muhammadiyah Palopo. Setelah berkas lengkap dan memenuhi syarat, Panitia Pendiri melakukan
presentasi di Hotel Milenium Jakarta atas undangan Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan pada tanggal 19 Juni 2014, dan direkomendasikan untuk melakukan revisi
menyeluruh terhadap proposal yang diajukan, khususnya aspek keuangan, sumber daya manusia,
dan program studi yang diusulkan.
Tim Pendiri STKIP Muhammadiyah Palopo yang dibentuk Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Palopo segera bergerak melakukan revisi dan mengirimkan surat Nomor:
150/III.3.AU/F/VI/2014 tentang Revisi Berkas Aspek Akademik dan dan Kelembagaan pada
tanggal 30 Juni 2014 yang disampaikan langsung pada Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama
Dirjen Dikti di Jakarta. Pada tanggal 22 Oktober 2014 Pimpinan Daerah Muhammadiyah Palopo
menerima surat dari Dirjen Dikti Nomor: 8169/E.E2.2/KL/2014 yang isinya menyatakan bahwa
Pendirian STKIP Muhammadiyah Palopo Tidak Diproses Lanjut karena memiliki beberapa
kelemahan mendasar.
Untuk mempercepat pendirian STKIP Muhammadiyah Palopo, maka Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Kota Palopo membentuk panitia adhoc yang bertugas melakukan percepatan dan
berkoordinasi dengan Panitia Pendiri dengan Surat Keputusan Nomor: 321/KEP/III.0/F/2014
tentang Pengangkatan Panitia dan Tim Percepatan Pendirian STKIP Muhammadiyah Palopo.
Pada tanggal 12 Nopember 2015, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palopo bersurat kepada
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Kopertis Wilayah IX Sulawesi untuk meminta Rekomendasi Pendirian STKIP Muhammadiyah
Palopo sebagai konsekuensi dari adanya perubahan mekanisme Pendirian Perguruan Tinggi di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tanggal 25 Januari 2015, Pimpinan
Daerah Muhammadiyah Palopo dan Tim Percepatan diminta untuk presentasi di Kopertis
Wilayah IX, dan disepakati penggantian Prodi yang diusulkan yakni: Pendidikan Jasmani,
Kesehatan, dan Rekreasi, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Bahasa
Inggris,

dan

Bimbingan

Konseling.

Kopertis

memberikan

Rekomendasi

Nomor:

809/K9/KK.02/2015 tertanggal 25 Pebruari 2015.
Dukungan yang sangat besar dari seluruh keluarga besar Muhammadiyah khususnya
STIE Muhammadiyah dan Akademi Kebidanan Muhammadiyah Palopo dan seluruh anggota
Tim, maka melalui mekanisme online Proposal Pendirian STKIP Muhammadiyah Palopo
dinyatakan layak dilakukan Visitasi lapangan. Pada tanggal 2-3 Juli, Tim Visitor Kemristek Dikti
dan Kopertis yang berjumlah 9 orang mengungjungi dan melakukan verifikasi lapangan sesuai
data yang dikirimkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palopo. Dari hasil visitasi
lapangan masih diperlukan beberapa perbaikan. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan
kerjasama dengan semua pihak baik internal maupun eksternal Muhammadiyah, STKIP
Muhammadiyah Palopo resmi berdiri dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 203/KPT/I/2015 tertanggal 30 Desember 2016.
Tanggal 30 Desember disepakati sebagai hari Milad STKIP Muhammadiyah Palopo.
Penandatangan Prasasti Peresmian dilakukan oleh Prof.Dr.H. Suyatno, M.Pd. selaku ketua
Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 29 Maret 2016 bertepatan dengan Pembukaan
Musyawarah Daerah Ke-03 Muhammadiyah dan Aisyiyah Kota Palopo.
Akademi Kebidanan Muhammadiyah Palopo adalah merupakan wujud kerja keras, kerja
cerdas, dan kerja ikhlas segenap Pimpinan dan Warga Persyariktan Muhammadiyah Kota Palopo.
Upaya pendirian AKBID Muhammadiyah Palopo telah dirintis sejak tahun 2002 oleh Pimpinan
Daerah Muhammadiyah Luwu dr.H.Abubakar Malinta. Tetapi karena sesuatu dan lain hal
persyarikatan belum dapat mewujudkannya. Pada tahun 2006, Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Palopo dan Badan Pelaksana Harian (BPH) STIE Muhammadiyah Palopo mengeluarkan Surat
Keputusan No. 06/BPHSTIEM/Kep/III/2006 tentang Badan Pendiri AKBID Muhammadiyah
Palopo. Akhirnya berkat kerja keras dan kerja sama semua komponen dan dukungan warga
persyarikatan Muhammadiyah, AKBID Muhamamdiyah Palopo lulus visitasi dan mendapat
rekomendasi dari PPSDM Depkes No. HK.03.2.4.1.02639 dan atas rekomendasi tersebut maka
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Dirjen Dikti Diknas menerbitkan izin berdirinya AKBID Muhammadiyah Palopo No.
158/D/0/2006.
Universitas Muhammadiyah Palopo adalah ikhtiar panjang yang sudah dicitakan dan
digagas sejak tahun 2.000-an. Tahun 2018 Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
gencar menawarkan fasilitas dan kompensasi terhadap perguruan tinggi yang mau melakukan
penggabungan atau penyatuan PTS. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan efisiensi kelembagaan
perguruan tinggi yang jumlahnya lebih dari 4.000-an. Pada awalnya, pada tahun 2017
direncanakan melakukan Perubahan Bentuk STIE Muhammadiyah Palopo menjadi Universitas
Muhammadiyah Palopo. Badan Pembina Harian dan Tim melakukan presentasi dan mendapat
Rekomendasi dari Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah IX Sulawesi Nomor
3833/K9/KK. 02/2017 tertanggal 22 Agustus 2017 dan Prodi yang mendapat rekomendasi adalah:
S1 Farmasi, S1 Gizi, S1 Arsitek, S1 Penyuluhan Pertanian, S1 Peternakan, dan S1 Ilmu Kelautan.
Akan tetapi, tahun 2018 Badan Pembina Harian dan Tim Pendiri Universitas
Muhammadiyah Palopo kembali bermohon kepada Kopertis Wilayah IX untuk melakukan
Penggabungan STIE-STKIP-AKBID Muhammadiyah Palopo, karena dengan penggabungan
Kemristekdikti memberikan kompensasi untuk mengusulkan S2 Manajemen. Maka terbitlah
Rekomendasi Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah IX Sulawesi Nomor
2659/K9/KK.02/2018 tertanggal 26 April 2018. Prodi yang direkomendasi adalah S1 Farmasi,
S1 Gizi, S1 Arsitek, S1 Penyuluhan Pertanian, S1 Peternakan, dan S1 Ilmu Kelautan, dan S2
Manajemen.
Panitia Pendiri selanjutnya melakukan kerja teknis dan lobi, mengirimkan surat secara
daring nomor: 203/BPH-PTM/I/2018 tertanggal 7 Januari 2018 tentang Permohonan Penyatuan
STIE-STKIP-AKBID Muhammadiyah Palopo. maka terbitlah persetujuan dari Dirjen
Kelembagaan Iptek Dikti Nomor 1004/C.C4/KL/2018 tentang persetujuan Penyatuan PTS. Tim
Pendiri kerja keras untuk menyelesaikan seluruh dokumen yang dibutuhkan, mulai dari borang
prodi, borang institusi, keuangan, dan berkas lainnya.
Pada tanggal 24-25 Januari 2018 Tim Visitasi dari Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan

Tinggi

melakukan

evaluasi

lapangan

dengan

surat

tugas

nomor:

84/C4.3.1/K8.03.02/2019.
Izin Pendirian
Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AKBID,STIE, dan STKIP) dengan Surat Keputusan Menteri
Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 112/KPT/I/2019 tentang Izin Penggabungan
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STIE Muhammadiyah Palopo, STKIP Muhammadiyah Palopo, dan AKBID Muhammadiyah
Palopo yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, dengan 12 (dua belas Prodi)
yakni: S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Bimbingan Konseling, S1
Penjaskesrek, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Guru Paud, S1 Farmasi, S1
Penyuluhan Pertanian, S1 Ilmu Kelautan, S2 Manajemen, dan Diploma III Kebidanan
1.2. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palopo
1.2.1

Visi

Terwujudnya “UM Palopo sebagai Socio-Technopreneur University yang Unggul dan Islami”.

1.2.2

Misi

Misi Universitas Muhammadiyah Palopo adalah:
a.

Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan berkesinambungan
sesuai dengan dinamika zaman;

b.

Menyelenggarakan penelitian yang inovatif untuk menunjang pembangunan dan
pengembangan Iptek serta dapat meningkatkan publikasi ilmiah dan HAKI;

c.

Menyelenggarakan pengabdian untuk menunjang pembangunan dan pengembangan Ipteks
serta meningkatkan publikasi ilmiah dan citra UM Palopo;

d.

Menjadikan Al-Islam Ke-Muhammadiyahan sebagai basis nilai dalam setiap aktivitas
civitas akademika;

e.

Mengembangkan kualitas tata kelola yang baik (good university governance) sehingga
mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis

f.

Mengembangkan usaha yang berkaitan dengan core bisnis Universitas Muhammadiyah
Palopo yang dapat meningkatkan revenue dan jiwa Socio-Technopreneur.

1.2.3

Tujuan

Berdasarkan visi dan misi, maka ditetapkan tujuan UM Palopo adalah sebagai berikut:
a. Terwujudnya luaran yang kompeten, berdasarkan moral agama, berdaya saing dengan
semangat Socio-Technopreneur;
b. Dihasilkannya penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan humaniora secara berkelanjutan;
c. Terciptanya pengabdian berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dan berdaya
guna bagi masyarakat;
d. Terciptanya atmosfer akademik berbasis Al-Islam Ke-Muhammadiyahan dan budaya;
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e. Meningkatnya kualitas tata kelola yang baik (good university governance) sehingga mampu
beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis;
f. Meningkatnya revenue UM Palopo melalui badan usaha yang sehat dan produktif
1.3 Struktur Organisasi Universitas Muhammadiyah Palopo
Struktur organisasi Universitas Muhammadiyah Palopo digambarkan pada gambar berikut
ini :
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BAB II
KONSEP SISTEM PENJAMINAN MUTU

2.1. Istilah dan Definisi
a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah sistem untuk menetapkan kebijakan, tujuan
dan strategi mencapai mutu yang telah ditentukan.
b. Jaminan Mutu (quality assurance) adalah seluruh proses penetapan dan pemenuhan standar
mutu pengelolaan Perguruan Tinggi (PT) secara konsisten dan perbaikan berkelanjutan,
sehingga visi dan misi PT dapat tercapai serta stakeholders memperoleh kepuasan (pemenuhan
janji kepada stakeholders). Kegiatan harus terencana dan sistematis yang dilaksanakan dengan
menggunakan Sistem Manajemen Mutu (SMM) untuk meyakinkan bahwa suatu produk (hasil)
akan memenuhi persyaratan mutu.
c. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam
memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan customer (stakeholders), baik yang
tersurat (dinyatakan dalam kontrak ), maupun tersirat.
d. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode
yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syaratsyarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa
kini dan masa datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (PP No. 102 Tahun
2000).
e. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan
Universitas Muhammadiyah Palopo tentang suatu hal.
f.

Manual Mutu (MM) adalah dokumen yang menjadi panduan untuk menentukan sistem
manajemen mutu dari organisasi Universitas Muhammadiyah Palopo.

g. Prosedur adalah dokumen yang berisi ketentuan pelaksanaan suatu kegiatan operasional dan
tahap-tahap pelaksanaan kegiatannya.
h. Pelanggan secara umum adalah orang perorangan atau badan yang ikut menerima atau membeli
layanan pendidikan. Pelanggan Universitas Muhammadiyah Palopo dapat dibagi menjadi 3
(tiga) bagian, yaitu mahasiswa (learners) atau peserta pendidikan dan pelatihan sebagai
pelanggan utama; orang tua mahasiswa atau lembaga yang mengirim peserta pendidikan dan
pelatihan; serta pengguna lulusan.
163 |Manual Mutu

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALOPO

MANUAL MUTU
i.

No. Dok : MM /03/LPM-UMP/2019
Revisi : 01
Tanggal: 20 DESEMBER2019
Halaman 158 dari 195

Unit kerja penyelenggara pendidikan adalah Universitas Muhammadiyah Palopodan unit
pendukung yang menyelenggarakan layanan pendidikan atau pelatihan.

j.

Unit pendukung adalah unit yang mendukung terselenggaranya layanan pendidikan atau
pelatihan.

k. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya.
l.

Borang adalah lembar isian data yang memberikan informasi.

m. Rekaman adalah dokumen atau catatan yang menyatakan hasil yang dicapai atau menunjukkan
bukti kegiatan yang dilakukan.

n. Produk yang dihasilkan organisasi pendidikan ialah layanan pendidikan tinggi (Catur
Dharma PT) dimana dalam prosesnya terjadi peningkatan nilai (creating value).
2.2. Prinsip Dasar Manajemen Mutu
Pembangunan, penerapan dan pengembangan SPMI menggunakan model siklus PPPEP
(Pemetaan, Penyusunan Rencana Pemenuhan, Pelaksanaan, Eavaluasi/ Audit/ Penetapan
Standar) yang akan menghasilkan perbaikan/ pengembangan yang berkelanjutan. Dalam
penerapan SPMI ada sembilan prinsip dasar yang harus melandasi pola pikir dan pola
tindak semua pelaku manajemen adalah:
1.

Komitmen terhadap mutu.

2.

Fokus kepada pelanggan/Stakeholder.

3.

Kepemimpinan.

4.

Melibatkan semua orang.

5.

Pendekatan proses.

6.

Pengelolaan manajemen menggunakan pendekatan sistem.

7.

Perbaikan/peningkatan berkelanjutan.

8.

Pendekatan fakta dalam pengambilan keputusan.

9.

Hubungan kemitraan yang saling menguntungkan.

2.3. Lingkup Sistem Penjaminan Mutu
Ruang lingkup penerapan SPMI adalah pada seluruh bagian dalam lingkungan
organisasi yang berkaitan dengan semua proses bisnis ini dan proses-proses kegiatan
penunjang lainnya.
2.4. Tujuan Sistem Penjaminan Mutu
Tujuan mengimplementasikan SPMI adalah:
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1. Untuk Peningkatan kualitas akademik berkelanjutan.
2. Untuk memberikan dukungan penyelenggaraan kegiatan akademik yang efektif dan
efisien.
3. Memastikan seluruh kegiatan institusi berjalan dengan baik dan terus meningkat secara
berkesinambungan.
4. Membuktikan kepada seluruh stakeholders bahwa institusi bertanggungjawab (accountable)
untuk mutu seluruh kegiatannya.

2.5. Landasan Sistem Penjaminan Mutu
Rujukan yang digunakan adalah:
1. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Jo. No. 32 Tahun 2013, Perubahan Kedua No. 13
Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional.
3. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palopo.
4. Statuta Universitas Muhammadiyah Palopo.
5. Renstra Universitas Muhammadiyah Palopo.
6. Panduan SPMI PTMA (Perguruan Tinggi Muhammadiyah) (SPMI 4,0)
2.6. Perangkat dan Dokumen dalam Sistem Penjaminan Mutu
Membangun, menerapkan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu yang konsisten dan
berkelanjutan harus tersedia /memiliki perangkat sistem dari SPMI yang terdokumentasi .
Perangkat sistem dalam SPMI terdiri :
1.

Manual Mutu

2.

Kebijakan Mutu

3.

Standar Mutu

4.

Formulir dan dokumen pendukung lainnya

2.7. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
2.7.1. Konsep Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
Pendidikan tinggi dinyatakan bermutu atau berkualitas, apabila :
a. Mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek
deduktif).
b. Mampu memenuhi kebutuhan stakeholders (aspek induktif), berupa:
1) Kebutuhan kemasyarakatan (societal needs)
2) Kebutuhan dunia kerja (industrial needs)
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3) Kebutuhan profesional (professional needs)
Dengan demikian, Perguruan Tinggi harus mampu merencanakan, menjalankan dan
mengendalikan suatu proses yang menjamin pencapaian mutu sebagaimana diuraikan di
atas.
2.7.2. Tujuan Penjaminan Mutu
Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, yang
dijalankan oleh perguruan tinggi secara internal untuk mewujudkan visi dan misinya, serta
untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Catur Dharma.
Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui kegiatan penjaminan mutu yang dijalankan
secara internal oleh Perguruan Tinggi, akan dikontrol melalui Monitoring dan Evaluasi
Diri dan diaudit melalui kegiatan Audit Mutu Internal, sehingga obyektivitas penilaian
terhadap pemeliharaan dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan di
Perguruan Tinggi dapat diwujudkan.
2.7.3. Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Palopo
Sistem Penjaminan Mutu UM Palopo, selanjutnya disebut SPMI UM Palopo,
merupakan bagian dari manajemen UM Palopo yang tidak terpisahkan dengan tanggung
jawab pimpinan UM Palopo, Fakultas, Lembaga dan pimpinan unit. Desain dan
Implementasi SPMI Universitas Muhammadiyah Palopo didasarkan pada Misi, Visi dan
Tujuan UM Palopo serta persyaratan dan harapan pelanggan/ stakeholders UM Palopo .
Sistem Penjaminan Mutu UM Palopo dirancang dan dilaksanakan untuk menjamin
penerapan Sistem Jaminan Mutu pada bidang pendidikan dan pengajaran/akademik,
penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan bidang penunjang lain dalam rangka
mencapai Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Sasaran Mutu dan Rencana Mutu yang
ditetapkan.
Penerapan SPMI di tingkat UM Palopo, dilakukan untuk menjamin kesesuaian dan
kepastian terhadap Norma, Standar, Pedoman, Peraturan dan Manual (NSPPM) yang
berlaku di UM Palopo, yang mencakup Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu dan Rencana Mutu,
Manual Mutu, Prosedur Sistem, SOP, peraturan akademik, kompetensi lulusan, proses
pembelajaran, sumberdaya lain, serta memenui harapan, persyaratan dan kepuasan
pelanggan/ stakeholders UM Palopo.
Penerapan SPMI di UM Palopo dimaksudkan untuk memastikan kemampuan UM
Palopo secara konsisten menghasilkan produk jasa pendidikan yang memenuhi kebutuhan
dan persyaratan pelanggan dan stakeholder, misi, visi, dan tujuan UM Palopo, memenuhi
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persyaratan hukum yang berlaku dan memberikan kepuasan pada pelanggan dan
stakeholders, peningkatan kinerja unit/ lembaga, peningkatan proses yang berkelanjutan
pada semua bagian di lingkungan UM Palopo.
2.7.4. Prinsip Dasar Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Palopo
Pembangunan, penerapan dan pengembangan SPMI Universitas Bhineka Tunggal
Ika menggunakan model siklus PPPEP (Pemetaan, Penyusunan Rencana Pemenuhan,
Pelaksanaan,Eavaluasi/Audit/Penetapan Standar) yang akan menghasilkan perbaikan
pengembangan yang berkelanjutan yang akan menghasilkan perbaikan/pengembangan
yang berkelanjutan. Dalam penerapan SPMI UM Palopo, terdapat prinsip dasar yang harus
melandasi pola pikir dan pola tindak semua pelaku manajemen UM Palopo adalah:
a. Fokus Pada Pelanggan/Stakeholders
UM Palopo bergantung pada pelanggan/ stakeholders, oleh karena itu hendaknya
Pengelola UM Palopo memahami kebutuhan di saat ini dan di masa depan dari
stakeholders. Pimpinan UM Palopo berkewajiban untuk dapat memenuhi kebutuhan
dan berusaha melampaui harapan pelanggan/stakeholders.
b. Kepemimpinan
UM Palopo berkewajiban menetapkan kesatuan tujuan dan arah Perguruan Tinggi yang
dipimpinnya. Pimpinan perguruan tinggi hendaknya berkemampuan menciptakan dan
memelihara lingkungan internal yang kondusif bagi semua anggota organisasi sehingga
anggota organisasi yang dipimpinnya mampu melibatkan dirinya secara penuh dalam
mencapai tujuan UM Palopo.
c. Melibatkan semua Orang
Semua anggota organisasi merupakan pelaksana inti organisasi tersebut, tidak
terkecuali di organisasi UM Palopo. Tidak memandang, tingkatan anggota
organisasinya masing-masing berperan sesuai kemampuan yang dimiliki oleh anggota
tersebut. Keberhasilan UM Palopo dalam mencapai tujuan berarti keberhasilan bersama
bukan keberhasilan perorangan. Keterlibatan anggota organisasi Pendidikan Tinggi
bergantung seberapa besar kemampuan mereka untuk berperan aktif dalam organisasi.
Pelibatan penuh terhadap mereka pada organisasi akan menambah kemampuan manfaat
organisasi itu sendiri.
d. Pendekatan Proses
Segala bentuk aktivitas Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan oleh UM Palopo
hendaknya diupayakan secara efisien. Agar efisiensi tercipta, maka segala bentuk
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aktivitas diupayakan selalu tercipta dengan sumberdaya yang digunakan untuk
melaksanakan aktivitas tersebut. Oleh karena itu serangkaian aktivitas kegiatan dan
penggunaan sumber daya yang ada perlu dikelola sebagai sebuah proses, sehingga
mudah dikenali untuk melakukan monitoring dan tindak lanjutnya.
e. Pengelolaan Organisasi Menggunakan Pendekatan Sistem
Penyelenggaraan Pendidikan di UM Palopo bukan merupakan kegiatan satu unit fungsi
saja, tetapi melibatkan satuan fungsi lainnya. Oleh karena itu, setiap pengelolaan
aktivitas hendaknya dilihat sebagai suatu kesatuan proses yang terintegrasi dalam suatu
sistem.
f. Peningkatan Perbaikan Berkelanjutan
Setiap proses dipandang sebagai suatu siklus, maka tahap-tahap dari siklus tersebut
hendaknya selalu ditinjau ulang dalam rangka untuk mengupayakan proses aktivitas
yang efisien. Upaya perbaikan proses ini, perlu didokumentasikan sehingga upaya
perbaikan yang dilakukan dapat dipantau capaiannya dan hasil perbaikan yang
dilakukan dapat meningkat dibandingkan dari hasil perbaikan yang sebelumnya.
g. Pendekatan Fakta Dalam Pengambilan Keputusan
Setiap keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pengelola UM Palopo hendaknya
didasarkan fakta, data, dan informasi yang berbasis teknologi.
h. Hubungan Kemitraan yang Saling Menguntungkan
UM Palopo merupakan organisasi yang banyak berhubungan dengan organisasi
lainnya, baik organisasi bisnis, masyarakat, instansi pemerintah maupun organisasi
sesamanya. Hal ini perlu disadari oleh pengelola UM Palopo, sehingga dapat menjalin
kerjasama atau kemitraan dengan pihak luar organisasinya yang didasarkan pada suatu
hubungan saling menguntungkan dan meningkatkan kemampuan bersama dalam
menciptakan nilai tambah bagi organisasi masing-masing.
i. Komitmen Terhadap Mutu
Mutu menjadi prioritas utama dalam semua kegiatan yang dilakukan Universitas
Muhammadiyah Palopo. Mutu menjadi tanggung jawab semua pihak sesuai fungsi dan
kedudukan di UM Palopo. Komitmen menjadi kunci keberhasilan penerapan Sistem
Penjaminan Mutu. Komitmen bukan sekedar dukungan saja tetapi lebih jauh berkaitan
dengan tanggung jawab, tindakan dan mau terlibat di dalam penerapan Sistem
Penjaminan Mutu tersebut. Komitmen dicontohkan oleh pimpinan dan disosialisasikan
serta diaktualisasikan oleh semua civitas akademika UM Palopo. Komitmen terhadap

168 |Manual Mutu

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALOPO

MANUAL MUTU

No. Dok : MM /03/LPM-UMP/2019
Revisi : 01
Tanggal: 20 DESEMBER2019
Halaman 158 dari 195

mutu ditunjukkan dengan memberikan yang terbaik, melakukan dengan yang terbaik
dan menghasilkan yang terbaik.
2.7.5. Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Palopo
Standar Mutu UM Palopo merupakan Standar yang ingin dicapai pada setiap proses
kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan ada di UM Palopo dalam rangka mencapai Sasaran
Mutu. Rencana Mutu minimun berisi: aspek kegiatan, nama kegiatan, parameter
pemeriksaaan/ performans indikator, standar/ kriteria penerimaan, metode pemeriksaan,
frekuensi pemeriksaan, pencatatan hasil pemeriksaan, dokumen acuan, penanggung jawab/
pelaksana pemeriksaan. Pelaksanaan pengukuran, hasil dan tindak lanjut pengukuran
dituliskan dalam formulir hasil pemeriksaan Rencana Mutu. Sumber daya yang dibutuhkan
dan langkah-langkah pada setiap proses kegiatan diuraikan dalam prosedur yang terkait.
Rencana Mutu UM Palopo dapat dilihat di dalam dokumen tersendiri.
Sebagaimana dikemukakan di atas, UM Palopo memilih dan menetapkan sendiri
standar mutu pendidikan tinggi. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam
sejumlah aspek, di antaranya :
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian
2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu
3. Mahasiswa dan Lulusan
4. Sumber Daya Manusia
5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik
6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi
7. Penelitian, Pelayanan/ Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama
2.7.6. Proses Manajemen Mutu
Penjaminan mutu pendidikan tinggi di UM Palopo dijalankan melalui tahap-tahap
yang dirangkai dalam suatu proses sebagai berikut:
a. UM Palopo menerapkan visi dan misi secara konsisten
b. Visi dan misi kemudian dijabarkan menjadi serangkaian standar mutu pada setiap butir
mutu sebagaimana disebutkan di atas
c. Sasaran Mutu dirumuskan dan ditetapkan dengan meramu visi Universitas
Muhammadiyah Palopo (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholder (secara induktif)
sebagai standar, rumusannya harus spesifik dan terukur yaitu mengandung unsur ABCD
(Audience, Behavior, Competence, Degree) dan SMART (Spesific, Measurable,
Achievable, Realistic, Time)
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d. UM Palopo menetapkan organisasi pelaksanaan mekanisme kerja penjaminan mutu
e. UM Palopo mengevaluasi dan merevisi standar mutu melalui benchmarking secara
berkelanjutan.
2.7.7. Model SPMI Universitas Muhammadiyah Palopo
SPMI UM Palopo adalah suatu sistem yang dikembangkan dan diimplementasikan
di lingkungan UM Palopo untuk menjamin agar mutu pendidikan dapat dipertahankan dan
ditingkatkan sesuai dengan yang direncanakan/dijanjikan. Berikut ini model yang di
implementasikan di lingkungan UM Palopo.

Gambar. 2.1. Model Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Palopo
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BAB III
ORGANISASI PENJAMINAN MUTU

3.1. Sejarah Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Palopo
UM Palopo pada tahun 2019 sudah mulai melaksanakan sistem penjaminan mutu, yang
dikelola oleh Lembaga Penjaminan Mutu UM Palopo.
3.2 Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Palopo
Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan
baku mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan
pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Mutu pendidikan tinggi adalah pencapaian
tujuan pendidikan tinggi dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan Universitas
Muhammadiyah Palopo di dalam rencana stateginya (Renstra), atau sesuai dengan standar baku
yang telah ditentukan. Tujuan Penjaminan Mutu pada Pendidikan Tinggi adalah memelihara dan
meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan yang dijalankan oleh UM Palopo
secara internal untuk mewujudkan visi dan misinya, serta memenuhi kebutuhan Stakeholders
melalui pelaksanaan Chatur darma Perguruan Tinggi. Adapun visi UM Palopo adalah :
“Terwujudnya “UM Palopo sebagai Socio-Technopreneur University yang Unggul dan Islami”.
”.
Dalam pencapaian visi tersebut, dirumuskan misi Universitas Muhammadiyah Palopo
yaitu:
g.

Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan berkesinambungan
sesuai dengan dinamika zaman;

h.

Menyelenggarakan penelitian yang inovatif untuk menunjang pembangunan dan
pengembangan Iptek serta dapat meningkatkan publikasi ilmiah dan HAKI dan Hak Paten

i.

Menyelenggarakan pengabdian untuk menunjang pembangunan dan pengembangan Ipteks
serta meningkatkan publikasi ilmiah dan citra UM Palopo;

j.

Menjadikan Al-Islam Ke-Muhammadiyahan sebagai basis nilai dalam setiap aktivitas
civitas akademika;

k.

Mengembangkan kualitas tata kelola yang baik (good university governance) sehingga
mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis

l.

Mengembangkan usaha yang berkaitan dengan core bisnis Universitas Muhammadiyah
Palopo yang dapat meningkatkan revenue dan jiwa Socio-Technopreneur.
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Peran Lembaga Penjaminan Mutu dalam Sistem Manajemen Mutu (LPM) UM Palopo
merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap pembangunan, pelaksanaan dan
pengembangan SMM di lingkungan UM Palopo. LPM berkedudukan di Universitas
Muhammadiyah Palopo. LPM dan perangkatnya yang diangkat dan bertanggung jawab kepada
Rektor, merupakan wakil dari manajemen dalam hal yang berkaitan dengan SMM. Dengan
demikian, fungsi dan peran LPM dalam menjamin penerapan SPMI pada bidang pembelajaran,
penelitian, pengabdian pada masyarakat dan bidang penunjang lain dalam rangka mencapai
Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Sasaran Mutu dan Rencana Mutu.
Organisasi penjaminan mutu di UM Palopo yang disebut LPM berada langsung di bawah
rektor dan bertanggungjawab langsung kepada rektor. Organisasi LPM terdiri atas ketua dan
sekretaris,anggota, dan di setiap fakultas terdapat gugus mutu. Untuk tingkat prodi terdapat unit
mutu. Struktur Organisasi internal LPM dapat dilihat pada Gambar 3.1:
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Gambar 3.1 : Struktur Organisasi LPM UM Palopo
Untuk melaksanakan penjaminan mutu di UM Palopo diperlukan Lembaga Penjaminan
Mutu yang dibentuk memiliki visi, misi dan lingkup kerja yakni:
3.2.1

Visi LPM Universitas Muhammadiyah Palopo
Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Internal yang profesional dalam membumikan dan
mengembangkan budaya mutu dilingkungan UM Palopo untuk mencapai visi Universitas.

3.2.2

Misi LPM Universitas Muhammadiyah Palopo
1.

Membangun sistem dokumen mutu yang sesuai dengan kebutuhan stakeholders;

2.

Memfasilitasi dan mendorong Implementasi dokumen mutu

3.

Menstimulus peningkatan kinerja akademik dan non akademik dalam melaksanakan
penjaminan mutu internal

4.
3.2.3

Meningkatkan budaya mutu organisasi seluruh stakeholders.

Lingkup Kerja LPM
1. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik
di UM Palopo.
2. Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan
mutu.
3. Memonitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik
dan non akademik.
4. Melakukan audit mutu akademik internal (AMI)
5. Membuat perbaikan, rekomendasi dan peningkatan mutu.
6. Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik maupun
non akademik kepada Rektor.

3.3 Wewenang dan Tanggung Jawab LPM
Wewenang dan Tanggung Jawab LPM dalam mengawal dan monitoring pelaksanaan dan
implimentasi SMM di lingkungan UM Palopo sesuai dengan kedudukan jabatan dalam organisasi
LPM dan lingkup kerja (job description) yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Secara
rinci Wewenang dan Tanggung Jawab pejabat yang berada di lingkungan LPM adalah sebagai
berikut.
3.3.1 Tugas Manajerial Ketua LPM

1. Merencanakan pedoman Sistem Penjaminan Mutu UM Palopo
2. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan UM Palopo;
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3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan
Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan UM Palopo;
4. Membina, mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pelaksanaan Sistem
Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan
UM Palopo;
5. Membina, mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan Tenaga Kependidikan di
lingkungan kerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
6. Melakukan rekapitulasi hasil penilaian audit mutu internal dari setiap komponen
mutu
7. Melakukan evaluasi hasil audit kinerja dari tiap unit kerja
8. Melakukan evaluasi hasil angket Praktik Lapangan Mahasiswa
9. Melakukan evaluasi kehadiran dan ketidakhadiran dosen
10. Membuat laporan monev hasil penjaminan mutu
11. Membuat rekap hasil angket pemanfaatan dan kepuasaan kerjasama
12. Membuat rekap hasil angket penilaian kinerja dosenMembuat rekap hasil angket
penilaian kinerja tenaga kependidikan
13. Membuat rekap hasil evaluasi kinerja institusi terhadap dosen
14. Membuat rekap hasil evaluasi kepuasan kerja tenaga kependidikan
15. Membuat dokumen kode etik dosen dan tenaga kependidikan
16. Membuat dokumen kode etik mahasiswa
17. Menindaklanjuti hasil evaluasi sistem penjaminan mutu
18. Kepala Lembaga Penjaminan Mutudalam melaksanakan fungsi dan tugas
pokoknya bertanggungjawab kepada Rektor.
19. Membuat laporan tertulis secara periodik kepada Rektor tentang hasil evaluasi
sistem penjaminan mutu.
3.3.2 Wewenang dan Tanggung Jawab Ketua LPM

a. Sebagai lembaga penjaminan mutu internal Perguruan Tinggi.
b. Meningkatkan mutu akademik sesuai standar nasional.
3.3.3 Uraian Tugas Sekretaris dan Anggota

1. Membantu Ketua LPM dalam merencanakan pedoman Sistem Penjaminan Mutu
UM Palopo
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2. Membantu Ketua LPM dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di
lingkungan UM Palopo
3. Membantu Ketua LPM dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sistem
Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan
UM Palopo
4. Membantu Ketua LPM dalam membina, mengawasi, mengevaluasi dan
mengarahkan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan Sistem
Penjaminan Mutu di lingkungan UM Palopo;
5. Membantu Ketua LPM dalam membina, mengawasi, mengevaluasi dan
mengarahkan pegawai di lingkungan kerjanya sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya;
6. Membantu Ketua LPM dalam melakukan rekapitulasi hasil penilaian audit mutu
internal dari setiap komponen mutu
7. Membantu Ketua LPM dalam melakukan evaluasi hasil audit kinerja dari tiap unit
kerja
8. Membantu Ketua LPM dalam melakukan evaluasi hasil angket Praktik Lapangan
9. Membantu Ketua LPM dalam melakukan evaluasi kehadiran dan ketidakhadiran
dosen
10. Membantu Ketua LPM dalam membuat laporan monev hasil penjaminan mutu
11. Membantu Ketua LPM dalam membuat rekap hasil angket pemanfaatan dan
kepuasaan kerjasama
12. Membantu Ketua LPM dalam membuat rekap hasil angket penilaian kinerja dosen
13. Membantu Ketua LPM dalam membuat rekap hasil angket penilaian kinerja tenaga
kependidikan
14. Membantu Ketua LPM dalam membuat rekap hasil evaluasi kinerja institusi
terhadap dosen
15. Membantu Ketua LPM dalam membuat rekap hasil evaluasi kepuasan kerja tenaga
kependidikan
16. Membantu Ketua LPM dalam membuat dokumen kode etik dosen dan tenaga
kependidikan
17. Membantu Ketua LPM dalam membuat dokumen kode etik mahasiswa
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18. Membantu Ketua LPM dalam menindaklanjuti hasil evaluasi Sistem Penjaminan
Mutu
19. Membuat laporan secara berkala kepada Rektor.
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BAB IV
SISTEM MANAJEMEN MUTU

4.1. Persyaratan Umum
Universitas Muhammadiyah Palopo menerapkan sistem penjaminan mutu dengan
melakukan perbaikan secara terus menerus, meliputi proses-proses bisnis yang ada secara runtut
melalui kriteria dan metode serta sumber daya manusia, keuangan dan infra struktur sehingga
efektifitas operasional dan pengendalian proses dapat terlaksana dengan baik.
Melakukan pengukuran dan penganalisaan serta peningkatan secara berkesinambungan
terhadap semua proses.
Melakukan implementasi tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang direncanakan
dan perbaikan berkesinambungan dari proses-proses tersebut.
4.2. Persyaratan Dokumentasi
4.2.1. Umum
Dokumentasi sistem manajemen mutu UM Palopo terdiri dari:
4.2.1.1. MM (Manual Mutu)
Kumpulan kebijakan/ arahan atau petunjuk umum dari Rektor yang menjadi
pedoman utama dalam mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu di UM Palopo
4.2.1.2. PM (Prosedur Mutu)
Pengaturan-pengaturan koordinatif untuk mensinkronkan berbagai fungsi dalam
mencapai suatu tujuan. Prosedur Mutu UM Palopo adalah prosedur terdokumentasi yang
merinci dan menjelaskan langkah-langkah dan mekanisme pelaksanaan semua proses
aktivitas dalam Sistem Penjaminan Mutu yang melibatkan berbagai fungsi serta prosedur
kerja dari semua aktivitas kerja yang akan menjamin aktivitas di semua unit di lingkungan
UM Palopo terkendali.
4.2.1.3. IK (Instruksi Kerja)
Petunjuk kerja instruktif yang menjelaskan tahapan-tahapan kerja secara terinci.
Intruksi kerja SPMI UM Palopo adalah dokumen mekanisme kerja yang mengatur secara
rinci dan jelas urutan suatu aktifitas yang hanya melibatkan satu fungsi saja sebagai
pendukung Prosedur SPMI dan Prosedur kerja di seluruh bagian unit kerja. Instruksi Kerja
di lingkungan UM Palopo selengkapnya dapat dilihat di dalam dokumen tersendiri.
4.2.1.4. R (Rekaman)
Informasi historis berupa bukti-bukti kegiatan yang telah dikerjakan.
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4.2.1.5. F (Formulir)
Formulir kosong dan Informasi historis berupa bukti-bukti kegiatan yang telah
dikerjakan

4.2.2.

Manual Mutu
Manual Mutu berisi:
Lingkup sistem manajemen mutu termasuk dasar pembenaran dan pengecualian.
Prosedur terdokumentasi yang dikembangkan untuk sistem manajemen mutu atau
referensinya.

4.2.3. Pengendalian Dokumen
Untuk mengendalikan dokumen UM Palopo membuat Rekaman Mutu yaitu jenis
dokumen yang spesial dan harus dikendalikan sesuai dengan persyaratan dalam klausul
4.2.4.
4.2.4. Pengendalian Rekaman
Rekaman Mutu dibuat untuk membuktikan kesesuaian persyaratan dan keefektifan
operasional sistem manajemen mutu.
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BAB V
TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

5.1. Komitmen Manajemen
UM Palopo mengidentifikasi layanan pendidikan yang memuaskan kebutuhan dan harapan
mahasiswa. UM Palopo dan unit kerja mengidentifikasi dan menunjukkan komitmennya pada
perbaikan berkelanjutan terhadap layanan pendidikan dan SPMI. Strategi yang dilakukan, meliputi
:
a. Mengkomunikasikan SPMI di seluruh unit kerja UM Palopo
b. Melakukan perencanaan strategis yang memperhatikan tujuan dan sasaran mutu UM Palopo
di masa depan,
c. Mendorong proses identifikasi dan penggunaan best practices,
d. Menetapkan kebijakan mutu yang memastikan seluruh anggota organisasi mengetahui visi,
misi maupun tugas pokok dan fungsi,
e. Menjamin ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya yang diperlukan untuk
mencapai sasaran mutu,
f. Mengukur kinerja organisasi guna memantau pemenuhan kebijakan dan sasaran mutu yang
ditetapkan.
5.2. Fokus Pada Mahasiswa
UM Palopo dan unit kerja penyelenggara pendidikan harus mengidentifikasi dan
mendokumentasi kebutuhan dan harapan mahasiswa yang ditentukan sebagai persyaratan
kurikulum yang mencakup spesifikasi lulusan dan semua indikator kinerja. Sementara untuk unit
pendukung akademik mengindentifikasi persyaratan mahasiswa sesuai Tupoksi dan program
pelayanan prima. Persyaratan mahasiswa dinyatakan secara jelas di dalam Manual Mutu. Atas
permintaan Pimpinan UM Palopo, penanganan keluhan mahasiswa dikoordinir oleh Wakil Rektor
III Bagian Kemahasiswaan. Setiap tahun dilakukan evaluasi kepuasan mahasiswa internal dan
eksternal untuk perbaikan mutu UM Palopo secara berkelanjutan.
5.3. Kebijakan Mutu
UM Palopo menggunakan kebijakan mutu untuk memandu dan mengarahkan pengambilan
keputusan untuk peningkatan mutu berkesinambungan dalam proses layanan. Dalam rangka
melaksanakan tugas penyelenggaraan pendidikan tinggi, pimpinan UM Palopo menetapkan
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kebijakan mutu dan mempunyai komitmen untuk menjalankannya. Kebijakan Mutu tertuang dalam
Dokumen Kebijakan Mutu UM Palopo.

5.4. Perencanaan
Perencanaan sistem mutu dinyatakan dalam sasaran mutu. Sasaran mutu unit-unit kerja
harus relevan dan sejalan dengan kebijakan mutu UM Palopo. Keefektivan perencanaan sistem
manajemen mutu untuk pencapaian sasaran mutu UM Palopo menjadi tanggung jawab pimpinan
UM Palopo.
5.4.1

Sasaran Mutu
Rektor UM Palopo menetapkan sasaran mutu untuk memenuhi persyaratan layanan
Catur Dharma perguruan tinggi yang mengacu pada kepuasan pemangku kepentingan dan
stakeholders, dikembangkan pada fungsi dan tingkatan yang relevan dalam organisasi,
dapat diukur dan konsisten dengan kebijakan mutu.
Sasaran Mutu UM Palopo disusun berdasarkan Kebijakan Mutu dan merupakan
standar Mutu yang dapat terukur serta bersifat strategis. Sasaran mutu secara lengkap
terdapat dalam dokumen tersendiri.

5.4.2

Perencanaan Sistem Manajemen Mutu:
Pimpinan UM Palopo memastikan bahwa penetapan sasaran mutu dapat tercapai dan
terukur, maka sistem manajemen mutu akan direncanakan, diterapkan dan dipelihara,
sehingga memenuhi semua persyaratan umum sebagaimana tercantum dalam sub bab 4.1
dan strategi pada panduan sistem mutu ini.

5.5. Tanggung Jawab, Wewenang Dan Komunikasi
5.5.1. Tanggung Jawab Dan Wewenang
Pimpinan UM Palopo memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang ditetapkan
serta dikomunikasikan dalam organisasi. Hal ini dijelaskan dalam struktur organisasi dan
job description dari seluruh karyawan pada masing-masing bagian dalam organisasi.
5.5.2. Komunikasi Internal
Pimpinan UM Palopo menetapkan bahwa untuk menjamin terlaksananya sistem
manajemen mutu yang baik diterapkan sistem komunikasi antar semua bagian untuk
memberi masukan-masukan sehingga tidak terjadi kesenjangan komunikasi dalam
penerapan sistem manajemen mutu. Hal ini dijelaskan dalam Ketetapan-ketetapan
pimpinan UM Palopo sehubungan dengan komunikasi internal.
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5.6. Tinjauan Manajemen
5.6.1.

Umum
Pimpinan UM Palopo harus melaksanakan tinjauan manajemen secara periodik,
berdasarkan kebutuhan organisasi, untuk menilai keefektifan sistem manajemen mutu
dalam pemenuhan persyaratan sasaran mutu dan kepuasan mahasiswa.
Tinjauan sistem manajemen mutu harus mencakup tinjauan periodik terjadwal dari
sistem prosedur/instruksi dan pendukung, kepuasan mahasiswa, kriteria penilaian, hasil
evaluasi, peningkatan terdokumentasi dan tinjauan desain dan pengembangan ketika
kurikulum baru diinisiasi.

5.6.2. Masukan Untuk Tinjauan Manajemen
Dalam melakukan tinjauan manajemen, Pimpinan UM Palopo akan menindaklanjuti
masukan-masukan yang berupa:
a) Hasil rapat tinjauan manajemen sebelumnya.
b) Hasil internal audit.
c) Umpan balik dari mahasiswa.
d) Kinerja proses dan kesesuaian produk/kompetensi lulusan.
e) Status tindakan pencegahan dan koreksi.
f) Perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu.
g) Saran-saran untuk perbaikan.
Hal ini dijelaskan dalam Risalah Rapat Tinjauan Manajemen.
5.6.3.

Keluaran Dari Tinjauan Manajemen
Keluaran tinjauan harus berupa data yang berguna dalam perencanaan strategis
untuk mendukung peningkatan kinerja sistem manajemen mutu. Rekaman tinjauan
manajemen harus dipelihara. Unit kerja melaksanakan tinjauan setidaknya sekali dalam
satu tahun.
Sebagai hasil tinjauan sistem manajemen mutu, pimpinan UM Palopo dan unit kerja
harus melaksanakan tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja SPMI dan prosesnya.
Keluaran tinjauan SPMI harus direkam dan dikomunikasikan kepada seluruh anggota
organisasi dan mencakup tiga hal:
1. Peningkatan keefektifan sistem manajemen mutu.
2. Peningkatan pelayanan akademik terkait permintaan mahasiswa.
3. Peningkatan pelayanan akademik terkait sumber daya.
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BAB VII
REALISASI LAYANAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI

4.1. Perencanaan Realisasi Layanan Catur Dharma PT
UM Palopo harus merencanakan program layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat (Catur Dharma PT), termasuk rancangan dan pengembangan layanan. Layanan
pendidikan meliputi Program D3, Strata I dan Strata II. Perencanaan pendidikan yang dimaksud
termasuk desain, pengembangan metode pembelajaran, pembukaan dan penutupan program studi.
Perencanaan program layanan UM Palopo secara rinci disampaikan dalam Program Kerja yang
mengacu pada Rencana Strategis (Renstra UM Palopo).
7.1.1.

Pendidikan/Pengajaran
UM Palopo harus merencanakan pengembangan, tinjauan dan pemutakhiran rencana
studi dan kurikulum, penilaian dan tindak lanjut pengajaran, kegiatan layanan pendukung,
alokasi sumber daya, kriteria evaluasi, dan prosedur peningkatan mutu untuk mencapai
yang diinginkan. UM Palopo dan program studi harus mengintegrasikan kurikulum
Program Studi D3, Strata I dan Strata II sehingga mencapai kompetensi lulusan dan
learning outcomes sesuai profil yang ditetapkan. UM Palopo harus merencanakan sumber
daya yang diperlukan untuk seluruh proses.
Proses realisasi pendidikan harus meningkatkan kompetensi pada diri mahasiswa
sehingga mengarah pada spesifikasi kompetensi lulusan yang dijanjikan pada aktivitas
pendidikan. Proses Belajar Mengajar (PBM) yang harus terkontrol meliputi asesmen
kebutuhan; desain, pengembangan dan pengkomunikasian prosedur dan instruksi; dan
pengukuran outcomes. Proses-proses utama belajar mengajar harus dikendalikan. Metode
pengendalian harus merupakan bagian tinjauan manajemen untuk menjamin pemenuhan
spesifikasi prosedur dan instruksi, metode pengendalian konsisten dengan praktek mutu
yang diterima. Perubahan metode pengendalian proses-proses utama tersebut harus
didokumentasikan dan prosedur atau instruksi harus dievaluasi sebelum perubahan
dilakukan. Pemantauan harus dilakukan untuk verifikasi bahwa metode pengendalian telah
efektif dan rekaman harus dipelihara. Evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses
pembelajaran dievaluasi setiap tahun sekali. Hasil evaluasi menjadi dasar penetapan
kebijakan peningkatan mutu secara berkesinambungan.
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Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
UM Palopo mendorong secara konsisten penelitian dan pengembangan berbagai
produk unggulan yang mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan dan bersaing di
tingkat regional, nasional, dan internasional UM Palopo melalui P3M harus merencanakan
program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk diseminasi dan sitasi
hasil penelitian, pengajuan HAKI, Hak Paten dan komersialiasi inovasi penelitian. Selain
itu juga merencanakan pengembangan, tinjauan dan pemutakhiran RIP (Rencana Induk
Penelitian), renstra, roadmap dan track record penelitian, penilaian dan tindak lanjut
kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, layanan pendukung, alokasi
sumber daya, kriteria evaluasi, dan prosedur peningkatan untuk mencapai sasaran yang
diinginkan. UM Palopo harus merencanakan sumber daya yang diperlukan untuk seluruh
proses. Evaluasi kepuasan partner atau stakeholders terhadap kegiatan Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh unit kerja/pihak terkait.
Realisasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk penerapan inovasi
iptek, layanan atau studi banding good practices dan konsultasi, harus meningkatkan
kompetensi civitas akademika dan menghasilkan output berupa publikasi ilmiah, buku ajar,
HAKI,Hak Paten, paket teknologi atau inovasi iptek yang digunakan masyarakat. Proses
Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus dikendalikan meliputi penilaian
kebutuhan; rancangan, pengembangan dan penyampaian informasi terkait prosedur atau
instruksi; dan pengukuran outcomes. Metode pengendalian harus merupakan bagian
tinjauan manajemen untuk menjamin pemenuhan spesifikasi prosedur atau instruksi,
metode pengendalian konsisten dengan standar mutu yang ditetapkan. Perubahan metode
pengendalian proses-proses utama tersebut harus didokumentasikan dan prosedur atau
instruksi harus dievaluasi sebelum perubahan dilakukan. Pemantauan harus dilakukan
untuk verifikasi bahwa metode pengendalian telah efektif dan rekaman harus dipelihara.

4.2. Proses Terkait Mahasiswa
UM Palopo secara umum memberikan layanan yang berkualitas kepada pelanggan utama
yaitu mahasiswa. UM Palopo harus memberi kesempatan pada mahasiswa untuk belajar iptek
dan belajar mempraktikkan penerapannya untuk mencapai learning outcomes dan kompetensi
yang telah ditetapkan. Proses Belajar Mengajar sebagai bagian dari Catur Dharma PT yang
dilakukan di dalam/luar kelas/laboratorium, di dalam/luar kampus, diharapkan minimal
memenuhi hal-hal sebagai berikut :

183 |Manual Mutu

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALOPO

MANUAL MUTU

No. Dok : MM /03/LPM-UMP/2019
Revisi : 01
Tanggal: 20 DESEMBER2019
Halaman 158 dari 195

a) Fasilitas aman, sehat, bersih, berfungsi baik dan ada petugas yang bertanggung jawab
memeliharanya
b) Prosedur komunikasi dua arah antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan universitas
yang responsif
c) Personel Universitas Muhammadiyah Palopo memperlakukan semua orang dengan penuh
hormat; dan
d) Kegiatan-kegiatan layanan dilaksanakan oleh dosen atau tenaga kependidikan yang sesuai
dengan kualifikasinya.
4.2.1.

Penetapan Persyaratan Mutu yang Berkaitan Dengan Catur Dharma PT
Penentuan persyaratan pendidikan secara umum diketahui dari kebutuhan UM
Palopo untuk pemenuhan harapan masyarakat akademik, profesional dan umum.
Persyaratan kualifikasi mahasiswa dijelaskan dalam Pedoman Pendidikan UM Palopo
sesuai rencana studi, kurikulum dan layanan pendidikan yang diberikan oleh institusi.
Persyaratan terkait layanan juga mencakup persyaratan yang ditetapkan oleh fakultas
dalam memberikan layanan administrasi pendidikan kepada mahasiswa. Hal ini dapat
berupa bukti studi sebelumnya, dokumen pribadi, yang diberikan pada mahasiswa, aturan
administrasi jurusan, NIM dan lain-lain. Layanan Catur dharma PT harus memenuhi
persyaratan hukum, peraturan yang berlaku dan akreditasi sesuai strata pendidikan.
Penentuan persyaratan terkait kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat ditentukan berdasarkan track record, roadmap dan payung penelitian,
kepakaran, kebutuhan pengembangan Iptek sesuai PS, permasalahan di masyarakat,
Rencana Strategis Nasional/ Internasional pemberi dana (Dikti, Ristek, dan lainnya).
Persyaratan terkait layanan tersebut juga mencakup persyaratan yang ditetapkan oleh
pemberi dana dalam administrasi dan pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat.

4.2.2.

Tinjauan Persyaratan Yang Berkaitan Dengan Catur Dharma PT
UM Palopo dan setiap unit kerja harus meninjau persyaratan terkait layanan Catur
Dharma PT untuk memastikan bahwa:
a) Persyaratan mutu penyelenggaraan Catur Dharma PT telah ditetapkan.
b) Persyaratan yang berbeda dari sebelumnya telah diselesaikan.
c) UM Palopo memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
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d) Apabila persyaratan pendidikan diubah, UM Palopo harus memastikan bahwa dokumen
yang relevan telah diamandemen dan semua pihak yang terkait telah mengetahui
perubahan persyaratan.
e) Rekaman tinjauan persyaratan pengajaran ini harus dipelihara.
4.2.3.

Komunikasi dengan Mahasiswa dan Pengguna Layanan UM Palopo
UM Palopo harus menentukan dan menerapkan sistem pengaturan yang efektif
dalam berkomunikasi dengan mahasiswa dan pengguna lainnya, misalnya terkait dengan :
Informasi program pendidikan, rencana pengajaran termasuk kurikulum, serta umpan balik
PBM dan termasuk keluhan mahasiswa. Komunikasi yang baik harus dijalin dengan
pemberi dana hibah atau pengguna kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Untuk meningkatkan dukungan layanan Catur Dharma PT, UM Palopo menggunakan
komunikasi interaktif telepon, faksimil, email dan website.

4.3. Rancangan dan Pengembangan Kurikulum, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
7.3.1.

Rencana Desain Dan Pengembangan
Dalam perencanaan kurikulum, pimpinan harus mempertimbangkan pengembangan
UM Palopo dan kurikulum untuk kepentingan pelayanan pada mahasiswa. Pengendalian
rancangan harus sesuai dengan lama studi pendidikan. Prosedur yang berlaku harus
memastikan bahwa materi pendidikan sesuai dengan persyaratan kurikulum. Analisis
kebutuhan harus mencakup keefektifan sistem pendidikan dan kinerja organisasi untuk
mencapai kompetensi lulusan dan learning outcomes mahasiswa. Hal ini digunakan untuk
menentukan agar PBM dapat membantu mahasiswa menjadi kompeten, ukuran keefektifan
suatu metode PBM yang diterapkan, dan keahlian dan kompetensi yang sesuai dengan
target kurikulum.
Analisis tersebut harus menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam proses
evaluasi kurikulum. Laporan analisis kebutuhan harus menyediakan masukan untuk proses
rancangan kurikulum, menggambarkan hasil analisis kebutuhan dan menyatakan tujuan
akhir untuk rancangan kurikulum. Proses pengembangan kurikulum Program Studi harus
didokumentasikan dan digunakan oleh unit penyelenggara kegiatan akademik
menggunakan media informasi yang sesuai. Laporan harus menjelaskan urutan tahap
proses pengembangan, personel yang terlibat, mekanisme evaluasi dan kriteria digunakan.
Perencanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh
LPPM berdasar pada kompetensi dan track record civitas akademika. Atas dasar dinamika
masyarakat yang selalu berubah-ubah, perencanaan penelitian dapat diupdate setiap kurun
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waktu tertentu agar output penelitian memenuhi kebutuhan stake holder dan selalu relevan
terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7.3.2.

Masukan untuk Rancangan dan Pengembangan Catur Dharma PT
UM Palopo sebagai penyelenggara pendidikan harus mengidentifikasi dan
mendokumentasikan masukan untuk rancangan kurikulum, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat.

7.3.3.

Output Rancangan dan Pengembangan Catur Dharma PT
Output rancangan dan pengembangan harus mencakup keahlian dan pengetahuan
yang dipersyaratkan pengguna lulusan pada suatu kurikulum, strategi PBM dan evaluasi
lulusan.

7.3.4.

Tinjauan Rancangan dan Pengembangan Catur Dharma PT
UM Palopo menunjuk tim untuk melakukan evaluasi hasil rancangan dan
pengembangan kurikulum sesuai dengan persyaratan atau standar yang diacu (misalnya,
profil lulusan, kompetensi suatu profesi, sertifikasi kompetensi lulusan). Selain itu,
evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus meninjau rancangan
dan pengembangan telah mengarah pada pencapaian target Rencana Strategis UM Palopo

7.3.5.

Verifikasi Rancangan dan Pengembangan Catur Dharma PT
Verifikasi rancangan kurikulum harus dilakukan dalam satu atau beberapa tahap
sesuai dengan rencana rancangan dan pengembangan. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan
secara internal oleh setiap pakar yang tidak berpartisipasi dalam tinjauan rancangan secara
independen (Senat UM Palopo). Tahap keluaran rancangan dan pengembangan sebaiknya
sesuai dengan spesifikasi masukan rancangan dan pengembangan. Rekaman keluaran
verifikasi dan setiap tindakan yang diperlukan harus dipelihara.

7.3.6.

Validasi rancangan dan pengembangan Catur Dharma PT
Validasi kurikulum dilaksanakan dengan pengesahan oleh pimpinan UM Palopo
agar karakteristik layanan pendidikan yang direncanakan dalam rancangan kegiatan
pendidikan dapat dipastikan penerapannya. Validasi perencanaan penelitian dan
pengebadian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua LPPM. Secara umum, validasi
dilakukan pada tahap akhir suatu perencanaan. Akreditasi dan sertifikasi oleh berbagai
pihak di dalam dan luar unit kerja termasuk metode validasi. Rekaman adanya tindakan
dan keluaran validasi harus dipelihara.
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Pengendalian Perubahan Rancangan dan Pengembangan Catur Dharma PT
Pesatnya perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat menjadi arahan tinjauan
rancangan dan pengembangan Catur dharma PT secara periodik dan menghasilkan
perubahan.

Perubahan tersebut

diidentifikasi,

didokumentasikan,

disahkan dan

dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait. Setiap perubahan harus mencakup
keseluruhan kegiatan terkait.
4.4. Pengadaan Sumber Daya Universitas Muhammadiyah Palopo
Proses dan prosedur pembelian maupun pengadaan barang atau jasa ditetapkan oleh Tim
Pengadaan Barang UM Palopo sesuai Prosedur Pengadaan Barang/Jasa, yang mencakup evaluasi
kebutuhan dan pengendalian layanan pendidikan yang harus disediakan sehingga proses tersebut
betul-betul memenuhi kebutuhan dan persyaratan lembaga atau unit kerja. Proses pengadaan
barang dan jasa yang dijalankan juga harus memenuhi persyaratan peraturan UM Palopo dan
perundang-undangan yang berlaku.
7.4.1. Proses Pengadaan Barang dan Jasa
Usulan pengadaan sumberdaya harus mencakup identifikasi spesifikasi kebutuhan
yang tepat, efektif dan akurat, termasuk persyaratan kualifikasi SDM untuk meningkatkan
kompetensi, yang dilakukan dengan pelatihan dan atau studi lanjut sesuai spesifikasi
bidang studi. Evaluasi kebutuhan biaya pengadaan barang/jasa maupun layanan pelatihan
dan/atau studi lanjut harus mempertimbangkan kebutuhan dan kualifikasi kinerja penyedia
barang atau layanan pendidikan unit kerja. Kualifikasi penyedia barang/jasa harus
memenuhi ketentuan yang berlaku, dipilih dan dievaluasi sesuai prosedur pengadaan
barang/jasa di Universitas Muhammadiyah Palopo. Khusus untuk Pengadaan dengan dana
dari APBN/APBD/ Pemerintah, proses dan tahapan pengadaan dilakukan dengan
penunjukan langsung, pemilihan lansung atau lelang sesuai Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Perpres No. 70 tahun 2012 dan atau aturan
pemanfaatan dana hibah yang diterima UM Palopo. Hal ini menyangkut alokasi anggaran
dan klasifikasi barang/ jasa yang dibutuhkan. Dokumen pengadaan barang/jasa
didokumentasikan oleh penanggung jawab kegiatan.
7.4.2. Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
Informasi pengadaan harus memenuhi kebutuhan barang/jasa dan layanan
pelatihan/studi lanjut sesuai keperluan. Harus dijamin bahwa informasi tersebut memenuhi
kebutuhan unit kerja, memenuhi persyaratan prosedur, kontrak, dan kualifikasi SDM.
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7.4.3. Verifikasi Barang dan Jasa Hasil Pengadaan
Tim penerima barang/ jasa UM Palopo melakukan pemeriksaan terhadap
barang/jasa yang datang dan mencocokkan dengan spesifikasi barang/jasa yang dipesan.
Selain itu, proses pengadaan barang/jasa dipantau dan dievaluasi oleh tim khusus atas
permintaan pimpinan UM Palopo Hasil verifikasi disampaikan kepada pimpinan UM
Palopo dalam bentuk laporan. Jika terdapat ketidaksesuaian maka pimpinan UM Palopo
meminta perbaikan atau tindakan koreksi atau pencegahan.
4.5. Penyediaan Layanan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7.5.1. Pengendalian Penyediaan Layanan Catur Dharma PT
UM Palopo, program studi dan setiap unit kerja penyelenggara pendidikan dan
layanan pendukungnya harus menyediakan informasi layanan Catur dharma PT, metode
prosedur/instruksi yang diperlukan, fasilitas yang diberikan, kegiatan pemantauan dan
evaluasi pengukuran keberhasilan, yudisium/wisuda atau proses penyerahan jasa layanan
lainnya. Selain itu, institusi juga memiliki mekanisme rutin untuk memantau daya saing
lulusan (melalui tracer study) atau layanan lainnya melalui evaluasi pasca kegiatan
penelitian (melalui evaluasi sitasi) maupun pengabdian kepada masyarakat (melalui
evaluasi kepuasan stakeholder). UM Palopo, semua program studi memastikan
keseluruhan proses terkendali melalui Monev Renstra UM Palopo sesuai prosedur yang
berlaku.
7.5.2. Validasi Proses Penyediaan Layanan Catur Dharma PT
UM Palopo dan program studi melakukan validasi atau pengesahan penyediaan
layanan Catur Dharma PT setelah ada klarifikasi penyediaan layanan oleh unit terkait.
Pengaturan penyediaan layanan pendidikan dijelaskan dalam dokumen Pedoman
Pendidikan UM Palopo. Pengaturan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat diatur oleh LPPM. Dengan pedoman tersebut, UM Palopo melakukan
penyerahan ijasah kepada lulusan dalam acara wisuda, kegiatan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat sesuai yang direncanakan. Daftar lulusan tersedia dalam Buku Wisuda
yang diterbitkan setiap kali wisuda.
7.5.3. Identifikasi dan Penelusuran Kegiatan Layanan Catur Dharma PT
UM Palopo dan unit kerja terkait harus mengendalikan, merekam hasil identifikasi
status dan menelusuri layanan Catur dharma PT. Hal ini antara lain dilakukan melalui
monev internal atas permintaan pimpinan UM Palopo berdasarkan Evaluasi Kinerja setiap
unit kerja, yang dilaporkan rutin kepada atasan langsung. Hal ini untuk menjamin
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kesesuaian jasa layanan yang dihasilkan. Ketidaksesuaian dan ketidakpatuhan direkam dan
dilaporkan ke pimpinan UM Palopo.
7.5.4. Barang dan Informasi Milik Mahasiswa
UM Palopo mengidentifikasikan, memferifikasi dan melindungi barang milik
mahasiswa yang disediakan untuk dipakai.
UM Palopo melaporkan kepada pelanggan dan membuat catatannya, apabila barang
milik pelanggan hilang, rusak atau hal lain yang tidak sesuai untuk dipakai.
7.5.5. Penyimpanan Barang dan Informasi
UM Palopo dan unit kerja penyelenggara pendidikan harus menyimpan dokumen
akademik dan produk layanan misalnya sejarah unit kerja, kurikulum, dan materi yang
dicetak atau elektronik (misalnya soal ujian seleksi, laporan, SK, MoU, database, program
komputer). Produk layanan teridentifikasi, pengelolaan, pengemasan, perlindungan,
terpelihara baik hingga memenuhi persyaratan saat penyerahan.
Barang tersebut termasuk untuk proses pendidikan dan/atau pendidikan, misalnya
bahan kimia untuk laboratorium, bahan baku atau olahan untuk pilot plant dan layanan
pendidikan dengan umur simpan terbatas untuk pengajaran atau penelitian dan pekerjaan
pengembangan.
4.6. Pengendalian Instrumen Pemantauan dan Pengukuran Keberhasilan
UM Palopo dan unit kerja harus menetapkan instrumen penilaian (assessment) yang valid
untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja. Pemantauan dan pengukuran harus
dilakukan dalam rangka menjamin kesesuaian antara program kerja unit kerja dengan Rencana
Strategis dan target yang dicapai. Pemantauan dan pengukuran bidang pendidikan mencakup
semua aspek mulai dari input-proses-output, misalnya untuk unit kerja pelaksana akademik adalah
profil kinerja mahasiswa, ujian tertulis, latihan/tugas/kuis, presensi kehadiran dan ujian akhir.
UM Palopo dan unit kerja menetapkan instrumen dan menjamin proses untuk memastikan
bahwa kuisioner penilaian kinerja atau soal ujian mahasiswa diberikan dengan konsisten, aman
tanpa kebocoran dan hasilnya valid. Apabila instrumen atau perangkat lunak penilaian atau ujian
ditemukan tidak valid, institusi atau unit kerja melakukan klarifikasi dan merekam tindakan
perbaikan ketidakvalidan. Semua hasil penilaian dan pengukuran kinerja direkam dan dipelihara,
baik dalam bentuk cetak ataupun soft copy sesuai ketentuan.
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BAB VIII
PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENINGKATAN MUTU

8.1. Panduan Umum
Outcomes dari pemantauan dan pengukuran digunakan untuk mengidentifikasi area
peningkatan sistem manajemen mutu dan proses penyelenggaraan pendidikan.

8.2. Pemantauan Dan Pengukuran
8.2.1. Kepuasan Mahasiswa
UM Palopo menetapkan sistem evaluasi secara rutin tentang persepsi mahasiswa
terhadap tingkat layanan yang diberikan dibandingkan harapannya. Informasi kepuasan
mahasiswa harus didukung oleh bukti obyektif. UM Palopo mendiskusikan dengan
pelanggan tentang persepsi kepuasannya.

8.2.2. Audit Internal
UM Palopo melalui LPM melaksanakan audit internal berdasarkan program audit
internal untuk menilai kinerja implementasi sistem manajemen mutu dan penyelenggaraan
pendidikan. Audit internal dilakukan oleh auditor yang kompeten yang telah memiliki
sertifikat auditor, Hal ini dilakukan sebelum audit eksternal. Audit internal digunakan
untuk menilai kesesuaian implementasi sistem di tiap unit kerja.
UM Palopo mendokumentasikan laporan akhir audit internal. Umpan balik dari hasil
audit digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan untuk tindakan korektif dan
pencegahan. Rekaman audit internal dipelihara. Prosedur pelaksanaan audit internal
mengacu pada Prosedur Audit Internal UM Palopo.

8.2.3. Pemantauan Dan Pengukuran Proses
UM Palopo mengukur dan memantau kinerja dan keefektivan proses yang
digunakan untuk mengelola dan menyampaikan layanan. Pengukuran proses layanan inti
dan penunjang dilakukan pada tahap yang sesuai selama realisasi proses.
UM Palopo mendokumentasikan metode yang digunakan untuk mengukur kinerja
dan keefektivan proses.
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8.2.4. Pemantauan Dan Pengukuran Pendidikan
Unit kerja di UM Palopo yang memberikan layanan pendidikan (termasuk
memberikan pelatihan) harus menetapkan dan menggunakan metode untuk pemantauan
dan pengukuran layanan pendidikan pada interval yang direncanakan selama realisasinya
dan outcome akhir, untuk memverifikasi bahwa mereka memenuhi persyaratan desain yang
ditetapkan serta persyaratan peraturan dan perundang-undangan dan akreditasi yang
berlaku.
Untuk berbagai ragam pendidikan/pelatihan, alat evaluasi seperti asesmen, kuis,
ujian atau peragaan sebaiknya digunakan untuk mengukur kemajuan pemenuhan
persyaratan kurikulum.
Penilaian kinerja unit kerja yang memberikan layanan pendidikan/pelatihan
sebaiknya juga dilakukan sebagai bagian dari layanan pendidikan/pelatihan.
Hasil proses evaluasi ini sebaiknya direkam dan digunakan untuk menunjukkan
tingkat proses pengajaran mencapai sasaran yang direncanakan.

8.3. Pengendalian Layanan Akademik Yang Tidak Sesuai
UM Palopo memastikan bahwa pembelajaran dan pelatihan yang tidak sesuai dengan
persyaratan diidentifikasikan dan dikendalikan untuk mencegah penggunaan yang tidak
diinginkan.
UM Palopo mendokumentasikan prosedur pengendalian, tanggung jawab dan wewenang
untuk menangani ketidaksesuaian pembelajaran dan pelatihan.

8.4. Analisa Data
Unit kerja di UM Palopo sebaiknya menganalisis data dan informasi yang dikumpulkan,
menggunakan, tetapi tidak terbatas pada, metode analisis dan pemecahan masalah yang diterima.
Data sebaiknya digunakan untuk mendukung perbaikan berkesinambungan melalui proyek
perbaikan, dan juga tindakan korektif dan preventif.
Metode statistik sebaiknya diterapkan untuk menganalisis setiap aspek sistem manajemen
mutu. Analisis statistik untuk berbagai ukuran seperti indikator kinerja, angka drop out, rekaman
capaian, kepuasan pelanggan, dan analisis kecenderungan dapat membantu dalam menjamin
efektifitas pengendalian proses yang merupakan bagian dari sistm manajemen mutu.
Pengukuran dan evaluasi sebaiknya terus menerus dan dinyatakan dalam prosedur kerja atau
instruksi kerja. Unit kerja harus menganalisa data dari berbagai sumber, untuk membandingkan
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sumber, untuk membandingkan kinerja sistem dan proses pendidikan, untuk mengidentifikasi
bidang perbaikan.
8.5. Perbaikan
8.5.1. Perbaikan Berkesinambungan
Unit kerja harus meningkatkan keefektifan sistem manajemen mutu dan proses
pendidikan secara berkesinambungan dengan mendorong personil untuk mengidentifikasi
dan menerapkan usaha peningkatan sesuai dengan ruang lingkup layanan utamanya.
Metode yang sesuai digunakan untuk mengidentifikasi peningkatan potensial yang
didasarkan atas analisis mutu dan metode statistik. Proses perbaikan harus juga mencakup
tindakan yang diambil dalam penyelesaian keluhan, saran dan komentar mahasiswa.
8.5.2. Tindakan Korektif
Unit kerja harus menetapkan prosedur kerja (prosedur terdokumentasi) untuk
melaksanakan

tindakan

korektif

yang

teridentifikasi

dari

analisis

penyebab

ketidaksesuaian dan peluang peningkatan.
Tindakan korektif sebaiknya diambil untuk mengeliminasi ketidaksesuaian yang
terjadi selama kinerja sistem manajemen mutu dan proses pemberian layanan pelanggan.
Tindakan korektif sebaiknya direkam.
8.5.3. Tindakan Pencegahan
Unit kerja harus menetapkan prosedur kerja (prosedur terdokumentasi) untuk
melaksanakan tindakan Pencegahan yang dihasilkan dari analisis ketidaksesuaian potensial
dan peluang perbaikan dalam sistem manajemen mutu dan layanan pada pelanggan
(mahasiswa

dan

pihak

terkait).Tindakan

Pencegahan

sebaiknya

direkam

dan

dikomunikasikan ke bidang organisasi yang sesuai.
Hasil dari perbaikan atas tindakan prekventif sebaiknya dikomunikasikan
keseluruhan organisasi.
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PROSEDUR MUTU
A. Pendahuluan
Dokumen sistem mutu adalah ketentuan atau aturan yang disusun dan ditetapkan oleh
lembaga dalam penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu serta menjadi acuan
dalam pengorganisasiannya. Dokumen menjadi dasar penerapan sistem manajemen mutu
di Perguruan Tinggi.
Dokumen sistem mutu harus tertulis dengan jelas dan dapat dimengerti dengan mudah
oleh setiap orang yang memerlukannya. Tanpa adanya dokumen yang teratur dan rapi,
penerapan sistem manajemen mutu tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak dapat
dijamin konsistensinya.
Dokumen sistem mutu harus mencakup pernyataan terdokumentasi dari kebijakan
mutu, tujuan mutu, pedoman mutu. Di samping itu dokumen sistem manajemen mutu
memuat prosedur yang terdokumentasi, dokumen, catatan yang menjamin perencanaan,
operasi, dan kendali proses.
Dokumen sistem mutu harus mencakup penjelasan tentang penentuan proses, urutan
dan interaksi proses, kriteria dan metode yang diperlukan, kepastian tersedianya sumber
daya, analisis proses, dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang
direncanakan dan perbaikan berlanjut dari proses. Dalam sistem penjaminan mutu dokumen
diperlukan sebagai bahan pembuatan analisis untuk perbaikan berkelanjutan (continuous
improvement), sehingga dokumentasi sistem manajemen mutu harus lengkap dan tersusun
dengan baik sesuai dengan kebutuhan perbaikan proses kerja di UM Palopo. Dokumen
sistem penjaminan mutu dimulai dengan penetapan kebijakan mutu, sasaran mutu,
penyusunan prosedur, dokumen eksternal, dan catatan rekaman aktivitas.
Sistem

Manajemen

Mutu

mengharuskan

organisasi

untuk

menetapkan,

mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara sistem penjaminan mutu dan terus
menerus memperbaiki keefektifannya sesuai dengan persyaratan Standar Nasional
Pendidikan Tinggi. Karena itu organisasi harus:
a. Menentukan proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu dan penerapannya
diseluruh organisa

194 Prosedur Mutu

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALOPO

PROSEDUR MUTU

No. Dok : PM /04/LPM-UMP/2019
Revisi : 01
Tanggal: 25 DESEMBER2019
Halaman 196 dari 207

b. Menetapkan urutan dan interaksi proses-proses tersebut.Menetapkan kriteria dan
metode yang diperlukan untuk memastikan bahwa baik operasi maupun pengendalian
proses-proses ini efektif
c. Menetapkan kriteria dan metode yang diperlukan untuk memastikan bahwa baik operasi
maupun pengendalian proses-proses ini efektif.
d. Memastikan tersedianya sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk mendukung
operasi dan pemantauan proses-proses tersebut.
e. Memantau, mengukur bila memungkinkan dan menganalisa proses-proses tersebut
f. Menerapkan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang direncanakan dan
peningkatan berkelanjutan dari proses-proses tersebut.
g. Dokumentasi sistem manajemen mutu harus mencakup:
h. Pernyataan terdokumentasi dari kebijakan mutu dan sasaran mutu
i.

Pedoman mutu

j.

Berbagai prosedur dan rekaman terdokumentasi yang diminta oleh standar internasional

k. Dokumen, termasuk rekaman yang ditentukan oleh organisasi yang diperlukan untuk
memastikan perencanaan, operasi dan kendali prosesnya secara efektif.
Istilah prosedur terdokumentasi maksudnya adalah prosedur yang ditetapkan,
didokumentasikan, diterapkan dan dipelihara. Dokumentasi dapat dalam bentuk atau jenis
media apapun. Sedangkan jangkauan dokumentasi sistem penjaminan mutu dapat berbeda
antara sebuah organisasi dengan yang lainnya karena a) besarnya organisasi dan jenis
kegiatannya, b) kerumitan proses dan interaksinya, dan c) kompetensi personalnya.
A. Pengendalian Dokumen (Control of Documents)
Dokumen yang diminta oleh sistem manajemen mutu harus dikendalikan. Rekaman
adalah jenis khusus dari dokumen dan harus dikendalikan menurut persyaratan yang
ditentukan. Organisasi harus menetapkan suatu prosedur terdokumentasi untuk menetapkan
pengendalian yang diperlukan. Hal ini diperlukan untuk :
a. Menyetujui kecukupan dokumen sebelum diterbitkan.
b. Meninjau dan memperbarui seperlunya dan menyetujui ulang dokumen
c. Memastikan bahwa perubahan dan status revisi terbaru dari dokumen teridentifikasi.
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d. Memastikan bahwa versi yang relevan dari dokumen yang berlaku tersedia di tempat
pemakaian.
e. Memastikan dokumen selalu dapat dibaca dan mudah dikenali
f. Memastikan bahwa dokumen yang berasal dari luar, ditentukan oleh organisasi yang mana
diperlukan untuk perencanaan dan operasi teridentifikasi dan didistribusinya dikendalikan
g. Mencegah pemakaian dokumen kadaluarsa yang tidak disengaja dan memberikan
identifikasi yang sesuai pada dokumen tersebut, apabila dokumen kadaluarsa tersebut
disimpan untuk maksud tertentu.
B. Prosedur Mutu dan Langkah Penyusunannya
Prosedur Mutu adalah dokumen sistem manajemen mutu level-2 yang menjelaskan
langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam suatu proses tertentu yang terkait
dengan penerapan Sistem Manajemen Mutu sebuah Perguruan Tinggi. Prosedur Mutu
merupakan penjabaran yang lebih jelas terhadap pemenuhan persyaratan Sistem Manajemen
Mutu yang terkait dengan fungsi-fungsi kegiatan bisnis Perguruan Tinggi. Prosedur mutu
menjelaskan “who does what and when” untuk menindaklanjuti kebijakan yang tertuang dalam
manual mutu, sehingga deskripsinya lebih rinci, menggambarkan proses manajemen, dan
bersifat operasional.
Dokumen yang berkaitan dengan prosedur terdiri dari dua macam, yaitu prosedur wajib
dan prosedur lain yang dibutuhkan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Prosedur wajib
itu menyangkut prosedur akademik dan non akademik. Prosedur lain menjelaskan kompleksitas
proses, kompetensi, ukuran organisasi yang diimplementasikan secara konsisten.
Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan dokumen mutu ini adalah:
a.

Besar Kecilnya Organisasi Dan Jenis Kegiatannya

b.

Kompleksitas Proses Dan Interaksinya

c.

Kompetensi dan personelnya.

d.

Undang-Undang Dan Peraturan Yang Berlaku

Langkah-langkah dalam penyusunan Prosedur Mutu adalah sebagai berikut:
1. Tim Penjaminan Mutu menginventarisir dan menetapkan prosedur-prosedur yang akan
dirumuskan beserta ruang lingkupnya dalam bentuk SOP (Standard Operating
Procedure).
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2. Penyusunan SOP memperhatikan panduan akademik lembaga dan peraturan yang berlaku,
internal maupun eksternal, yang bersifat statutory maupun regulatory.
3. Menyusun urutan proses pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan standar PPEPP
adalah singkatan dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan dari
Standar Nasional untuk setiap tahapannya.
4. Menetapkan batas waktu minimal dan atau maksimal dalam setiap urutan kegiatan yang
ditetapkan.
5. Menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan beserta alur
atau struktur kinerjanya.
6. Menetapkan langkah-langkah penyelesaian jika prosedur tidak dilaksanakan.
7. Draf prosedur mutu selanjutnya disosialisasikan ke semua civitas akademika yang terkait
dengan prosedur dimaksud.
8. Jika draft prosedur tersebut dapat diterima oleh seluruh civitas akademika, maka
dimintakan pengesahan kepada rektor.
9. Draft prosedur diberi kode nomor sesuai dengan urutan yang ditetapkan.
10. Draft prosedur mutu yang sudah disahkan siap untuk diimplementasikan.
C. Implementasi Prosedur Mutu
Prosedur mutu yang telah disahkan harus disosialisasikan ke seluruh bagian dan lingkup
Perguruan Tinggi. Tahap selanjutnya adalah penerapan prosedur oleh segenap personil yang
terlibat secara konsisten dan benar. Hal itu dilakukan untuk membuktikan bahwa sistem
manajemen mutu telah diterapkan oleh Perguruan Tinggi.
Jika penerapan prosedur masih menemui kendala maka dokumentasi tersebut dapat
direvisi dan disempurnakan sesuai kebutuhan. Hal tersebut diatur dalam prosedur pengendalian
dokumen, yang antara lain berisi penetapan pengendalian yang diperlukan untuk:
a. Menyetujui kecukupan dokumen sebelum diterbitkan.
b. Meninjau dan memutakhirkan seperlunya serta menyetujui ulang dokumen.
c. Memastikan perubahan dan status revisi terbaru sesuai tujuan dokumen.
d. Memastikan versi yang relevan dengan dokumen yang berlaku telah tersedia di tempat
pemakaian.
e. Memastikan dokumen selalu dapat dibaca dan mudah dikenali.
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f. Memastikan bahwa dokumen yang berasal dari luar mudah dikenali dan pendistribusian dapat
dikendalikan.
g. Mencegah pemakaian dokumen yang kadaluarsa dan tidak disengaja lengkap dengan
penjelasan identifikasi sesuai dokumen tersebut, apabila disimpan untuk tujuan tertentu.
Berikut adalah lampiran contoh prosedur mutu SDM:
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LAMPIRAN SOP SDM

PERGURUAN TINGGI MU
HAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S O P)
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI
Tujuan

Ruang
Lingkup
Kegiatan
Output
Diharapkan
Definisi

No Dokumen
Tanggal Penetapan
Tanggal Revisi
Revisi Ke
Halaman

: SOP/SDM/UMP/V/2020
: 12 MEI 2020
::0
:1

1. Terbitnya mekanisme layanan pemenuhan kebutuhan pegawai baru mulai analisis job spesifikasi sampai dengan daftar
kebutuhan pegawai baru yang siap direkrut.
2. Terkoordinasinya unit kerja dan personil yang terlibat dalam layanan pemenuhan kebutuhan pegawai baru.
3. Terkontrolnya proses pemenuhan kebutuhan pegawai baru sesuai dengan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal
Universitas.
Dimulai dari usulan kebutuhan dosen, Pegawai Struktural oleh Kepala Prodi/Biro/Lembaga/UPT sampai dengan menjawab usulan
kebutuhan dan berakhir daftar peserta calon pegawai yang siap untuk direkrut BSDM.
Semua proses usulan pemenuhan kebutuhan pegawai dapat tercukupi dan terlaksana dengan baik.
1. Dosen adalah: pegawai pada UMPalopo yang bertugas sebagai pendidik profesional dan ilmuwan berkewajiban
mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, Al-Islam dan KeMuhammadiyahan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan telah memenuhi syarat-syarat
minimal menjadi dosen.
2. Pegawai Struktural adalah pegawai yang diangkat oleh Pimpinan UMPalopo yang terdiri dari: Tenaga penunjang akademik
dan Pelaksana administratif dan memenuhi syarat sebagai pegawai.

Output yang
Semua proses usulan pemenuhan kebutuhan pegawai dapat tercukupi dan terlaksana dengan baik.
diharapkan
Referensi 1. Peraturan BPH UMPalopo tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Palopo.
2. Keputusan Rektor tentang Job Spesifikasi Staf Administratif.
Penanggung Jawab
Catatan
perubahan
Ka. Biro Sumber Daya Manusia
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PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO
Halaman : 2 dari 2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S O P)
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI
Pihak yang Memproses
No

Aktivitas

Waktu

Hasil

1

Unit
Mengirim
Kebutuhan Tenaga
(Berdasarkan
Jumlah
1 Hari
Mahasiswa/Beban
Kerja)
dan
berkordinasi dengan
Dekan

Berkas ajuan permintaan
penambahan
Dosen/Tenaga
Kependidikan

2

BSDM
Cek
permohonan
&
meneruskan
Ke
Rektor
dan 1 Hari
berkoordinasi
dengan
Wakil
Rektor II

Berkas ajuan permohonan
dan form disposisi.
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BSDM

Wakil Rektor II

Rektor

Prodi/Unit/Biro

3

Berkas ajuan ditolak

1 Hari

Mengarsipkan berkas
ajuan permohonan dan
form disposisi.

4

Pemberitahuan
kepada pengusul
terkait alasan
penolakan

1 Hari

Berkas ajuan permohonan
dan form disposisi.

5

Berkas ajuan
diterima untuk
dilakukan tindak
lanjut

1 Hari

Berkas ajuan permohonan
dan form disposisi.

Disiapkan oleh :
Kepala
SDM
UM Palopo

SRI RAHAYU AMRI.SH.MH
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Diperiksa oleh :
Lembaga Penjaminan Mutu

Dr. Rismawati, SE.,
M.SA.,CSRS.,CSRA.,CSP

Pembantu Rektor Bidang
Akademik

Dr. Sapar, SE, M.Si

Rektor
Dekan

Dr. SALJU.SE.ME

Lampiran 2 : SOP AMI
1.

TUJUAN

: Untuk mengatur verifikasi pelaksanaan
efektifitas penerapan sistem mutu.

2.

RUANG LINGKUP

: Seluruh jajaran Universitas Muhammadiyah Palopo

3.

DEFINISI

: Sistem audit internal merupakan kegiatan audit mutu
yang dilaksanakan secara internal di UM . Palopo
sesuai dengan yang dipersyaratakan dalam ISO
9001:2008.

4.

REFERENSI

: Prosedur Tinjauan Manajemen

5.

DIDISTRIBUSIKAN KEPADA: Semua pemegang controlled copy.

6.

PROSEDUR
6.1
6.2
6.3
6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9
6.10

6.11

6.12

dan

:

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan minimal setahun sekali.
KPM bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan AMI dibantu oleh KAA.
KPM bersama-sama dengan PSM dan KAA menyusun Rencana Tahunan AMI
(siklus audit) (UM Palopo).
Paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan AMI, PSM dan KAA
menyusun Jadwal Pelaksanaan AMI dengan mengisi formulir (UM Palopo).
KAA menentukan auditor-auditor mutu internal untuk melaksanakan audit mutu
internal. Nama auditor-auditor yang ditunjuk, dicatat dalam Jadwal Pelaksanaan
AMI UM Palopo).) dan harus disetujui terlebih dahulu oleh KPM.
Auditor yang ditunjuk tidak boleh memiliki keterkaitan tanggung jawab dengan
lingkup prosedur yang diauditnya. Auditor yang ditunjuk adalah yang sudah
pernah mengikuti pelatihan audit sistem mutu ISO 9001 dan memiliki SK Rektor
sebagai auditor internal.
Setelah disetujui oleh KPM, KAA bertanggung jawab mengumumkan dan
mendistribusikan Jadwal Pelaksanaan AMI (UM Palopo).) kepada para auditor
dan auditee paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan AMI.
Auditor atau audite yang berhalangan pada waktu yang ditentukan harus
mengkonfirmasikan waktu pengganti pada KAA maupun auditee atau auditor
minimal 2 (dua) hari sebelum jadwal pelaksanaan AMI yang ditentukan semula.
Auditor-auditor yang ditunjuk segera menyiapkan daftar pertanyaan berdasarkan
6.8.1 Dokumen-dokumen sistem mutu yang terkait.
6.8.2 Temuan-temuan audit mutu yang lalu.
Daftar Pertanyaan Audit Mutu dibuat dengan mengisi formulir (UM Palopo).).
Menjelang pelaksanaan AMI, KAA mengkoordinasikan rapat pembukaan AMI
yang dihadiri oleh KPM dan PSM, auditor dan auditee. Rapat pembukaan
dimaksudkan untuk memberikan penjelasan pelaksanaan AMI.
AMI dilakukan auditor dengan memeriksa bukti-bukti penerapan sistem mutu
yang dilakukan oleh auditee berdasar Daftar Pertanyaan Audit Mutu UM Palopo
yang sudah disiapkan sebelumnya. Bukti-bukti yang diperiksa harus cukup untuk
dapat meyakinkan bahwa penerapan sistem mutu telah dijalankan dengan baik.
Temuan-temuan auditor diklasifikasikan sebagai berikut:
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6.12.1

6.13
6.14

6.15

6.16
6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

: bila penerapan sistem mutu oleh auditee sudah sesuai
sebagaimana yang ditentukan dalam dokumen sistem mutu,
6.12.2 Observasi : bila diperlukan peningkatan atas penerapan sistem mutu yang
dilaksanakan oleh auditee, atau hasil pengamatan umum
auditor terhadap cara kerja auditee,
6.12.3 Minor
: a) Penyimpangan terhadap dokumen yang berlaku , tapi
secara umum dilaksanakan; dilaksanakan tapi tidak
konsisten;
b) Penyimpangan dapat segera diperbaiki dan tidak secara
langsung merugikan pelanggan.
6.12.4 Mayor
: Auditee secara jelas dan dapat dibuktikan tidak melaksanakan
standard sistem mutu yang ditetapkan sehingga berakibat
pada kerugian pelanggan.
Auditor dapat mencatat semua hasil audit dalam formulir Daftar Pertanyaan
Audit Mutu UM Palopo
Untuk temuan yang berkualifikasi minor, mayor dan observasi, auditor
mencatat uraian temuan tersebut dalam formulir Laporan Temuan Audit Mutu
UM Palopo
Auditee mengajukan cara perbaikan dan cara pencegahan terulangnya
ketidaksesuaian yang ditemukan serta batas waktu perbaikan yang dijanjikan
dengan persetujuan Direktur terkait.
Auditor dan auditee mencantumkan nama dan tandatangannya dalam formulir
Laporan Temuan Audit Mutu UM Palopo pada kolom-kolom yang sesuai.
Laporan Temuan Audit Mutu UM Palopo dibuat rangkap dua, auditee yang
bersangkutan mengarsipkan satu salinannya, auditor menyerahkan arsip asli
kepada KAA untuk dicatat dalam Registrasi AMI UM Palopo.
Auditee melakukan perbaikan ketidaksesuaian dengan cara dan dalam jangka
waktu yang telah disepakati dalam formulir Laporan Temuan Audit Mutu (S
Palopo).).
Bila temuan AMI tidak dapat segera diperbaiki karena berkaitan dengan
kebijaksanaan Universitas, maka auditee dengan sepengetahuan Pimpinan Unit
terkait harus menginformasikan temuan audit tersebut kepada KAA dan PSM
untuk dibawakan dalam RTM terdekat.
KAA bertanggung jawab mengkonfirmasikan kepada para auditor mengenai
waktu pemeriksaan ulang hasil perbaikan dengan menyerahkan kembali arsip
asli formulir Laporan Temuan Audit Mutu UM Palopo yang sudah diregistrasi,
kepada auditor yang bersangkutan.
Pemeriksaan hasil perbaikan harus dilakukan oleh auditor semula, paling lambat
satu minggu setelah tanggal perbaikan yang dijanjikan auditee. Bila
berhalangan, auditor yang bersangkutan harus menginformasikan hal tersebut
kepada KAA. KAA akan menentukan auditor pengganti.
Hasil pemeriksaan perbaikan harus dicatat oleh auditor dalam arsip asli formulir
Laporan Temuan Audit Mutu (SUM Palopo).) pada kolom laporan verifikasi
hasil perbaikan. Bila hasil perbaikan belum sesuai maka temuan tersebut
dilaporkan kepada Pimpinan Unit terkait oleh KAA.
Arsip asli Laporan Temuan Audit Mutu (SUM Palopo).) di atas, diserahkan
kembali oleh auditor kepada PSM untuk dicatat dalam Registrasi AMI SUM
Palopo).), dan Hasil Pelaksanaan Audit Mutu Internal UM Palopo.
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Sesuai

6.24

6.25

KPM melaporkan hasil pelaksanaan AMI dalam RTM yang terdekat waktu
pelaksanaannya. Dalam RTM tersebut dibahas temuan-temuan hasil audit,
beserta cara perbaikan dan pencegahan terulangnya masalah yang sama. Hasil
pembahasan AMI dalam rapat tersebut dicatat dalam Notulen Rapat (SUM
Palopo).).
AMI ad-hoc dapat dilaksanakan di luar rencana tahunan bila:
6.25.1 Karena suatu hal, dipandang perlu oleh KPM dan
6.25.2 Untuk persiapan Audit Eksternal (Badan Registrasi, dsb).

7.

PENGECUALIAN
7.1 Apabila pelaksanaan/Laporan Audit dianggap kurang memuaskan, maka KPM
berwenang untuk melakukan audit ulang.
7.2 Apabila terdapat perselisihan pendapat dalam penentuan jenis temuan audit
antara tim audit/auditor dengan auditee, maka keputusan akhir diambil oleh
KPM.

8.

LAMPIRAN
a.
Formulir Rencana Tahunan AMI
b.
Formulir Jadwal Pelaksanaan AMI
c.
Formulir Daftar Pertanyaan Audit Mutu
d.
Formulir Laporan Temuan Audit Mutu
e.
Formulir Registrasi AMI
f.
Formulir Hasil Pelaksanaan AMI

Disiapkan oleh :

Diperiksa oleh :

Disahkan oleh :

Lembaga Penjaminan Mutu

Pembantu Rektor
Bidang Akademik

Rektor

Dr. Rismawati, SE.,
M.SA.,CSRS.,CSRA.,CSP

Dr. Sapar, SE, M.Si

DR. Salju, SE, MM
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AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
A. Pengertian
Audit mutu internal merupakan kegiatan sistemik, independen dan terdokumentasi
yang dilakukan secara internal untuk memastikan bahwa sistem Quality Assurance (QA)
yang diterapkan oleh intitusi untuk memenuhi dan atau melampaui Standar Nasional
Pendidikan Tinggi dengan efektif.
B. Tujuan
Untuk menentukan tingkat kesesuaian aktivitas organisasi terhadap standar Sistem
Manajemen Mutu, Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada persyaratan sistem
manajemen mutu yang ditetapkan oleh institusi serta efektivitas dari penerapan sistem
tersebut.
C. Obyek
1. Struktur organisasi
a. Dokumen : Wewenang dan tanggung jawab (WT)
b. Dokumen standar eksternal lain yang terkait dengan struktur organisasi
2. Prosedur operasional dan administratif
3. Sumber daya manusia,
4. Peralatan kerja dan material
5. Area kerja, operasi kerja dan proses kerja.
6. Produk yang dihasilkan
7. Dokumen , laporan, dan pengelolaan catatan/rekaman
8. Bahan lainnya yang dicantumkan dalam prosedur atau dokumen standar
9. Penggunaan teknologi informasi.
9. Kecukupan dan ketelitian pengukuran kinerja.
10. Hubungan dengan pihak yang berkepentingan (steakholders).
D. Unsur AMI
1. Auditor AMI : Seseorang yang telah mengikuti dan lulus pelatihan auditor mutu.
2. Auditee : Seseorang atau kumpulan orang yang karena tugas, tanggung jawab, dan
pekerjaannya melaksanakan QA perlu diaudit.
3. Koordinator Audit Interanal (KAI), Pengendali Sistem Mutu (PSM) dan Kepala
Lembaga Penjaminan Mutu: Mengelola manajemen AMI.

E. Auditor AMI
1. Individu / personel yang ada dalam organisasi
2. Memahami sistem QA
3. Memahami sistem / proses yang ada di dalam organisasi
4. Mampu bekerja secara teliti, sistematik, tidak mudah emosi, dan tajam dalam melakukan
analisa temuan
5. Bersedia menjadi auditor AMI
6. Telah mengikuti pelatihan dan lulus sebagai auditor internal
F. Proses Pengadaan Auditor AMI
1. Auditor yang terpilih menjadi auditor internal dalam organisasi adalah mereka yang
telah dinyatakan lulus mengikuti seleksi auditor internal.
2. Seleksi auditor internal mencakup beberapa tahapan :
a. Tes Psikotes
b. Pelatihan
c. Ujian Tulis
d. Role Play AMI
G. Siklus Pelaksanaan AMI
Berikut ini adalah siklus dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal :
1. Perencanaan Audit
a. Dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu
b. Kegiatan dalam perencanaan AMI adalah :
1) Membuat jadwal audit (lihat lampiran I)
2) Menetapkan tema audit
3) Menetapkan daftar auditor dan jadwalnya (termasuk didalamnya memberikan
training dan melatih auditor)
4) Menyiapkan dukungan administrasi kegiatan AMI
5) Auditor menyiapkan daftar pertanyaan audit (lihat lampiran II).
6) Mengundang auditee dalam rapat pembukaan AMI utk membahas:
a) Ruang lingkup audit
b) Penekanan audit
c) Auditee + auditor
d) Hal-hal penting dalam pelaksanaan audit
c.

Perlu memperhatikan
1) Hasil dan pengalaman / evaluasi AMI sebelumnya

2) Apakah ada keluhan/ masukan mahasiswa / stakeholder yang muncul
sebelum AMI dilakukan
3) Apakah ada perkembangan / hal-hal penting yang sedang terjadi di dalam
organisasi yang terkait / dapat terkait dengan pencapaian sasaran mutu yang
telah ditetapkan
2. Pelaksanaan Audit
a. Pemain utama :Auditor dan Auditee
b. Kegiatan pada saat audit di tiap unit kerja :
1) Pembukaan oleh lead auditor
2) Audit / pemeriksaan
3) Susun dokumen temuan
4) Persetujuan auditee
5) Rencana perbaikan oleh auditee (jika ada temuan )
6) Penutup
c. Tugas seorang auditor dalam audit ini adalah mengumpulkan informasi/bukti audit,
seberapa banyak yang harus dikumpulkan, memang sifatnya acak (sampling), dan
tidak ada standarnya, sebagai acuan pada umumnya tergantung dari status dan
tingkat kepentingan dari area/proses yang diaudit, namun yang pasti bukan
mengambil hanya satu sample saja.
d. Metode yang dipakai untuk mengumpulkan bukti audit pada umumnya mencakup

wawancara, pengamatan kegiatan di lapangan dan meninjau dokumen.

3. Pelaporan Hasil AMI
a. Lead auditor beserta auditor mencatat semua hasil audit dalam formulir Laporan
Temuan Audit Mutu (Iihat lampiran III)
b. Auditee

mengajukan cara

perbaikan dan

cara

pencegahan terulangnya

ketidaksesuaian yang ditemukan serta batas waktu perbaikan yang dijanjikan
dengan persetujuan pimpinan terkait.
c. Bila temuan AMI tidak dapat segera diperbaiki karena berkaitan dengan
kebijaksanaan Universitas, maka Auditee dengan sepengetahuan Pimpinan Unit

terkait harus menginformasikan temuan audit tersebut kepada LPM untuk
diputuskan dalam RTM terdekat

4. Kegiatan Pasca Audit
a. Auditee
1) Melakukan perbaikan sesuai rencana yang telah dituliskan dalam dokumen
temuan AMI
2) Dapat berkonsultasi kepada LPM dalam kegiatan perbaikan
3) Memberikan informasi kesiapan auditee untuk di-verifikasi oleh auditor
b. Auditor
1) Memastikan semua dokumen temuan dan laporan audit sudah lengkap dan
benar.
2) Sesuai dengan target waktu perbaikan, auditor melakukan verifikasi perbaikan
yang dilakukan oleh Auditee
3) Verifikasi dapat dilakukan oleh lead auditor (tanpa harus tim lengkap)
4) Menyusun kembali laporan hasil verifikasi
c. Kantor LPM
1) Menerima dan merangkum laporan temuan audit bersama lead auditor
2) Melakukan analisis atas rangkuman temuan audit
3) Menyampaikan rangkuman audit dan hasil analisis dalam RTM (Rapat Tinjauan
Manajemen)
4) Memberikan dukungan administrasi dalam kegiatan verifikasi temuan AMI.
H. Klasifikasi Temuan Audit
Di dalam kegiatan pemeriksaan, dapat ditemukan adanya kesesuaian dan
penyimpangan / ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan sistem mutu dengan klasifikasi
temuan sebagai berikut :
a. Sesuai

: Bila penerapan sistem penjaminan mutu oleh auditee sudah sesuai
sebagaimana yang ditentukan dalam dokumen sistem mutu (prosedur
kerja, instruksi kerja, catatan mutu)

b. Observasi : Bila diperlukan peningkatan atas penerapan sistem penjaminan mutu
yang sudah dilaksanakan oleh auditee, atau hasil pengamatan umum
Auditor terhadap cara kerja Auditee
c. Minor

: Bila penerapan sistem penjaminan mutu oleh auditee belum sesuai
(menyimpang) dengan ketentuan yang ada dalam dokumen sistem mutu,
ketidaksesuaian yang ditemukan dapat segera diperbaiki ,dan/tidak
merugikan pelanggan,

d. Major

: Bila auditee tidak melaksanakan/menerapkan sistem penjaminan mutu
sebagaimana ditentukan dalam dokumen sistem penjaminan mutu.

I. Kesimpulan
Konsep PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian
(pelaksanaan), dan Peningkatan) sesuai dengan standar DIKTI dimana PPEPP harus
diterapkan dalam pengelolaan AMI. Di samping itu, AMI harus dipandang sebagai alat
manajemen yang dapat dipakai untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
dan untuk mencari peluang peningkatan di segala aspek baik proses maupun sistem. Jadi
tujuan AMI bukan hanya sekedar memenuhi persyaratan ’minimum’ standar, tetapi lebih
dari itu adalah mengukur tingkat keefektivitasan sistem manajemen mutu yang telah
diterapkan oleh organisasi atau sejauhmana prinsip-prinsip atau prosedur-prosedur
dilaksanakan, dikerjakan dan dipatuhi secara konsisten. Untuk mencapai tujuan tersebut
maka diperlukan auditor-auditor yang berkemampuan telusur tinggi dan berkompetensi di
lingkup unit yang diaudit.
J. Lampiran Template
Berikut ini diberikan contoh formulir yang terkait dengan AMI.
Lampiran I : Contoh Formulir Jadwal Pelaksanaan AMI

Lampiran: 1

Nama Audit

: Audit Kepatuhan

Auditee

: Program Studi …………
TEMUAN DOKUMEN

NO

DOKUMEN
ADA

1
2
3
4
5

Buku Kurikulum
Buku SOP
Buku Standar Mutu
Daftar Penyerahan RPS setiap prodi

6
7
8
9

Kontrak Kuliah
BKD Dosen
Daftar Hadir Dosen
Daftar Hadir Mahasiswa
Sampel tugas terstruktur dan tugas
mandiri yang diberikan
dosen kepada mahasiswa
Formulir bukti review soal
Daftar Dosen Pengasuh Mata
Kuliah
Sampel SK Jabatan Fungsional
Dosen
Sampel Berkas DPNA
Foto copy ijazah terakhir
pegawai (jika ada)
Foto copy sertifikat keahlian
pegawai (jika ada)
Daftar nama dosen yang
melakukan penelitian pada tahun 2019
Daftar nama dosen yang melakukan
pengabdian kepada masyarakat pada
tahun 2019

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22

RPS

Daftar dosen yang melakukan publikasi
hasil penelitian
Sampel jurnal berisi hasil penelitian
dosen
Bukti dosen melakukan Desiminasi /
presentasi hasil penelitian di fakultas /
prodi
Laporan penelitian yang hasilnya
ditindaklanjuti dengan melaksanakan

TIDAK ADA

HASIL
TEMUAN

TEMUAN DOKUMEN
NO

DOKUMEN
ADA

TIDAK
ADA

HASIL
TEMUAN

Pengabdian kepada masyarakat
23

Sampel materi/bentuk
pelaksanaan pengabdian kepada
Masyarakat

Palopo, ...................... 2020
Auditor

(………………………………)

Lampiran: 2
Hari/Tanggal
Jam
Program Studi

: ................... 2020
:
:

Auditee
Auditor
a. Ketua
b. Anggota

:
:
:

DAFTAR PERTANYAAN
CHECKLIST
AUDIT
AUDITEE:
No
Pertanyaan
Y/T
Standar Isi Pembelajaran
1. Apakah kurikulum program studi
beracuan
Kerangka
Kualifikasi
Nasional Indonesia (KKNI) sudah
terimplementasi
dalam
RPS,
pelaksanaan
pembelajaran
dan
pelaksanaan penilaian hasil
Belajar
Standar Proses Pembelajaran
2. Apakah dosen telah memenuhi
persiapan
perkuliahan
berupa
membuat RPS
3. Apakah dosen telah menyiapkan
Kontrak
Perkuliahan
sebelum
melaksanakan tugas mengajar.
4. Apakah materi pembelajaran yang
disampaikan dosen sesuai dengan
RPS
5. Apakah Dosen telah memenuhi
kehadiran mengajar sebanyak 14 kali
pertemuan
6. Apakah mahasiswa telah memenuhi
kehadiran 80%
Standar Penilaian Pembelajaran
7
Apakah penilaian pembelajaran yang
dilakukan dosen telah mencakup
tugas terstruktur dan tugas mandiri
8.

AUDITOR :
Keterangan

Apakah ada dilakukan review soal
ujian UTS/UAS

CHEKLIST
AUDITEE:
Standar Dosen dan tenaga Kependidikan
9.
10.
11

Apakah dosen pengampu memiliki
jabatan fungsional
Apakah dosen pengampu matakuliah
sesuai dengan bidang ilmunya.
Apakah Tenaga Kependidikan telah
memiliki kualifikasi pendidikan
serendah-rendahnya Diploma 3.

AUDITOR :

Penilaian

12

Apakah tenaga kependidikan yang
memerlukan keahlian khusus memiliki
sertifikat kompetensi yang sesuai
dengan bidang tugasnya
Standar penelitian

13.

Apakah dosen telah melakukan
penelitian sekurang-kurangnya
satu kali dalam satu tahun.
14. Apakah dosen mendesiminasikan
hasil penelitian yang telah
dilakukannya.
15. Apakah dosen telah melakukan
publikasi karya tulis ilmiah sekali
dalam satu tahun.
16. Apakah ada materi penelitian dosen
untuk pengembangan amal usaha
Muhammadiyah.
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
17. Apakah dosen telah melakukan
pengabdian kepada masyarakat
sekurang-kurangnya sekali dalam
setahun.
18. Apakah ada materi pengabdian kepada
masyarakat yang merupakan kelanjutan
dari hasil penelitian dosen.
19. Apakah ada materi pengabdian
kepada masyarakat memberi
alternatif pemecahan masalah di
masyarakat.
20. Apakah ada pengabdian kepada
masyarakat dilakukan fakultas/dosen
untuk pengembangan amal usaha
Muhammadiyah

Keterangan

Palopo, ........................ 2020

Y = Ya;

Auditor

T = Tidak

…………………………………………
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Lampiran 3.
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi
Ketua Program Studi
Auditor

……..
…………………….
………………………..
Nomor = Kategori ………….

Referensi (Butir Mutu)
Uraian Temuan:
………………………….
Rencana Tindakan Koreksi:
………………………………

Referensi (Butir Mutu)
Nomor = Kategori ………….
Uraian Temuan:
………………………….
Rencana Tindakan Koreksi:
………………………………
Referensi (Butir Mutu)
Nomor = Kategori ………….
Uraian Temuan:
………………………….
Rencana Tindakan Koreksi:
………………………………
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PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) (CONTOH)

Program Studi
Ketua Program Studi
Auditor

……..
…………………….
Tanggal Audit
………………………..
Nomor 2 = Kategori minor (Contoh)

…………….

Referensi (Butir Mutu)
Uraian Temuan:
RPS ada tapi belum semua dosen menyerahkan kembali ke Prodi
Rencana Tindakan Koreksi:
Pimpinan Program Studi mewajibkan semua Dosen pengampu mata kuliah untuk menyerahkan
RPS pada bagian akademik.
Referensi (Butir Mutu)
Nomor 3 = Kategori Mayor (Contoh)
Uraian Temuan:
Kontrak kuliah tidak ada
Rencana Tindakan Koreksi:
Ketua Program Studi mewajibkan semua Dosen pengampu mata kuliah untuk membuat kontrak
kuliah
Referensi (Butir Mutu)
Nomor 7 = Kategori minor
Uraian Temuan :
Penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri
terbukti dari dokumen tugas mahasiswa, semua dosen telah memiliki.
Rencana Tindakan Koreksi:
Ketua Program studi mewajibkan semua dosen untuk tetap menyiapkan dokumen tersebut
setiap pembelajaran dimulai.
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LEMBAR PENGESAHAN
FORMULIR MUTU

Nomor Revisi

:

-

Tanggal Terbit

:

28 Desember 2019

Jumlah Halaman

:

26 Halaman

Disiapkan Oleh :

Diperiksa Oleh :

Disahkan Oleh :

Dr. Rismawati, SE., MSA., CSRS.,
CSRA., CSP
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
(LPM)

Dr. Sapar Safruddin, SE., M.Si

Dr. Salju, SE., MM

Wakil Rektor I

Rektor
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A. INSTRUKSI KERJA
Instruksi Kerja adalah bagian dari Dokumen Mutu/ dokumen implementasi, yang
terdiri atas manual mutu, prosedur, instruksi kerja dan form pengelolaan. Seperti telah
dijelaskan terdahulu Prosedur Sistem Mutu atau Manual Prosedur adalah prosedur
terdokumentasi yang merinci dan menjelaskan langkah-langkah dan mekanisme
pelaksanaan semua proses aktifitas dalam sistem manajemen mutu yang melibatkan
berbagai fungsi, yang akan menjamin aktifitas tersebut terkendali dan merupakan
penjabaran dari manual mutu. Adapun Prosedur Kerja adalah pedoman kerja berisi
mekanisme dan urutan/proses kerja dari suatu kegiatan/aktifitas pada satu unit dalam
rangka menunjang penerapan sistem manjemen mutu. Meliputi: (1) urutan kerja; (2)
penanggung jawab (pihak yang mengerjakan); dan (3) waktu (kapan/berapa lama
mengerjakan).
Instruksi Kerja adalah dokumen mekanisme kerja yang mengatur secara rinci dan
jelas urutan suatu aktifitas yang hanya melibatkan satu fungsi saja sebagai pendukung
Prosedur Mutu atau Prosedur Kerja. Apabila prosedur kerja menjelaskan tata cara suatu
aktivitas atau pekerjaan yang cakupannya lebih luas, maka instruksi kerja merupakan suatu
dokumen yang menjelaskan pekerjaan secara rinci atau detail dan pada umumnya instruksi
kerja hanya melibatkan satu unit kerja saja.
Pada level implementasi kalimat, “Surat Pengajuan Peminjaman Mobil diajukan
kepada Kabag Rumah Tangga paling

lambat 3 hari sebelum tanggal penggunaan

kendaraan” adalah prosedur kerja. Adapun kalimat “Pastikan tabung air terisi penuh
sebelum mesin uap dihidupkan” atau “Tentukanlah suhu maksimal 85 C untuk kondisi….”
adalah Instruksi Kerja.
Sebagai dokumen Instruksi Kerja berisikan petunjuk suatu kegiatan yang spesifik
dan memerlukan pengaturan agar memenuhi persyaratan mutu. Ketentuan Instruksi Kerja
sebagai berikut :
1. Instruksi Kerja digunakan sebagai acuan Unit Kerja/Unit Pelaksanaan Kegiatan untuk
melaksanakan proses dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya (Eselon I sampai
dengan Eselon III dan seterusnya, termasuk Eselon III yang bertanggung jawab
langsung kepada Eselon I-nya, berikut Unit Pelaksanaan Kegiatan).
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2. Instruksi Kerja disusun oleh pejabat yang terkait dengan tugas dan fungsinya atau
personil yang memiliki kompetensi pada substansi terkait, diperiksa oleh Wakil
Manajemen atau atasan langsung dari personil (konseptor) dan disahkan oleh
Manajemen Puncak pada Unit Kerja yang bersangkutan.
3. Instruksi Kerja minimal mencakup :
a. Halaman Muka, berisi :
1) Judul dan nomor Identifikasi Instruksi Kerja;
2) Status validasi dan status perubahan;
3) Kolom Pengesahan (Pejabat yang menyusun, memeriksa dan mengesahkan
Instruksi Kerja).
b. Riwayat perubahan;
c. Maksud dan Tujuan Instruksi Kerja;
d. Ruang lingkup penerapan;
e. Referensi atau acuan yang digunakan;
f. Tahapan proses atau kegiatan (dapat menggunakan bagan alir apabila diperlukan);
g. Rekaman/Bukti Kerja (yang menjadi persyaratan dalam penerapan Instruksi Kerja);
h. Lampiran berupa contoh format Rekaman/Bukti Kerja yang ditentukan dalam
InstruksiKerja (bila diperlukan).
Dokumen-dokumen berupa Petunjuk teknis yang sudah ada dan masih berlaku
diperlakukan sebagai instruksi kerja.
Contoh : Instruksi Kerja Pelaksanaan Review Proposal Penelitian
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PELAKSANAAN REVIEW PROPOSAL PENELITIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO
Digunakan untuk melengkapi:

STD/SPMI/B.03 Standar Proses Penelitian
SOP/Std/B.03-1 Prosedur Pengajuan Proposal
Penanggung jawab

Proses

Tanggal
Nama

Jabatan

Tandatangan

1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian
INSTRUKSI KERJA
PELAKSANAAN REVIEW PROPOSAL PENELITIAN
A. INSTRUKSI KERJA
I. Tujuan.
Instruksi Kerja ini sebagai acuan bagi reviewer dalam melaksanakan kegiatan review
proposal penelitian.
II. Ruang lingkup
Kegiatan ini meliputi seluruh aktifitas reviewer dalam melaksanakan review yang
dimulai dari penunjukkan reviewer yang dituangkan dalam surat keputusan atau surat
tugas sampai dengan penyampaian laporan hasil review.
III. Penanggung Jawab Pelaksanaan Instruksi Kerja
3.1. Reviewer
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IV. Rincian Instruksi Kerja
4.1. Reviewer menerima surat tugas dari Ketua Lembaga xxx untuk melaksanakan
review proposal penelitian di lingkungan Universitas yyy
4.2. Reviewer menerima berkas proposal penelitian yang dilampiri dengan formulir
penilaian proposal penelitian (Form/ nomor sama dengan Form yang ada di
prosedur) dan rambu-rambu penilaian proposal penelitian
4.3. Reviewer melakukan desk evaluation proposal penelitian
4.4. Reviewer menghadiri presentasi proposal penelitian dan melengkapi data
penilaian menggunakan formulir (Form- nomor sama dengan langkah 4.2)
4.5. Reviewer mengirimkan kembali proposal yang direview kepada Ketua Lembaga
xxx yang dilampiri dengan rekaman penilaian
4.6. Reviewer menghadiri rapat penentuan proposal penelitian yang akan di danai
V. Formulir terkait
5.1. (Kode Form) Formulir Penilaian proposal penelitian

B. FORMULIR SPMI-PT
Terdapat banyak macam maupun jumlah formulir SPMI-PT sesuai dengan
peruntukannya masing-masing. Dapat dipastikan bahwa setiap standar pasti membutuhkan
berbagai macam formulir sebagai alat untuk memenuhi/melengkapi apa yang diatur dalam
masingmasing standar.
Berikut ini diberikan beberapa contoh Formulir SPMI-PT yang lazim dibutuhkan
pada beberapa Standar SPMI-PT.
Contoh Standar
Standar Proses Pembelajaran
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Jenis Formulir
1. Formulir Rencana Studi Mahasiswa;
2. Formulir Satuan Acara Perkuliahan;
3. Formulir/Lembar Hasil Studi Mahasiswa,
atau Lembar Penilaian Hasil Studi
Mahasiswa;
4. Daftar Hadir Mahasiswa di Kelas;
5. Berita Acara Perkuliahan;
6. Daftar Nilai Ujian Matakuliah;
7. Formulir Pembimbingan Akademik
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Mahasiswa;
8. Formulir Pendaftaran Ujian;
9. Lembar Penugasan Mengajar Bagi Dosen;
10. Kuisioner Penilaian Kinerja Dosen;
11. Kuisioner Keaktifan Mahasiswa di Kelas;
12. Lembar Evaluasi Dosen;
13. Lembar Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa
Standar Rekruitasi & Seleksi Calon 1. Formulir Pengumuman Penerimaan Calon
Mahasiswa;
Mahasiswa
2. Formulir Pendaftaran Ujian Masuk Calon
Mahasiswa;
3. Formulir Janji Mahasiswa Baru;
4. Daftar Hadir Peserta Ujian Saringan
Masuk;
5. Daftar pengecekan (check list) Tes
Wawancara.
Standar Sarana dan Prasarana
1. Daftar pengecekan (check list)
Pemeriksaan Kebersihan Ruang Kelas;
2. Daftar pengecekan (check list) Peralatan
dan Perlengkapan Laboratorium;
3. Daftar Barang Inventaris Kantor;
4. Formulir Pemeliharaan dan Perawatan Sarana
Transportasi Kantor
Standar Kepegawaian
1. Formulir Penilaian Kinerja Pegawai;
2. Kartu Tanda Hadir Pegawai;
3. Formulir Pengajuan Permohonan Cuti;
4. Formulir Pengajuan Tunjangan Kesehatan;
5. Formulir Test Kesehatan Pegawai
Selain contoh di atas, di dalam melaksanakan SPMI, sebuah PT pasti juga
membutuhkan jenis formulir/borang yang dirancang khusus untuk keperluan khusus,
misalnya:
1. formulir untuk mencatat/merekam semua temuan dari praktik penyelenggaraan
pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar tertentu;
2. formulir untuk mencatat/merekam semua tindakan dari pejabat yang berwenang dalam
mengkoreksi setiap penyimpangan dari isi standar yang dilakukan misalnya oleh dosen,
karyawan non dosen, pejabat struktural, dsb;
3. formulir untuk evaluasi diri dilengkapi dengan misalnya checklist berisi pertanyaan atau
data yang dibutuhkan yang harus diisi oleh setiap prodi.
Oleh karena jenis, jumlah, dan peruntukan formulir/borang/proforma yang dibutuhkan
dalam SPMI-PT sangat banyak dan beragam, maka tentu tidak mungkin untuk dibuatkan
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templatenya. Namun demikian diharapkan akan cukup bermanfaat bagi perancang formulir
apabila pedoman berikut ini diikuti:
1. Rancang formulir SPMI-PT sesuai dengan peruntukannya sebagaimana disebutkan
dalam setiap standar mutu.
2. Cantumkan pada setiap jenis formulir keterangan tentang identitasnya, missal judul,
kode, tgl pembuatan dan pengesahan, logo PT, dsbnya.
3. Kaitkan formulir dengan standar dan/atau manual yang mensyaratkan adanya formulir
tersebut.
4. Sebutkan formulir lain yang masih berada dalam satu standar yang sama atau dengan
standar lain,
5. Cetak formulir dengan tampilan yang menarik, jelas atau mudah dikenali.
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Contoh Formulir : Pembimbingan Akademik
Contoh : Instruksi Kerja Pelaksanaan Review Proposal Penelitian
FORMULIR PEMBIMBINGAN AKADEMIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO
Digunakan untuk melengkapi:

STD/SPMI/B.03
Akademik

Standar

Pembimbingan

SOP/Std/B.03-1
Akademik

Prosedur

Pembimbingan

Penanggung jawab
Proses

Tanggal
Nama

Jabatan

1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian
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FORMULIR PEMBIMBINGAN AKADEMIK
Fakultas/Jurusan

:

Program Studi

:

Nama Dosen
Pembimbing Akademik

:

Nama Mahasiswa
Nomor Induk Mahasiswa (NIM)
IP mahasiswa semester lalu
IPK mahasiswa
Hak tempuh maksimum untuk semester depan
No
Matakuliah yang ditempuh
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Jumlah total sks :
Catatan :

:
:
:
:
:

SKS
Kelas

Bobot sks

Tanggal:
Tanda tangan Mahasiswa,

Tanda tangan
Dosen Pembimbing Akademik

(_____________________)

{______________________)
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Contoh Formulir : Penilaian Kinerja Dosen di kelas oleh Mahasiswa
FORMULIR
PENILAIAN KINERJA DOSEN DI KELAS
OLEH MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO
Digunakan untuk
melengkapi:

Proses
1.
2.
3.
4.
5.

STD/SPMI/B.01 Standar Kehadiran Dosen
Dalam Perkuliahan

Nama

Penanggung jawab
Jabatan
Tandatangan

Tanggal

Perumusan
Pemeriksaan
Persetujuan
Penetapan
Pengendalian
FORMULIR PENILAIAN KINERJA DOSEN DI KELAS
(Diisi oleh mahasiswa pada kelas bersangkutan)

Fakultas/Jurusan

:

Program Studi

:

Nama Dosen

:

Matakuliah

:

Kelas

:

Pilihlah salah satu option pada skala penilaian berikut ini untuk menjawab setiap pertanyaan;
A: Sangat Setuju
B: Setuju
C: Tidak Tahu
D: Tidak Setuju
E: Sangat Tidak Setuju
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I. TENTANG DOSEN
1. Dosen sangat siap mengajar di kelas
2. Dosen memperlihatkan penguasaan materi
matakuliah
3. Dosen menyelesaikan seluruh materi sesuai
isi SAP
4. Dosen selalu hadir memberi kuliah setiap
pertemuan
5. Dosen menyediakan diktat kuliah selain
buku teks
…. dst
II. TENTANG MATAKULIAH
18. Materi dari matakuliah telah menambah /
memperluas pengetahuan dan wawasan
anda
19. Isi SAP sangat jelas dan membantu anda
memahami matakuliah
20. Matakuliah mengajarkan tentang teori dan
praktik
21. Materi tugas, tes, dan ujian sesuai dengan
materi
22. Matakuliah dan selaras dengan isi SAP
23. Materi matakuliah selalu diperbaru dengan
contoh atau perkembangan terakhir
… dst
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III. TENTANG BUKU TEKS/BUKU AJAR/DIKTAT
34. Buku teks untuk matakuliah tersebut mudah
A
didapat
35. Diktat dari Dosen telah tersedia dan mudah
A
diperoleh
36. Isi diktat mudah dipahami
A
37. Isi buku teks mudah dipahami

A

C

B

D

E

38. Isi diktat sulit dipahami

A

C

B

D

E

39. Isi buku teks sulit dipahami

A

C

B

D

E

A

C

B

D

E

40. Anda merekomendasi
dijadikan buku

diktat
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Sumber:
Tim Pemateri SPMP-PT. 2015. Bahan Workshop Sistem Penjaminan Mutu Penelitian
Perguruan Tinggi. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Gadjah Mada
Tim Pengembang SPMI-PT. 2010. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal
Perguruan Tinggi. Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
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INSTRUMEN PENGUKURAN TINGKAT KEPUASAN STAKEHOLDERS
INTERNAL PERGURUAN TINGGI
I. Pendahuluan
Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan. Salah satu upaya
untuk itu adalah mengembangkan Penjaminan Mutu (Quality Assurance) di perguruan
tinggi. Dengan Penjaminan Mutu ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari;
bagaimana menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar
dan secara

berkelanjutan berupaya

meningkatkan standar

(Continuous Quality

Improvement).
Kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan (stakeholder) merupakan salah
satu indikator dari mutu perguruan tinggi. Dengan kualitas pelayanan yang baik diharapkan
dapat menciptakan kenyamanan dan ketenangan lingkungan organisasi. Perguruan tinggi
yang berperan aktif dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompeten, sangat
memerlukan suasana akademik dan lingkungan yang nyaman untuk melakukan proses
belajar mengajar. Dengan pelayanan yang baik perguruan tinggi diharapkan menjadi rumah
kedua bagi dosen dan mahasiswa.
Dalam hal pelayanan terhadap stakeholder internal Pemerintah melalui dokumen
borang Akreditasi Institusi, menuntut perguruan tinggi untuk melaksanakan penilai
kepuasan layanan mahasiswa.

Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap

layanan kemahasiswaan haruslah (1) sahih, (2) andal, (3) mudah digunakan, dan
dilaksanakan secara berkala setiap semester (butir 3.1.6). Laporan tentang hasil survei
kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan diharapkan: (1)
komprehensif, (2) dianalisis dengan metode yang tepat, (3) disimpulkan dengan baik, (4)
digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan Di samping
itu pengaksesannya oleh pemangku kepentingan mudah. Sedangkan bidang layanan yang
dinilai meliputi lima bidang yaitu bimbingan konseling, minat bakat, pembinaan soft-skill,
beasiswa, dan kesehatan (butir 3.1.7).
Dalam hal pengukuran kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga
administrasi, terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia diharapkan instrumen
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memiliki: (1) validitas, (2) reliabilitas, dan (3) mudah digunakan (butir 4.6.1). Hasil yang
yang dilaporkan diharapkan mengandung data/informasi yang: (1) jelas, (2) komprehensif,
(3) mudah diakses oleh pemangku kepentingan (butir 4.6.2). Pemerintah menuntut hasil
survei dimanfaatkan dalam perbaikan yang berkelanjutan untuk mutu: (1) pengelolaan
sumber daya manusia, (2) instr umen pengukuran kepuasan dosen, pustakawan, laboran,
teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung, (3) analisis hasil survei kepuasan dosen,
pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung (butir 4.6.3).
II. Permasalahan
Beranjak dari harapan pemerintah di atas, disusun permasalahan sebagai berikut:
1.

Jenis instrumen apakah yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan
stakeholders internal perguruan tinggi?

2.

Bagaimanakah mengembangkan instrumen survey yang dapat memenuhi persyararatan
validitas, reliabilitas, dan komprehensif?

3.

Bagaimanakah proses penggunaan instrumen secara praktis dan mudah diakses oleh
stakeholders untuk mengumpulkan data?

4.

Bagaimana pengolahan dan analisis data yang diperoleh, sehingga temuannya dapat
ditindaklanjuti oleh pengelola institusi/unit kegiatan?

III. Pembahasan
A. Angket sebagai instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan stakeholder internal
perguruan tinggi
Penelitian Survey adalah jenis penelitian yang mengumpulkan informasi
tentang karakteristik, tindakan, pendapat

dari sekelompok responden yang

representative yang dianggap sebagai populasi. Teknik yang paling umum digunakan
dalam penelitian survei adalah kuisioner atau angket.
Kuisioner atau angket adalah alat pengambilan data yang disusun oleh peneliti
dalam bentuk tertulis. Di dalamya terdapat seperangkat pertanyaan dan atau peryataan
dan atau isian yang harus dijawab oleh responden di situ juga (dalam kuesioner).
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Jawaban bisa sifatnya tertutup (alternatif jawabannya disediakan oleh peneliti), terbuka
(responden secara bebas menuliskan jawabannya), atau campuran (tetutup dan terbuka).
Berdasarkan informasi yang hendak digali dari responden, angket atau kuisioner
dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu instrumen yang digunakan untuk mencari
informasi tentang: (1) sikap (attitude); (2) pandangan (belief); (3) perilaku (behavior);
dan (4) identitas (attribute). Pengukuran tingkat kepuasan stakeholder internal
perguruan tinggi termasuk ke dalam upaya untuk mendapatkan pandangan responden
tentang berbagai bentuk pelayanan yang diperolehnya dari perguruan tinggi.
B. Pengembangan instrumen angket yang memiliki karakter valid, reliabel, dan
komprehensif
Instrumen harus memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas (handal).
Instrumen yang valid berarti instrumen mampu mengukur tentang apa yang diukur,
misalnya seseorang ingin mengukur berat badannya, maka alat yang digunakannya
adalah timbangan. Termometer adalah alat yang valid untuk mengukur suhu, tetapi
tidak valid digunakan untuk mengukur berat badan. Instrumen yang memenuhi
persyaratan reliabilitas (handal), berarti instrumen menghasilkan ukuran yang konsisten
walaupun instrumen tersebut digunakan mengukur berkali-kali. Selain memenuhi
persyaratan validitas dan reliabilitas, instrumen hendaknya memenuhi persyaratan
kepraktisan. Artinya instrumen tersebut praktis untuk dilaksanakan, ringkas, mudah
dimengerti, dan hemat biaya.
1. Validitas
Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau
kesahihan suatu instrument. Jadi pengujian validitas itu mengacu pada sejauh mana
suatu instrument dalam menjalankan fungsi. Instrument dikatakan valid jika
instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur
a. Macam-macam Validitas
Dalam pengujian validitas untuk instrumen angket paling tida ada tiga jenis
validitas yang harus diperhatikan, yaitu:
1) Validitas isi
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Validitas isi berkenaan dengan kesanggupan instrumen mengukur isi
yang harus diukur. Artinya, alat ukur tersebut mampu mengungkap isi suatu
konsep atau variabel yang hendak diukur. Validitas isi dari angket tentang
kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan perguruan tingginya, tentu
berkenaan dengan kesanggupan instrumen angket tersebut untuk mengukur
isi atau komponen dari sistem layanan akademik dan kemahasiswaan
perguruan tinggi secara komprehensif. Kajian yang mendalam tentang
komponen apa saja dari sistem perguruan tinggi yang harus direspon oleh
mahasiswa akan sangat menentukan validitas isi instrumen. Validitas isi dapat
dinyatakan dipenuhi angket kepuasan mahasiswa apabila instrumen tersebut
meminta mahasiswa merespon seluruh kinerja unsur perguruan tinggi dalam
konteks layanan akademik dan performan dari bidang-bidang layanan
kemahasiswaan. Dengan demikian validitas isi tidak memerlukan uji coba dan
analisis statistik atau dinyatakan dalam bentuk angka-angka.
2) Validitas bangun pengertian (Construct validity)
Validitas bangun pengertian (Construct validity) berkenaan dengan
kesanggupan alat ukur mengukur pengertian-pengertian yang terkandung
dalam materi yang diukurnya. Pengertian yang terkandung dalam konsep
kepuasan sebagai variabel penelitian harus jelas apa yang hendak diukurnya.
Konsep tersebut masih abstrak, memerlukan penjabaran yang lebih spesifik,
sehingga mudah diukur. Ini berarti setiap konsep harus dikembangkan
indikator-indikatomya. Dengan adanya indikator dari setiap konsep maka
bangun pengertian akan nampak dan memudahkan dalam menetapkan cara
pengukuran.
Menetapkan indikator suatu konsep dapat dilakukan dalam dua cara,
yakni (a) menggunakan pemahaman atau logika berpikir atas dasar teori
pengetahuan ilmiah dan (b) menggunakan pengalaman empiris, yakni apa
yang terjadi dalam kehidupan nyata. Contohnya, definisi kepuasan pelanggan
menurut Brown (1992) adalah suatu kondisi dimana kebutuhan, keinginan dan
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harapan konsumen terhadap sebuah produk dan jasa, sesuai atau terpenuhi
dengan penampilan dari produk dan jasa.
Apabila pendapat Brown di atas diadaptasi dalam konteks kepuasan
stakeholder internal perguruan tinggi (mahasiswa, dosen, dan tenaga
kependidikan), maka indikator-indikator kepuasannya adalah terpenuhinya
rasa: (1) kebutuhan; (2) keinginan; dan (3) harapan oleh performance dari
berbagai aspek layanan perguruan tinggi.
3) Validitas internal
Validitas internal disebut pula sebagai validitas butir. Validitas internal
memperlihatkan seberapa jauh hasil ukur butir tersebut konsisten dengan hasil
ukur instrumen secara keseluruhan. Oleh karena itu, validitas butir tercermin
pada besaran koefisien korelasi antara skor butir dan skor total instrumen. Jika
koefisien korelasi antara skor butir dengan skor total instrumen positif dan
signifikan, maka butir tersebut dapat dianggap valid berdasarkan ukuran
validitas internal. Bryman mengungkapkan bahwa “internal validity is
common to refer to the factor that has a causal impact as the independent
variable and the effect as the dependent variable.” Validitas internal pada
umumnya merujuk pada faktor yang memiliki pengaruh sebab sebagai
variabel bebas dan akibat sebagai variabel terikat.
Untuk menghitung koefisien korelasi validitas antara skor butir dan skor
total pada skor butir kontinum, maka rumus yang digunakan adalah Pearson
Product Moment sedangkan pada skor butir dikotomi, maka rumus yang
digunakan adalah koefisien korelasi biserial.
b. Pengujian Validitas Instrumen
Pada dasarnya terdapat dua macam instrumen, yaitu instrumen yang
berbentuk tes/instrument untuk mengukur hasil belajar dan instrumen non
tes/instrument untuk mengukur sikap, tanggapan, motivasi, minat dan
sebagainya. Instrumen yang berupa tes/instrument, opsi jawabannya bersifat
“benar atau salah”, sedangkan instrumen non tes/instrument jawabannya tidak
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ada yang “salah atau benar” tetapi bersifat “positif dan negatif”. Berikut
merupakan contoh pengujian validitas instrumen menggunakan rumus Pearson
Product Moment:

Nilai

rxy hasil dari perhitungan dengan menggunakan rumus di atas

kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel pada α=1% atau α=5% pada N atau
df yang sesuai. Apabila nilai r xy lebih besar dari nilai r tabel, maka butir
instrumen dinyatakan valid. Sebaliknya apabila nilai r xy lebih kecil atau sama
dengan nilai r tabel, maka butir instrumen dinyatakan tidak valid dan tidak boleh
digunakan.
Untuk mengetahui tingkat validitas butir instrumen, nilai r xy selanjutnya
dikonsultasikan pada Tabel Klasifikasi Validitas Instrumen sebagai berikut.
Tabel
Klasifikasi Validitas Instrumen
Koefisien Validitas

Interpretasi

0,80 <rxy≤ 1,00

Validitas sangat tinggi

0,60 <rxy≤ 0,80

Validitas tinggi

0,40 <rxy≤ 0,60

Validitas sedang

0,20 <rxy≤ 0,40

Validitas rendah

0,00 <rxy≤ 0,20

Validitas sangat rendah

rxy≤ 0,00

Tidak valid
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2. Reliabilitas
A. Pengertian Reliabilitas
Kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari kata reliability dalam
bahasa Inggris, berasal dari asal kata reliabel yang artinya dapat dipercaya.
Instrumen tes/angket dikatakan dapat dipercaya jika memberikan hasil yang tetap
apabila digunakan berkali-kali. Jika kepada siswa diberikan tes/instrumen yang
sama pada waktu yang berlainan, maka setiap siswa akan tetap berada dalam urutan
yang sama atau ajeg dalam kelompoknya.

Reliabilitas

merujuk pada

ketetapan/keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang diinginkan, artinya
kemampuan alat tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama.
Keandalan adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat
ukur. Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang sama (tes/instrumen
dengan tes/instrumen ulang) akan memberikan hasil yang sama, atau untuk
pengukuran yang lebih subjektif, apakah dua orang penilai memberikan skor yang
mirip (reliabilitas antar penilai).
Jadi jelas bahwa, reliabilitas diartikan dengan keajegan (konsistensi) bila mana
tes/instrumen tersebut diuji berkali-kali hasilnya relatif sama, artinya setelah hasil
tes/instrumen yang pertama dengan tes/instrumen yang berikutnya dikorelasikan
terdapat hasil korelasi yang signifikan. Derajat hubungan ini ditunjukkan dengan
koefesien reliabilitas yang bergerak dari 0 sampai dengan 1. Jika koefesiennya
semakin mendekati 1 maka semakin reliabel dan sebaliknya. Umumnya para pakar
memberikan standar minimal koefesien reliabilitas sama atau lebih besar dari 0.6.
Dalam pendidikan, kegiatan pengukuran yang lebih sering dilakukan bersifat
non fisik, seperti intelegensi, bakat dan minat, perilaku, persepsi siswa, atau hasil
belajar peserta didik. Untuk mengukur dimensi tersebut diperlukan instrumen yang
benar-benar reliabel.
B. Pengukuran reliabilitas
Ada tiga mekanisme untuk memeriksa reliabilitas berdasarkan hasil
tanggapan responden terhadap instrumen, yaitu:
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1. Teknik tes-retes
Pada intinya Tes-retes ialah tes atau pengambilan data dua kali
menggunakan suatu tes/instrumen/ yang sama pada waktu yang berbeda.
2. Teknik belah dua
Teknik belah dua adalah prosedur konsistensi yang paling sederhana,
Pembagian tes/instrumen yang dibuat menjadi dua bagian dan mengkorelasikan
skor individu ke dalam dua bagian. Peneliti memberikan tes/instrumen menjadi
satu kelompok dan kemudian membagi item-item menjadi dua bagian,
menghasilkan skor untuk masing-masing individu dalam dua bagian, dan
menghitung koefisien korelasinya.
3. Bentuk Ekivalen
Peneliti menggunakan bentuk penaksiran reliabilitas ekivalen ketika subjek
akan ditarik tanggapan ke dalam item tes/instrumen. Peneliti mengkorelasikan
hasil-hasil secara bergantian dari tes/instrumen yang dilakukan pada individu
yang sama. Jika dua bentuk dilakukan pada waktu yang sama, hasil koefisien
reliabilitas disebut dengan koefisien ekivalen.
Item intrumen yang valid sudah tentu reliabel. Namun reliabilitas instrumen
yang sudah diketahui harus terlebih dahulu diuji secara empiris, agar diketahui
besarnya koefisien reliabilitas. Untuk ketiga macam mekanisme di atas, pengujian
reliabilitas dapat menggunakan rumus yang sama, yakni rumus Pearson Product
Moment seperti yang digunakan untuk mencari nilai koefisen validitas. Hanya
apabila untuk bentuk tes-retes dan bentuk ekivalen nilai “r” kemudian bisa
langsung diinterpretasikan dengan menggunakan tabel Klasifikasi Reliabilitas
Instrumen, tidak demikian halnya dengan penggunaan teknik belah dua. Nilai “r”
yang diperoleh melalui rumus Pearson Product Moment pada teknik ini dianggap
baru nilai “r” setengah dari nilai “r” instrumen utuh/keseluruhan. Oleh karenanya
nilai “r1/2.1/2” tersebut diolah kembali melalui rumus r 1.1. sebagai berikut.
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Selanjutnya, nilai r 1.1. yang diperoleh dikonsultasikan pada tabel klasifikasi
reliabilitas instrumen.
Tabel
Klasifikasi Reliabilitas Instrumen
Koefisien Reliabilitas

Interpretasi

0,80 <r11≤ 1,00

Reliabilitas sangat tinggi

0,60 <r11≤ 0,80

Reliabilitas tinggi

0,40 <r11≤ 0,60

Reliabilitas sedang

0,20 <r11≤ 0,40

Reliabilitas rendah

rxy≤ 2,00

Reliabilitas sangat rendah

C. Instrumen angket yang komprehensif
Salah satu prinsip dari penilaian adalah komprehensif yakni penilaian
dilakukan secara menyeluruh dan utuh, yang di dalamnya menyangkut komponenkomponen variabel. Di muka telah disampaikan bahwa salah satu indikator dari
validitas instrumen adalah terpenuhinya validitas isi. Hal ini dapat diwujudkan
apabila alat ukur tersebut mampu mengungkap isi suatu konsep atau variabel yang
hendak diukur .
Dalam kaitan ini, untuk memperoleh instrumen angket yang mampu
mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap sistem layanan akademik dan
kemahasiswaan dari perguruan tingginya, maka kajian yang mendalam tentang
komponen apa saja dari sistem perguruan tinggi yang harus direspon oleh
mahasiswa, sangatlah diperlukan. Demikian juga penjabaran konsep kepuasan
menjadi indikator-indikator yang lebih operasional dibutuhkan agar instrumen
dapat utuh pula memotret informasi dari sisi aspek-aspek kepuasan. Seperti
diketahui pelayanan akademik di perguruan tinggi meliputi peraturan akademik,
perkuliahan, kurikulum, bimbingan/konsultasi akademik, praktikum, tugas akhir,
evaluasi, termasuk alat bantu perkuliahan seperti perpustakaan, OHP, laboratorium,
dan lain-lain.
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Pelayanan akademik tersebut melibatkan banyak unsur yang meliputi unsur
tenaga akademik yaitu dosen, tenaga kependidikan, pimpinan perguruan tinggi,
serta sarana dan prasarana. Adapun layanan kemahasiswaan meliputi bidang
bimbingan konseling, minat bakat, pembinaan soft-skill, beasiswa, dan kesehatan.
Di sisi lain “kepuasan” memiliki indikator terpenuhinya rasa: (1) kebutuhan; (2)
keinginan; dan (3) harapan oleh performance dari berbagai aspek layanan perguruan
tinggi. Oleh karenanya menyertakan kedua variabel (kepuasan dan pelayanan
perguruan tinggi) dalam kisi-kisi penyusunan instrumen akan memberi jaminan
diperolehnya instrumen survey yang komprehensif dan proporsional.
D. Penggunaan instrumen secara praktis dan mudah diakses oleh stakeholders
Penggunaan instrumen secara praktis bergantung pada dua hal yakni bentuk
instrumen dan cara penggunaannya. Instrumen survey yang paling praktis adalah
angket dengan jawaban yang tertutup. Struktur instrumen angket seperti ini terdiri
atas pernyataan dan alternatif jawaban yang disediakan untuk dipilih satu
diantaranya sebagai bentuk respons dari responden. Pola jawaban mengikuti model
skala Likert, yakni option berbentuk angka pada rentang skor 1 – 5. Skor 1 dipilih
responden apabila butir pernyataan yang disediakan performance-nya sangat
kurang memuaskan, skor 2 berarti kurang memuaskan, skor 3 cukup, skor 4
memuaskan dan skor 5 bermakna sangat memuaskan. Bentuk instrumen demikian
juga memudahkan para pengumpul data dalam memeriksa hasilnya. Aspek
subjektivitas pemeriksa juga dapat dihindari, karena konten jawaban maupun
bentuk tulisan relative seragam.
Pelaksanaan proses pengumpulan data secara manual dengan membagikan
lembar angket langsung kepada responden, sesungguhnya sudah cukup praktis.
Namun demikian pelaksanaan survey secara on line dengan penggunaan perangkat
IT akan lebih memberikan kemudahan. Data yang masuk ke dalam perangkat
computer akan langsung dapat diolah, dan hasilnya dapat dikomunikasikan
langsung dalam bentuk tabel rekapitulasi maupun diagram. Tentu saja data yang
tersedia on line tersebut akan memudahkan stakeholders untuk mengaksesnya.

239 | Instruksi Kerja dan Formulir SPMI

No. Dok : FM/06/LPM-UMP/2019
Revisi : 01

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALOPO

Tanggal: 28 DESEMBER2019

INSTRUKSI KERJA DAN
FORMULIR SPMI

Halaman 240 dari 241

E. Pengolahan dan analisis data
Pengolahan data hasil survey ditujukan untuk mengetahui tingkat kepuasan
responden pada setiap aspek tertentu yang diukur. Teknik yang digunakan untuk
mendeskripsikan data yang paling mudah dan umum digunakan adalah teknik
persentase. Langkah-langkah pengolah data selengkapnya adalah sebagai berikut.
1. Menyusun tabel rekapitulasi data tanggapan untuk tiap-tiap aspek tanggapan
seluruh responden dalam kelompok masing-masing (program studi, fakultas).
2. Mengubah jumlah skor mentah ke dalam bentuk persentase berdasarkan rumus:

3. Menginterpretasikan nilai persentase sesuai dengan skor penilaian sesuai
dengan tabel Kriteria Penilaian
.
Tabel Kriteria Penilaian

Presentase (%)

Kategori

81 – 100

Sangat memuaskan

61 – 80

Memuaskan

41 – 60

Cukup memuaskan

21 – 40

Kurang memuaskan

0 - 20

Sangat kurang memuaskan

(modifikasi dari Arikunto dan Cepi, 2010)
4. Menghitung rata-rata nilai untuk setiap aspek dalam masing-masing kelompok.
5. Menafsirkan nilai rata-rata untuk setiap aspek dalam setiap kelompok.
6. Memvisualisasikan nilai rata-rata persentase dalam bentuk diagram atau grafik
sehingga tampilannya menjadi lebih menarik dan komunikatif.
Hasil tafsiran nilai rata-rata akan bermuara diperolehnya temuan hasil survey
berupa tingkat kepuasan responden. Temuan-temuan tersebut dihimpun dalam
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sebuah tabel yang juga menyediakan kolom rekomendasi dari tim penjaminan mutu
untuk pelaksana program pada level program studi, fakultas, atau universitas.
Berkut adalah contoh tabel rekapitulasi temuan dan rekomendasi Tim Survey.
Temuan

Rekomendasi Tindak Lanjut

Kemampuan dosen dalam pemanfaatan
media pembelajaran sangat kurang
memuaskan
Dukungan tenaga kependidikan terhadap
terciptanya suasana kampus yang islami
kurang memuaskan

Mengadakan pelatihan penggunaan media
pembelajaran bagi dosen

Kondisi ruang kelas dan alat pembelajaran
di dalamnya sangat kurang memuaskan

Memprogramkan penataan ruangan dan
melengkapi
alat
pembelajaran
di
dalamnya

Mengikutsertakan tenaga kependidikan
dalam kegiatan Darul Arqam

IV. Penutup
Kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan sebagai stakeholders internal
merupakan salah satu parameter kebermutuan perguruan tinggi. Oleh karenanya menjadi
penting untuk dapat mengembangkan instrumen survey yang berkualitas agar informasi
yang dimaksud dapat diandalkan, baik oleh stakeholders eksternal, maupun pimpinan
pengelola perguruan tinggi dalam rangka mengambil keputusan.
Kualitas instrumen ditentukan oleh validitas dan reliabilitasnya. Di samping itu
kepraktisan dalam penggunaannya sebagai alat pengumpul data, kemudahan dalam
mengoreksi hasil dan pengolahan datanya akan memberi nilai positif lebih untuk
pemilihannya. Dari sisi validitas, butir-butir instrumen harus meliputi seluruh aspek
variabel yang diteliti. Apabila hal ini dipenuhi, berarti instrumen sudah memiliki validitas
isi. Di sisi lain hal ini juga memenuhi prinsip komprehensif dalam melakukan evaluasi.
Dalam hal ini pengembangan instrumen angket untuk melakukan survey tingkat kepuasan
stakeholders internal perguruan tinggi yang meliputi mahasiswa, dosen dan tenaga
kependidikan, materinya harus meliputi aspek-aspek pelayanan perguruan tinggi yang
bekaitan dengan ketiga komponen sivitas akademika tersebut. Sebagai contoh, instrumen
survey kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan perguruan tinggi harus meliputi pelayanan
akademik dan pelayanan kemahasiswaan. Pelayanan akademik di perguruan tinggi
meliputi peraturan akademik, perkuliahan, kurikulum, bimbingan/konsultasi akademik,
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praktikum, tugas akhir, evaluasi, termasuk alat bantu perkuliahan seperti perpustakaan,
OHP, laboratorium, dan lain-lain. Pelayanan akademik tersebut melibatkan banyak unsur
yang meliputi unsur tenaga akademik yaitu dosen, tenaga kependidikan,

pimpinan

perguruan tinggi, serta sarana dan prasarana. Adapun layanan kemahasiswaan meliputi
bidang bimbingan konseling, minat bakat, pembinaan soft-skill, beasiswa, dan kesehatan.
Hal-hal di atas harus menjadi bagian dari struktur instrumen angket survey kepuasan
mahasiswa.
Validitas empiris setiap butir angket dan reliabilitas yang harus dimiliki oleh seluruh
angket secara utuh, dapat diupayakan pendeteksiannya melalui penggunaan data yang
terkumpul dari responden. Penggunaan rumus Pearson Product Moment memungkinkan
diperolehnya nilai koefisien korelasi yang apabila dikonsultasikan pada tabel klasifikasi
validitas dan reliabilitas bermakna tingkat validitas dan reliabitas tertentu.
Nilai penting dari sebuah upaya dari sistem penjaminan mutu adalah apabila temuan
yang diperoleh ditindaklanjuti oleh pihak perencana dan pelaksana program untuk
perbaikan di masa-masa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan pemilihan teknik
pengolahan dan analisis data yang tepat dan akurat. Perlu pula kiranya pihak penjaminan
mutu membuat rekomendasi untuk solusi pemecahannya, pada saat menyampaikan temuan
hasil survey kepuasaan, dalam sebuah tabel yang menyandingkan keduanya (temuan dan
rekomendasi tindak lanjut). Terima kasih.
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