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SURAT KEPUTUSAN   
  

REKTOR  INSTITUT KOMUNIKASI DAN BISNIS  LSPR   

No: 145 - 20 /SPMI/ REKTOR/AI/ VA/CABC   
  

Tentang   
  

PERSETUJUAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)   

INSTITUT KOMUNIKASI DAN BISNIS  LSPR   
  

  
Memperhatikan: Kebutuhan  IKB - LSPR mengenai Sistem  Penjaminan Mutu Internal (SPMI)   

agar  lebih  menyesuaikan  dengan  mengendalikan  dan  meningkatkan  

penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.   

Menimbang   :  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun  

2015  Te ntang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).    

Mengingat   :    1 . Statu ta   IKB LSPR   

    2 .  Panduan operasional  IKB   LSPR     

  

MEMUTUSKAN   
Menetapkan   :   1 .  Menyetujui  pelaksanaan  Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal  ( SPMI)  di  

lingkungan  IKB - LSPR   

       2 .  Menyetujui Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)  IKB - LSPR   

yang terdiri atas:   

a. Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)  IKB - LSPR   

b. Buku Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)  IKB - LSPR   

c. Buku Standar Mutu Sistem Pe njaminan Mutu Internal (SPMI)  IKB - LSPR   

3 .    B erlakunya Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)  IKB - LSPR   

pada tahun akademik 2017/2018 semester ganjil.   

  

4 .    
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4 .    Perubahan  Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal  ( SPMI)  IKB - LSPR   sesuai  

dengan Peraturan Me nteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor  

44   Tahun  2015   Tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  Tinggi  ( SN  DIKTI)  

serta secara berkala akan di evaluasi (per semester atau per tahun)   

5 .  Jika  terdapat  kekeliruan  pada  SK  ini  maka  akan  dilakukanpembaharu an  

berdasarkan rapat Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Jaminan Mutu    

  
Ditetapkan di: Jakarta   
Tanggal :  12  Juni  2020   

IKB - LSPR   
  
  
  

Andre Ikhsano,M.Si    
Rektor    
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PRAKATA 

 

Menyikapi perkembangan lembaga pendidikan yang semakin dinamis dan cepat, perguruan 

tinggi sebagai salah satu elemen yang memberikan kontribusi memiliki peran yang penting. 

Peran perguruan tinggi adalah sebagai penghasil lulusan yang siap pakai dan dapat diserap oleh 

masyarakat dengan cepat. Keterserapan hasil lulusan sangat bergantung dari mutu yang 

ditentukan oleh sebuah perguruan tinggi yang mengacu pada visi dan misi INSTITUT 

KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut maka INSTITUT 

KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR Jakarta memutuskan menerapkan penjaminan mutu internal 

sebagai bentuk nyata komitmen kepada pemangku kepentingan. 

Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterapkan INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR 

Jakarta mengacu pada perinsip peningkatan mutu secara berkelanjutan yang tertuang dalam 

siklus PPEPP. Sebagai acaun Sistem Penjaminan Mutu Internal, INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-

LSPR Jakarta menerbitkan buku Kebijakan SPMI, buku Manual SPMI, dan buku Standar SPMI 

yang berlaku diseluruh kegiatan akademik. Perkembangan mutu akan terus disesuaikan dengan 

masukan dari pemangku kepentingan yang terkait. Sehingga standar yang ditetapkan dapat 

dijadikan acaun bagi seluruh jajaran kepemimpinan, kepala unit kerja, tenaga kependidikan, 

tenaga pendidik, dan mahasiswa dalam kegiatan akademik. 

Bentuk komitmen lain dari INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR Jakarta adalah membentuk 

unit Penjaminan Mutu sebagai alat monitoring pada pelaksanaan proses dalam rangka 

pencapaian mutu. Seluruh komitmen INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR Jakarta adalah 

bentuk nyata dalam mencapai upaya peningkatan mutu yang berkelanjutan dan pengelolaan 

yang lebih baik. 

 

Jakarta, 5 Desember 2017 

 

 

 

CEO INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR Jakarta 
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BAB I  

Visi dan Misi 

 

1.1. Visi 

Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan berkualitas tinggi dan memiliki 

keterampilan dibidang kehumasan, komunikasi pemasaran, perikalan, komunikasi massa, 

dan komunikasi seni pertunjukan, serta menjadi panutan dalam pengembangan ilmu 

komunikasi dan penerapannya di Indonesia dan internasional. 

 

1.2. Misi 

1. Menjalankan pendidikan dan pembelajaran berdasarkan teknologi terkini dan 

pengetahuan dalam ilmu komunikasi. 

2. Memberikan pembalajaran terbaik kepada mahasiswa dan mendukung pembentukan 

keterampilan dalam keahlian komunikasi. 

3. Mempersiapkan lulusan yang kompetitif dalam kancah nasional dan internasional. 

4. Mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi, untuk berkontribusi kepada 

lingkungan dalam bidang komunikasi massa, dan komunikasi seni pertunjukan. 

 

1.3. Tujaan Perguruan Tinggi 

INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR JAKARTA berkomitmen untuk: 

a. Membantu pemerintah dalam program mencerdaskan bangsa 

b. Memberikan kualitas kegiatan belajar mengajar yang baik kepada mahasiswa serta 

menyiapkan keahlian khusus pada bidang ilmu komunikasi dan menerapkan 

kedisiplinan. 

c. Memberikan pelayanan yang baik dan jujur dalam membantu mahasiswa pada 

keperluan administrasi akademik yang menghasilkan kepuasan mahasiswa. 

d. Secara terus menerus melakukan evaluasi guna terciptanya perbaikan dalam kegiatan 

belajar mengajar (continuous improvement). 
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e. Mengembangkan civitas akademika, khususnya staf dan dosen untuk dapat memiliki 

pengetahuan dan loyal, yang terdiri dari orang-orang yang penuh kesadaran dan 

berorientasi karier dan mengabdi pada bidang pendidikan. 

1.4. Institut Komunikasi & Bisnis London School of Public Relations Jakarta (INSTITUT 
KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR JAKARTA) 
 
The London School of Public Relations – Jakarta (LSPR – Jakarta) didirikan di bawah 

naungan Yayasan Pesona Pribadi Sejahtera pada tanggal 20 Maret 1992. Pada tahun 1993, 

LSPR Jakarta diakreditasi oleh London Chamber of Commerce and Industry Examination 

Board (LCCIEB), lembaga penguji tertinggi dan tertua di dunia di London, Inggris. 

 

Dalam rangka mewujudkan visinya menjadi untuk menjadi perguruan tinggi yang dapat 

diterima sebagai panutan dalam pengembangan dan penerapan ilmu komunikasi di 

Indonesia dan diakui secara Internasional, LSPR – Jakarta melakukan usaha perbaikan 

yang terus menerus. 

 

Beberapa prestasi dan perkembangan yang dicapai LSPR – Jakarta adalah : 

 

1. Tahun 1997, LSPR mendapat Anugerah Perhumas (Persatuan Hubungan Masyarakat 

Indonesia) untuk kategori Lembaga Pelatihan Public Relations Terbaik. 

 

2. Tahun 1998 LSPR – Jakarta diakreditasi oleh City & Guilds of London Institute, lembaga 

akreditasi pelatihan ketrampilan khusus. 

 
3. Tahun 1999 berdasarkan SK Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

LSPR – Jakarta ditetapkan menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) program 

Sarjana dalam bidang studi Komunikasi untuk program pendidikan : 

 Public Relations 

 Mass Communications 

 Marketing Communications 

 Digital Media Communication and Advertising 
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 Internasional Relations 

 Performing Art Communications 

4. Tahun 2000, Badan Akreditasi Pendidikan Tinggi memberi nilai A untuk akreditasi 

INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR JAKARTA – Jakarta. INSTITUT KOMUNIKASI & 

BISNIS-LSPR JAKARTA Jakarta menggabungkan kurikulum : Mata Kuliah Nasional, Mata 

Kuliah Internasional dan Mata Kuliah Keterampilan. Dalam rangka mempersiapkan 

lulusan yang siap pakai, berkualitas dan kompetitif, maka pada tahun 2001, INSTITUT 

KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR JAKARTA - Jakarta menandatangai persetujuan dengan 

John Clements Consultants, sebuah perusahaan rekrutmen Australia untuk 

menyalurkan lulusan LSPR – Jakarta. 

 

5. Tahun 2002, INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR JAKARTA - Jakarta diberikan lisensi 

oleh Menteri Pendidikan untuk mengadakan program Master. Pada tahun yang sama 

Badan Akreditasi Nasional (BAN) kembali melakukan evaluasi dan memberikan nilai A 

untuk INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR JAKARTA – Jakarta.  Tahun 2003, 

INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR JAKARTA dianugerahi lisensi sebagai 

International Associate Partner of University of Cambridge International Examinations. 

Tahun 2004, INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR JAKARTA – Jakarta menerima 

sertifikasi ISO 9001:2000 untuk Manajemen Pendidikan Tinggi.  

 
6. Tahun 2016, INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR JAKARTA-Jakarta mendapatkan 

Penghargaan Peringkat I untuk Aspek Kelembagaan, Peringkat I untuk Aspek 

Kemahasiswaan dan Peringkat II Aspek Ketenagaan di kalangan Sekolah Tinggi 

Kopertis Wilayah III 

 

Saat ini, INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR JAKARTA – Jakarta mempunyai 4500 

mahasiswa program Sarjana dan terbagi dalam 3 kampus : 

 Kampus A : Program Studi Ilmu Komunikasi 

 Kampus B : Program Studi Mass Communications, Digital Communication and  

Advertising, Performing Arts Communication 
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 Kampus C : Program Studi Public Relations, Marketing Communication, dan  

Internasional Relations.  

 

INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR JAKARTA – Jakarta adalah anggota badan 

professional seperti : 

 BritCham (British Chamber of Indonesia) sejak 1992 

 Chartered Institute of Public Relations UK 1999 

 Institute of Public Relations, Singapore. 

 Institute of Public Relations, Malaysia 

 

INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR JAKARTA – Jakarta juga menjalin hubungan 

internasional dengan : 

 IPRS Singapore 

 Singapore Institute of Management 

 Edith Cowan University, Australia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
11 

 

 

 

 

 

 

BAB II  

LATAR BELAKANG SPMI 

 

Mengacu pada visi dan misi INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR JAKARTA, maka dirasakan 

perlunya pelaksanaan dari SPMI sebagai sebuah bentuk komitmen penjaminan mutu. 

Membentuk lulusan yang memiliki daya saing tinggi dan dibekali dengan keterampilan yang 

mumpuni mengaharuskan INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR JAKARTA memiliki standar 

yang dapat dijadikan landasan dalam proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. 

 

Pelaksanaan SPMI didasar dari berbagai macam acuan pemerintah yang melandasi 

keberadaanya. Adapun landasan peraturan yang menguatkan adalah sebagai berikut: 

PERMENRISTEKDIKTI No.44 tahun 2015.  

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional 

Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional 

Pengabdian kepada Masyarakat.  

2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang 

pendidikan tinggi di perguruan tinggi diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  

Tercermin bahwa setiap perguran tinggi wajib untuk mengikuti Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi yang menaungi standar yang berlaku, dimana standar-standar tersebut akan menjadi 

acuan capaian minimal luaran dari INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR JAKARTA. 

 

SPMI dilaksanakan untuk menetapkan dan menjelaskan agar setiap fungsi dalam organisasi 

dapat berjalan selaras dengan visi dan misi INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR JAKARTA. 
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Penerapan SPMI juga akan berkaitan dengan perbaikan yang berkesinambungan serta tindakan 

pencegahan atas ketidaksesuaian dengan standar yang diberlakukan. 

 

 

 

 

BAB III 

Luas Lingkup Impementasi Kebijakan SPMI 

 

SPMI dibuat dan diimplementasikan mencakup Kegiatan Akademik Program Jenjang Strata-1, 

Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi- The London School of Public Relations-Jakarta (INSTITUT 

KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR JAKARTA-Jakarta) yang berada dalam Departemen Kegiatan 

Akademik di Kampus A, B, dan C dan Kegiatan Non-Akademik oleh Departemen Penunjang 

Kegiatan Akademik. Seluruh Kegiatan tersebut berada di bawah manajemen CEO INSTITUT 

KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR JAKARTA-Jakarta.  

 

Adapun cakupan lingkup dari SPMI adalah mengacu pada Standar Nasional DIKTI (SN DIKTI) 

yaitu: 

1. Standar Nasional Pendidikan 

2. Standar Nasional Penelitian, dan 

3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

Garis besar Cakupan Kegiatan Akademik dan Non-Akademik sebagai berikut: 

 

Kegiatan Akademik 
 

Divisi  & Departemen  Kegiatan 

I. Divisi Pelayanan Akademik:   
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1. Kampus A 
Department of Business Studies 
 
 
 
 

 

Department of Business Studies dipimpin oleh Dean dan 
dibantu oleh Unit Student Guidance, Student Service,  
Manager akademik serta Head of International 
Examination Committee – LCCI menyelenggarakan 
seluruh Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) untuk 
semester 1 dan semester 2 serta mahasiswa semester 
selanjutnya yang mengulang mata kuliah yang diberikan 
pada semester 1 dan 2.  

2. Kampus B 

 Department of Mass 
Communications Studies, 

 Department of Digital Media 
Communication and 
Advertising Studies 

 Perfoming Arts 
Communication Studies 

 
 

Kampus B dipimpin oleh Dean yang membawahi 
penyelenggaraan seluruh KBM untuk mahasiswa 
jurusan Mass Communications, Digital Media 
Communication and Advertising, dan Perfoming Arts 
Communication yaitu mulai semester 3 sampai dengan 
semester 8 dan mahasiswa yang mengulang mata kuliah 
pada semester-semester tersebut. Dalam 
pelaksanaannya Dean dibantu oleh Associate Dean 
untuk masing-masing jurusan, Student Guidance 
Officer, Student Service, Academic Administration 
Manager dan Head of Committee of International 
Examinations – City & Guilds 

3. Kampus C 

 Department of Public 
Relations Studies, 

 Department of Marketing 
Communications Studies 

 International Relations 
Studies. 

Kampus C dipimpin oleh Dean yang membawahi 
penyelenggaraan seluruh KBM untuk mahasiswa 
jurusan Public Relations, Marketing Communications, 
dan International Relations yaitu mulai semester 3 
sampai dengan semester 8 dan mahasiswa yang 
mengulang mata kuliah pada semester-semester 
tersebut. Dalam pelaksanaannya Dean dibantu oleh 
Associate Dean untuk masing-masing jurusan, Student 
Guidance Officer, Student Service, dan Academic 
Administration Manager 

II. Divisi Bidang Akademik Jenjang  
S1. 

Dikepalai oleh Wakil Rektor I (Warek I) yang seluruh 
kegiatannya memastikan jalannya seluruh proses 
belajar mengajar berjalan sesuai dengan visi dan misi 
INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS LPSR. Dalam hal ini 
Warek I dibantu oleh beberapa divisi yang meliputi: 
Kepala Prodi, Dean sebagai pelaksana kegiatan belajar 
mengajar, Lembaga Bahasa Inggris (English Division), 
International Affairs, Lembaga karir (Career Centre), 
Departemen Tesis, Perpustakaan, serta Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).  

 Kepala Prodi: melaksanakan rencana KBM setiap 
semesternya, serta melakukan monitoring bagi 
implementasi kurikulum. Pada akhir semester akan 
melakukan evaluasi seluruh kegiatan KBM seperti 
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pencapaian nilai mahasiswa, hasil survey dosen, 
ketetapan lulus, dan serapan lulusan oleh industri. 

 English Division: menjaga kualitas keterampilan 
bahasa Inggris bagi seluruh mahasiswa. 
Pembelajaran bahasa Inggris masuk dalam 
kurikulum. 

 International Affairs: membuka hubungan dengan 
perguruan tinggi diluar Indonesia. Hubungan kerja 
dalam bentuk pertukaran dosen, mahasiswa, double 
degree, kesempatan magang, penelitian bersama, 
dan kuliah umum. 

 Lembaga karir: memberikan layanan kepada 
mahasiswa pada program magang dan kesempatan 
kerja bagi alumni. Melakukan survey kepuasan 
industri terhadap kualitas lulusan serta pemetaan 
serapan lulusan. 

 Departemen Tesis: mengatur seluruh proses tesis 
mulai dari pengajuan judul, pembagian dosen 
pembimbing, ujian proposal, dan sidang akhir.  

 LPPM: memonitor kegiatan PPM bagi dosen, serta 
membuka peluang kerjasama. Bentuk kerjasama 
dapat seperti penelitian bersama, pengabdian 
masyarakat bersama, publikasi hasil penelitian, dan 
penerbitan buku. LPPM juga bertanggung jawab 
pada penerbitan jurnal LSPR. 

III. Divisi Pelayanan Administrasi 
Akademik  

Dikepalai oleh Wakil Rektor II (Warek II) yang seluruh 
kegiatannya memastikan kegiatan adminstrasi dan data 
semenjak awal mahasiswa masuk hingga selesai terjaga 
dengan baik. Dalam kegiatan ini Warek II dibantu oleh 
Bagian Administrasi Akademik, Unit Pelayanan Siswa 
(Student Service), Manajemen Informasi (Management 
Informasion System/MIS). 

 Bagian Adminstrasi Akademik: melaksanakan seluruh 
proses administrsai akademik seperti penerbitan 
surat, perijinan cuti dan aktif kembali, legalisir 
dokumen akademik, permintaan dokumen akademik, 
dan surat rekomendasi. 

 Student Service: berfungsi untuk menerima 
permohonan mahasiswa yang berhubungan dengan 
dokumen akademik, jadwal, perijinan, dan komplen. 

 MIS: divisi yang bertanggung jawab dalam mengelola 
seluruh data baik mahasiswa maupun dosen. Data 
mencakup profil mahasiwa, nilai, dan historical 
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lainnya. 

IV. Divisi Kegiatan Kemahasiswaan  Dikepalai oleh Wakil Rektor III (Warek III) yang seluruh 
kegiatannya meliputi performa non akademik seperti 
tata tertib, kegiatan ekstrakulikuler (LSPR Club), dan 
kegiatan dewan kampus/ Badan Eksekutif Mahasiswa 
(Student League). Dalam kegiatannya Warek III dibantu 
oleh Head Student League, Kordinator LSPR Club, 
Student Guidance Officer, dan Media Center. 

 Student Guidance Officer: montoring performa 
mahasiswa seperti ketertiban, kepatuhan, non 
akademik point, pelanggaran, dan pemantauan 
minimal GPA. 

 Media Centre: merupakan unit yang mengelola 
pembuatan berita maupun materi promosi dalam 
bentuk video. 

 Kordinator LSPR Club: membantu mahasiswa dalam 
menjalankan LSPR Club sehingga selaras dengan visi 
dan misi LSPR. 

 Student League: merupakan perwakilan mahasiswa 
yang bertugas untuk menampung aspirasi 
mahasiswa, menjadi perwakilan mahasiswa diluar 
LSPR, dan aktif dalam kegiatan internal LSPR. 

 
Kegiatan Non Akademik 

 

I. Divisi Bagian Umum (General 
Affairs) 

 

Dikepalai oleh Direktur General Affairs yang 
kegiatannya meliputi seluruh bagian/divisi yang 
menunjang kegiatan akademik. Ruang lingkup General 
Affairs mencakup jenjang S1 dan S2. Direktur Genral 
Affairs dibantu oleh beberapa divisi meliputi kegiatan 
pemasaran, pemeliharaan infrastruktur, kepegawaian, 
informasi teknologi (IT) dan kehumasan (Corporate 
Reputation Department/CRD). 

 Pemasaran: dikepalai oleh Head of Marketing yang 
melakukan kegiatan pemasaran bagi seluruh produk 
INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR JAKARTA. 

 Pemeliharaan infrastruktur: dikepalai oleh Head of 
General Affairs dibantu oleh Office Manager disetiap 
kampus, Purchasing, dan Building Maintenance. 
Seluruhnya bertugas memastikan infrastruktur dapat 
digunakan dalam menunjang kegiatan akdemik. 
Infrastruktur meliputi bangunan dan fasilitas di 
dalamnya) 
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 Kepegawaian: berisikan bagian Personalia dan 
Training and Development (T&D). Personalia ini 
bertanggung jawab dalam kegiatan adminstrasi bagi 
seluruh tenaga pendidik dan kependidikan serta 
membantu memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja. 
T&D memiliki tugas untuk merencanakan seluruh 
pelatihan yang harus dilakukan oleh seluruh tenaga 
pendidik dan kependidikan, termasuk peningkatan 
dalam jenjang akademik. 

 Informasi Teknologi: merupakan penunjang dalam 
penyimpanan data, sistem penunjang kegiatan 
akademik, serta komunikasi internal dan eskternal. 
Kegitannya untuk memantau fungsi teknologi yang 
digunakan oleh INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-
LSPR JAKARTA serta mengembangkan teknologi 
sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dunia 
pendidikan. 

 CRD/ Humas: berfungi untuk melakukan aktivitas 
komunikasi organisasi baik keluar maupun ke dalam. 
Unit ini juga bertugas untuk menjaga reputasi 
INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR JAKARTA 
dengan melakukan survey kepuasan pelanggan 
secara berkala dan hasilnya dijadikan sebagai 
masukan bagi setiap divisi untuk dapat berkembang. 
Selain survey pelanggan juga dilakukan media 
monitoring sebagai tolak ukur reputasi INSTITUT 
KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR JAKARTA dilihat dari 
pihak luar. Kegiatan lain adalah menjalankan 
Community Social Responsiblity. 
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BAB IV 
ISTILAH-ISTILAH DAN DEFINISI 

 
Istilah-istilah yang berhubungan SPMI merupakan acuan terminologi yang sudah disepakati 

internal oleh INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR JAKARTA. 

 

(1) Mutu Pendidikan 

Adalah tingkat keseuaian pelaksanaan kegiatan belajar mnegajar dengan mengacu pada 

Standar Nasioanal Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi. 

(2) Penjaminan Mutu 

Proses pemenuhan serta penetapan standar pengelolaan yang konsisten, berkelanjutan, 

dan terjaga. Hasil dari penjaminan mutu akan memenuhi kepentingan perguruan tinggi 

dalam menjaga kepuasan pelanggan. 

(3) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 

Kegiatan yang bertujuan untuk menjamin mutu pada sebuah perguruan tinggi. Sistem 

penjaminan mutu berjalan secara kontinyu, berencana, dan berkelanjutan sehingga dapat 

mengendalikan mutu yang direncanakan. 

(4) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) 

Kegiatan penilaian dari pihak lembaga akreditasi mandiri diluar perguruan tinggi. Penilaian 

akan bergantung pada standar yang telah ditentukan oleh pihak akreditasi berdasarkan 

ketentuan dari pemerintah yang berlaku. 

(5) Manual Mutu 
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Merupakan panduan guna implementasi sistem manajemen mutu untuk dapat menjaga 

performa institusi sehingga akan layak dan menjaga mutu yang konsisten serta 

memuaskan pelanggan. 

(6) Kebijakan Mutu 

Bentuk komitmen manajemen puncak mengenai tujuan serta arah mutu yang ingin 

dicapai. Terdokumentasi dalam bentuk penentuan arah sistem yang akan berjalan serta 

diharapkan dapat meningkatkan efektifitas sistem manajemen mutu. 

 

 

(7) Standar Mutu 

Tolak ukur kinerja sebuah sistem yang mencakup proses, luaran, serta pencapaian target 

dari setiap bagian atau unit kerja. Merupakan parameter tolak ukur terhadap kelayakan 

sebuah sistem dan penerapannya. 

(8) Sasaran Mutu 

Merupakan target dari setiap unit kerja yang dapat diukur dan dijadikan indikator 

menilaian tingkat keberhasilan dalam kurun waktu tertentu. Setiap sasaran mutu 

ditetapkan secara mandiri oleh setiap unit mengacu pada kebijakan organisasi. 

(9) Pengendalian Dokumen  

Adalah kegiatan untuk merekam jenis khusus dari dokumen yang disyaratkan oleh sistem 

manajemen mutu dan mengendalikannya sesuai dengan persyaratan.  

Kegiatan merekam antara lain dilakukan dengan: menyetujui kecukupan dokumen 

sebelum diterbitkan, meninjau dan memutakhirkan seperlunya untuk menyetujui ulang 

dokumen, memastikan bahwa perubahan dan status terkini dari dokumen ditunjukkan, 

memastikan bahwa versi relevan dari dokumen yang berlaku tersedia di tempat 

pemakaian, memastikan dokumen selalu dapat dibaca dan mudah dikenali, memastikan 

bahwa dokumen yang berasal dari luar dikenali dan distribusinya dikendalikan, dan 

mencegah pemakaian dokumen kadaluwarsa yang tidak disengaja dan menerakan 

identifikasi sesuai dengan dokumen tersebut, apabila disimpan untuk maksud tertentu.  
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Pengendalian rekaman ditetapkan dan dipelihara agar sistem manajemen mutu 

dioperasikan secara efektif dan terbukti sesuai dengan persyaratan. Untuk itu rekaman 

harus tetap mudah dapat dibaca, siap ditunjukkan, dan diambil dan penetapan kendali 

untuk identifikasi, penyimpanan, perlindungan, pengambilan, masa simpan, dan 

pembuangan rekaman ditetapkan dalam prosedur terdokumentasi (SOP) 

(10) Audit Internal  

Adalah kegiatan untuk mengevaluasi dan mengaudit efektivitas dan efisiensi 

operasionalisasi sistem manajemen mutu yang dilakukan oleh tim auditor yang ditetapkan 

oleh CEO INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR JAKARTA-Jakarta melalui Surat Keputusan.  

Kegiatan ini dilakukan sekali setahun ajaran dan dilanjutkan dengan pelaporan hasil audit 

kepada CEO INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR Jakarta, Direktur, dan Wakil Direktur. 

Seluruh kegiatannya mencakup: 

- Merencanakan seluruh aktivitas audit dan membuat laporan sebagai masukan dalam 

Rapat Tinjauan Manajemen 

- Melakukan audit mengenai kesesuaian dan kelengkapan dokumen terhadap 

implementasi  

- Membuat laporan hasil temuan dan diteruskan kepada seluruh unit yang terkait 

- Melakukan pemantauan dan tindak lanjut atas seluruh temuan hasil audit 

(11) Prosedur terdokumentasi yang ditetapkan (Standard Operational Procedures/SOP) 

Adalah proses dan sistem kerja baku untuk diacu dalam setiap kegiatan operasional yang 

dilakukan oleh seluruh departemen dan unit-unitnya di INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-

LSPR JAKARTA-Jakarta.  

(12) Pelanggan (Customer): 

Pelanggan dibedakan atas: 

(a) Pelanggan Internal :  yaitu unit/divisi lain di INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR 

JAKARTA  

(b) Pelanggan Eksternal    : yaitu mahasiswa/i, calon mahasiwa/i, organisasi lain yang 

menjadi mitra INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR JAKARTA 

sebagai pemakai tenaga ahli lulusan INSTITUT KOMUNIKASI & 
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BISNIS-LSPR JAKARTA-Jakarta dan pihak luar INSTITUT 

KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR JAKARTA lainnya. 

(13) Rekanan/Supplier: 

Rekanan dibedakan menjadi dua yaitu:  

(a) Rekanan pemasok tenaga ahli untuk KBM:  

Yaitu tenaga pengajar paruh waktu (part timer lecturer), panelis, dosen tamu. Dalam 

hal ini adalah bagian Kepegawaian. 

(b) Rekanan pemasok barang dan jasa pada umumnya untuk penjunjang KBM: 

Yaitu rekanan perusahaan yang menjadi mitra kerja INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-

LSPR JAKARTA – Jakarta dalam penyediaan barang dan jasa yang menunjang KBM. 

 
 
 

BAB V 
Garis Besar Kebijakan SPMI 

 
 

5.1. Tujuan dan Strategi SPMI INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR JAKARTA 

Dalam rangka mengarahkan INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR JAKARTA kepada 

perbaikan kinerjanya, manajemen INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR JAKARTA 

menetapkan kebijakan mutu yang konsisten dengan visi, misi dan strategi organisasi. 

Kebijakan mutu ditetapkan dengan mempertimbangkan: 

 Kebutuhan organisasi untuk sukses dimasa yang akan datang 

 Tingkat kepuasan mahasiswa dan pemegang saham yang diharapkan 

 Pengembangan sumber daya manusia di dalam organisasi 

 Kebutuhan dan harapan pemegang saham atau pihak-pihak terkait 

 Sumber daya yang diperlukan  

 

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR 

JAKARTA menerapkan: 

Kebijakan Mutu : 
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To provide highly qualified and skilled graduate, competent and competitive in 

communication science and the international arena with commitment to stakeholders 

satisfaction and continuous improvement. 

 

Berdasarkan misi dan visi tersebut, LSPR berkomitmen: 

a. Membantu pemerintah dalam program mencerdaskan bangsa 

b. Memberikan kualitas kegiatan belajar mengajar yang baik kepada mahasiswa serta 

menyiapkan keahlian khusus pada bidang ilmu komunikasi dan menerapkan 

kedisiplinan. 

c. Memberikan pelayanan yang baik dan jujur dalam membantu mahasiswa pada 

keperluan administrasi akademik yang menghasilkan kepuasan mahasiswa. 

d. Secara terus menerus melakukan evaluasi guna terciptanya perbaikan dalam kegiatan 

belajar mengajar (continuous improvement). 

e. Mengembangkan civitas akademika, khususnya staf dan dosen untuk dapat memiliki 

pengetahuan dan loyal, yang terdiri dari orang-orang yang penuh kesadaran dan 

berorientasi karier dan mengabdi pada bidang pendidikan. 

 

 

Kebijakan mutu dipergunakan untuk perbaikan dimasa yang akan datang karena: 

 Sejalan dengan visi, misi & strategi  INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR JAKARTA-

Jakarta. 

 Menjadi dasar penetapan sasaran mutu, sehingga dapat dipahami & dicapai 

 Menunjukkan komitmen CEO INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR JAKARTA-Jakarta 

dan Yayasan Pesona Pribadi Sejahtera sebagai manajemen puncak terhadap mutu & 

penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran 

 Merupakan sarana promosi komitmen manajemen puncak terhadap mutu 

 Mencakup ‘continual improvement’ 

 Dikomunikasikan secara efisien & efektif melalui  LSPR & Me, juga selalu diingatkan 

dalam rapat-rapat secara berkala.  
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5.2. Prinisp/Azas Pelaksanaan SPMI 

Perencanaan strategis dan kebijakan mutu memberikan kerangka bagi manajemen puncak 

dalam menetapkan Sasaran Mutu. Sasaran Mutu  ditetapkan dengan maksud untuk 

membawa INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR Jakarta kepada perbaikan kinerja. Untuk 

itu sasaran mutu dikomunikasikan kepada seluruh komponen di dalam organisasi 

sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pencapaiannya.  

 

Penjaminan mutu didasarkan prinsip: 

(1) Quality First 

Seluruh tindakan pimpinan pada setiap tingkat unit, serta pikiran harus mendahulukan 

mutu yang telah ditentukan dan dijanjikan kepada pelanggan. 

(2) Pemangku kepentingan 

Hasil dari pemikiran dan tindakan setiap unit berorientasi pada kepuasan pemangku 

kepentingan diberbagai tingkat. 

(3) Pengguna hasil proses 

Pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar harus 

menganggap pihak lain sebagai penguna hasil pelaksanaan yang harus dijaga 

kepuasannya. 

(4) Berbicara dengan data 

Setiap tindakan dan keputusan yang dilakukan harus disertai dengan analisis data 

penunjang yang relevan dan akurat. 

(5) Keputusan partisipatif 

Pengambilan keputusan dalam INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR Jakarta harus 

berdasarkan sistem partisipatif agar dapat menghasilkan keputusan yang aplikatif, 

efektif, dan efisien. 

 

Sasaran Mutu INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR JAKARTA adalah : 
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  Mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum operasional yang berlaku sesuai 

dengan standar nasional dan internasional  

  Melatih dan mengembangkan sumber daya manusia guna mencapai prestasi yang 

handal dalam bidangnya. 

  Berkomunikasi secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap kebutuhan dan 

harapan pelanggan dan memberikan respon secara cepat. 

  Mengevaluasi kebutuhan pelanggan dan segera meresponinya. 

 

5.3. Manajemen SPMI (PPEPP) 

Pelaksanaan SPMI di INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR JAKARTA mengacu pada pola 

Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Perbaikan (PPEPP). 

5.3.1. Penetapan 

Penetapan seluruh standar mengacu pada standar ukur yang telah ditentukan oleh SN 

DIKTI serta mengacu pada standar yang ditetapkan oleh INSTITUT KOMUNIKASI & 

BISNIS-LSPR JAKARTA. Penetapan standar merupakan kegiatan mandiri dari setiap unit 

yang mengacu pada visi dan misi INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR Jakarta. 

5.3.2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan SPMI di lingkungan INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR JAKARTA 

haruslah dapat diberikan ukuran pencapaiannya. Ukuran pencapaian mengacu pada SN 

DIKTI serta standar yang telah ditetapkan oleh INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR 

JAKARTA. Pengukuran akan dilakukan secara berkala baik secara internal melalui audit 

internal di bawah lembaga Penjaminan Mutu. Audit lainnya adalah dari pihak eksternal 

yaitu lembaga akreditasi yang mengacu pada peraturan pemerintah serta lembaga 

internasional sebagai pelengkap. 

5.3.3. Evaluasi 

Setiap standar yang menjadi acuan dalam proses pelaksanaannya akan melewati 

tahapan evaluasi. Proses evaluasi adalah membandingkan antara luaran dengan 

pemenuhan standar ukur dengan standar yang mengacu pada SN DIKTI serta standar 

yang telah ditetapkan oleh INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR JAKARTA 
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5.3.4. Pengendalian 

Setelah melewati evaluasi maka akan dilakukan kegiatan analisis mengenai ketidak 

tercapaian target. Ketidak tercapaian selain dilengkapai analisis maka harus dibuatkan 

tindakan koresi dan pencegahannya. Tahapan ini merupakan inti dari proses yang 

berjalan untuk dapat memastikan terselenggaranya KBM dengan baik.  

5.3.5. Peningkatan 

Pencapaian dari setiap unit akan menjadi landasan guna merencanakan peningkatan 

mutu di INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR Jakarta. Setiap unit berkewajiban untuk 

terus berkembang mengacu pada SN DIKTI dan Standar DIKTI. Diharapkan pada proses 

peningkatan akan melampaui SN DIKTI dan Standar DIKTI yang telah ditetapkan, 

sehingga mutu yang dihasilkan akan memberikan kepuasan pada seluruh pemangku 

kepentingan. 

5.4. Kebijakan dan Program 

Pelaksanaan SPMI di INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LPSR Jakarta mengacu pada statuta 

dan renstra yang telah ditetapkan maka yang menjadi fokus adalah: 

(1) Kompetensi lulusan INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR Jakarta harus memenuhi 

standar: 

a. INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR Jakarta memiliki catatan dan informasi yang 

akurat mengenai perkembangan dan kemajuan dari hasil belajar mahasiswa. 

b. Menentukan dan menetapkan kriteria yang tertuang dalam profil kompetensi yang 

diharapkan. 

c. Memiliki catatan yang lengkap akan kepuasan pemangku kepentingan yang 

berhubungan langsung dengan hasil pembelajaran (termasuk pengguna lulusan) 

sehingga dapat digunakan untuk pengembangan kurikulum dan hal terkait lainnya. 

d. Melaksanakan program untuk menjaga keberlangsungan penyerapan lulusan oleh 

dunia industri baik yang terkait langsung mapun tidak. 

e. Memiliki dan menerapkan sistem pelacakan alumni yang akurat dan valid. 

(2) Isi Kebijakan harus mengacu pada kualitas akademik, profesionalisme, kepribadian, 

dan kemampuan sosial. Selain itu kebijakan juga akan mengarah pada terbukanya 
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jejaring kemitraan yang lebih luas dengan lembaga yang bersifat lokal, nasional, dan 

internasional. Hal-hal tersebut terwujud dalam setiap kegiatan yang  mengedepankan: 

a. Peningkatan daya tampung program studi, sehingga membuka kesempatan belajar 

yang lebih besar bagi calon mahasiswa. 

b. Membuka program studi baru yang masih di dalam rumpun keilmuan komunikasi 

sebagai bentuk komitmen pemenuhan kebutuhan akan lulusan yang berkualitas 

dan berdaya saing kuat. 

c. Mengedapankan peningkatan kualifikasi dan komptensi tenaga kependidikan dan 

pendidik. Pengambangan dapat dilakukan baik dari jenjang akademik maupun non 

akademik sebagai penunjang perkembangan keilmuan dan keterampilan.  

d. Peningkatan jumlah pengajar yang tersertifikasi serta memiliki jenjang jabatan 

akademik yang terus meningkat. Jumah yang terus meningkat akan menjadi 

sebuah cerminan dari mutu pengajar yang dimiliki oleh INSTITUT KOMUNIKASI & 

BISNIS-LSPR Jakarta. 

e. Melakukan penyesuaian kurikulum beserta isinya yang mengacu pada ketentuan 

pemerintah yang berlaku. Selain itu penyesuain juga mengacu pada kebutuhan 

industri akan mutu dan kemampuan lulusan. 

f. Menetapkan standar mutu akademik yang terarah dan terukur serta proses 

monitoring yang berkala dan terencana. 

g. Meningkatkan kualitas serta jumlah luaran karya akademik tenaga pendidik baik 

dalam bentuk jurnal, buku, dan hasil penelitian ditingkat nasional serta 

internasional. 

h. Peningkatan kerjasama antar lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan mutu 

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kerjasama yang luas akan menunjang 

peningkatan kualitas lainnya. 

i. Penyempurnaan sistem informasi berbasis internet serta pangkalan data yang 

mumpuni, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada tenaga pendidik, 

kependidian, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya. 
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5.5. Sturktur Lembaga Penjaminan Mutu  
 

Chief Compliance Officer

(CCO)

Dr. Chrisdina Wempi

Management Resvresentative

Sekertaris Penjamin Mutu

Ms. Rifka Pakaya

Koordinator Audit

Internal & Eksternal

Ms. Vanny Adriani

Koordinator Monitoring

Ms. Nella Yunita

Tim Agreditas Internasional

Ms. Gesille Sedra Buot

Ms. Elke Alexandrina

Mr. Alexis Devera Lamoste

Pengendalian Dokumen

(Document Control)

Ms. Luna Nela Sari

Ms. Khotimah S

Tim Internal Auditor

Tim Eksternal Auditor

Staff Penjaminan Mutu

 
5.6. Standar dalam INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR JAKARTA  

5.6.1. STANDAR SN DIKTI 

5.6.1.1. Standar Pendidikan 

 Standar Kompetensi Lulusan 

 Standar Isi Pembelajaran 

 Standar Proses  

 Standar Penilaian 

 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 

 Standar Sarana dan Prasarana 

 Standar Pengelolaan Pembelajaran 
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 Standar Pembiayaan  

 Standar Kemahasiswaan 

 Standar Pelaporan PD Dikti 

 Standar Kerjasama 

5.6.1.2. Standar Penelitian 

 Standar Hasil  

 Standar Isi  

 Standar Proses 

 Standar Penilaian 

 Standar Peneliti 

 Standar Sarana dan Prasarana 

 Standar Pengelolaan 

 Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian 

5.6.1.3. Standar Pengabdian Masyarakat 

 Ruang Lingkup 

 Standar Hasil  

 Standar Isi  

 Standar Proses 

 Standar Penilaian 

 Standar Pelaksana 

 Standar Sarana dan Prasarana 

 Standar Pengelolaan 

 Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian masyarakat 

 

5.7. Struktur Dokumen 

No. INSTITUT 

KOMUNIKASI & 

BISNIS LSPR-Jakarta 

Program Studi Konsentrasi 

1. Visi, Misi, Tujuan   

2. Statuta   

3. Renstra   
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4. Standar Pendidikan   

5. Standar Penelitian   

6. Standar Pengabdian 

Masyarakat 

  

7. Ketentuan Peralihan   
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