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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 mutus 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 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penyusunan Manual SPMI INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR 

Jakarta 

Visi 

Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan berkualitas tinggi dan memiliki 

keterampilan dibidang kehumasan, komunikasi pemasaran, perikalanan, komunikasi 

massa, dan komunikasi seni pertunjukan, serta menjadi panutan dalam 

pengembangan ilmu komunikasi dan penerapannya di Indonesia dan internasional. 

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 yan gkompetitif dalam kancah nasional dan internasional 

4. Mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi, untuk berkontribusi kepada 

lingkungan dalam bidang komunikasi massa, dan komunikasi seni pertunjukan. 

 

Melalui standar manual yang mengatur seluruh prosedur, 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. 

 

 

Prinsip dasar implementasi dari sistem penjaminan mutu INSTITUT KOMUNIKASI & 

BISNIS-LSPR Jakarta adalah: 

a. Bertujuan mencapai hasil yang maksimal melalui proses kerja yang dilakukan 

secara konsisten dengan standar mutu yang terjaga dengan menerapkan sistem 

perbaikan berkelanjutan 

b. Mengacu pada norma dan etika akademik yang berlaku 

c. Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan 

d. Penyusunan standar, prosedur dan dokumen pendukung dilakukan secara mandiri 

oleh setiap unit kerja dengan mengacu pada pedoman yang berlaku. 

 

Manajemen mutu sebagai kegiatan terinstitusi dalam bentuk standar organisasi akan 

melibatkan beragam pihak luar. Untuk itu ada pedoman umum yang ditetapkan 

sebagai berikut: 

a. Memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab untuk 

menerapkan SPMI dan memonitor pelaksanaannya. 

b. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur 

penjaminan mutu. 

c. Mengacu pada tujuan maka diterapkan semua prosedur dan mekanisme untuk 

mencapai standar mutu. 

d. Seluruh kebijakan, prosedur, dan standar mutu terdokumentasi dengan baik serta 

dapat diakses dengan mudah. 

e. Membangun dan menjaga kordinasi yang baik, serta membangun jejaring kerja 

(networking) yang efektif dan konstruktif dengan institusi eksternal seperti Badan 

Akreditasi Nasional, badan akreditasi internasional, dan lembaga profesi. 

f. Secara berkala dan terencana melakukan studi banding sebagai acuan peningkatan 

mutu. 
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Dalam proses pengembangan SPMI, ada beberapa hal yang dilakukan secara simultan 

dan berkesinambungan: 

a. Menentukan tujuan dan standar mutu 

b. Melakukan evaluasi pada kemungkinan-kemungkinan yang mendorong maupun 

yang menghambat penerapan sistem dan prosedur 

c. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilaksanakan sebelumnya. 

 

1.2.  Tujuan dan Sasaran Penyusunan Manual SPMI INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-

LSPR Jakarta 

Manual SPMI INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR Jakarta merupakan penjabaran 

dari Kebijakan SPMI INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR Jakarta yang telah 

ditentukan terdahulu. Memiliki tujuan: 

1. Memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan pada sistem 

penjaminan mutu di INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR Jakarta 

2. Sebagai bentuk informasi kepada seluruh unit di INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-

LSPR Jakarta dalam menerapkan SPMI  

3. Menjadi landasan serta arah penetapan semua standar dan prosedur dalam 

melaksanakan dan meningkatkan mutu 

 

Fungsi dari Manual SPMI adalah berisikan petunjuk praktis sehubungan dengan: 

1. Memberikan petunjuk cara/langkah guna merancang standar, melaksanakan 

standar, mengendalikan/mengontrol standar, dan mengevaluasi serta 

meningkatkan mutu secara berkelanjutan 

2. Memberikan panduan kepada setiap unit serta pelaksananya untuk menjalankan 

SPMI secara berkelanjutan pada semua lini. 

Sasaran pemanfaatan Manual SPMI peningkatan mutu, efiseinsi dan efektivitas kinerja 

di seluruh unit kerja di lingkungan INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR Jakarta. 
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BAB.II 

MANUAL PENETAPAN SPMI INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR JAKARTA 

 

Manual ini berlaku saat standar dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Lingkup 

implementasi mengacu pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), 

Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan standar mutu. Seluruh rangkaian tersebut 

akan mejamin: 

a. Kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan 

b. Transparansi 

c. Efisiensi dan efektivitas 

d. Akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. 

 

2.1 Manual Penetapan Satandar SPMI INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR Jakarta 

Secara umum penetapan dan pemenuhan standar mutu dilakukan dengan mengikuti 

makanisme sebagai berikut: 

a. Standar mutu disusun mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan INSTITUT KOMUNIKASI 

& BISNIS-LSPR Jakarta yang kemudian dirumuskan dengan mempertimbangkan 

kondisi dan kemampuan unit kerja. 

b. Standar mutu diterapkan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan 

c. Setiap unit harus mempertimbangkan peraturan dan perundang-undangan yang 

terkait saat menetapkan standar. 

d. Dasar rumusan dapat berupa peraturan perundang-undangan, hasil evaluasi diri, 

masukan dari pemangku kepentingan, hasil studi banding, dan hasil studi 

pelacakan (tracer study). 

e. Setiap unit tidak diperkenankan menetapkan standar yang bertentangan dengan 

standar yang telah ditentukan oleh unit lainnya. 

f. Unit terkait yang menerapkan standar perlu melakukan evaluasi diri secara 

kontinyu terkait standar yang ditentukan. 

g. Setiap unit diperbolehkan membentuk tim penyusun guna menentukan ruang 

lingkup, jenis, dan kriteria standar. Tim juga dapat melakukan pemantauan hasil 

implemantasi standar. 
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h. Seluruh standar perlu disosialisasikan terlebih dahulu sebelum diimplementasikan 

agar bisa mendapatkan umpan balik dari unit terkait lainnya, sehingga tidak ada 

keluhan. 

i. Pengesahan standar mutu dapat dilakukan oleh pimpnan unit atau jenjang di 

atasnya, kecuali pada tingakatan sekolah tinggi. 

j. Standar mutu yang telah disahkan harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara 

terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

k. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (Audience, Behavior, 

Competence, Degree). Audience menjelaskan siapa pelaku atau pengelola standar, 

siapa yang bertanggung jawab atas pencapaian standar tersebut. Behavior 

menjelaskan kondisi, tindakan, perilaku yang bersifat “harus” dan dapat terukur. 

Competence menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek yang akan diukur. 

Degree menetapkan waktu/periode yang harus dicapai. Rangkaian ABCD akan 

muncul dalam 1 kalimat dalam standar. 

 

MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR Jakarta 

1. Tujuan Manual Untuk merancang, merumuskan, menetapkan standar 

mutu SPMI yang berlaku di lingkungan INSTITUT 

KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR Jakarta 

2. Luas Lingkup Manual dan 

Penggunaannya 

Manual ini berlaku: 

1. Saat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, 

ditetapkan 

2. Berlaku untuk semua standar 

3. Definisi istilah 1. Pola Awereness, Behavior, Ceomptence, Degree 

(ABCD) 

 Awareness: subjek yang melakukan dan 

mencapai isi standar 

 Behavior: apa yang dilakukan , diukur, dicapai, 

dibuktikan 

 Competence: komptensi,kemampuan, 

spesifikasi, target, dan kriteria yang harus 
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dicapai 

 Degree: periode, frekuensi, dan waktu 

2. Penetapan standar SPMI adalah bentuk 

persetujuan dan pengesahan yang berlaku 

3. Studi pelacakan adalah kegiatan yang dilakukan 

untuk melacak lulusan baik yang berada dalam 

pemangku kepentingan internal maupun eksternal 

4. Langkah-langkah atau 

prosedur 

1. Standar SPMI ditentukan berdasarkan visi dan misi 

INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR Jakarta 

2. Merumuskan standar menggunakan format ABCD 

(Awareness, Behavior, Competence, Degree) 

3. Mensosialisasikan pernyataan standar kepada 

pemangku kepentingan baik internal maupun 

eksternal 

4. Merumuskan pernyataan standar berdasarkan 

saran pemangku kepentingan, untuk kemudian 

disesuaikan 

5. Pengesahan dan implementasi standar SPMI 

melalui penetapan keputusan CEO INSTITUT 

KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR Jakarta 

5. Kualifikasi pelaksana SOP Seluruh pelaksana dimulai dari CEO hingga jajaran di 

bawahnya secara berjenjang sesuai dengan tugas, 

wewenang masing-masing, dan bidang keahliannya. 

6. Referensi 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan  

3. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan 

4. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

5. PermendInstitut Komunikasi & Bisnisud RI No. 50 
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Tahun 2014 tentang SPM Pendidikan Tinggi 

6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

7.  Catatan 1. Renstra INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR 

Jakarta 

2. Standar Kebijakan SPMI INSTITUT KOMUNIKASI & 

BISNIS-LSPR Jakarta 

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) 

4. Working Instrusction (WI) 

 

2.2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR Jakarta 

Dalam pelaksanaan standar yang telah ditentukan, setiap unit perlu menjalakan sesuai 

dengan mekanisme sebagai berikut: 

a. Tiap unit perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan 

fungsi dan tugasnya dalam rangka mencapai standar yang telah ditentukan dalam 

menjaga mutu. 

b. Kebijakan yang disusun guna keperluan tersebut harus sejalan serta sesuai dengan 

kebijakan terkait yang telah ditetapkan jenjang di atasnya (mengacu pada 

kebijakan yang lebih luas) 

c. Setiap pemimpin unit kerja harus berkomitmen dan konsisten mengacu pada 

standar-standar yang telah ditentukan bagi setiap pelaksanaan program dan 

kegiatan. 

d. Kepala unit kerja wajib memastikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari 

hasil kerja sebagai bentuk penjaminan atas pencapaian standard mutu yang 

dicapai. 

e. Setiap hasil pemantauan dan evaluasi harus dianalisis dan menjadi bahan acuan 

pada perbaikan dan peningkatan mutu yang berkelanjutan. 

f. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, 

efisien, dan sistematis. 

 

Berikut adalah manual pelaksanaan atau pemenuhan standar SPMI INSTITUT 

KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR Jakarta: 
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MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR Jakarta 

1. Tujuan Manual Untuk melaksanakan/memenuhi standar sehingga bisa 

mencapai standar yang telah ditentukan.  

2. Luas Lingkup Manual dan 

Penggunaannya 

Manual ini berlaku: 

1. Bagi seluruh unit kerja dalam kegiatan 

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. 

2. Menjadi landasan dalam pelaksanaan setiap proses 

yang berjalan 

3. Manual ini merupakan landasan dari setiap standar 

3. Definisi istilah 1. Melaksanakan standar adalah ukuran, spesifikasi, 

patokan yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi 

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian 

urutan langkah guna mencapai sesuatu. Ditulis 

secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren. 

3. Working Instruction (WI)/ instruksi kerja adalah 

rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh 

penerima tugas 

4. Langkah-langkah atau 

prosedur 

1. Membuat persiapan teknis dan administratif sesuai 

dengan isi standar. 

2. Mensosialisasikan isi standar kepada seluruh 

unit/pelaksana terkait secara periodik dan 

konsisten 

3. Menyiapkan dan membuat prosedur operasional 

(SOP), instruksi kerja yang tertulis dan terekam 

dengan baik. 

4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan 

pendidikan dengan menggunakan standar sebagai 

tolak ukur pencapaian 

5. Kualifikasi pelaksana SOP Seluruh pelaksana standar adalah semua unit kerja di 

INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR Jakarta 
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6. Referensi 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. PP No. 19 Tahun 2005  tentang Standar Nasional 

Pendidikan  

3. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan 

4. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

5. PermendInstitut Komunikasi & Bisnisud RI No. 50 

Tahun 2014 tentang SPM Pendidikan Tinggi 

6. Permenristekdikti N0. 44 Tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

7.  Catatan 1. Renstra INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR 

Jakarta 

2. Standar Kebijakan SPMI INSTITUT KOMUNIKASI & 

BISNIS-LSPR Jakarta 

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) 

4. Working Instrusction (WI) 

 

2.3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR 

Jakarta 

Evaluasi dilakukan guna melihat keselarasan arah SPMI. Kebijakan pelaksanaan SPMI 

dilakukan setiap empat tahun sekali berkesinambungan dengan evaluasi kurikulum 

INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR Jakarta. Sementara itu evaluasi pelaksanaan 

SPMI dilakukan setiap akhir semester agar dapat melihat hasil dari implementasi. 

Evaluasi implementasi dilakukan secara bersamaan baik akademik maupun non 

akademik. Kegiatan lain adalah audit mutu baik internal maupun eksternal untuk 

mengukur apabila terdapat gap dalam mutu yang ingin dicapai. Cakupan evaluasi 

dalam satu siklus adalah sebagai berikut: 

1. Evaluasi pada kebijakan SPMI sebagai dasar dari penentuan arah dan mutu yang 

dicapai. Proses evaluasi memasukan peraturan perundangan yang berlaku, 

perkembangan visi, misi, serta pencapaian Renstra. 
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2. Dokumen manual mutu yang berlaku di INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR 

Jakarta termasuk pelaksana prosedur juga menjadi bagian dari evaluasi. 

3. Capaian standar SPMI harus dapat terukur atau memiliki nilai yang disepakati 

bersama. Setiap target yang ditentukan mengacu pada standar yang telah 

ditentukan sebagai acauan pencapaian kinerja dari setiap individu, unit kerja, dan 

INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR Jakarta secara keseluruhan.  

4. Setiap standar harus mencakup satandar masukan (input), proses, dan luaran 

(output) yang dapat terukur secara kuantitatif dan analisa secara kualitatif.Audit 

internal merupakan audit kepatuhan yang dilakukan secara internal pada semua 

unit kerja. 

5. Evaluasi Diri dilakukan oleh unit pelaksana baik akademik maupun non akademik. 

6. Rumusan dari tindak perbaikan dan pencegahan didasari dari temuan hasil 

kegiatan monitoring dan audit mutu internal yang dilakukan. 

7. Audit mutu internal harus bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program dan 

kegitatan yang sesuai dengan rencana, prosedur yang benar, dan arah pencapaian. 

 

Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan pada implementasi SPMI adalah 

sebagai berikut: 

1. Audit internal dilakukan baik dalam kegiatan akademik mapun non akademik yang 

wajib dilakukan. 

2. Audit internal dilakukan setiap akhir semester, minimal satu tahun di bawah 

kordinasi kantor penjaminan mutu. 

3. Cakupan audit didasari dari hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri. Hasil 

audit yang digunakan baik hasil audit internal maupun eksternal 

4. Pengajuan audit internal dilakukan oleh kepala Lembaga Penjaminan Mutu kepada 

CEO INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR Jakarta dan berkordinasi dengan Rektor. 

5. Penentuan auditor dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dengan memilih 

personal yang telah mendapat kewenangan dan pendidikan mengenai proses audit 

internal. Setiap auditor internal yang dianggap mampu telah melalui pelatihan dan 

diberikan sertifikat yang diterbitkan oleh CEO INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-

LSPR Jakarta. 
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6. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin 

unit kerja dan dilaporkan kepada jenjang di atasnya sebagai bentuk persetujuan. 

7. Laporan hasil audit mutu internal harus terdistribusi dengan baik kepada unit yang 

terkait dan dapat diakses dengan mudah. 

8. Mekanisme penyampaian hasil audit adalah melalui dokumen yang telah 

disediakan dan didistribusikan berdasarkan unit kerja yang terkait. 

9. Rincian pelaksanaan audit mutu internal diuraikan pada SOP. Hasil audit dapat 

berupa: 

a. Pelaksanaan sesuai standar 

b. Pelaksanaan melampaui standar 

c. Pelaksanaan belum mencapai standar 

d. Pelaksanaan menyimpang dari standar 

 

Berikut adalah Tabel Manual Evaluasi Standar SPMI INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-

LSPR Jakarta 

 

MANUAL EVALUASI (PELAKSANAAN) STANDAR SPMI INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-

LSPR Jakarta 

1. Tujuan Manual Untuk melakukan penilaian pelaksanaan standar di 

INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR Jakarta 

2. Luas Lingkup Manual dan 

Penggunaannya 

Manual ini berlaku: 

1. Ketika pelaksanaan isi standar memerlukan 

pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus 

menerus. 

2. Untuk semua standar 

3. Definisi istilah 1. Evaluasi adalah kegiatan yang membandingkan 

antara luaran kegiatan, pemenuhan standar/ukuran 

yang terdiri atas standar Nasional Pendidikan Tinggi 

dan standar Perguruan Tinggi 

2. Pemantauan/monitoring adalah mengamati suatu 

proses/kegitan dengan mkasud mengethaui apakah 
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proses berjalan sesuai dengan apa ayng diharuskan 

dalam isi standar 

3. Pemeriksaaan adalah mengecek/ mengaudit secara 

detail semua aspek penyelenggaraan pendidikan 

yang dilalukan secara berkala untuk mencocokan 

kepatuhan pada sistem yang diberlakukan. 

4. Langkah-langkah atau 

prosedur 

1. Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya 

harian, mingguan, bulanan, atau semester terhadap 

pelaksanaan isi standar. Pemantauan dapat 

dilakukan secara fisik maupun dokumen. 

2. Catat atau dokementasikan termuan berupa 

penyimpanan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya 

dari kegiatan yang tidak sesuai standar. Termasuk 

bila ada ketidaklengkapan dokumen. 

3. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab 

terjadinya penyimpangan atau bisa bila dianggap 

gagal dalam pencapaian. 

5. Kualifikasi pelaksana SOP 1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang 

diatur oleh standar. Termasuk yang secara eksplisit 

disebutkan dalam standar. 

2. Lembaga Penjaminan Mutu sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

6. Referensi 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang SIstem Pendidikan 

Nasional 

2. PP No. 19 Tahun 2005  tentang Standar Naisonal 

Pendidian  

3. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan 

4. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

5. PermendInstitut Komunikasi & Bisnisud RI No. 50 

Tahun 2014 tentang SPM Pendidikan Tinggi 
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Permenristekdikti N0. 44 Tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

7.  Catatan 1. Standar Mutu 

2. SOP Audit 

3. Formulir Evaluasi Diri 

4. Formulir temuan hasil pemeriksaan/audit 

2.4. Manual Pengendalian (pelaksanaan) Standar SPMI INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-

LSPR Jakarta 

Standar yang telah ditetapkan harus melewati proses pengendalian guna memastikan 

bahwa pelaksanaan program serta pencapaiannya sesuai dengan yang ditentukan. 

Perubahan pada standar hanya diperbolehkan melalui mekanisme: 

1. Analisis masalah yang timbul 

2. Pencapaian target baru 

3. Perubahan struktur yang mempengaruhi alur proses 

4. Penyesuaian dengan visi, misi dan tujuan INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR 

Jakarta 

 

Pada tahapan pengendalian kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan aspek 

penting yang dapat memastikan kesesuaian standar. Hasil dari pemantauan dapat 

digunakan oleh pemimpin unit untuk mengendalikan standar yang telah ditentukan. 

Tahapan dalam pemantuan mencakup: 

1. Pemantuan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar 

2. Upaya perbaikan 

3. Pengembangan dan peningkatan standar 

Ketiga tahapan tersebut merupakan siklus yang mewujudkan perbaikan dan 

peningkatan berkelanjutan sesuai dengn konsep Kaizen. 

 

 

 

 

 

2. Upaya 
Perbaikan 

3. Audit 
Mutu  

1. 
Evaluasi 

Diri 

4. Solusi 
dan hasil 

perbaikan 

5. 
Peningkat

an 
standar 
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Berikut ini adalah tabel manual pengendalian standar SPMI INSTITUT KOMUNIKASI & 

BISNIS-LSPR Jakarta 

 

          MANUAL PENGENDALIAN (PELAKSANAAN) STANDAR SPMI INSTITUT KOMUNIKASI & 

BISNIS-LSPR Jakarta 

1. Tujuan Manual Untuk mengendalikan pelaksanaan standar hingga 

isi standar di INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR 

Jakarta 

2. Luas Lingkup Manual dan 

Penggunaannya 

Manual ini berlaku: 

1. Ketika pelaksanaan isi standar memerlukan 

pemantauan atau pengawasan, pengecekan 

atau pemeriksaaan dan evaluasi secara rutin 

dan terus menerus. 

2. Untuk semua standar 

3. Definisi istilah 1. Pemantauan/monitoring adalah mengamati 

suatu proses/kegaitan dengan maksud 

mengetahui apakah proses berjalan sesuai 

dengan prosedur yang tetapkan dan sesuai 

standar 

2. Pemeriksaan adalah mengecek/mengaudit 

secara detail semua aspek penyelenggaraan 

pendidikan secara berkala. Fungsinya melihat 

kepatuhan pada sistem yang mengacu pada 

standar. 

4. Langkah-langkah atau 

prosedur 

1. Lakukan pemantauan secara periodik pada 

setiap akhir semester terhadap pelaksanaan isi 

standar dalam setiap proses penyelenggaraan 

pembelajaran. 

2. Catat atau dokementasikan temuan berupa 

penyimpanan, kelalaian, kesalahan, atau 
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sejenisnya dari kegiatan yang tidak sesuai 

standar. Termasuk bila ada ketidaklengkapan 

dokumen (SOP, WI, formulir, dsb) 

4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab 

terjadinya penyimpangan atau bisa bila 

dianggap gagal dalam pencapaian. 

5. Ambil tindakan korektif terhadap setiap 

pelanggaran/penyimpangan isi standar. 

6. Catat dan dokumentasikan semua tindak 

korektif yang diambil. 

7. Pantau secara terus menerus efek dari 

tindakan korektif yang diambil. 

8. Buat laporan tertulis secara periodik tentang 

semua hal yang menyangkut pengendalian 

standar. 

9. Laporkan hasil pengendalian kepada pimpinan 

unit kerja dan Warek 1 disertai saran atau 

rekomendasi 

5. Kualifikasi pelaksana SOP Lembaga Penjaminan Mutu 

6. Referensi 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional 

2. PP No. 19 Tahun 2012 tentang Standar 

Nasional Pendidikan 

3. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi 

4. Pedoman SPM PT Kemristekdikti Dirjen 

Belmawa Dir. Penjamu 2016 

7.  Catatan 1. Standar Mutu 

2. SOP Audit 

3. Formulir Evaluasi Diri 

4. Formulir temuan hasil pemeriksaan/audit 
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2.5. Manual Peningkatan Standar SPMI INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR Jakarta 

Penjaminan mutu diimplementasikan dengan siklus berkelanjutan: 

1. Penetapan manual mutu 

2. Penetapan standar mutu 

3. Pemantuan dan audit mutu internal 

4. Pelaksanaan evaluasi diri secara sistematis dan berkala 

5. Penyusunan rekomendasi tindakan perbaikan (rumusan koreksi) 

6. Pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan 

 

Pencapaian standar mutu yang telah ditetapkan melalui SPMI memiliki dua prinsip 

utama,yaitu: peningkatan proses yang berkesinambungan (continous improvement) 

dan peningkatan standar mutu (sustainable quality). Impelementasi kedua prinsip 

tersebut ditrejemahkan dalam siklus PPEPP yang nampak dalam gambar berikut: 

 

Gambar 2: Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) akan menghasilkan 

Kaizen atau Continous Quality Improvement mutu di INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR Jakarta. 

 

Penerapan PPEPP secara konsisten guna mewujdkan perbaikan terus menerus pada 

mutu pendidikan di INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR Jakarta. 

Berikut ini adalah tabel manual peingkatan standar SPMI INSTITUT KOMUNIKASI & 

BISNIS-LSPR Jakarta 
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MANUAL PENINGKATAN STANDAR SPMI INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR 

Jakarta 

1. Tujuan Manual Untuk meningkatkan mutu setiap standar pada saat 

berakhir siklus masing-masing standar secara 

berkelanjutan.  

2. Luas Lingkup Manual dan 

Penggunaannya 

Manual ini berlaku: 

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar berakhir 

pada satu siklus dan diperlukan peningkatan 

selanjutnya. 

2. Untuk semua standar 

3. Definisi istilah 1. Pengembangan/peningkatan adalah upaya 

memperbaiki mutu dari isi standar, secara 

periodik, dan berkelanjutan 

2. Siklus standar adalah durasi suatu standar 

sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya 

3. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi 

standar didasarkan pada: 

 Hasil pelaksanaan isi standar pada wamtu 

sebelumnya 

 Perkembangan situasi dan kondisi serta 

tuntuan kebutuhan dari stakeholder 

4. Langkah-langkah atau 

prosedur 

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar. 

2. Evaluasi isi standar bersama-sama dengan unit 

terkait atau pihak lain yang berkepentingan. 

3. Lakukan revisi isi standar sehingga menjadi 

standar baru 

4. Penyesuaian standar bagi peningkatan harus 

mengacu pada prosedur yang berlaku. 

5. Kualifikasi pelaksana SOP Lembaga Penjaminan Mutu 

6. Referensi 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional 
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2. PP No. 19 Tahun 2012 tentang Standar 

Nasional Pendidikan 

3. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi 

4. Pedoman SPM PT Kemristekdikti Dirjen 

Belmawa Dir. Penjamu 2016 

7.  Catatan 1. SOP, WI, dan formulir Standar Mutu 

2. SOP Audit 

3. Formulir Evaluasi Diri 

4. Formulir temuan hasil pemeriksaan/audit 
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BAB III 

CAKUPAN MANUAL SPMI INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR Jakarta 

3.1. Definisi 

a. Mutu pedidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggara dengan 

standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan 

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. 

b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk 

meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 

c. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan 

mutu yang dilakukan oleh setiap perguruan tinggi secara otonom guna 

menyelenggarkan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 

d. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui 

akreditasi guna tentukan kelayakan dan tingkat capaian mutu pada perguruan 

tinggi. 

e. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan Standar Nasional Pendidikan 

ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian 

kepada Masyarakat. 

f. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang ditetapkan oleh 

perguruan tinggi yang diharapkan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

g. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan 

tinggi. 

h. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT 

adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan 

mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri. 

i. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, 

pandangan dari institusi tentang sesuatu hal. 



 

 25 

j. Kebijakan SPMI adalah pemikiran sikap, pandangan perguruan tinggi mengenai 

SPMI yang berlaku di INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR Jakarta. 

k. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tetang bagaimana 

menjalankan atau melaksanakan SPMI. 

l. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, 

mengenai sesuatu yang harus dicapai. 

m. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam perguruan tinggi yang secara 

periodik digunakan untuk menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama 

kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya. 

n. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir semester yang dilakukan oleh auditor 

internal perguruan tinggi untuk melaksanakan SPMI dan mengevaluasi seluruh 

standar SPMI yang telah dicapai oleh setiap unit. 

 

3.2. Kualifikasi Pejabat/pelaksana SPMI 

Kualifikasi pejabat/pelaksana SPMI adalah Lembaga Penjaminan Mutu yang berfungsi 

sebagai kordinator. Pada pelaksanaannya akan melibatkan CEO INSTITUT KOMUNIKASI 

& BISNIS-LSPR Jakarta dan semua unit di bawahnya. 

 

3.3. Langkah-langkah SPMI INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LPSR Jakarta 

Merupakan cakupan penjaminan mutu yang meliputi: 

a. Tata pamong (governance) 

b. Pengelolaan 

c. Sumber daya manusia (tenaga pendidik dan kependidikan 

d. Prasarana dan sarana 

e. Pembiayaan 

Seluruh pemenuhan standar, prosedur, dan pelaksanaan merupakan kegiatan inti dari 

lembaga penjaminan mutu yang memiliki tujuan peningkatan serta pencapaian 

keunggulan INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR Jakarta. Penerapan sistem 

penjaminan mutu meliputi aspek mutu akademik dan mutu non akdemik atau 

administrasi yang mengacu pada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu.  Fokus dan 

prioritas implementasi sistem penjaminan mutu akademik dalam hal ini memiliki 
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tujuan pemenuhan Tri Dharma Perguran Tinggi tanpa mengesampingkan aspek 

administrasi sebagai pendukung dari terciptanya good university governance. 

 

3.4. Acuan Standar SPMI INSTITUT KOMUNIKASI & BISNIS-LSPR Jakarta 

Berdasarkan PermendInstitut Komunikasi & Bisnisud No.49 tahun 2014 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nasional 

menetapkan 24 (duapuluh empat) standar SPMI yaitu: 

a. Standar Nasional Pendidikan 

b. Standar Nasional Penelitian 

c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.  

Ketiga standar tersebut dikembangkan menjadi lebih terperinci dan terarah yaitu: 

a. Standar akademik 

1. Standar kompetensi lulusan 

2. Standar isi pembelajaran 

3. Standar proses pembelajaran 

4. Standar penilaian pembelajaran 

5. Standar tenaga pendidik dan kependidikan 

6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran.  

b. Standar Nasional Penelitian  

1. Standar hasil penelitian 

2. Standar isi penelitian 

3. Standar proses penelitian 

4. Standar penilaian penelitian 

5. Standar peneliti 

6. Standar sarana dan prasarana 

7. Standar pengelolaan penelitian 

8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 

c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat 

2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat 

3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat 

4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat 
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5. Standar peneliti 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 

 

Seluruh standar yang ditentukan menjadi landasan penyusunan standar oleh unit kerja 

sesuai fungsinya masing-masing. Kriteria standar harus minimal sama atau lebih tinggi 

dari standar yang ditetapkan oleh Kemenristekdikti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	PRAKATA
	Visi

