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Sudah terdapat

dokumen namun

belum

dilaksanakan

dalam siklus

(PPEPP) yang 

utuh di STIKes

CHMK maupun

STKIP CBN

Pelatihan dan

pendampingan

penyusunan Dokumen

SPMI dan ToT Auditor 

AMI oleh Unika Atma

Jaya Jakarta. 

(Menghasilkan

dokumen SPMI sesuai

24 SN Dikti dan 8 

Orang Auditor 

bersertifikat)

Menjalankan SPMI 

dengan siklus

yang utuh sambil

merancang

standar turunan

untuk peningkatan

kualitas

STIKes CHM-K dan

STKIP CBN resmi

bergabung (merger) 

menjadi Universitas

Citra Bangsa (UCB). 

Kendala pada proses

migrasi data 

sehingga

pelaksanaan siklus

PPEPP tertunda

LPM (UCB) 

berkomitmen untuk

menjalankan SPMI 

dengan siklus yang 

utuh dimulai dengan

mengadakan

pelatihan SPMI/AMI 

bagi dosen-dosen
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KEBIJAKAN



Manfaat

• Menjelaskan kepada para pemangku

kepentingan internal PT (Pimpinan, 

Dosen, Karyawan, dan Mahasiswa) 

tentang garis besar SPMI

• Memberikan dasar bagi penyusun dan

penetapan dokumen Manual SPMI,

Dokumen Standar SPMI, dan formulir

SPMI

• Membuktikan bahwa SPMI di PT

terdokumentasi dengan baik

Dimensi

• Dokumen Kebijakan SPMI disusun dan ditetapkan

dengan keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi.

• Dokumen Kebijakan SPMI harus disetujui

Badan Hukum Penyelenggara.

• Dokumen

Kebijakan

SPMIharusmemperoleh persetujuan

senat Perguruan Tinggi.Garis Besar Isi

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi

2. Latar Belakang Perguruan Tinggi

menjalankan SPMI.

3. Luas lingkup Kebijakan SPMI (misal: 

akademik & nonakademik).

4. Daftar dan Definisi Istilah dalam

dokumen SPMI

5. Garis besar isi antara lain:

6. Informasi singkat tentang dokumen

SPMI lain yaitu Manual SPMI,  

Standar SPMI, dan Formulir SPMI.

7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan

berbagai Dokumen Perguruan Tinggi

lain (misal: Statuta, Renstra).

Definisi

Dokumentasi tertulis berisi garis besar penjelasan
tentang bagaimana suatu PT merancang, dan

mengimplementasikan SPMI dalam
penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga

terwujud budaya mutu pada PT tersebut

a) Tujuan dan Strategi SPMI

b) Prinsip atau Azas

Pelaksanaan SPMI 

Manajemen SPMI (PPEPP).

c) Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI (termasuk struktur

d) organisasi, dan tata kelola SPMI)

e) Jumlah dan nama semua Standar Dikti dalam SPMI.

Kebijakan



Isi Buku/Dokumen
Kebijakan

• LOGO PT, nama PT, Nomer dokumen,
waktu kebijakan diberlakukan, edisi
dan / atau revisi kebijakan (bila ada),
halaman

• Identitas dokumen

• Pihak yang terlibat dalam:

• Perumusan

• Persetujuan

• Penetapan

• Pengendalian



Isi Buku/Dokumen Kebijakan
(Lanjutan)

Bagian I

Bagian II

Bagian III

Bagian IV

Bagian V
visi, misi, tujuan PT dan

nilai PT, dan / atau sejarah

singkat serta prestasi PT  

(bila perlu)

latar belakang atau alasan  

mengapa PT menjalankan

SPMI

uraian tentang daftar dan

definisi berbagai istilah yang 

dipakai dalam semua

dokumen SPMIluas lingkup kebijakan

SPMI,  misal SN DIKTI dan

Standar Dikti

uraian tentang garis besar

kebijakan SPMI pada PT 

yang bersangkutan. 



• Bagian V: uraian tentang garis besar 
kebijakan  SPMI pada PT yang
bersangkutan:

• Tujuan SPMI

• Strategi SPMI
• Prinsip atau asas-asan yang menjadi landasan PT dalam

melaksanakan SPM

• Manajemen SPMI disertai ilustrasi, diagram atau 
sejenisnya  bila dipandang perlu.

• Unit atau pejabat khusus sebagai penanggung jawab  
pelaksanaan SPMI, termasuk struktur organisasinya,

tugas  pokok dan fungsi organisasi,
hubungan atau mekanisme  kerja
antaraunit tersebut dengan unit atau pejabat 

struktural  lain pada semua aras dalam PT.

• Jumlah dan nama semua standar dalam SPMI,
uraikan  secara ringkas dan jelas terutama 

standar dan cakupan  standar



Isi Buku/Dokumen
Kebijakan(Lanjutan)

Bagian VIII

Bagian VII

Bagian VI

Informasi singkat tentang dokumen

tertulis lain yaitu Manual SPMI 

(Prosedur Mutu),  Standar SPMI, dan

Formulir SPMI yang ditulis terpisah

namun menjadi kesatuan dengan

dokumen Kebijakan SPMI

Cross-reference dokumen

Kebijakan dengan berbagai

dokumen tertulis SPMI 

lainnya dan/atau dengan

publikasi PT lainnya

misalnya Statuta, Renstra.Daftar Pustaka (bila

diperlukan….)



https://lpm.ucb.ac.id/dokumen-spmi/



MANUAL



Manual SPMI :

• Adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk  praktis 
mengenai cara, langkah atau  prosedur tentang 
bagaimana Standar Dikti  suatu PT ditetapkan, 
dilaksanakan, dievaluasi pelaksanaannya, 
dikendalikan pelaksanaannya, ditingkatkan mutunya  
secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak  yang 
bertanggung jawab untuk  melaksanakan pada semua 
aras dalam PT



Manfaat Manual SPMI :
1. Panduan bagi para pejabat struktural dan/atau

unit khusus SPMI maupun dosen serta non
dosen, dalam melaksanakan SPMI sesuai
dengan wewenang dan tugas masing-masing  untuk 
mewujudkan budaya mutu.

2. Petunjuk bagaimana kriteria, standar, tujuan,
atau cita- cita PT yang ditetapkan dalam
berbagai standar mutu dapat dicapai dan  ditingkatkan 
mutunya secara berkelanjutan

3. Bukti tertulis bahwa SPMI pada PT yang
bersangkutanmemang benar dapat (telah siap)  dilaksanakan



Manual SPMI berkaitan dengan  

pentahapan SPMI :
1. Tahap Penetapan Standar : Tahap ketika

seluruh standar dirancang, dirumuskan, hingga  disahkan oleh 
pihak yang berwenang pada PT

2. Tahap Pelaksanaan Standar: Tahap ketika isi
seluruh standar mulai dilaksanakan untuk
dicapai atau diwujudkan oleh semua pihak yang  
bertanggungjawab untuk itu.

3. Tahap Evaluasi (Pelaksanaan) Standar : Tahap
ketika pihak yang bertanggungjawab
mengevaluasi pelaksanaan standar melakukan
pemantauan terhadap ketidaksesuaian/  penyimpangan 
terhadap pelaksanaan standar.



Manual SPMI berkaitan dengan  

pentahapan SPMI :

4. Tahap Pengendalian (Pelaksanaan)  Standar :Tahap 
ketika pihak yang  bertanggungjawab harus melakukan 
korektif  bila terjadi ketidaksesuaian/ penyimpangan  
terhadap pelaksanaan standar

5. Tahap Peningkatan Standar :Tahap ketika  isi satu, 
beberapa, atau seluruh standar  harus ditingkatkan 
mutunya secara berkala



B. Pelaksanaan Standar Dikti(P)

• Esensi tahap pelaksanaan Standar Dikti : PT  menjalankan 

setiap Standar Dikti yang telah  dinyatakan secara tertulis dalam 

dokumen SPMI  sehingga Standar Dikti tersebut dapat dipenuhi.

• Akan diuraikan :

• Pihak yang melaksanakan Standar Dikti (audience).

• Bagaimana pelaksanaan Standar Dikti.



Garis Besar Isi Dokumen/Buku  Manual 

SPMI :
1. Tujuan dan maksud Manual SPMI.

2. Luas lingkup Manual SPMI.
a)
b)
c)

d)

e)

Manual Penetapan Standar Dikti;  Manual 
Pelaksanaan Standar Dikti;
Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar
Dikti;
Manual Pengendalian (Pelaksanaan)  Standar
Dikti;
Manual Peningkatan Standar Dikti.

3. Rincian tentang hal yang harus  
dikerjakan.



Garis Besar Isi Dokumen/Buku  Manual 

SPMI :
1. Pihak yang bertanggungjawab mengerjakan sesuatu.

2. Uraian pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai

Manual SPMI.

3. Uraian bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus  dilaksanakan.

4. Rincian formulir/borang/proforma yang harus dibuat

dan digunakan sebagai bagian dari manual SPMI.

5. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam  Manual SPMI



Urutan Bab Manual SPMI  (dalam 
latihan ini)

Bab 1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran PT

Bab 2. Tujuan dan Maksud Manual SPMI.

Bab 3. Luas Lingkup Manual SPMI
a. Manual Penetapan Standar Dikti;

b. Manual Pelaksanaan Standar Dikti;

c. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

d. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti;

e. Manual Peningkatan Standar Dikti.

Bab 4.

• Rincian tentang hal yang harus dikerjakan.

• Pihak yang bertanggungjawab mengerjakan sesuatu.

• Uraian pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai Manual SPMI.

• Uraian bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus  dilaksanakan.

Bab 5
• Rincian formulir/borang/proforma yang harus dibuat dan  digunakan sebagai bagian dari manual

SPMI
• Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam Manual

SPMI



Pembagian TugasTerkait  Manual SPMI

Subjek Standar Pelaksanaan
Standar

Evaluasi  
Pelaksanaan  

Standar

Pengendalian  
Pelaksanaan  Standar

Peningkatan
Standar

Senat

Rektorat

Dekanat

Prodi

LPM

LPPM

BAA

BAK

Dosen



Manual SPMI (PPEPP)

Tahapan SPMI Pihak yang terkait Kegiatan yang
dilakukan

Dokumen

Penetapan Rektorat

Senat

LPM

dst

Pelaksanaan Rektorat

Prodi

Dst.

Evaluasi Pelaksanaan LPM

Dst.

Pengendalian  

Pelaksanaan

Rektorat

LPM

Peningkatan Standar Rektorat

LPM

Dst.



Proses Penyusunan Manual SPMI
1. Didahului dengan penyusunan Standar Dikti.

2. Memahami siklus PPEPP untuk tiap Standar Dikti

3. Memahami struktur organisasi dan deskripsi kerja.

4. Penentuan langkah-langkah/prosedur untuk  masing-masing 
manual yang meliputi PPEPP  (bagaimana melaksanakannya), 
termasuk siapa  yang melaksanakan, berikut durasi/waktunya.

5. Sangat dianjurkan sekaligus menentukan dokumen  yang harus ada 
dan merancang form terkait.



Pedoman Menulis Manual SPMI
• Sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut :

1. Tulis secara jelas, ringkas padat, dengan
bahasa sederhana (lugas, hemat kata, kalimat  aktif pendek 
namun utuh/lengkap).

2. Sebagai sebuah petunjuk praktis cara mengerjakan
sesuatu, penulisan manual harus konsisten,
sistematis, koheren, dan logis, seperti misalnya
jelas menguraikan langkah demi langkah, tahap
demi tahap, secara kronologis ataupun sekuensial.

3. Dalam menulis manual, penulis harus
memposisikan diri sebagai pihak pemakai  manual tersebut



Pedoman Menulis Manual SPMI
4. Manual selalu berkaitan erat dengan kebijakan

dan standar, sehingga ini perlu disebutkan secara  eksplisit dalam 
setiap manual.

5. Buatlah tampilan sedemikian rupa agar terlihat
menarik dengan misalnya, menggunakan kertas
berkualitas tinggi, ilustrasi dengan
gambar/bagan/diagram yang dibuat berwarna, dan  dicetak secara
profesional.

6. Edit draf manual untuk mengoreksi, antara lain tata
bahasa, gaya bahasa, kohesi, kejelasan, dan  ketepatan 
pemilihan kata

7. Terbitkan dan distribusikan manual secara efektif
agar mudah dan cepat diperoleh semua pihak
yang berkepentingan



STANDAR



• keberadaan Standar Dikti, yang  
berfungsi sebagai tolok ukur untuk  
menilai mutu penyelenggaraan  
pendidikan tinggi

• Karenanya, Pelaksanaan SPMI pada  
suatu PT menyebabkan PT harus  
bekerja berdasarkan Standar Dikti  
yang telah ditetapkan

Inti SPMI:





(ayat 1)

Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah
satuan standar yang meliputi Standar Nasional

Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, 
dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. 

Apa itu SN-Dikti??
Permendikbud No. 3 Tahun 2020

(ayat 2)

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria

minimal tentang pembelajaran pada jenjang

pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia





Garis Besar Isi Dokumen/Buku Standar SPMI

1. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak

menimbulkan multi tafsir)

Rasionale Standar SPMI (alasan penetapan standar

tersebut )

Pernyataan Isi Standar SPMI (misal: mengandung unsur

A,B,C, dan D)

Strategi Pencapaian Standar SPMI (apa/bagaimana

mencapai standar)

Indikator Pencapaian Standar SPMI (apa yang

diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan

target pencapaian)

Interaksi antar Standar SPMI;

Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI.

ISI

2.
Dokumen/

Buku

Standar

SPMI

3.

4.

5.

6.
7.



Dokumen Standar dalam SPMI

Unsur                                                        Deskripsi

1 Visi & Misi PT

2. Rasionale

3 Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar

4 Definisi Istilah

5 Pernyataan Isi Standar

6 Strategi

7 Indikator

8 Dokumen terkait

9 Referensi



PENGERTIAN TENTANG STANDAR

➢ Pernyataan tertulis yang berisi salah satu dari dua hal berikut ini:

a. spesifikasi atau rincian tentang sesuatu hal khusus, yang 

memperlihatkan sebuah tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria, ukuran, 

patokan, pedoman → formula KPI (Key Performance Indicators)

b. perintah agar melakukan sesuatu untuk mencapai atau memenuhi

spesifikasi dalam huruf a di atas → formula ABCD



PERUMUSAN & ANATOMI STANDAR

1. Perumusan Standar dengan FORMULA KPI 

Perumusan standar memenuhi unsur sbb:

•

•

Subyek: subyek yang akan ditetapkan standar/spesifikasi/kriteria/patokan.

Spesifikasi: hal-hal yang harus dipenuhi oleh subyek berupa standar/spesifikasi/kriteria/ 

patokan.

Lazimnya, KPI merupakan satu paket kesatuan yang terdiri:

a. Indicators: tentang apa yang akan diukur/dicapai

b. Measures: tentang bagaimana pengukuran/pencapaian akan dilaksanakan

c. Targets: tentang apa hasil yang diinginkan.



PERUMUSAN & ANATOMI STANDAR

2. Perumusan Standar dengan FORMULA ABCD

Formula standar memenuhi unsur sbb:

• Audience (A): subyek yang harus melakukan sesuatu; atau
pihak yang harus melaksanakan dan mencapai isi standar.

• Behaviour (B): apa yang harus dilakukan, diukur / dicapai
dibuktikan.

Competence (C): kompetensi / kemampuan / spesifikasi /
target / kriteria yang harus dicapai.

Degree (D): tingkat / periode / frekuensi / waktu

/

•

•

Unsur B, C, dan D dalam banyak hal mirip dengan Key
Performance Indicator (KPI).



RUMUSAN & ANATOMI STANDAR dengan FORMULA

KPI dan ABCD (ex.1)

• Dekan dan Ketua Jurusan (A) melakukan rekrutasi,
pembinaan dan pengembangan dosen tetap secara
bertahap (B) agar tercapai rasio dosen-mahasiswa
sebesar 1:20 (C) paling lambat akhir tahun 2025 (D).

–

–

Indicators: rasio dosen – mahasiswa.

Measures: membandingkan jumlah total dosen tetap dan total mahasiswa.

Target: rasio dosen-mahasiswa: 1 : 20 pada akhir tahun 2025.–



RUMUSAN & ANATOMI STANDAR dengan
FORMULA ABCD dan KPI (ex.2)

Setiap Dosen (A) harus hadir memberi kuliah•
untuk matakuliah yang diasuhnya (B) minimal 14x (C)

–

–

Indicators: kehadiran dosen dalam perkuliahan.

Measures: mendata isi Daftar Hadir Dosen atau Berita
Acara Perkuliahan dosen di setiap kelas untuk setiap
matakuliah yang diasuhnya.

Target: minimal 14x per semester.–

dalam setiap semester (D).



RUMUSAN & ANATOMI STANDAR dengan FORMULA

ABCD dan KPI (ex. 3)

• Setiap fakultas (A), paling lambat tahun 2030 (D), harus
memiliki staf dosen tetap (B) dengan kualifikasi
akademik minimal S3 dan berpangkat Lektor, minimal
80% dari jumlah total dosen tetap (C).

– Indicators: jumlah dosen tetap dengan gelar minimal S3 

dan pangkat Lektor.

Measures: mendata jumlah seluruh dosen tetap dengan

identitas lengkap yang menunjukkan pendidikan terakhir, 

tahun penyelesaian pendidikan terakhir, dan jenjang

kepangkatan.

Target: 80% jumlah dosen tetap bergelar Doktor dan

berpangkat Lektor pada akhir tahun 2030.

–

–



Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Kepala LPM, dan Kepala Program Studi

(A) memastikan proses pembelajaran mencakup krakteristik, perencanaan,

pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa (B) berdasarkan

standar KKNI dan Visi, Misi program studi serta Universitas Citra Bangsa (C) yang

dievaluasi tiap 2 tahun (D).

RUMUSAN & ANATOMI STANDAR dengan FORMULA

ABCD dan KPI (ex. 4) (diambil dari pernyataan standar Proses
Pembelajaran)

-Indicators: proses pembelajaran mencakup krakteristik, perencanaan,

pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa (B)

-Measures: memastikan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan berdasarkan

standar KKNI dan Visi, Misi program studi serta Universitas Citra Bangsa (C)

-Target: dievaluasi setiap 2 tahun (D).



PEDOMAN MENETAPKAN STANDAR (1)

Dalam menetapkan setiap standar, PT hendaknya:•

a. Menjadikan peraturan perundang-undangan (mulai
dari UU, PP, Peraturan Menteri) dan peraturan
internal sebagai rambu-rambu yang harus ditaati.

Mempelajari dan menginternalisasi SN-Dikti sebagai kriteria
minimal.

Menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan institusi sebagai acuan dan

sumber inspirasi.

b.

c.

d. Memperhatikan masukan dan saran dari pemangku
kepentingan eksternal PT yaitu pengguna lulusan,
asosiasi profesi, alumni, orang tua / wali mahasiswa,
dan masyarakat luas, sebagai bahan pertimbangan.



PEDOMAN MENETAPKAN STANDAR (2)

Melibatkan pemangku kepentingan internal PTe.
seperti dosen, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa.

Menggunakan berbagai standar dalam SPMI dari PT 
terkemuka, lembaga akreditasi PT yang kredibel, atau
asosiasi beberapa PT, baik dari dalam maupun luar
negeri, dan publikasi tentang SPM Dikti yang diterbitkan
oleh Kemendikbud– RI, hanya sebagai contoh atau
sumber inspirasi.

f.



SN DiktiSN Dikti

SN DiktiSN DiktiSN Dikti

Standar Dikti

SN Dikti

Standar Dikti

SN Dikti

Standar Dikti

SN Dikti        SN Dikti

SN DiktiSN DiktiSN Dikti

Penetapan Standar Pendidikan TinggiP oleh Perguruan Tinggi

Ditetapkan
Perguruan
Tinggi

Standar Dikti
(Melampaui SN Dikti)

Visi Perguruan Tinggi
Permenristek
dikti No. 44
Tahun 2015

SN Dikti
(Standar Minimal)

Standar Dikti yang

ditetapkan oleh

Perguruan Tinggi yang

harus ‘melampaui’ SN

Dikti ditentukan oleh

Visi Perguruan Tinggi.

SN Dikti dapat

dilampaui sesuai

dengan

Visi Perguruan Tinggi

Standar Dikti

SN Dikti Std Dikti

Pengertian ‘melampaui’ atau ‘dilampaui’:

a. melebihi atau dilebihi secara ‘kuantitatif’, dan/atau

b. melebihi atau dilebihi secara ‘kualitatif

Standar

Turunan

Standar

Turunan

St
an

d
ar

D
ik

ti



Pelampauan SN-Dikti secara Kualitatif

(sering disebut juga pelampauan secara vertikal)

Pelampauan SN-Dikti secara kualitatif adalah jenis 
standar dengan kadar spesifikasi/ persyaratan/ kriteria 
yang lebih tinggi dari SN-Dikti

•

SN Dikti Standar Dikti

Masa dan beban belajar penyelenggaraan

program pendidikan paling lama 7 (tujuh) 

tahun akademik untuk program sarjana, 

program diploma empat/sarjana terapan, 

dengan beban belajar mahasiswa paling 

sedikit 144 (seratus empat puluh empat) 

sks;

Masa dan beban belajar penyelenggaraan

program pendidikan paling lama 5 (lima) 

tahun akademik untuk program sarjana, 

program diploma empat/sarjana terapan, 

dengan beban belajar mahasiswa paling 

sedikit 144 (seratus empat puluh empat) 

sks;



Standar Turunan

Standar turunan adalah standar-standar yang ditetapkan 
secara lebih spesifik pada level yang lebih rendah untuk 
menjamin terpenuhinya standar induk pada level yang lebih 
tinggi (lebih luas)

•

Standar Induk                                        Standar Turunan

- Standar penilaian pembelajaran      - Standar penyelenggaraan ujian tulis
- Standar penyelengaraan ujian praktek
- Standar pelaksanaan ujian skripsi

- Standar proses pembelajaran            - Standar penyelenggaraan perkuliahan
- Standar penyelenggaraan praktikum
- Standar penyelenggaraan field trip



Pelampauan SN-Dikti secara Kuantitatif

(sering disebut juga pelampauan secara horizontal)

• Pelampauan SN-Dikti secara kuantitatif adalah standar di
luar yang diatur dalam SN-Dikti

Misalnya, dalam SN Dikti tidak diatur standar kerjasama perguruan
tinggi; maka penetapan standar kerjasama perguruan tinggi oleh PT 
merupakan pelampauan terhadap SN-Dikti

Contoh lain:

•

•

–

–

–

Standar

Standar

Standar

penetapan visi – misi Jurusan

penerimaan mahasiswa baru

income generating



Urutan Bab Standar SPMI

• Bab 1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran PT

• Bab 2. Rasionale standar diperlukan

• Bab 3. Subyek/pihak yang terlibat

sesuai PPEPP

• Bab 4. Istilah teknis

• Bab 5. Pernyataan standar dan

indikator pencapaian

• Bab 6. Strategi

• Bab 7. Dokumen terkait

• Bab 8. Referensi yang digunakan



Pernyataan Standar & Indikator  Pencapaian

Pernyataan Standar Indikator Pencapaian

Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Kepala

LPM, dan Ketua Program Studi (A) memastikan

proses pembelajaran mencakup krakteristik,

perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran

dan beban belajar mahasiswa (B) berdasarkan

standar KKNI dan Visi, Misi program studi serta

Universitas Citra Bangsa (C) yang dievaluasi tiap

2 tahun (D)

1. Karakteristik Proses Pembelajaran

terdiri atas sifat interaktif, holistik, 

integratif, saintifik, kontekstual, 

tematik, efektif, kolaboratif, dan

berpusat pada mahasiswa. 

2. perencanaan proses pembelajaran

disusun untuk setiap mata kuliah dan

disajikan dalam rencana pembelajaran

(RPS) setiap semester

3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

bentuk interaksi antara dosen, 

mahasiswa, dan sumber belajar dalam

lingkungan belajar tertentu sesuai

dengan RPS pada setiap pertemuan



Pernyataan Standar, Indikator, dan  

Capaian Tahunan

No Pernyataan

Standar

Indikator Capaian Tahunan (%) Doku-

men

2019 2020 2021 2022 2023

1

2

3

4

5



Formulir / Borang SPMI

• Adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk

• mencatat/merekam hal atau informasi atau
• kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak
• terpisahkan dari Standar SPMI dan Manual  SPMI
• Terdapat berbagai macam formulir dengan
• peruntukan yang berbeda-beda sesuai
• dengan berbagai macam standar dalam  SPMI-PT

• Setiap standar membutuhkan paling sedikit satu  macam
formulir



Garis Besar Isi Dokumen/Buku  Formulir

SPMI
• Terdapat banyak macam maupun jumlah formulir SPMI
sesuai dengan peruntukan untuk setiap Standar Dikti.

• Dapat dipastikan bahwa setiap Standar Dikti  
membutuhkan berbagai macam formulir  sebagai alat untuk 
mengendalikan  pelaksanaan Standar Dikti, dan 
merekam  mutu hasil pelaksanaan Standar Dikti.



Fungsi Formulir/Borang SPMI

1. Alat untuk mencapai/memenuhi/  mewujudkan 
isi standar

2. Alat untuk memantau, mengontrol,  
mengendalikan, mengoreksi,  mengevaluasi 
pelaksanaan standar  SPMI.

3. Bukti otentik untuk mencatat/merekam,  pelaksanaan 
SPMI secara periodik.



Alternatif Penjilidan Dokumen



Alternatif Penjilidan Dokumen



Oleh-oleh untuk Kita
Masing-masing unit diWAJIBkan untuk membuat minimal 3 standar dan manual mutu turunan beserta

formulirnya yang digunakan di unit masing-masing, mengikuti format seperti yang dijelaskan dalam

materi ini. Hasil kerja dikirimkan melalui surel ke alamat lpmucb@gmail.com tanggal 3 Maret 2021



Write what you do, do what you 
write (ISO 9001)



THANK YOU


