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BAB I.  PENDAHULUAN 

 
1. 1. Latar Belakang 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kewajiban bagi seluruh 

Perguruan Tinggi yang berada di wilayah Republik Indonesia sesuai dengan amanat 

Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjmainan Mutu Internal dan 

Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN 

Dikti). Dalam peraturan tersebut mengamanahkan bahwa setiap perguruan tinggi 

diwajibkan melakukan penjaminan mutu internal dengan mengacu pada Standar 

Nasional Pendidikan, dengan menyusun Standar Internal Perguruan Tinggi (Standar 

Dikti). Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampauiStandar 

Nasional Pendidikan Pelaksanaan penjaminan mutu di Fakultas Teknologi Industri 

UNISSULA dimaksudkan untuk tercapainya visi, misi dan tujuan Fakultas Teknologi 

Industri UNISSULA dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan Fakultas 

Teknologi Industri UNISSULA baik internal maupun eksternal. 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berdasarkan pada 

karakteristik dan kekhasan Fakultas Teknologi Industri UNISSULA sendiri yang 

berlaku bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Fakultas Teknologi 

Industri Universitas Islam Sultan Agung. Penjaminan mutu akan berjalan efektif dan 

berkelanjutan apabila ada komitmen pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan untuk 

membuat dan menjalankan kebijakan SPMI. Kebijakan ini digunakan sebagai dasar bagi 

seluruh kegiatan di Fakultas Teknologi Industri UNISSULA dalam rangka mencapai 

visi yaitu sebagai universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi khaira 

ummah. 

Manual SPMI Fakultas Teknologi Industri UNISSULA merupakan 

dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur 

tentang bagaimana Standar Penjaminan Mutu ditetapkan, dipenuhi, dievaluasi dan 

ditingkatkan mutunya dalam berbagai Standar SPMI Fakultas Teknologi Industri 

UNISSULA secara berkelanjutan oleh seluruh komponen di lingkungan 

UniversitasIslam Sultan Agung sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing- 

masing. 
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1. 2. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan dan Sasaran Manual SPMI adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan arah serta landasan menetapkan setiap standar, melaksanakan setiap 

standar agar tercapai tujuannya, mengevaluasi pelaksanaan setiap standar, 

mengendalikan pelaksanaan setiap standar, dan meningkatkan mutu setiap standar 

secara berkelanjutan di seluruh unit kerja di lingkungan Fakultas Teknologi Industri 

UNISSULA. 

2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI 

yang berlaku di dalam lingkungan Fakultas Teknologi Industri UNISSULA. 

3. Landasan dan arah dalam menjalankan SPMI Fakultas Teknologi Industri UNISSULA 

secara sistematik dalam satu siklus utuh pada semua aras dalam perguruan tinggi. 
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BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN FAKULTAS 

TEKNOLOGI INDUSTRI UNISSULA 
 

 

2. 1. Visi Fakultas Teknologi Industri UNISSULA 

Menjadi Fakultas yang berkontribusi internasional pada tahun 2024 dalam 

penyelenggaraan pendidikan untuk membangun generasi khaira ummah, penelitian dan 

penerapan ilmu pengetahuan di bidang teknologi industri kepada masyarakat atas dasar 

nilai-nilai Islam. 

2. 2. Misi Fakultas Teknologi Industri UNISSULA 

Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang teknologi industri yang 

berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal dengan : 

a. Merekonstruksi dan mengembangkan iptek bidang teknologi industri atas dasar 

nilai-nilai Islam untuk memajukan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. 

b. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani pada semua program 

pendidikan tinggi dalam bidang teknologi industri dalam rangka membangun 

generasi khaira ummah tafaqquh fiddin, berakhlak mulia, dengan kualitas 

kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi dan kesetaraan universal, siap 

melaksanakan tugas kepemimpinan dan dakwah. 

c. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban 

Islam melalui upaya memajukan bidang teknologi industri menuju masyarakat 

sejahtera yang dirahmati Allah SWT. 

d. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap 

melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan 

pengembangan iptek bidang teknologi industri atas dasar nilai-nilai Islam, dan 

perkembangan masyarakat. 

2. 3. Tujuan Fakultas Teknologi Industri UNISSULA 

a. Terselenggaranya proses rekonstruksi dan pengembangan iptek bidang teknologi 

industri atas dasar nilai-nilai Islam secara konsisten dan berkelanjutan untuk 

kemajuan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan perkembangan 

kebutuhan menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT. 

b. Terbentuknya jamaah pendidik yang bertaqwa tafaqquh fiddin, dengan 

kecendekiawanan dan kepakaran di bidang teknologi industri kualitas tertinggi dan 
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kesetaraan universal, berakhlak mulia, menguasai nilai-nilai dasar Islam dan Islam 

untuk disiplin ilmu, teknologi informasi dan bahasa 

Inggris, istiqamah dalam melaksanakan tugas kependidikan, pengembangan iptek, 

kepemimpinan dan dakwah. 

c. Terselenggaranya pendidikan teknologi industri pada program Sarjana, Magister, 

dan kegiatan pendidikan lainnya yang sejalan dengan kebutuhan menuju 

masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT. 

d. Menghasilkan generasi khaira ummah tafaqquh fiddin dengan penguasaan 

teknologi industri standar kesetaraan universal, berakhlak mulia, menguasai nilai-

nilai dasar Islam dan Islam untuk disiplin ilmu, teknologi informasi dan bahasa 

Inggris, siap melaksanakan tugas kepemimpinan dan dakwah. 

e. Terwujudnya partisipasi aktif dalam membangun masyarakat dan peradaban Islam, 

melalui studi dan penelitian intensif, bermutu, dan relevan, menuju masyarakat 

sejahtera yang dirahmati Allah SWT. 

f. Terselenggaranya silaturrahim yang intensif dengan pusat-pusat pengembangan 

teknologi industri di seluruh dunia. 

g. Terselenggaranya silaturrahim yang intensif dengan pusat-pusat Islam untuk 

pengembangan teknologi industri di seluruh dunia. 

h. Terselenggaranya silaturrahmi dan kerjasama yang intensif dengan pemerintah, 

masyarakat, dunia industri dan institusi pendidikan lain, dan berpartisipasi aktif 

dengan masyarakat dalam upaya membangun masyarakat dan peradaban Islam 

menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT. 

i. Terwujudnya pusat pelayanan dan pengembangan usaha masyarakat di bidang 

teknologi industri, dan penerapan teknologi tepat guna, dalam rangka membangun 

peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT. 

j. Menjadi rujukan dalam pendidikan, penelitian dan pengembangan masyarakat di 

bidang teknologi industri dalam rangka membangun peradaban Islam menuju 

masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT. 

k. Terselenggaranya proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan 

berkelanjutan. 

l. Terselenggaranya proses yang konsisten dalam penyempurnaan kelembagaan, 

administrasi dan sistem informasi manajemen untuk menunjang kualitas 
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pembinaan, dan pengembangan Fakultas di bidang pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

2. 4. Sasaran Fakultas Teknologi Industri UNISSULA 

Sasaran Fakultas Teknologi Industri UNISSULA adalah : 

a) Terciptanya suasana akademik yang Islami dengan terbentuknya jama'ah 

pendidik dan tenaga Kependidikan yang bertaqwa dengan kecendikiawanan 

dan kepakaran yang berkualitas internasional. 

b) Meningkatnya jumlah dan kualitas publikasi hasil rekonstruksi bidang ilmu 

teknologiindustri pada tingkat nasional dan internasional 

c) Diperolehnya paten/HAKI dari penelitian yang dilakukan dosen dan 

mahasiswa 

d) Tercapainya Kualitas standar Internasional yang melibatkan seluruh Dosen, 

tenaga kependidikan, dan mahasiswa. 

e) Tercapainya Kualitas kurikulum yang berstandar Internasional yang memiliki 

ciri khusus bidang ilmunya dan bernafaskan Islam. 

f) Terciptanya Sarjana Strata 1 dan Strata 2 yang berakhlak mulia dan memiliki 

kompetensi yang tinggi di bidang ilmunya. 

g) Terjalinnya kerjasama dengan masyarakat sekitar dalam aplikasi 

pengembangan keilmuan teknologi industri. 

h) Terjalinnya kerjasama dengan pihak luar dan dalam negeri untuk memperkaya 

wawasan dalam bidang teknologi. 

i) Terciptanya sarana dan prasarana yang memadai untuk program Student 

Exchange, dan Profesional Exchange. 

j) Terciptanya kolaborasi riset dengan institusi Islam dalam dan luar negeri. 

k) Pengembangan sistem penjaminan mutu fakultas yang mencakup kebijakan 

dan perangkat, implementasi, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya, 

yang dilaksanakan secara penuh di semua unit kerja. 

l) Terciptanya tata pamong yang baik dan islami. 

 

Tabel 2.1.  Matriks Hubungan Visi Misi Tujuan Sasaran dan Rencana Strategis 



Manual SPMI FTI  UNISSULA   

MISI TUJUAN SASARAN 

Merekonstruksi dan 

mengembangkan iptek bidang 

teknologi industri atas dasar nilai-

nilai Islam untuk memajukan 

pendidikan  dan kesejahteraan 

masyarakat. 

Terselenggaranya proses 

rekonstruksi dan pengembangan 

iptek bidang teknologi industri atas 

dasar nilai-nilai Islam secara 

konsisten dan berkelanjutan  untuk 

kemajuan pendidikan dan 

kesejahteraan masyarakat sejalan 

dengan perkembangan kebutuhan 

menuju masyarakat sejahtera yang 

dirahmati Allah SWT. 

Terciptanya suasana 

akademik yang Islami 

dengan terbentuknya 

jama'ah pendidik dan 

tenaga Kependidikan yang 

bertaqwa dengan 

kecendikiawanan dan 

kepakaran yang berkualitas 

internasional 

Meningkatnya jumlah dan 

kualitas publikasi hasil 

rekonstruksi bidang ilmu 

teknologiindustri pada 

tingkat nasional dan 

internasional 

Diperolehnya paten/HAKI 

dari penelitian yang 

dilakukan dosen dan 

mahasiswa 

Mendidik dan mengembangkan 

sumber daya insani pada semua 

program pendidikan tinggi dalam 

bidang teknologi industri dalam 

rangka membangun generasi 

khaira ummah tafaqquh fiddin, 

berakhlak mulia, dengan  kualitas 

kecendekiawanan dan kepakaran 

standar tertinggi dan kesetaraan 

universal, siap melaksanakan 

tugas kepemimpinan dan dakwah. 

1. Terbentuknya jamaah pendidik 

yang bertaqwa tafaqquh fiddin, 

dengan kecendekiawanan dan 

kepakaran di bidang teknologi 

industri kualitas tertinggi dan 

kesetaraan universal, 

berakhlak mulia, menguasai 

nilai-nilai dasar Islamdan 

Islam untuk disiplin ilmu, 

teknologi informasi dan bahasa 

Inggris, istiqamah dalam 

melaksanakan tugas 

kependidikan, pengembangan 

iptek, kepemimpinan dan 

dakwah. 

Tercapainya Kualitas 

standar Internasional yang 

melibatkan seluruh Dosen, 

tenaga kependidikan, dan 

mahasiswa 

2. Terselenggaranya pendidikan 

teknologi industri pada 

program Sarjana, Magister, 

Profesi dan Doktor, dan 

kegiatan pendidikan lainnya 

yang sejalan dengan kebutuhan 

menuju masyarakat sejahtera 

yang dirahmati Allah SWT. 

Tercapainya Kualitas 

kurikulum yang berstandar 

Internasional yang 

memiliki ciri khusus 

bidang ilmunya dan 

bernafaskan Islam 

3. Menghasilkan generasi khaira 

ummah tafaqquh fiddin dengan 

penguasaan teknologi industri 

standar kesetaraan universal, 

berakhlak mulia,  menguasai 

nilai-nilai dasar Islamdan 

Islam untuk disiplin ilmu, 

teknologi informasi dan bahasa 

Inggris,  siapmelaksanakan 

tugas kepemimpinan dan 

Terciptanya Sarjana Strata 

1 dan Strata 2 yang 

berakhlak mulia dan 

memiliki kompetensi yang 

tinggi di bidang ilmunya 
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MISI TUJUAN SASARAN 

dakwah. 

Mengembangkan pengabdian 

kepada masyarakat dalam 

membangun peradaban Islam 

melalui upaya memajukan bidang 

teknologi industri menuju 

masyarakat sejahtera yang 

dirahmati Allah SWT. 

Terwujudnya partisipasi aktif dalam 

membangun masyarakat dan 

peradaban Islam, melalui studi dan 

penelitian intensif, bermutu, dan 

relevan, menuju masyarakat 

sejahtera yang dirahmati Allah 

SWT. 

Terjalinnya kerjasama 

dengan masyarakat sekitar 

dalam aplikasi 

pengembangan keilmuan 

teknologi industry 

Terjalinnya kerjasama 

dengan pihak luar dan 

dalam negeri untuk 

memperkaya wawasan 

dalam bidang teknologi 

Mengembangkan gagasan dan 

kegiatan agar secara dinamik 

senantiasa siap melakukan 

perbaikan kelembagaan sesuai 

dengan hasil rekonstruksi dan 

pengembangan iptek bidang 

teknologi industri atas dasar nilai-

nilai Islam, dan perkembangan 

masyarakat. 

1. Terselenggaranya silaturrahmi 

yang intensif dengan pusat-

pusat pengembangan 

teknologi Industri di seluruh 

dunia. 

a) Terciptanya sarana 

dan prasarana yang 

memadai untuk 

program Student 

Exchange  

b) Terciptanya sarana 

dan prasarana yang 

memadai untuk 

program Profesional 

Exchange 

2. Terselenggaranya silaturrahmi 

yang intensif dengan pusat-

pusat Islam untuk 

pengembangan teknologi 

Industri di seluruh dunia. 

Terciptanya kolaborasi 

riset dengan institusi Islam 

dalam dan luar negeri 

3. Terselenggaranya proses 

evaluasi diri dan penjaminan 

mutu secara teratur dan 

berkelanjutan  

Pengembangan sistem 

penjaminan mutu fakultas 

yang mencakup kebijakan 

dan perangkat, 

implementasi, monitoring 

dan evaluasi, serta tindak 

lanjutnya, yang 

dilaksanakan secara penuh 

di semua unit kerja. 

4. Terselenggaranya proses yang 

konsisten penyempurnaan 

kelembagaan sejalan dengan 

hasil-hasil rekonstruksi ilmu 

dan pengembangan iptek, 

evaluasi diri dan dinamika 

perkembangan masyarakat. 

Terciptanya tata pamong 

yang baik dan islami 

 

2. 5. Profil Lulusan FTI Unissula 

Profil   Lulusan   Fakultas Teknologi industri adalah sebagai insan Pengembang 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) atas dasar nilai-nilai Islam memiliki peran dalam 

mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui rekonstruksi ilmu atas dasar nilai- 
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nilai Islam di bidang keahlian/keilmuwan Teknik Elektro, Teknik Industri, dan Teknik 

Informatika dalam rangka rahmatan lil’alamin 

Profil Lulusan FTI UNISSULA adalah seorang lulusan yang harus memiliki 

sifat:  

1) Bertaqwa adalah ilmuwan yang menguasai asas, teori dan doktrin ilmu di bidang 

teknologi industri dengan senantiasa taat melaksanakan segala perintah Allah SWT 

dan menjauhi segala larangan Allah SWT. 

2) Bertafaqquh fiddin dan Berakhlaq mulia adalah lulusan yang berkarakter islami, 

berintegritas, tanggungjawab dan memiliki attitude dalam kehidupan sehari-hari 

sebagai ciri Generasi khaira ummah dalam kerangka rahmatan lil alamin. 

3) Profesional adalah kemampuan dan keterampilan sebagai engineer berdasarkan 

asas, teori dan doktrin ilmu teknik yang dilandasi oleh kode etik profesi engineer, 

dan 

4) Menguasai asas, teori, ilmu teknologi industri dan menerapkannya dalam 

kehidupan bermasyarakat dan memberikan solusi atas kasus engineering di 

masyarakat sesuai dengan profesi sebagai engineer. 

Lulusan FTI UNISSULA memiliki kemampuan menjalankan peran sebagai  

Tabel 2.2 Deskripsi profil lulusan 

No Profil Lulusan (PL) Deskripsi Profil Lulusan 

1 Peneliti (PL1) Berperan  dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi Industri dengan 
menggunakan metode ilmiah untuk 
menghasilkan karya yang kreatif dan 
inovatif 

2 Pendidik (PL2) Lulusan yang mampu mengembangkan 
profesi 
sebagai pendidik dan/atau berpartisipasi 
dalam menyelenggarakan 10endidikan. 

3 Enterpreneur (PL3) Lulusan yang melakukan aktivitas 

wirausaha yang dicirikan dengan pandai 

atau berbakat mengenali produk baru, 

menentukan cara produksi baru, menyusun 

manajemen operasi untuk pengadaan 

produk baru, memasarkannya, serta 

mengatur permodalan operasinya 

4 Praktisi (PL4) Lulusan yang terlibat dalam pelaksanaan 

kegiatan usaha atau bisnis dalam mencapai 

sasarannya, baik dalam level pelaksana 

(setingkat supervisor) ataupun pengambil 
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keputusan (setingkat manajer)  

5 Konsultan (PL5) Lulusan yang memiliki keterampilan siap 

pakai untuk memecahkan masalah pada 

bidang keahliannya, mampu mengadaptasi 

perubahan ilmu pengetahuan atau teknologi 

yang terjadi 

 

2. 6. Capaian Pembelajaran Lulusan FTI Unissula 

Untuk mendukung terpenuhinya profil lulusan, maka capaian 

pembelajaran lulusan (CPL) FTI UNISSULA diturunkan dari profil lulusan dan 

mengacu pada hasil kesepakatan Asosiasi Penyelenggara Program Studi Teknik 

Elektro (FORTEI), Teknik Industri (BKSTI), Teknik Informatika (APTIKOM) 

serta memenuhi level KKNI dan sesuai dengan perkembangan ipteks dan 

kebutuhan pengguna lulusan. 

Capaian pembelajaran lulusan (CPL) Program Studi yang ada di  FTI 

UNISSULA telah dituangkan dalam Keputusan Dekan FTI UNISSULA Nomor 

: 639/SA-TI/VIII/2020 tentang Buku Panduan Akademik FTI UNISSULA 2021. 

Capaian Pembelajaran lulusan (CPL) FTI UNISSULA terdiri dari 

aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus, 

sebagai berikut : 

 

2.6.1. Aspek Sikap 

Aspek sikap capaian pembelajaran lulusan (CPL) di  FTI UNISSULA 

meliputi : 

1. Bertaqwa kepada Allah SWT dan mampu menunjukkan sikap religius. 

2. Memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam dan berakhlak 

mulia. 

3. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika; 

4. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 

5. Berperan aktif sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 
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6. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

7. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahlian 

engineering secara mandiri; 

10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; 

11. Menunjukkan sikap ber-amar ma’ruf, ber-nahi munkar dan beriman kepada Allah 

SWT 

12. Mampu bersaing secara nasional maupun global serta berwawasan 

Internasonal 

 

2.6.2. Aspek Penguasaan Pengetahuan 

Aspek penguasaan pengetahuan dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL) 

Program Studi Sarjana (S1) FTI UNISSULA meliputi : 

1. Mampu menguasai konsep Islam sebagai pandangan hidup untuk membangun 

peradaban Islam. 

2. Menguasai bidang keahliannya atas dasar nilai-nilai Islam dengan standar 

tertinggi, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan 

merumuskan cara penyelesaian masalah yang terkait dengan bidang 

keahliannya. 

3. Menguasai konsep teoritis objek kajian bidang keahliannya dari perspektif 

Islam, dengan mengaitkannya dengan konsep tauhid dan prinsip Syariah 

(Maqasid Syariah/Fiqh Prioritas). 

4. Mengidentifikasi kesamaan temuan sains/ilmu pengetahuan kontemporer 

bidang keahliannya dengan penjelasan Al-Qur’an dan Hadits atau sebaliknya.  

5. Mengidentifikasi sebuah disiplin ilmu bertentangan dengan Islamic worldview 

untuk menghilangkan nilai/perspektif barat sekuler dari ilmu bidang 

keahliannya. 

 

2.6.3. Aspek Keterampilan Umum  

Aspek keterampilan umum dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL) FTI 

UNISSULA meliputi : 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 

berdasarkan nilai-nilai Islam. 
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2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan menyelesaikan persoalan-persoalan 

engineering dalam masyarakat. 

4. Mampu menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk Tugas Akhir atau yang 

sederajat dan mempublikasikan hasil karya ilmiahnya. 

5. Mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam konteks 

penyelesaian persoalan-persoalan engineering dalam masyarakat. 

6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan kolega, 

sejawat dan Organisasi Islam. 

7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian persoalan 

engineering dalam masyarakat. 

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 

berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 

secara mandiri. 

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 

kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

10. Mampu menerapkan prinsip-prinsip Islam dan bidang keahliannya, sehingga 

memiliki ketrampilan secara profesional dalam rangka memberikan pelayanan jasa 

kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan  

bersama  yang  Islami. 

11. Mampu menemukan atau mengembangkan atau rekonstruksi 

teori/konsepsi/gagasan ilmiah dengan menerapkan nilai-nilai Islam di bidang 

keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi 

ilmiah, pemikiran logis, kritis,  sistematis, dan kreatif. 

12. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi  yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai-nilai Islam  berdasarkan kajian, analisis atau eksperimental 

terhadap  informasi  dan  data. 

13. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan dan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi Iptek 

yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai Islam yang sesuai dengan bidang 
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Teknik Elektro, Teknik Industri atau Teknik Informatika. 

 

2.6.4. Aspek Keterampilan Khusus  

Aspek keterampilan khusus dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL) FTI 

UNISSULA meliputi : 

1. Mampu menguasai bahasa internasional dalam hal ini adlah Bahasa Inggris 

2. Menguasai dasar-dasar teknologi informatika digital untuk akademik. 

3. Menguasai kewirausahaan berbasis syariah dan digital. 

4. Mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa (engineering 

principles) untuk menyelesaikan masalah di bidang teknologi industry 

sesuai dengan bidang garapannya. 

5. Mampu mengidentifikasi, memformulasikan dan menganalisis masalah 

rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi berdasarkan pendekatan 

analitik, komputasional atau eksperimental pada bidangnya 

6. Mampu memahami tanggung jawab profesi dan aspek etika keprofesian 

 

 

Tabel 2 dibawah ini menyebutkan hubungan kesesuaian antara 

Profil lulusan dan Capaian pembelajaran lulusan (CPL) pada program studi 

di FTI UNISSULA. 

 
Tabel 2.3. Matrik hubungan Profil Lulusan & Capaian pembelajaran lulusan (CPL) Profil FTI 

UNISSULA dan jenjang KKNI/SKKNI 

 

Deskripsi CPL Prodi PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 

S 1-12 Aspek Sikap      

PP 1-5 Aspek Penguasaan Pengetahuan      

KU 1-13 Aspek Ketrampilan Umum      

KK 1-6 Aspek Ketrampilan Khusus      
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BAB III.  LUAS LINGKUP MANUAL SPMI 

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNISSULA 
 

 
 

3. 1. Landasan Yuridis Manual FTI UNISSULA 

Landasan hukum formulir SPMI FTI UNISSULA merujuk pada: 

1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan 

pendidikan. 

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 

5) Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Peguruan Tinggi. 

6) Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  Republik  

Indonesia  No. 2 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri riset, 

teknologi, dan pendidikan tinggi nomor 26 tahun 2015 tentang registrasi pendidik 

pada perguruan tinggi. 

7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan  Tinggi  Republik Indonesia  

No.  32 tahun 2016 tentang Akreditasi program studi dan perguruan tinggi. 

8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan  Pendidikan  Tinggi  Republik Indonesia  

No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 

9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan  Tinggi Republik Indonesia  

No.  62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

10) Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Republik  Indonesia  No. 3 

tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIkti) 

11) Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  Republik   

Indonesia No. 51 tahun 2018 tentang pendirian, perubahan,  pembubaran  

perguruan  tinggi  negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan 

tinggi swasta. 

12) Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  Republik   

Indonesia No.  16  tahun  2018   tentang   Pedoman   Penyusunan   Tata   cara   



Manual SPMI FTI  UNISSULA   

penyusunan   statuta Perguruan Tinggi Swasta. 

13) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.2 tahun 2017  tentang  

Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan. 

14) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.4 tahun 2017 tentang 

kebijakan penyusunan instrumen Akreditasi. 

15) Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan 

Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, 

dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. 

16) Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor  2  tahun  

2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan 

Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi  Program  

Studi  – Lampiran 1: Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri. 

17) Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 

tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. 

18) Statuta UNISSULA Tahun 2019. 

19) Rencana Strategis FTI UNISSULA 2014-2024. 

20) SK YBWSA nomor 174/SK/YBWSA/XII/2019 tentang Pengesahan Dokumen 

Sistem Penjaminan Mutu Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). 

 

3. 2. Fungsi Manual SPMI Fakultas Teknologi Industri UNISSULA 

Manual SPMI berfungsi antara lain : 

a. Sebagai panduan bagi para pejabat structural dan/atau  unit  khusus  SPMI 

Fakultas Teknologi Industri UNISSULA, maupun dosen dan tenaga 

kependidikan, dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan wewenang dan tugas 

masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu. 

b. Sebagai petunjuk bagaimana kriteria, standar, tujuan, atau cita-cita Fakultas 

Teknologi Industri UNISSULA yang ditetapkan dalam berbagai standar dapat 

dicapai dan ditingkatka secara berkelanjutan. 

c. Sebagai bukti tertulis bahwa SPMI pada Fakultas Teknologi Industri 

UNISSULA memang benar dapat (telah siap) dilaksanakan. 

 

3. 3. Macam Manual SPMI Fakultas Teknologi Industri UNISSULA 

1. Manual Penetapan Standar SPMI. 
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2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI. 

3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI. 

4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI. 

5. Manual Peningkatan Standar SPMI. 

3. 4. Definisi Istilah 

 1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemikuntuk 

meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan 

 2. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah 

kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan 

tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan 

pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan 

 3. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah 

kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat 

pencapaian mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi 

 4. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan 

pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional 

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

Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar 

Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 

 6. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah 

sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. 

 7. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan tinggi. 

 8. 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 

 9. Kebijakan SPMI FTI UNISSULA adalah Dokumen tertulis yang berisi garis 

besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di PT ditetapkan, dilaksanakan/ 
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dipenuhi, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan dalam 

penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai. 

 10. Manual SPMI FTI UNISSULA adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk 

praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, 

evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI 

diimplementasikan 

 11. Standar SPMI FTI UNISSULA adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, 

ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi. 

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

langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara  

sistematis, kronologis, logis dan koheren. 

 13. Formulir (Borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk 

mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi 

standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

 14. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan 

oleh auditor internal UNISSULA untuk memeriksa pelaksanaan SPMI FTI 

UNISSULA dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI FTI UNISSULA 

telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas. 

 15. Merancang Standar : olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang 

dibutuhkan dalam standar. 

 16. Merumuskan Standar : menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan 

dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan 

Degrre). 

 17. Menetapkan Standar : tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar 

sehingga standar dinyatakan berlaku. 

 18. Melaksanakan Standar : mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, 

spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar. 

 19. Monitoring : tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan 

pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan 
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pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai Isi 

Standar SPMI FTI UNISSULA yang telah ditetapkan. 

 20. Evaluasi : tindahan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek 

penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk 

mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan 

sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan. 

 21. Evaluasi standar : tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan 

isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi 

universitas, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan dan masyarakat pada 

umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Undana. 

 22. Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan 

memperbaiki mutu dari isi standar SPMI FTI UNISSULA yang dilakukan secara 

periodik dalam berdasarkan siklus standar dan berkelanjutan. 

 23. Siklus Standar : durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang 

telah diatur didalamnya 

 24. Dampak : menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari 

kondisi awal kepada kondisi baru sebagaimana yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

 25. Rekomendasi: Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan 

hasil proses audit mutu akademik internal. Hasil tersebut dikomunikasikan 

kepada unit yang diaudit untuk ditindak lanjuti. 

 26. Kaji Ulang : menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit 

internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan 

pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu 

berkelanjutan(Continuous Quality Improvement). 

 27. Benchmarking : upaya pembandingan standar, baik antar interal organisasi 

maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan dengan tujuan 

peningkatan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan stakeholder. 
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BAB IV.  MANUAL PENETAPAN STANDAR 
 

Manual penetapan Standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar 

SPMI Fakultas Teknologi Industri UNISSULA yang dirancang, dirumuskan dan 

ditetapkan hingga disahkan oleh Dekan dengan Surat Keputusan Dekan Standar SPMI 

Fakultas Teknologi Industri UNISSULA berisi tentang pernyataan kualitatif dan/atau 

kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana 

penjaminan mutu di seluruh unit kerja yang mencakup 9 (Sembilan) standar seperti 

pengelompokan oleh BAN-PT untuk mempermudah dalam implementasi dan 

akreditasi.Standar DIKTI yang telah ditetapkan sebanyak 24 standar yang mencakup 

bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian. Fakultas Teknologi Industri UNISSULA 

menambahkan standar di bidang akademik dan non akademik berdasarkan acuan visi 

misi tujuan dan sasaran Fakultas Teknologi Industri UNISSULA. 

 

4.1. Tujuan Manual Penetapan Standar SPMI FTI UNISSULA 

Penetapan Standar SPMI Fakultas Teknologi Industri UNISSULA dimaksudkan 

pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di 

Fakultas dan Prodi dalam upaya peningkatan mutu secara terus menerus dan 

berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Fakultas Teknologi Industri Universitas 

Islam Sultan Agung. 

4.2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar SPMI FTI UNISSULA 

Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar SPMI Fakultas Teknologi 

Industri UNISSULA mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi 

penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI 

Fakultas Teknologi Industri UNISSULA di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan 

di Fakultas Teknologi Industri UNISSULA Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam 

pelaksanaan SPMI Fakultas Teknologi Industri UNISSULA dalam rangka mewujudkan 

visi dan misi Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung. Acuan dasar 

tersebut antara lain meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan 

penyelenggaraan  pendidikan tinggi di Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam 

Sultan Agung agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan 

pendidikan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam 
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penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam 

Sultan Agung. Manual penetapan standar SPMI Fakultas Teknologi Industri UNISSULA 

diperlukan ketika  standar SPMI Fakultas Teknologi Industri UNISSULA pertama kali 

dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai 

ditetapkan oleh Dekan Fakultas Teknologi Industri UNISSULA. 

 

4.3. Langkah-langkah Penetapan Standar SPMI FTI UNISSULA 

1. Menjadikan  visi  dan  misi  Fakultas Teknologi Industri UNISSULA  sebagai  titik   

tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar. 

2. Mengumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya. 

3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam 

peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 

4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis. 

5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey  tentang  aspek  yang hendak dibuatkan 

standarnya itu, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 

6. Merumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus 

ABCD. 

7. Melakukan uji public atau sosialisasi draft standar dengan mengundang pemangku 

kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 

8. Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil uji publik. 

9. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar  untuk  memastikan tidak 

ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 

10. Mengesahkan dan berlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk keputusan 

berupa SK Dekan yang didasari dari surat keputusan yayasan BWSA yang 

menetapkan Standar SPMI dan lembar persetujuan dari senat Fakultas Teknologi 

Industri UNISSULA. 

 

4.4. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI 

FTI UNISSULA 

Tim SPMI Fakultas Teknologi Industri UNISSULA sebagai perancang dan 

koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Teknologi Industri UNISSULA dan 
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semua unit, serta  para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan 

bidang keahliannya. Standar SPMI Fakultas Teknologi Industri UNISSULA ditetapkan 

oleh Dekan Fakultas Teknologi Industri  yang sebelumnya telah disetujui oleh senat 

Fakultas Teknologi Industri UNISSULA. 
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BAB V.  MANUAL PELAKSANAAN STANDAR 

 

 

Pelaksanaan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana 

dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi 

pencapaiannya Pemenuhan Standar SPMI menghasilkan suatu kegiatan dimana seluruh 

isi standar dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan 

Formulir (Borang) yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan dan pencapaiaan 

Standar SPMI yang telah ditetapkan. 

 

 5.1. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SPMI FTI  UNISSULA 

Pelaksanaan standar diperlukan sebagai implementasi Standar SPMI Fakultas 

Teknologi Industri UNISSULA yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan 

tinggi di tingkat Fakultas dan Prodi dan dalam upaya meningkatkan kinerja dalam 

rangka peningkatan proses penyelenggaran dan peningkatan mutu serta sebagai 

perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di 

Universitas Islam Sultang Agung. secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga 

budaya mutu tercipta di Universitas Islam Sultan Agung. 

 

 5.2. Luas Lingkup Pelaksanaan Standar SPMI FTI UNISSULA 

Berdasar pada penetapan Standar SPMI Fakultas Teknologi Industri UNISSULA, 

maka seluruh isi Standar SPMI Fakultas Teknologi Industri UNISSULA harus 

dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan 

pendidikan di Universitas Islam Sultan Agung dengan berpedoman pada Manual 

pelaksanaan standar SPMI Fakultas Teknologi Industri UNISSULA. Manual 

Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI Fakultas Teknologi Industri UNISSULA 

diperlukan ketika standar SPMI Fakultas Teknologi Industri UNISSULA 

diimpementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan kegiatan oleh seluruh unit kerja di 

Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung. Organisasi mahasiswa dan 

alumni maupun sumber daya akademik dan non akademik. 
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 5.3. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar SPMI FTI UNISSULA 

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar 

2. Mensosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, karyawan non- dosen, dan 

mahasiswa, secara periodik dan konsisten. 

3. Menyiapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, 

instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar. 

4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang akademik dan non akademik 

dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian. 

 

 5.4. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar SPMI FTI 

UNISSULA 

Pihak yang harus melaksanakan standar adalah : 

1. Unit SPMI Fakultas Teknologi Industri UNISSULA sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya, dan/atau 

2. Pejabat structural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang 

bersangkutan, dan/atau 

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan isi standar yang 

bersangkutan. 
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BAB VI.  MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR 

 

6.1. Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI FTI UNISSULA 

Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Teknologi Industri UNISSULA 

bertujuan mengukur kesesuaian pelaksanaan standar, dibandingkan dengan Standar 

SPMI Fakultas Teknologi Industri UNISSULA yang telah ditetapkan sehingga Standar 

SPMI Fakultas Teknologi Industri UNISSULA yang ditetapkan dapat tercapai atau 

terpenuhi. Disamping itu pengendalian Standar SPMI merupakan manajemen kendali 

mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga 

keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI Fakultas Teknologi 

Industri UNISSULA. Sedangkan Evaluasi meliputi pengendalian atau pengecekan 

kesesuaian pelaksanaan standar dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan serta 

penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. 

Pengendalian Standar SPMI Fakultas Teknologi Industri UNISSULA bertujuan 

pula sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses 

penyelenggaran dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya 

budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Islam Sultan 

Agung secara terus menerus dan berkelanjutan. 

 

6.2. Luas Lingkup Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI FTI  UNISSULA 

Secara umum Evaluasi Pelaksanaan standar SPMI Fakultas Teknologi Industri 

UNISSULA merupakan tindakan mengevaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh 

seluruh tingkatan mulai dari Universitas, Fakultas, Jurusan, Prodi, Program Pasca 

Sarjana, Lembaga, Unit dan Biro. Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Teknologi 

Industri UNISSULA diperlukan ketika standar SPMI Fakultas Teknologi Industri 

UNISSULA yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, 

pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi 

Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Teknologi Industri UNISSULA melalui Audit Mutu 

Internal dilaksanakan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal minimal setiap 1 

(satu) tahun sekali  dalam tahun kalender akademik atau sesuai dengan pernyataan isi 

standar. 
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6.3. Langkah-langkah Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI FTI 

UNISSULA 

Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Teknologi Industri UNISSULA 

dilakukan baik dengan cara Monitoring dan Evaluasi, maupun dengan cara Audit Mutu 

Internal. Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI yang dilakukan dengan cara monitoring 

dan evaluasi, melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut : 

1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan, atau 

semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan 

penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan. 

2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, 

kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan 

pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI Fakultas Teknologi Industri 

UNISSULA. 

3. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti prosedur 

kerja dan formulir (borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 

4. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai. 

5. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaraan atau penyimpangan dari 

isi standar. 

6. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif/ 

7. Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk 

melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan 

isi standar; 

8. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang 

menyangkut pengendalian standar kepada unit penjaminan mutu Fakultas Teknologi 

Industri UNISSULA. 

9. Membuat laporkan hasil evaluasi Standar SPMI kepada pimpinan Fakultas 

Teknologi Industri UNISSULA untuk ditindaklanjuti. 

Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Teknologi Industri UNISSULA 

yang dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal, melalui suatu langkah-langkah atau 

prosedur sebagai berikut : 

1. Melakukan Audit Mutu Internal terhadap dokumen SPMI dengan mengacu pada 
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Prosedur Audit Mutu Internal dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan secara 

berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan pimpinan PT, dan 

atau unit kerja 

2. Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja 

sebagai Auditee 

3. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, 

pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif 

4. Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk mendapatkan 

persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan 

dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim 

Audit Mutu Internal dengan Auditee 

5. Membuat laporan kepada Unit Penjaminan Mutu untuk diteruskan kepada pimpinan 

Fakultas Teknologi Industri UNISSULA disertai dengan tindakan koreksi dan 

rekomendasi 

 

6.4. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan 

Standar SPMI FTI UNISSULA 

Pihak yang harus melaksanakan evaluasi standar adalah : 

1. Unit Penjamin Mutu Fakultas dan Prodi, serta Tim Audit Mutu Internal 

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang 

bersangkutan, dan/atau 

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang 

bersangkutan. 
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BAB VII.  MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN 

STANDAR FTI UNISSULA 

 

Pengendalian Standar SPMI Fakultas Teknologi Industri UNISSULA 

merupakan manajemenkenda limutu yang berisikegiatanuntukmengevaluasi pemenuhan 

Standar SPMI Fakultas Teknologi Industri UNISSULA dengan cara mengamati suatu 

proses atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja untuk 

mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan unit kerja berjalan sesuai 

dengan apa yang seharusnya dalam isi standar SPMI Fakultas Teknologi Industri 

UNISSULA yang ditetapkan. 

 

7.1. Tujuan Manual Pengendalian (Pelaksanaan)bStandar FTI  UNISSULA 

Pengendalian Standar SPMI Fakultas Teknologi Industri UNISSULA bertujuan 

mengukur kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar, dibandingkan dengan 

Standar SPMI Fakultas Teknologi Industri UNISSULA yang telah ditetapkan sehingga 

Standar SPMI Fakultas Teknologi Industri UNISSULA yang ditetapkan dapat tercapai atau 

terpenuhi. Pengendalian Standar SPMI Fakultas Teknologi Industri UNISSULA bertujuan 

pula sebagai sarana  dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses 

penyelenggaran dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya 

budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Teknologi Industri 

UNISSULA secara terus menerus dan berkelanjutan. 

Disamping itu pengendalian Standar SPMI Fakultas Teknologi Industri 

UNISSULA merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi 

standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan 

peningkatan standar SPMI Fakultas Teknologi Industri UNISSULA. Sedangkan Evaluasi 

meliputi pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dibandingkan 

dengan standar yang telah ditetapkan serta penetapan standar baru setelah melalui kaji 

ulang. 

 

7.2. Luas Lingkup Pengendalian (Pelaksanaan) Standar FTI UNISSULA 

Manual ini berlaku: 

1. Ketika diperlukan tindakan atas tercapai, melampaui, belum melampaui ataupun 
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terjadi penyimpangan dari pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus  

berakhir. 

2. Untuk semua standar. 

 

7.3. Langkah-langkah Pengendalian (Pelaksanaan) Standar FTI UNISSULA 

1. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 

2. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan dari isi standar (akar masalah), atau bila isi standar gagal dicapai. 

3. Melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk menentukan rencana 

tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan standar pada standar yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

4. Menuliskan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan 

standar untuk standar yang menjadi tanggung jawabnya. 

5. Melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan standar yang 

relevan, apabila hasil evaluasi diri dan hasil audit internal memperlihatkan ada 

temuan negatif seperti kelemahan, kesalahan, ketidakpatuhan terhadap asas dan 

prosedur baku, penyimpangan, dan sejenisnya. 

6. Mencatat dan me rekam semua tindakan korektif yang diambil. 

7. Memantau  terus  menerus  efek dari Tindakan korektif terhadap standar, misal: 

apakah kemudian pelaksanaan standar sesuai dengan isi standar. 

8. Membuat laporan secara tertulis secara periodik dan melaporkan kepada Dekan, 

disertai saran dan rekomendasi. 

 

7.4. Kualifikasi Pejabat/Petugas Pengendalian (Pelaksanaan) Standar FTI 

UNISSULA 

Pihak-pihak yang harus menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah 

1. Unit Penjamin Mutu Fakultas dan Prodi, serta Tim Audit Mutu Internal. 

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang 

bersangkutan. 

3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan. 
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BAB VIII.  MANUAL PENINGKATAN STANDAR 

 

Pengembangan atau Peningkatan Standar adalah pemanfaatan hasil monitoring, 

evaluasi dan audit internal untuk dilakukan tindakan koreksi. Bila implementasi koreksi 

tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang telah  ditetapkan, maka tahap selanjutnya 

dengan berdasarkan pada siklus SPMI Fakultas Teknologi Industri UNISSULA, dilakukan 

peningkatan standar secara berkelanjutan (Continuous Improvement). 

 

8.1. Tujuan Manual Peningkatan Standar Fakultas Teknologi Industri 

UNISSULA 

Peningkatan standar SPMI Fakultas Teknologi Industri UNISSULA 

bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus 

masing-masing standar SPMI FTI UNISSULA yang telah ditetapkan. 

Pengembangan/peningkatan Standar SPMI diperlukan, ketika pelaksanaan isi dari 

setiap standar SPMI Fakultas Teknologi Industri UNISSULA dalam satu siklus 

berakhir dan standar SPMI Fakultas Teknologi Industri UNISSULA dapat 

ditingkatkan mutunya. 

 

8.2. Luas Lingkup Peningkatan Standar Fakultas Teknologi Industri UNISSULA 

Manual ini berlaku: 

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir, dan kemudian 

standar tersebut ditingkatkan mutunya. Siklus setiap standar dapat ditentukan 

secara seragam atau berbeda-beda. Misalnya satu siklus adalah semesteran, 

tahunan, atau 5 tahunan. 

2. Untuk semua Standar. 

 

8.3. Langkah-langkah Peningkatan Standar Fakultas Teknologi Industri 

UNISSULA 

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar. 

2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan 

tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 

3. Mengevaluasi isi standar. 
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4. Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru. 

5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar. 

 

8.4. Kualifikasi Pejabat/Petugas Peningkatan Standar Fakultas Teknologi Industri 

UNISSULA 

Pihak yang harus meningkatkan/ mengembangkan standar adalah : 

Unit khusus SPMI Fakultas Teknologi Industri UNISSULA sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang 

diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen. 
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