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I.  VISI, MISI, TUJUAN  
 
 

 
 
 

 Dalam Bab ini dikemukakan visi dan misi Ma’had Al-Zaytun,  IAI AL-AZIS, dan 
Fakultas-fakultas yang ada di lingkungan IAI AL-AZIS. Visi dan misi Ma’had Al-Zaytun 
adalah pedoman dan acuan utama penyusunan/perumusan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS.  
 

A. Visi dan Misi Ma’had Al-Zaytun 
1. Visi dan Misi 

Perbaikan kualitas pendidikan ummat yang tersimpul di dalam motto Al-Zaytun Pusat 
Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya 
Perdamaian. 

2. Arah dan Tujuan  
Arah dan tujuan Ma’had Al-Zaytun adalah mempersiapkan peserta didik untuk 
beraqidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan Syari’at-Nya, menyatu di dalam tauhid, 
berakhlaq al-karimah, berilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan tinggi yang 
tersimpul dalam bashthotan fil ‘ilmi wal jismi sehingga sanggup siap dan mampu untuk 
hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antar bangsa 
dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi mahupun ukhrowi. 

3. Landasan   
- Pesantren spirit but modern system 
- Mendidik dan membangun semata-mata beribadah kepada Allah 

 

B. Visi dan Misi IAI AL-AZIS 
1. Visi : 

Menjadi center of excellence dan institut riset internasional dengan jiwa pesantren 
bersistem modern berlandaskan budaya toleransi dan budaya perdamaian 

2. Misi: 
a.Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk mempersiapkan peserta didik yang 

berakidah kokoh  kuat terhadap Allah dan SyariatNya, menyatu di dalam tauhid, 
berakhlaq al-karimah, cerdas, bajik bijak, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan 
tinggi yang tersimpul dalam basthotan fi al-ilmi wa al-jismi sehingga siap sanggup, 
siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan Negara dan bangsanya dan 
masyarakat antarbangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi dan 
ukhrowi;  

b.Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terpadu dan efisien untuk 
menjawab tantangan  pembangunan masa depan; dan    

c.Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan 
teknologi secara terpadu untuk mewujudkan Negara Indonesia yang kuat, adil, dan 
makmur. 

3. Tujuan: 
a.Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki iman dan takwa serta menguasai 

Iptek berlandaskan budaya toleransi dan budaya perdamaian; 
b.Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan 

 akademik dan/atau profesional yang dapat menggali, menerapkan, dan 
mengembangkan ilmu pengetahuan Agama Islam yang dijiwai oleh nilai-nilai ke-
Islam-an; 

c.Mengembangkan … 
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c.Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu agama islam, iptek dan seni yang dijiwai 
oleh nilai-nilai ke-Islaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan 
taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 

Visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS dijadikan acuan atau rujukan untuk menyusun/ 
merumuskan pernyataan visi, misi, dan tujuan semua fakultas pada IAI AL-AZIS. 

 

 C. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS   

1.Fakultas Tarbiyah 
Visi, misi, dan tujuan Fakultas Tarbiyah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor IAI 
AL-AZIS Nomor: 037/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, 
dan Tujuan Fakultas Tarbiyah IAI AL-AZIS sebagai berikut: 
a.  Visi 

“Menjadi salah satu model pengelola pendidikan pakar guru madrasah ibtidaiyah dan 
bahasa arab yang profesional, dinamis, kompetitif, serta berbudaya toleransi dan 
perdamaian di Provinsi Jawa Barat dan Banten pada tahun 2020”. 

b. Misi 
1) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu 

pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan guru 
Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab, serta kegiatan non akademik yang mencakup 
organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai 
SNPT; 

2) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem 
penjaminan mutu internal maupun eksternal; 

3) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, 
perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik 
maupun non akademik. 

c. Tujuan 
1) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan 

guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab dengan berlandaskan budaya toleransi 
dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 

2) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu pendidikan guru Madrasah 
Ibtidaiyah dan bahasa Arab ke dalam profesinya sebagai pendidik yang diperoleh 
dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat; 

3) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam 
menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang ilmu pendidikan guru 
Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab, termasuk keterampilan melakukan penelitian 
ilmiah dan publikasinya dalam jurnal; 

4) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, 
keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan 
dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang pendidikan 
guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab 

 

2.Fakultas Syariah 
Adapun  visi,  misi, dan  tujuan Fakultas  Syariah  ditetapkan dengan Surat Keputusan 

Rektor … 
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 Rektor IAI AL-AZIS Nomor: 038/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan 
Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syariah IAI AL-AZIS sebagai berikut: 
a. Visi 
“Menjadi salah satu pusat rujukan pengembangan hukum tata negara dan ekonomi 
syariah berbasis syariat Islam yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya 
toleransi dan perdamaian di Provinsi Jawa Barat dan Banten pada tahun 2020” 
b. Misi 

1) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu 
pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang hukum tata negara 
dan ekonomi syari’ah serta kegiatan nonakademik yang mencakup organisasi, 
keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai SNPT. 

2) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem 
penjaminan mutu internal maupun eksternal. 

3) Menyiapkan tenaga profesional yag dapat menjalankan fungsi pengaturan, 
perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik 
maupun nonakademik. 

c. Tujuan 
1) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata 

negara dan ekonomi syari’ah dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian 
sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara; 

2) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu hukum ketatanegaraan dan 
ekonomi berbasis syariat Islam ke dalam kehidupan nyata yang diperoleh dari 
proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat; 

3) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam 
menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang tata negara dan hukum 
ekonomi berbasis syariat Islam, termasuk keterampilan melakukan penelitian ilmiah 
dan publikasinya dalam jurnal; 

4) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, 
keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan  
dapat  menjalankan  perannya  sebagai  agen  pembaharu  dalam  bidang 
hukum tata negara dan ekonomi syari’ah. 
 

3.Fakultas Dakwah 
Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah ditetapkan dengan Surat Keputusan 
Rektor IAI AL-AZIS Nomor: 039/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan 
Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Dakwah IAI AL-AZIS sebagai berikut: 
a. Visi 

“Menjadi salah satu pusat rujukan para pakar komunikasi penyiaran Islam dan 
manajemen dakwah yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya 
toleransi dan perdamaian di Provinsi Jawa Barat dan Banten pada tahun 2020” 

b. Misi 
1) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu 

pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang komunikasi 
penyiaran Islam dan manajemen dakwah, serta kegiatan nonakademik yang 

mencakup … 
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mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana 
sesuai SNPT; 

2) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem 
penjaminan mutu internal maupun eksternal; 

3) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, 
perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik 
maupun non akademik. 

c.  Tujuan 
1) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi 

penyiaran Islam dan manajemen dakwah dengan berlandaskan budaya toleransi dan 
perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 

2) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu komunikasi penyiaran Islam 
dan manajemen dakwah yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja 
mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 

3) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam 
menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang komunikasi penyiaran Islam 
dan manajemen dakwah, termasuk keterampilan melakukan penelitian ilmiah dan 
publikasinya dalam jurnal; 

4) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, 
keluarga dan masyarakat, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional 
dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang 
komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah. 
 

II. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI 
IAI AL-AZIS 

 

 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) bertujuan menjamin 
pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistematik dan berkelanjutan sehingga tumbuh 
dan berkembang budaya mutu. SPM  terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan 
SPME. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh 
perguruan tinggi1. Dengan demikian, sebagai salah satu perguruan tinggi, IAI AL-AZIS 
mempunyai tugas dan wewenang (a) merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, 
mengendalikan dan mengembangkan SPMI;(b) menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas 
dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar dalam SPMI, dan 
dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.  
 Dokumen Kebijakan SPMI IAI AL-AZIS adalah dokumen berisi uraian secara garis 
besar tentang bagaimana IAI AL-AZIS memahami, merancang, dan mengimplementasikan 
SPMI IAI AL-AZIS dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu 
pada IAI AL-AZIS2. Di dalam dokumen ini akan diuraikan latar belakang  atau alasan, tujuan, 
strategi, prinsip, dan arah IAI AL-AZIS untuk menjamin dan meningkatkan mutu dalam setiap 

 
1  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia  Nomor 62 Tahun 2016 Tentang 

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  
2  Mengacu dari Buku  Bahan  Pelatihan  Sistem Penjaminan Mutu  Internal Perguruan Tinggi  yang  diterbitkan 

oleh Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016. 

kegiatannya … 
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kegiatannya. Kebijakan SPMI IAI AL-AZIS dibuat dan ditetapkan oleh Rektor IAI AL-AZIS 
setelah mendapat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi dan persetujuan Badan Penyelenggara. 
 Dalam rangka merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan 
mengembangkan SPMI di IAI AL-AZIS, pada tahap ini kami susun buku Dokumen Kebijakan 
SPMI IAI AL-AZIS dengan tujuan agar IAI AL-AZIS memiliki dasar hukum atau landasan 
yang  atas penetapan hal-ikhwal berkaitan dengan standar, manual, dan formulir-formulir 
SPMI IAI AL-AZIS. Dokumen Tertulis Kebijakan SPMI IAI AL-AZIS akan digunakan pula 
sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan 
(stakeholders) tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan IAI AL-AZIS. 

 

 

 
III. RUANG LINGKUP DAN KEBERLAKUAN  KEBIJAKAN SPMI  IAI AL-AZIS 

 

Kebijakan SPMI  IAI  AL-AZIS  mencakup  bidang  akademik dan  non  akademik 
dengan ruang lingkup dan keberlakuan pada  semua  unit kerja di  dalam lingkungan IAI AL-
AZIS3, dengan  fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek 
pembelajaran. Bidang  akademik mencakup norma dan kebijakan operasional serta 
pelaksanaan (1) pendidikan, (2) penelitian, dan (3) pengabdian kepada masyarakat (PkM), 
sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Bidang  non 
akademik mencakup norma dan kebijakan  operasional  serta  pelaksanaan   (1)  organisasi,   
(2) keuangan, (3) kemahasiswaan, (4) ketenagaan, dan (5) sarana prasarana.Kebijakan SPMI 
IAI AL-AZIS dibuat dan ditetapkan oleh Rektor IAI AL-AZIS dengan 
memperhatikan/mempertimbangkan masukan-masukan, usulan-usulan yang diajukan  dari para 
pimpinan unit kerja di bawahnya. Dokumen kebijakan SPMI IAI AL-AZIS memuat  
penjelasan mengenai latar belakang atau alasan, tujuan, strategi, prinsip, dan arah IAI AL-
AZIS untuk menjamin dan meningkatkan mutu dalam setiap kegiatannya.  

Dalam jangka pendek fokus utama SPMI IAI AL-AZIS ditujukan penyiapan dokumen-
dokumen yang diperlukan, penyiapan personalia pelaksana akademik dan non akademik kaitan 
dengan SPMI IAI AL-AZIS. Jangka menengah ditujukan  kepada peningkatan mutu kinerja 
kaitan dengan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 
Jangka panjang diarahkan pada pengembangan program studi dalam lingkungan IAI AL-AZIS 
dalam upaya memenuhi kebutuhan stakeholders. Semua Prodi di dalam lingkungan IAI AL-
AZIS diarahkan untuk mencapai tingkat kemandirian yang berkelanjutan dalam mengelola 
urusan-urusan internalnya sendiri, baik di bidang akademik dan di bidang nonakademik dengan 
sumber dana dan sumber daya yang digali sendiri secara sah menurut ketentuan yang berlaku. 

 

 
 

 
IV. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH 

 Istilah yang digunakan dalam dokumen ini didefinisikan sesuai dengan pengertian 
dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 
pemerintah4,5 , khususnya dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, berkaitan 
dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi sebagai  berikut   

 
3 Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam  Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor : 070/IAI 

ALAZIS/i-2017 Tentang Penyempurnaan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam  Az-Zaytun Indonesia 
(IAI AL-AZIS) Nomor: 046/IAI AL AZIS/2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama 
Islam   Az-Zaytun Indonesia  (IAI AL-AZIS) 

4  Buku Pedomen Untuk Akreditasi Program Studi dan Institut, BAN-PT Tahun  2011 

1. Kebijakan … 
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1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari 
institusi tentang sesuatu hal6. 

2. Kebijakan SPMI IAI AL-AZIS adalah dokumen berisi uraian tentang bagaimana IAI AL-
AZIS memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI IAI AL-AZIS dalam 
penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada IAI AL-AZIS7.  

3. Manual SPMI IAI AL-AZIS adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, lengkah, atau 
prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, 
dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di IAI AL-AZIS8. 

4. Standar SPMI IAI AL-AZIS adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau 
spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti dari setiap aspek 
pendidikan tinggi dari Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misi IAI AL-AZIS9. 

5. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam IAI AL-AZIS secara periodik untuk 
memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk 
mengetahui kelemahan dan kekurangannya10. 

6. Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor 
internal IAI AL-AZIS untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi seluruh 
standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan IAI AL-AZIS11. 

7. Akreditasi  adalah proses evaluasi dan penilaian mutu  institusi atau program studi yang 
dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah 
ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi 
atau program studi yang  bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu 
institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, 
sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya12. 

8. Akuntabilitas adalah  pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada 
stakeholders (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi perguruan 
tinggi13. 

9. Visi  adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi 
visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan 
peranan yang akan dicapai oleh suatu  perguruan tinggi atau program studi14. 

10. Misi adalah  tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau 
program studi untuk mewujudkan visi institusi atau program studi tersebut15. 

 
5  Buku Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi  yang diterbitkan oleh Direktorat 

Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, Dan 
Pendidikan Tinggi Tahun 2016, Op.cit. 

6   Ibid 
7  Merujuk pada pengertian yang tertulis Buku Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan 

Tinggi  yang diterbitkan oleh Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan 
Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016 

8  Ibid 
9  Ibid 
10 Buku Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi  yang diterbitkan oleh Direktorat 

Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, Dan 
Pendidikan Tinggi Tahun 2016, Op.cit. 

11  Ibid 
12  Buku Pedomen Untuk Akreditasi Program Studi dan Institut, BAN-PT Tahun  2011, Op. cit. 
13  Ibid 
14  Ibid 
15  Ibid 

11. Pangkalan … 
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11. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan 
tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional16.  

12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki 
kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, 
pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi17.  

13. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional 
pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada 
masyarakat18.  

 

 
V. URAIAN TENTANG  SPMI IAI AL-AZIS 

 

 Pengelolaan SPMI di IAI AL-AZIS, yang mencakup kegiatan penyediaan sejumlah 
dokumen penting: Kebijakan SPMI, Manual SPMI (Prosedur Mutu), Kumpulan Standar SPMI, 
dan Kumpulan Formulir SPMI dilatarbelakangi oleh sejumlah alasan, di antaranya ialah:  

(1) Untuk menjamin agar input, proses, dan output kaitan dengan perwujudan visi, 
penyelenggaraan misi, dan pencapaian tujuan IAI AL-AZIS benar-benar bermutu tinggi, 
dalam arti sesuai atau bahkan melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi Republik Indonesia; dalam hal ini termasuk upaya untuk 
menjamin kepuasan para pemangku kepentingan internal dan eksternal atas kompetensi 
lulusan IAI AL-AZIS yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan 
menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, 
bangsa, dan Negara; 

(2) Untuk mendukung SPME IAI AL-AZIS yang dilakukan oleh BAN-PT dan/atau 
Lembaga Akreditasi Mandiri agar lancar, efektif dan memberi dampak positif terhadap 
pembangunan pendidikan nasional;  

(3) Mengembangkan/meningkatkan dan mewujudkan budaya mutu dan rasa memiliki pada 
semua unit kerja dalam lingkungan IAI AL-AZIS melalui penyusunan/ pengembangan 
standar-standar dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau 
spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi IAI AL-AZIS 
tingkat mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan.   

A. Tujuan dan Strategi SPMI IAI AL-AZIS 
 

1. Tujuan SPMI IAI AL-AZIS 

 Adapun tujuan SPMI IAI AL-AZIS adalah  mewujudkan visi, penyelenggaraan misi, 
dan pencapaian tujuan IAI AL-AZIS melalui pengelolaan penyelenggaraan  kegiatan 
bidang akademik (tridharma perguruan tinggi) dan kegiatan bidang non akademik semakin 
bermutu tinggi, hingga mencapai level yang sesuai atau bahkan melampaui standar 
nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. 
 

2. Strategi SPMI IAI AL-AZIS 

 Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud di atas maka IAI AL-AZIS terus 
menyelenggarakan berbagai kegiatan/program: jangka pendek, menengah, dan jangka 
panjang. Strategi SPMI IAI AL AZIS  yang  digunakan di antaranya adalah 
pengembangan:  (1) inovasi, penyerapan,  dan  penumbuhan; (2) dinamisasi staf internal; 

 
16  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia  Nomor 62 Tahun 2016 

Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Op. cit. 
17  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 
18  Ibid 

(3) pengelolaan … 
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(3) pengelolaan bidang akademik dan nonakademik internal berbasis standar mutu secara 
kontinyu; dan (4) pengembangan dan penguatan kerjasama kelembagaan eksternal. 
 Strategi “inovasi,  penyerapan, dan penumbuhan” didasari pemikiran bahwa dalam 
rangka pengelolaan SPMI diperlukan banyak inovasi, pendapat, dan informasi yang dapat 
diserap dari sivitas akademika dan stakeholders. Data dan informasi tersebut dapat 
dijadikan masukan guna menumbuhkan kreasi hal-ikhwal kaitan dengan segala keperluan 
SPMI IAI AL-AZIS yang relatif kompleks. Dalam rangka strategi ini penting dilakukan 
tidak saja intensifikasi pemahaman serta penjabaran terhadap visi, misi, dan tujuan Ma’had 
Al-Zaytun, visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS, serta visi, misi, dan tujuan fakultas di 
dalam lingkungan IAI AL-AZIS tetapi juga mempelajari dan memahami materi-materi 
dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan SPMI Perguruan Tinggi.  
 SPMI IAI AL-AZIS yang telah dibangun perlu ditindaklanjuti agar senantiasa tumbuh 
dan berkembang dengan baik. Untuk itu perlu dikembangkan strategi “dinamisasi staf  
internal” IAI AL-AZIS  agar setiap personalia staf IAI AL-AZIS lebih memahami SPMI 
IAI AL-AZIS dengan baik.  Mereka perlu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 
positif sesuai dengan tuntutan tugas dan fungsinya dalam SPMI secara paripurna. Mereka 
harus memahami dan mengamalkan arti dan pentingnya kerjasama dalam rangka 
pengembangan SPMI IAI AL-AZIS; termasuk pengenalan masalah-masalah dan langkah-
langkah untuk mengatasinya.  
 Strategi “pengelolaan bidang akademik dan nonakademik internal berbasis standar 
mutu secara kontinyu” dimaksudkan,  antara lain,  agar  semua sasaran dan aktivitas   
kaitan bidang  akademik  dan  non akademik  tercapai dengan baik, bermutu tinggi; sesuai 
dengan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS serta sesuai dengan  tingkat  standar  nasional  
yang diharapkan. Kebijakan dan  program  dalam rangka penerapan strategi ini adalah 
pengembangan  standar-standar operasional yang baku pada semua bidang yang terkait 
dengan pengelolaan akademik dan nonakademik, termasuk penetapan sistem pengawasan 
internal dan sistem pembinaan mutu layanan kepada stakeholders.   
 Strategi “pengembangan dan penguatan kerjasama kelembagaan eksternal” 
dimaksudkan agar  IAI AL-AZIS semakin dapat meningkatkan dan mengintensifkan 
komunikasi   dan  informasi  dalam  hal SPMI dengan para pihak eksternal, di antaranya: 
(a) Koordinatorat  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam  Wilayah II Jawa Barat dan Banten; 
(b)  Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)  di dalam  dan  di luar  lingkungan  Kopertais 
Wilayah II Jawa Barat dan Banten; (c) Pejabat yang berwenang di Kementerian Agama dan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.  
 Seluruh pengimplementasian strategi ini diarahkan secara terkoordinasi sebagai satu 
sistem, dan akan dievaluasi secara terus menerus untuk menemukan hal-hal yang perlu 
dikoreksi dan/atau dikembangkan hingga pada gilirannya dapat mendukung terwujudnya 
peningkatan  nilai dan peringkat akreditasi Program Studi dan Institusi IAI AL-AZIS; dan 
hal ini perlu diwujudkan dalam upaya memenuhi kebutuhan stakeholders. Semua Prodi 
diarahkan untuk mencapai tingkat kemandirian yang berkelanjutan dalam mengelola SPMI 
guna memberikan kontribusi yang besar terhadap pengembangan IAI AL-AZIS menjadi 
satu universitas. 
 

 

B. Arah dan Manfaat SPMI IAI AL-AZIS 
Arah SPMI IAI AL-AZIS adalah perwujudan visi IAI AL-AZIS melalui penyelenggaraan 
misi serta pencapaian tujuan IAI AL-AZIS yang telah ditetapkan  

Manfaat … 
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Manfaat SPMI IAI AL-AZIS, di antaranya ialah untuk: 
1. menjelaskan kepada para pemangku kepentingan IAI AL-AZIS tentang SPMI-IAI AL-

AZIS secara ringkas padat namun utuh dan menyeluruh; 
2. menjadi dasar bagi seluruh standar, manual, dan formulir SPMI-IAI AL-AZIS; 
3. membuktikan bahwa SPMI-IAI AL-AZIS yang bersangkutan terdokumentasikan19. 
Manfaat lainnya adalah dimilikinya pedoman, standar, manual, serta formulir yang ralatif 
seragam dan dapat  digunakan dalam rangka pengelolaan penyelenggaraan  kegiatan 
bidang akademik (tridharma perguruan tinggi) dan kegiatan bidang non akademik IAI AL-
AZIS  hingga semakin bermutu mencapai level yang sesuai atau bahkan melampaui standar 
nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. 
 

C. Azas/Prinsip yang Menjadi Landasan IAI AL-AZIS dalam Mengimplementasikan SPMI: 
 Azas/Prinsip  yang menjadi landasan IAI AL-AZIS dalam mengimplementasikan SPMI 
adalah: Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Independen, Akurat, Edukatif, Otentik, 
Objektif, Akuntabel, Transparan, Kekeluargaan dan Gotong Royong, Kenetralan, Fokus 
pada Mutu, Efektifitas Hubungan/kerjasama, Kejelasan target, Kepedulian budaya/kearifan 
lokal, Kedisiplinan, dan Keberlanjutan (sustainability),. 

 

D. Manajemen SPMI IAI AL-AZIS 
  Model manajemen yang digunakan dalam  implementasi SPMI IAI AL-AZIS adalah  

model  PPEPP  (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, 
dan peningkatan) standar SPMI20. Setiap unit dalam IAI AL-AZIS diharuskan bersikap 
terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang 
telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI IAI AL-AZIS. Audit yang dilakukan 
setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan 
institut, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan 
rekomendasi dari tim auditor.Hasil pelaksanaan SPMI IAI AL-AZIS dengan basis model 
manajemen  PPEPP adalah kesiapan semua prodi dalam IAI AL-AZIS untuk mengikuti 
proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga 
akreditasi asing yang kredibel. 

 

E. Unit atau Pejabat Khusus Sebagai Penanggung jawab. 
 

  IAI AL-AZIS menetapkan bahwa sejak tahun 2016 seluruh unit kerja akademik 
maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap 
aktivitasnya. Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan 
lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI yaitu dari tahun 
2016 – 2026, IAI AL-AZIS membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas 
untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, 
mengevaluasi dan mengembangkan SPMI. Berikut ini adalah uraian garis besar tentang 
struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta hubungan kerja atau mekanisme kerja unit 
SPMI IAI AL-AZIS. 
1. Struktur organisasi Unit SPMI IAI AL-AZIS 
 Struktur  organisasi  unit  SPMI IAI AL-AZIS  yang  merupakan  bagian  integral dari 
 struktur organisasi IAI AL-AZIS yaitu sebagaimana tampak pada Lampiran Gambar 1.   

 
19 Mengacu pada pengertian yang tertera dalam  Buku Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal 

Perguruan Tinggi  yang diterbitkan oleh Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan 
Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016. 

20    Ibid 

2. Tugas … 
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2. Tugas Pokok dan Fungsi 
a. Membantu tugas dan fungsi Ketua Dewan Pembina Yayasan, Ketua Yayasan,  dan 

Rektor IAI ALAZIS dalam rangka penetapan norma, kebijakan operasional, dan 
pelaksanaan serta pengevaluasian sistem penjaminan mutu internal IAI AL-AZIS. 

b.  Mengkoordinasikan penyusunan dan pengajuan rancangan materi bahan masukan bagi 
pembuatan/penyempurnaan/revisi dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, 
dokumen standar dalam SPMI, dan dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI 
dari semua unit kerja di dalam lingkungan IAI AL-AZIS secara periodik. 

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan SPMI dengan model manajemen PPEPP atas semua 
unit dalam IAI AL-AZIS secara terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau 
diperiksa oleh tim auditor. 

c. Mengkoordinasikan proses evaluasi diri yang dilakukan oleh semua unit kerja untuk 
menilai kinerjanya masing-masing  dengan menggunakan standar dan manual SPMI 
IAI AL-AZIS yang telah ditetapkan;  termasuk mekanisme pelaporan dan tindak 
lanjutnya.  

d. Menyampaikan usulan/saran/pendapat yang berkaitan dengan bidang tugasnya pada 
rapat pimpinan/rapat  koordinasi internal  IAI AL-AZIS. 

e. Memimpin penyusunan dan pengajuan rancangan materi bahan masukan bagi 
pembuatan/penyempurnaan/revisi SKR tentang SOP dalam rangka peningkatan mutu 
kinerja dan administrasi pada unit kerja yang dipimpinnya dengan tujuan, di antaranya 
adalah, untuk menyukseskan agar peringkat Akreditasi Program Studi dan Institusi IAI 
AL-AZIS senantiasa  semakin meningkat; dan dalam waktu dekat dapat 
mencapai/berada pada tingkat peringkat yang paling unggul. 

Tugas-tugas LSPMI adalah mengacu pada SNPT yang ditetapkan oleh  pemerintah21 
dalam hal: (a) persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima; (b) penyusunan dan  
pengembangan  kurikulum Prodi  berbasis kompetensi mengacu Kerangka Kualifikasi 
Nasional  Indonesia   (KKNI);   (c) proses  pembelajaran;   (d) penilaian  hasil  belajar; 
(e) persyaratan kelulusan; (f)  wisuda; (g) penelitian; (h) pengabdian kepada masyarakat; 
(i) rencana strategis dan rencana kerja tahunan; (j) pengelolaan mutu layanan; (k) sistem 
pencatatan dan pelaporan keuangan; (l) kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan 
ekstrakurikuler; (m) organisasi kemahasiswaan; (n) pembinaan bakat dan minat 
mahasiswa;  (o) penugasan,pembinaan, penyusunan target kerja dan jenjang karir sumber 
daya manusia; (p) penggunaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana. 
g. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya,  Ketua LSPMI IAI ALAZIS menjalankan 

fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian, dan pengendalian sesuai dengan 
ketentuan yang  telah ditetapkan. 

h. Ketua LSPMI menyusun dan mengusulkan rancangan materi sebagai bahan masukan 
bagi pembuatan/penyempurnaan/revisi SK Ketua Yayasan tentang sistem penjaminan 
mutu internal, khususnya dalam segi pengelolan akademik IAI AL-AZIS. 

i. LSPMI  mempunyai  wewenang  mengajukan  inisiatip  atau  proposal   perbaikan 
sistem penjaminan mutu internal IAI ALAZIS. 

j. LSPMI menjalankan fungsi lainnya berdasarkan tugas yang diberikan pimpinan 
 

 
 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 4 Tahun 2014 Tentang  Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

dan  Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
 

3. Hubungan … 
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3.  Hubungan Kerja atau Mekanisme Kerja  
a. LSPMI, dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus berpedoman pada visi, misi, dan 

tujuan IAI AL-AZIS; serta mengacu pula pada Rencana Strategis (RENSTRA), dan  
Rencana Operasional (RENOP) IAI AL-AZIS/ Fakultas/Program Studi.  

b. LSPMI,  dalam melaksanakan tugas-tugasnya, wajib menerapkan azas/ prinsip yang 
telah ditetapkan. 

c. LSPMI,  dalam melaksanakan tugas-tugasnya, wajib memelihara hubungan baik 
dengan pemangku kepentingan (stakeholders) internal dan eksternal IAI AL-AZIS. 

d. LSPMI,  dalam melaksanakan tugas-tugasnya, wajib dilengkapi dengan Standard 
Operating Procedure (SOP) dalam rangka peningkatan mutu kinerja dan administrasi 
pada unit kerja yang dipimpinnya dengan tujuan, di antaranya adalah, untuk 
menyukseskan agar peringkat Akreditasi Program Studi dan Institusi IAI AL-AZIS 
senantiasa  semakin meningkat; dan dalam waktu dekat dapat mencapai/berada pada 
tingkat peringkat yang paling unggul. 

e. Pimpinan satuan organisasi di dalam lingkungan LSPMI  hendaknya senantiasa 
menjadi tauladan yang baik bagi sivitas akademika dan para pihak lainnya dalam hal 
peningkatan/pemeliharaan disiplin, kebersihan, keindahan, keamanan, kenyamanan, 
hubungan kerja, dan lainnya. 

f. Pimpinan satuan organisasi di dalam lingkungan LSPMI wajib menindaklanjuti laporan 
yang diterima dari staf atau pihak lain dengan cepat. 

 

 F. Daftar Standar SPMI IAI AL-AZIS22 
  Berikut ini adalah daftar nama standar SPMI IAI AL-AZIS yang digunakan pada saat 

ini. Pada masa hadapan, jumlah dan nama standar ini berpeluang besar untuk berubah  
disesuaikan  dengan tuntutan situasi dan kondisi serta kebijakan pemerintah dan kebijakan 
pimpinan IAI AL-AZIS.  

 

1. Standar Bidang Administrasi 
a. STD/SPMI/ADM/001 Standar Pengurusan Data/Informasi  Masuk dan Keluar IAI 

AL-AZIS 
b. STD/SPMI/ADM/002  Standar Peminjaman Dokumen Data/Informasi Unit Kerja 

 

2. Standar Mahasiswa 
a. STD/SPMI/MHS/001 Standar Penerimaan Mahasiswa Baru IAI AL-AZIS 

 

3. Standar Dosen 
a. STD/SPMI/DOS/002 Standar Studi Lanjut Dosen IAI AL-AZIS 

 

4. Standar Akademik 
a. STD/SPMI/AKD/001 Standar Rencana Pembelajaran Semester (RPS)  
b. STD/SPMI/AKD/002 Standar Pembimbingan Akademik IAI AL-AZIS 
c. STD/SPMI/AKD/003 Standar Pencetakan/Penjilidan Skripsi  dan Pengambilan 

Lembar Asli dan Salinan Ijazah  Program Sarjana  IAI AL-AZIS 
d. STD/SPMI/AKD/004 Standar Evaluasi  Kurikulum IAI AL-AZIS 
e. STD/SPMI/AKD/005 Standar Penyelenggaraan Ujian Tengah Semester (UTS) IAI 

AL-AZIS 
f. STD/SPMI/AKD/006 Standar Penyelenggaraan Ujian Akhir Semester (UAS) IAI 

AL-AZIS 
 

22  Mengikuti dan memodifikasi kode Standar yang tertera dalam Buku Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu 
Internal Perguruan Tinggi  yang diterbitkan oleh Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal 
Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016 

g. STD/SPMI  … 
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g. STD/SPMI/AKD/007 Standar Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Mahasiswa IAI AL-AZIS 

h. STD/SPMI/AKD/008 Standar Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa IAI AL-AZIS 
i. STD/SPMI/AKD/009 Standar Seminar Hasil Penelitian/Skripsi Mahasiswa IAI AL-

AZIS 
j. STD/SPMI/AKD/010  Standar Ujian Skripsi/Sidang Munaqosyah Mahasiswa IAI 

AL-AZIS 
k. STD/SPMI/AKD/011 Standar Penetapan Dosen Pengampu Mata Kuliah IAI AL-

AZIS 
 

5. Standar Sumber Daya Manusia 
a. STD/SPMI/DOS/001 Standar Perekrutan Dosen Tetap  IAI AL-AZIS 
b. STD/SPMI/SDM/002 Standar Perekrutan Sumber Daya Manusia  Selain Dosen  IAI 

AL-AZIS 
c. STD/SPMI/SDM/003 Standar Pelaksanaan Tugas Khusus di Dalam dan Luar 

Kampus  IAI AL-AZIS 
 
 

6. Standar Penelitian  
a. STD/SPMI/LIT/001 Standar Kegiatan Penelitian Dosen Tetap IAI AL-AZIS 

 

7. Standar PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)  
a. STD/SPMI/PkM/001 Standar Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) 

Dosen Tetap IAI AL-AZIS 
 

8. Standar Bidang Sarana dan Prasarana 
a. STD/SPMI/SAR/001 Standar Penyusunan dan Pengajuan Draft Rancangan 

Pengadaan Sarana dan Prasarana IAI AL-AZIS 
 

9. Standar Bidang Keuangan 
a. STD/SPMI/KEU/001 Standar Penyusunan dan Pengajuan Draft Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) IAI AL-AZIS 
 

10. Standar Bidang Organisasi 
a. STD/SPMI/ORG/001 Standar Penyusunan Rencana Kerja  Tahunan IAI AL-AZIS 
b. STD/SPMI/ORG/002 Standar Penyusunan Evaluasi Hasil Kerja Tahunan IAI AL-

AZIS 
c. STD/SPMI/ORG/003 Standar Penyelenggaraan Rapat Pimpinan (RAPIM) IAI AL-

AZIS 
d. STD/SPMI/ORG/004 Standar Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Internal IAI AL-

AZIS 
 

VI. MANUAL SPMI, STANDAR SPMI,  DAN FORMULIR SPMI  IAI AL-AZIS 
 

A. Dokumen Manual SPMI IAI AL-AZIS 
 Manual SPMI IAI AL-AZIS disusun untuk keperluan merancang, merumuskan, dan 
menetapkan standar SPMI IAI AL-AZIS.  Isi dari Manual SPMI IAI AL-AZIS  adalah 
petunjuk praktis tentang: (a) cara menetapkan (merancang dan merumuskan), melaksanakan, 
mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan pelaksanaan, serta meningkatkan secara 
berkelanjutan Standar SPMI Perguruan Tinggi; (b) bagaimana semua pejabat struktural  atau 
unit khusus SPMI Perguruan Tinggi mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi secara 
sistematik dalam satu siklus utuh pada semua aras dalam Perguruan Tinggi. 
       Manual SPMI IAI AL-AZIS disusun sesuai dengan siklus PPEPP dalam SPMI PT, yaitu 
(1) tahap penetapan standar Dikti, (2)  tahap pelaksanaan standar Dikti, (3) tahap evaluasi 

pelaksanaan … 
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pelaksanaan Standar Dikti, (4) tahap pengendalian pelaksanaan Standar Dikti, (5) tahap 
peningkatan standar Dikti.  

1. Tahap Penetapan Standar SPMI 
M.Pntp/Std/01. Penetapan Standar : Berisi petunjuk tentang cara atau langkah apa saja 
mulai dari persiapan hingga penetapan suatu standar. 

2. Tahap Pelaksanaan Standar SPMI 
M.Plks/Std/02. Pelaksanaan Standar: Berisi bilamana melaksanakan, mengambil 
langkah apa oleh siapa, dan bagaimana caranya.  
(a) Sop/Plks/A.01/1. Penyusunan Kurikulum; (b) Sop/Plks/A.02/1. Evaluasi Kurikulum; 
(c)Sop/Plks/B.03/1.PembimbinganAkademik; (d)Sop/Plks/F.02/1.Perawatan Kebersihan 

3. Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI 
M.Ev/Std/03 Aspek yang Dievaluasi: Berisi tentang apa, bagaimana, dan bilamana harus 
melakukan evaluasi pelaksanaan standar.  
Sop Evaluasi Standar 

4. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI 
M.Pgdl/Std/04. Pengendalian Standar: Berisi tentang  apa yang harus dilakukan petugas 
untuk mengendalikan pelaksanaan standar agar isi standar tetap dipatuhi. 
Sop Audit Mutu dan Sop Penulisan Laporan Audit 

5. Tahap Peningkatan Standar SPMI 
M.Pnkt/Std/05. Peningkatan Standar: Berisi tentang perlunya peningkatan dan 
pengembangan standan serta cara  meningkatkan atau mengembangkan isi standar. 

 

B. Dokumen Standar SPMI  IAI AL-AZIS 
Standar-standar SPMI IAI AL-AZIS dibuat menurut keperluan bidang adakemik dan non 
akademik atas usulan rancangan unit kerja IAI AL-AZS yang memahami program yang 
akan dilaksanakan/dikembangkan berdasarkan kajian yang intensif dengan melibatkan para 
pemangku kepentingan (stakeholders) internal dan eksternal. Standar yang disusun berisi 
input, proses, prosedur, atau hasil akhir (produk) mengacu pada perwujudan visi, 
penyelenggaraan nisi, dan pencapaian tujuan IAI AL-AZIS serta memenuhi bahkan 
melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang meliputi Standar Nasional 
Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Jumlah dan jenis Standar SPMI IAI AL-
AZIS senantiasa disesuaikan dengan keperluan menurut situasi dan kondisi serta kebijakan 
pemerintah dan kebijakan pimpinan IAI AL-AZIS. Pernyataan sebuah standar yang ideal 
harus memenuhi unsur (1) A (Audience) yaitu subyek yang harus melakukan sesuatu,  atau 
pihak yang harus melaksanakan dan mencapai isi standar; (2) B (Behaviour) yaitu hal yang 
harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; (3) C (Competence) yaitu kompetensi/ 
kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan (4) D (Degree) yaitu 
tingkat/periode/frekuensi/waktu. 

C. Dokumen Formulir SPMI IAI AL-AZIS 
Pengadaan formulir SPMI sesuai dengan keperluan; atau menurut jumlah dan jenis standar 
yang telah dibuat  dengan tujuan agar dapat difungsikan sebagai alat untuk merekam serta 
merekan data/informasi input, proses, dan output atas implementasi PPEPP setiap standar.  
Formulir yang dibuat/disiapkan di antaranya:  
1. Standar Proses Pembelajaran:  

(a) Formulir … 
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(a) Formulir Rencana Studi Mahasiswa; (b) Formulir Rencana Pembelajaran Semester; 
(c) Formulir  Hasil  Studi  Mahasiswa, atau Lembar Penilaian Hasil Studi Mahasiswa; 
(d) Daftar Hadir Mahasiswa di Kelas; (e) Berita Acara Perkuliahan; (f) Daftar Nilai 
Ujian Matakuliah; (g) Formulir Pembimbingan Akademik Mahasiswa; (h) Formulir 
Pendaftaran Ujian; (i) Lembar Penugasan Mengajar Bagi Dosen; (j) Kuisioner Penilaian 
Kinerja Dosen; (k) Kuisioner Keaktifan Mahasiswa di Kelas; (l) Lembar Evaluasi 
Dosen; (m) Lembar Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa. 

2. Standar Rekrutasi dan Selekasi Calon Mahasiswa:  
(a) Formulir Pengumuman Penerimaan Calon Mahasiswa; (b) Formulir Pendaftaran 
Ujian Masuk Calon Mahasiswa; (c) Formulir Janji Mahasiswa Baru; (d) Daftar Hadir 
Peserta Ujian Saringan Masuk; (e) Daftar pengecekan (check list) Tes Wawancara. 

3. Standar Sarana dan Prasarana:  
(a) Daftar pengecekan (check list) Pemeriksaan Kebersihan Ruang Kelas; (b) Daftar 
Barang Inventaris Kantor; (c) Formulir Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan 
Transportasi Kantor. 

4. Standar Kepegawaian:  
(a) Formulir Penilaian Kinerja Pegawai; (b) Kartu Tanda Hadir Pegawai; (c) Forrmulir 
Pengajuan Permohonan Cuti; (d) Formulir Test Kesehatan Pegawai. 

5. Formulir/borang/proforma lainnya: 
a. Formulir untuk mencatat/merekam semua temuan dari praktik penyelenggaraan 

pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar tertentu; 
b. Formulir untuk mencatat/merekam semua tindakan dari pejabat yang berwenang 

dalam mengkoreksi setiap penyimpangan dari isi standar yang dilakukan misalnya 
oleh dosen, karyawan non dosen, pejabat struktural, dsb; 

c. Formulir untuk evaluasi diri dilengkapi dengan misalnya checklist berisi pertanyaan 
atau data yang dibutuhkan yang harus diisi oleh setiap prodi. 

 

 

 
 

VII. KETERKAITAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI IAI AL-AZIS DENGAN 
DOKUMEN  IAI AL-AZIS LAINNYA 

 

 

A. Keterkaitan Dokumen Kebijakan SPMI IAI AL-AZIS dengan Statuta IAI AL-AZIS. 
Bahwa Kebijakan SPMI IAI AL-AZIS yang disusun merupakan penjabaran dari amanat 
Statuta IAI AL-AZIS yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Yayasan Pesantren 
Indonesia (YPI)23.  

B. Keterkaitan Dokumen Kebijakan SPMI IAI AL-AZIS dengan Rencana Strategis (Renstra) 
IAI AL-AZIS 
 Bahwa Kebijakan SPMI IAI AL-AZIS yang disusun merupakan penjabaran dari 
Renstra IAI AL-AZIS24. Di dalam Renstra IAI AL-AZIS ditegaskan  bahwa pemilihan 
strategi “pengelolaan bidang akademik dan nonakademik internal berbasis standar mutu 
secara kontinyu” dimaksudkan, antara lain, agar semua sasaran dan aktivitas kaitan bidang 
akademik dan non akademik IAI AL-AZIS tercapai dengan baik, bermutu tinggi; sesuai 

 
23  Surat Keputusan Ketua Yayasan Pesantren Indonesia  (YPI) Nomor : 000/YPI-k/II-1439/XII-2017 Tentang 

Penyempurnaan Atas Keputusan Ketua Yayasan Pesantren Indonesia Nomor: 003/YPI-k/VII-1433/VI-2012  
Tentang Pengesahan Statuta Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI) dan dalam Pasal-pasal lainnya. 

24  Surat Keputusan Ketua Yayasan Pesantren Indonesia  (YPI) Nomor : 007/Ypi-K/Vii-1433/Vi-2012 Tentang 
Pengesahan  Rencana Strategis  (RENSTRA) Institut Agama Islam  Al Zaytun Indonesia  (IAI) 

dengan … 
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dengan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS serta sesuai dengan, atau bahkan melampaui,  
tingkat standar nasional yang diharapkan. 

C. Keterkaitan Dokumen Kebijakan SPMI IAI AL-AZIS dengan Dokumen Manual SPMI IAI 
AL-AZIS 
 Bahwa Kebijakan SPMI IAI AL-AZIS sebagai  dokumentasi tertulis berisi garis besar 
penjelasan tentang bagaimana IAI AL-AZIS memahami, merancang, dan melaksanakan 
SPMI-IAI AL-AZIS dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada 
masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada IAI AL-AZIS.  

D. Keterkaitan Dokumen Kebijakan SPMI IAI AL-AZIS dengan Dokumen Standar SPMI IAI 
AL-AZIS 
 Bahwa Dokumen Kebijakan SPMI IAI AL-AZIS  memuat ketentuan-ketentuan tentang 
Dokumen Standar SPMI IAI AL-AZIS. Dapat dikatakan bahwa Dokomen Standar SPMI 
IAI AL-AZIS adalah bagian integral dari Dokumen Kebijakan SPMI  IAI AL-AZIS. 
Dokomen Standar SPMI IAI AL-AZIS mutlak disusun atau disiapkan dengan selengkap-
lengkapnya sesuai dengan jumlah dan jenis/macam yang diperlukan.. Tanpa keberadaan 
Standar SPMI IAI Al-AZIS, maka tidak mungkin SPMI IAI AL-AZIS dapat 
diimplementasikan25.  

E. Keterkaitan Dokumen Kebijakan SPMI IAI AL-AZIS dengan Dokumen Formulir SPMI IAI 
AL-AZIS 
 Bahwa Dokumen Kebijakan SPMI IAI AL-AZIS  memuat ketentuan-ketentuan tentang 
Dokumen Formulir SPMI IAI AL-AZIS. Setiap standar yang telah ditetapkan dapat 
dipastikan bahwa setiap standar SPMI IAI AP-AZIS pasti membutuhkan satu atau lebih 
formulir yang digunakan sebagai alat  merekam atau menyimpan data dan informasi 
tentang implemantasi dari PPEPP dalam masing-masing standar SPMI IAI AL-AZIS.  
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Gambar 1  Struktur Organisasi  Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAI AL-AZIS. 
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