
KEBIJAKAN SISTEM 
PENJAMINAN MUTU 
UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH SURABAYA  
 

 

 

Intellectual  Morality  Entrepreneurship 

  

 

 

 

  

 

   

 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 
Jl. Sutorejo 59 Surabaya 

Telp. 031-3811966 Fax. 0313813096 
http://www.um-surabaya.ac.id 



2 

 

 

 

 
 

 

  

 

   

 

 

 

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 

 

 

Kode Dokumen : 0000203000 

Revisi : 0 

Tanggal : 13 April 2013 

Diajukan Oleh : Wakil Rektor I 
 
ttd 
 
A.Aziz Alimul Hidayat, S.Kep, Ns, M.Kes 

Dikendalikan Oleh : Ketua Pusat Penjaminan Mutu 
 
ttd 
 
Drs. Noto Adam, MM 

Disetujui Oleh : Ketua Senat UMSurabaya 
 
ttd 
 
Dr. dr. Sukadiono, MM 

 
 
 

 



3 

 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 
Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) sebagai salah satu institusi 
pendidikan tinggi di Indonesia, melalui visi dan misinya berkomitmen untuk 
memberikan kontribusi kepada bangsa, negara dan masyarakat dengan 
menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas agar tercapai masyarakat 
yang adil dan makmur. 

Sistem Penjaminan Mutu merupakan salah satu aspek organisasi yang 
dibangun oleh Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya sejak berdirinya 
sampai saat ini, agar tercapai standar mutu yang diharapkan. Namun sampai 
dengan tahun 2012 secara tertulis belum seluruhnya dituangkan dalam suatu 
buku kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).  Menyadari arti 
pentingnya suatu sistem dalam organisasi perlu dituangkan secara komprehensif 
dalam satu buku pedoman kebijakan SPMI agar dapat menjadi pedoman bagi 
pengelola untuk melaksanakan tugas maupun sebagai dasar penyempurnaan 
sistem yang ada.  

Buku kebijakan SPMI ini sebagai acuan oleh seluruh pimpinan dan civitas di 
Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam melakukan penjaminan mutu. 
Dengan tersusunya buku ini kami berharap masukan dari berbagai pihak demi 
kemajuan Universitas Muhammadiyah Surabaya  
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

 

Surabaya April 2013 
Rektor 

 

 

Dr.dr. Sukadiono, MM 
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1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SEJARAH SINGKAT 
 
Visi 
 
Menjadikan UMSurabaya sebagai UMSurabaya sebagai universitas yang unggul 
di bidang moralitas, intelektualitas, dan berjiwa entrepreneur  
 
Misi  
 

1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang memiliki keunggulan dalam 
bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja 
sama. 

2) Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang 
islami. 

3) Mengembangkan potensi kecakapan hidup pada sivitas akademika. 
4) Menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan prinsip good governance. 

 
Tujuan :  

1) Menghasilkan lulusan yang beriman, berakhlaq, memiliki kompetensi 
serta profesionalisme di bidangnya sesuai kebutuhan stakeholders  

2) Mewujudkan sivitas akademika yang menjadi teladan melalui dakwah 
Islam melalui amar makruf nahi munkar. 

3) Mengembangkan jiwa entrepreneur pada sivitas akademika. 
4) Mewujudkan pengelolaan universitas yang terencana, terorganisasi, 

produktif, dan berkelanjutan. 
 
Sejarah Singkat 

UMSurabaya pada awalnya adalah terdiri atas beberapa lembaga 
pendidikan tinggi yang sudah ada. Lembaga-lembaga tersebut adalah Fakultas 
Ilmu Agama Jurusan Da’wah (FIAD) yang berdiri sejak 15 September 1964, 
Fakultas Tarbiyah Surabaya berdiri tahun 1975, IKIP Muhammadiyah Surabaya 
berdiri tahun 1980, Fakultas Syari’ah Surabaya berdiri tahun 1982, dan Institut 
Teknologi Muhammadiyah Surabaya berdiri tahun 1983. 

Berdasarkan SK. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No.:0141/0/1984, 
IKIP Muhammadiyah Surabaya, Institut Teknologi Muhammadiyah Surabaya, dan 
Universitas Muhammadiyah Gresik digabung menjadi satu dengan nama 
“UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA” yang selanjutnya disingkat 
menjadi UMSurabaya. Seluruh Jurusan yang ada di ketiga lembaga tersebut 
berdasarkan SK. Mendikbut RI No. : 0142/0/1984 di atas mendapat status 
TERDAFTAR. 

Semula UMSurabaya terdiri atas tiga Fakultas, yaitu Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan sebagai jelmaan dari IKIP Muhammadiyah Surabaya, Fakultas 
Teknik sebagai jelmaan dari Institut Teknologi Muhammadiyah Surabaya, dan 
Fakultas Ekonomi sebagai jelmaan dari Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Gresik. 
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Pada tahun 1985, berdasar Surat Keputusan Pimpinan Wilayah 
Muhammadiyah Jawa Timur No. : Kep/003-V/1985, Fakultas Da’wah (FIAD), 
Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari’ah berinduk ke UMSurabaya, dan ketiganya 
tergabung dalam Fakultas Agama Islam (FAI). 

Untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga medis, khususnya program Ahli 
Madya Kesehatan, maka pada tahun 1992 Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
Majelis Pembina Kesehatan melalui Surat No.:IV.B/4.a/220/1992 tanggal 14 
Desember 1992 mengajukan Permohonan Pendirian Pendidikan Ahli Madya 
Kesehatan di lingkungan Muhammadiyah/Aisyiyah kepada Sekretaris Jendral 
Departemen Kesehatan RI,. UMSurabaya termasuk salah satu yang diplot untuk 
membuka program pendidikan dimaksud. Berdasar SK Menteri Kesehatan RI. 
No.: Hk.00.06.1.1.3331 tanggal 8 September 1993 secara resmi beridiri AKADEMI 
KEPERAWATAN (AKPER) di lingkungan UMSurabaya. 

Mulai tahun 2001, dibuka Fakultas Hukum dengan Jurusan Ilmu Hukum (S1) 
dan Akademi Analis Kesehatan (D3). Untuk kepentingan efisiensi dalam 
pengelolaan, mulai tahun 2005 Akademi Keperawatan dan Akademi Analis 
Kesehatan yang selama ini masih berdiri sendiri, digabung dalam satu fakultas 
yaitu Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK). 

Mengingat semakin tingginya peminat untuk berstudi pada program studi 
bidang kesehatan, maka mulai tahun 2006 UMSurabaya membuka dua program 
studi baru bidang kesehatan, (1) Program Studi Keperawatan untuk jenjang 
Strata Satu dan (2) Program Studi Kebidanan untuk jenjang diploma tiga. 

Pada tahun 2013 Universitas muhammadiyah Surabaya telah mengalami 
perkembangan, yakni hingga saat ini telah memiliki 6 fakultas dan 1 Program 
Pasca Sarjana, dengan 24 Program Studi, sebagaimana dalam tabel berikut : 
Tabel 1. Status Akreditasi Program Studi di Universitas Muhammadiyah Surabaya 
 

No Program Studi Status 
Akreditasi 

BAN-PT 

No. SK Akreditasi 

1 FAKULTAS KEGURUAN DAN 
ILMU PENDIDIKAN 

 

Pendidikan Matematika (SI) B 018/BAN-PT/Ak-
XI/SI/VIII/2008 

Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia (SI) 

B 030/BAN-PT/Ak-
XI/SI/XII/2007 

Pendidikan Bahasa Inggris (SI) B 038/BAN-PT/Ak-
XII/SI/XII/2009 

Pendidikan Biologi (SI) B 040/BAN-PT/Ak-
XII/SI/IV/2009 

Pendidikan Guru PAUD (SI)  Proses 

2 FAKULTAS AGAMA ISLAM  

Pendidikan Agama Islam 
(Tarbiyah) (SI) 

B 017/BAN-PT/Ak-
XI/SI/VIII/2008 

Ahwal Al Syakhsiyyah (Syariah) B 042 
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(SI) 

Perbandingan Agama (Usuludin) 
(SI) 

C 042 

3 FAKULTAS EKONOMI  

Manajemen (SI) C 026/BAN-PT/Ak-
V/XI/2002 

Akuntansi (SI) C 008/BAN-PT/Ak-
IV/V/2000 

4 FAKULTAS ILMU KESEHATAN  

Kebidanan (D3) C 004 

Keperawatan (D3) B 021/BAN-PT/Ak-IX/Dpl-
III/IX/2009 

Analis Kesehatan (D3) C 017/BAN-PT/Ak-IX/Dpl-
III/VIII/2009 

Keperawatan (SI) C 026/BAN-PT/Ak-
XII/SI/IX/2009 

Psikologi (SI) C 003/SK/BAN-PT/Ak-
XV/S/I/2013 

Profesi Ners   

5 FAKULTAS HUKUM  

Ilmu Hukum (SI) C 026 

6 FAKULTAS TEKNIK  

Teknik Mesin (SI) C 030/SK/BAN-PT/Ak-
XV/S/I/2013 

Teknik Elektro (SI) C 030/SK/BAN-PT/Ak-
XV/S/I/2013 

Teknik Arsitektur (SI) C 030/SK/BAN-PT/Ak-
XV/S/I/2013 

Teknik Sipil (SI) C 044/SK/BAN-PT/Ak-
XV/S/II/2013 

Teknik Perkapalan (SI) C 030/SK/BAN-PT/Ak-
XV/S/I/2013 
 

Teknik Komputer (D3) C 001/SK/BAN-PT/Ak-
XII/Dpl-III/I/2013 

7 PROGRAM PASCA SARJANA  

Pendidikan Agama Islam (S2) C 008 

Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia (S2) 

B 054/SK/BAN-PT/Ak-
X/M/II/2013 
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2. LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI 
 

Penerapan sistim penjaminan mutu internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah 
Surabaya dimulai sejak deklarasi penjaminan mutu pada awal bulan maret tahun 
2011, namun demikian implementasinya masih belum secara efektif dilaksanakan. 
Dokumen utama dari penjaminan mutu (Kebijakan Akademik, Standar Akademik 
(mutu), Peraturan Akademik dan manual Mutu) di tingkat universitas akan terbentuk 
dan disyahkan oleh senat universitas dalam bulan juni 2013, sedangkan dokumen 
sejenis pada 7 fakultas dan pasca sarjana akan mengiringi dokumen yang ada di 
Universitas. Dalam hal kelembagaan, lembaga penjaminan mutu juga telah dibentuk 
mulai dari tingkat universitas disebut Pusat Penjaminan Mutu (PPM), di tingkat 
fakultas ada Gugus Kendali Mutu (GKM) dan di tingkat program studi ada Unit 
Penjaminan Mutu (UPM). Namun seiring dengan perjalanan waktu penjaminan mutu 
di Universitas Muhammadiyah Surabaya mengalami kondisi pasang surut. Oleh 
karena itu diperlukan revitalisasi sistim penjaminan mutu internal Universitas 
Muhammadiyah Surabaya. Revitalisasi SPMI ini diperlukan agar dalam menjalankan 
dan melaksanakan penjaminan mutu di Universitas Muhammadiyah Surabaya dapat 
secara sistimatis, konsisten dan berkelanjutan. Pelaksanaan penjaminan mutu yang 
sistimatis, konsisten dan berkelanjutan tersebut mutlak dilakukan agar : (a) Visi, misi 
dan Tujuan Universitas Muhammadiyah Surabaya dapat dicapai, (b) Kepentingan 
dan tuntutan para pihak terkait atau pemangku kepentingan (stakeholders) dapat 
terpenuhi, (c) Mematuhi dan memenuhi ketentuan peraturan dan undang undang 
terkait yang berlaku. Dalam rangka revitalisasi SPMI tersebut pula dokumen 
Kebijakan SPMI atau Kebijakan Mutu ini disusun 
 

3. LINGKUP KEBIJAKAN SPMI 
 
Lingkup kebijakan SPMI Universitas Muhammadiyah Surabaya mencakup semua 
aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non 
akademik. Sebagai langkah awal fokus pada bidang akademik khususnya bidang: 
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perkembangan 
selanjutnya secara bertahap kebijakan SPMI Universitas Muhammadiyah Surabaya 
diterapkan pula pada bidang non akademik. Kebijakan SPMI Universitas 
Muhammadiyah Surabaya berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua 
jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Pascasarjana), fakultas, 
jurusan/program studi/bagian, lembaga, unit pelaksana teknis (UPT). 
 
 

4. DAFTAR DAN DEFINISI BERBAGAI ISTILAH 
 
1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, 

pandangan dari institusi tentang sesuatu hal. 

2. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, 
sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas dan 
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juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan 
SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.  

3. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang 
bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.  

4. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, 
spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.  

5. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik 
untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun 
waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.  

6. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan 
oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan 
mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh 
setiap unit dalam lingkungan universitas.  

7. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai 
kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI.  

 

5. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI  
a. PERNYATAAN KEBIJAKAN 

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, 
maka setiap unit di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam 
merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus 
berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual 
ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu 
Internal (SPMI) dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit 
internal mutu.  
  

b. TUJUAN KEBIJAKAN  
1) Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Universitas Muhammadiyah 

Surabaya dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai 
dengan standar yang ditetapkan;  

2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Universitas Muhammadiyah 
Surabaya kepada para pemangku kepentingan (stakeholders);  

3) Mengajak semua pihak di lingkungan Universitas Muhammadiyah 
Surabaya untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada 
standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.  
 

c. AZAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN  
1) Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus 

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa 
mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis; 

2) Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara 
terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa 
berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana 
akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme;  
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3) Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan 
senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output;  

4) Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara 
terpadu, terstruktur, sistematik, komprehensif dan terarah, dengan 
berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan;  

5) Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung 
maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada 
hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh Negara;  

6) Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk 
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas 
akademika, institusi, bangsa dan negara.  

7) Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar 
persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang 
egaliter.  

8) Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa 
didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap 
potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan 
institusi yang terus berkembang secara sistematik dan terstruktur.  
 

d. MANAJEMEN SPMI  

 
Model Manajemen Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)  

Universitas Muhammadiyah Surabaya adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal 
(SPMI) pada Universitas Muhammadiyah Surabaya dirancang,  dilaksanakan, dan 
ditingkatkan mutunya berkelanjutan  dengan berdasarkan pada model  PDCA 
(PLAN, DO, CHECK, ACTION). Dengan model ini, maka Universitas akan 
menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan 
serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan 
melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, 
dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. 
Dengan model manajemen PDCA, maka setiap unit dalam lingkungan 
Universitas secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai 
kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah 
ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh 
staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan universitas. Terhadap hasil 
evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan universitas akan membuat keputusan 
tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan 
meningkatkan mutu. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 
dengan model manajemen PDCA juga mengharuskan setiap unit dalam 
Universitas bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa 
oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit 
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).  

Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan 
dilaporkan kepada pimpinan unit dan universitas, untuk kemudian diambil 
tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. 
Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan 
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penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas terjamin mutunya, dan 
bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas pun juga selalu 
dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat 
dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan 
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan basis model manajemen PDCA 
adalah kesiapan semua prodi dalam universitas untuk mengikuti proses 
akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN- PT ataupun lembaga 
akreditasi asing yang kredibel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 : Model Manajemen PDCA 
 
 
Universitas Muhammadiyah Surabaya mempunyai kerangka kerja 

peningkatan kualitas akademik yang memperhatikan 4 aspek utama, yaitu 
Perencanaan ( Plan ), Pelaksanaan ( Do / Act ), Pengevaluasian ( Evaluate ), dan 
Perbaikan ( Improve ), hal ini ditujukan agar dalam pelaksanaan sistem 
penjaminan mutu internal terdapat alur kerja yang meningkat dan 
berkelanjutan mengikuti suatu siklus yang disebut siklus penjaminan mutu. 

 
 
 
 
  
 
 

 
 

Gambar 2 : Siklus Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Surabaya 
 

 Pada sub sistem SPMI yang pertama, yaitu sub sistem Perencanaan (Plan), 
Pelaksanaan (Do/Act), Pengevaluasian (Evaluate), dan Perbaikan (Improve) 
beberapa aspek mendasar yang harus disiapkan sebagai berikut.  
1. Penyusunan kebijakan mutu akademik. Kebijakan mutu akademik disusun 

dan ditetapkan oleh pimpinan universitas dan fakultas. Formulasi kebijakan 
ini merujuk pada visi, misi, dan tujuan organisasi. Disamping itu, kebutuhan 
stakeholders juga menjadi konsideran utama, yang dimanifestasikan melalui 
societal needs, industrial needs, dan professional needs. Kebijakan akademik 

Plan Do / Act 

Improve Evaluate 
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ini juga harus mencakup sasaran mutu dan mekanisme penjaminan mutu 
untuk memastikan ketercapaian sasaran mutu tersebut. 

2. Pada tahap selanjutnya, universitas atau fakultas menetapkan standar mutu 
akademik. Standar mutu akademik ini berisi indikator kinerja dalam konteks 
pelaksanaan kebijakan mutu akademik.  

3. Pada tahap selanjutnya, kebijakan mutu akademik dan standar mutu 
akademik secara operasional diterjemahkan dalam pedoman mutu akademik. 
Dokumen in berisi berbagai langkah yang harus ditempuh dalam rangka 
pelaksanaan kebijakan mutu akademik dan pencapaian standar mutu 
akademik.  

4. Salah satu komponen dalam pedoman mutu akademik adalah pedoman 
prosedur. Pedoman prosedur menjelaskan berbagai tahap pekerjaan yang 
harus dilalui dalam menyelesaikan tugas tertentu dalam organisasi. Pedoman 
prosedur ini didesain untuk menjamin efektivitas dan efisiensi upaya 
pencapaian standar mutu akademik.  

5. Pengaturan pola kerja juga dilakukan melalui dokumen instruksi kerja yang 
membantu setiap personil di organisasi dalam menyelesaikan pekerjaan 
mandiri sesuai dengan deskripsi kerjanya. 

6. Pada sub system perencanaan, juga didesain bentuk barang dan dokumen 
pendukung lainnya dalam rangka pelaksanaan aktivitas termasuk berbagai 
instrument monitoring, evaluasi dan audit mutu akademik internal. 

7. Pada tingkat program studi, program studi harus menyusun kompetensi 
lulusan dan spesifikasi program studi yang menunjukan berbagai kompetensi 
yang didesain oleh program studi dan berbagai upaya yang dikembangkan 
dalam rangka pencapaian kompetensi lulusan tersebut. 
 
Prinsip Dalam Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 

Universitas Muhammadiyah Surabaya, Untuk mencapai tujuan Sistem 
Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas serta untuk mewujudkan visi, misi, 
dan tujuan Universitas, maka civitas academica  dalam melaksanakan Sistem 
Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada setiap aras selalu berpedoman pada 
prinsip : 
1) Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal; 
2) Mengutamakan kebenaran; 
3) Tanggungjawab sosial; 
4) Pengembangan kompetensi personel; 
5) Partisipatif dan kolegial; 
6) Keseragaman metode; 
7) Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan. 
 

e. KELEMBAGAAN  
 

Strategi Universitas Muhammadiyah di dalam melaksanakan Sistem 
Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah : 
1) Melibatkan secara aktif semua civitas academica sejak tahap perencanaan 
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hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan Sistem Penjaminan Mutu 
Internal (SPMI); 

2) Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan 
sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar Sistem 
Penjaminan Mutu Internal (SPMI); 

3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan 
staf administrasi tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan 
secara khusus pelatihan sebagai auditor internal; 

4) melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan Sistem Penjaminan Mutu 
Internal (SPMI) kepada para pemangku kepentingan secara periodik. 

 
Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada aras setiap Unit 

dan aras Universitas Muhammadiyah Surabaya, untuk menjamin bahwa 
pelaksanaan kegiatan akademik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan 
oleh organisasi, Universitas Muhammadiyah mengatur melalui tahap-tahap 
proses penjaminan mutu sesuai pedoman penjaminan mutu yaitu sebagai 
berikut :  

Proses penjaminan mutu bidang akademik dalam pelaksanaan Sistem 
Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Surabaya. 

 
Untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan akademik dapat tercapai 

sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi Universitas Muhammadiyah 
Surabaya mengatur melalui tahap-tahap sebagai berikut : 

1. Tahap pertama, berdasarkan visi, misi, tujuan dan motto yang telah 
ditetapkan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya, bersama 
Badan Pelaksana Harian (BPH) merumuskan rencana strategi (Renstra) 
jangka waktu 5 tahun untuk mendapatkan ketetapan dan pengesahan 
dari Majelis Pendidikan Tinggi (Dikti). 

2. Tahap kedua, berdasarkan kebijakan umum yang telah ditetapkan dalam 
rencana strategi (Renstra) Pimpinan Universitas, bersama Senat 
Universitas menyusun kebijakan akademik yang berisi rencana kerja 
bidang akademik untuk jangka waktu 5 tahun.  

3. Tahap ketiga, Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya 
menetapkan peraturan akademik. Kebijakan akademik dan peraturan 
akademik merupakan dokumen akademik. 

4. Tahap keempat, Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya 
bersama Badan Pelaksana Harian (BPH) menyusun Rencana Kerja dan 
Anggaran Tahunan (RKAT). 

5. Tahap kelima, berdasarkan kebijakan akademik dan peraturan akademik, 
Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Muhammadiyah Surabaya 
merumuskan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi 
(SPMI-PT)/Standar Mutu untuk ditetapkan dan disahkan oleh Rektor. 

6. Tahap keenam, berdasarkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal 
Perguruan Tinggi (SPMI-PT)/Standar Mutu, Pusat Penjaminan Mutu 
(PPM) Universitas Muhammadiyah Surabaya merumuskan Manual 
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Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT)/Manual 
Mutu untuk ditetapkan dan disahkan oleh Rektor. 

7. Tahap ketujuh, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis 
maupun administrasi dirumuskan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM) 
untuk disahkan dan ditetapkan oleh Rektor/Pembantu Rektor sesuai 
dengan tingkat kewenangan. 

8. Tahap kedelapan, secara periodik minimal setiap semester Pimpinan 
Fakultas dan Pimpinan Program Studi maupun Unit Kerja Akademik 
lainnya membuat laporan pelaksanaan kegiatan beserta realisasi 
anggaran. 

9. Tahap kesembilan, berdasarkan laporan kegiatan akademik yang telah 
dilakukan oleh Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi maupun 
Unit Kerja Akademik lainnya, Rektor melakukan evaluasi dengan 
menugaskan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) untuk melakukan Audit 
Internal. 

10. Tahap kesepuluh, laporan hasil Audit Internal oleh Pusat Penjaminan 
Mutu (PPM) diserahkan kepada Rektor dengan tembusan Pimpinan 
Fakultas dan Pimpinan Program Studi maupun Unit Kerja Akademik 
lainnya, laporan hasil Audit Internal disertai rekomendasi dari Pusat 
Penjaminan Mutu (PPM). 

11. Tahap kesebelas, hasil Audit Internal dijadikan dasar oleh Rektor untuk 
melakukan tindak lanjut penyelesaian atau bahan pertimbangan dalam 
penyempurnaan kebijakan akademik, peraturan akademik, standar 
akademik/SOP akademik dimasa yang akan datang. 

 
Untuk kegiatan yang non akademik, telah disusun Standar Operasional 

Prosedur (SOP) dari 20 Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang meliputi : 
1. Biro Administrasi Umum dan Kemahasiswaan (BAAK). 
2. Biro Administrasi Umum (BAU) 
3. Biro Administrasi Sumber Daya Manusia (BASDM). 
4. Sekretariat Rektorat. 
5. Biro Administrasi dan Keuangan (BAK). 
6. ICT. 
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). 
8. Language Centre (LC). 
9. Perpustakaan. 
10. Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru (P2MB). 
11. Pusat Penjaminan Mutu (PPM). 
12. Lembaga Pengkajian Al – Islam dan Ke – Muhammadiyahan (LPAIK). 
13. Kantor Urusan Internasional (KUI). 
14. Lab Multimedia / CBT Center. 
15. UMSurabaya Press. 
16. Sentra HKI. 
17. Koperasi. 
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 Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT) 
pada setiap unit di Universitas Muhammadiyah Surabaya yang memiliki 7 
fakultas dan 1 Program Pascasarjana yang mengelola 22 program studi dan 2 
program pascasarjana, 10 unit kerja tingkat biro Universitas, 7 lembaga dan 3 
pusat studi. Universitas Muhammadiyah Surabaya menetapkan bahwa sejak 
awal tahun 2012 seluruh unit kerja akademik maupun non akademik pada setiap 
area harus melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam setiap 
aktivitasnya. Agar pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada 
semua unit dan area tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara 
efektif, maka untuk siklus pertama Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 
yaitu dari tahun 2011-2016. 
  
 Universitas Muhammadiyah Surabaya menetapkan Pusat Penjaminan Mutu 
(PPM) Universitas Muhammadiyah Surabaya yang bertugas untuk menyiapkan, 
merancang, merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, 
mengevaluasi dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). 
Untuk melaksanakan penjaminan mutu internal di Universitas Muhammadiyah 
Surabaya, maka dibentuk struktur fungsional organisasi Pusat Penjaminan Mutu ( 
PPM ). Struktur tersebut mencakup tingkat universitas, fakultas dan program 
studi.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 4 : Struktur Fungsional Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal 
Universitas Muhammadiyah Surabaya 
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 Untuk memudahkan dan memperoleh gambaran tentang struktur fungsional 
organisasi dari Pusat Penjaminan Mutu, maka bisa dilihat peran Pusat 
Penjaminan Mutu (PPM ). PPM ini merupakan Wakil Manajemen Penjaminan 
Mutu, Artinya sebenarnya PPM ini memiliki kewenangan yang lebih besar dalam 
bidang penjaminan mutu, karena kedudukannya sebagai mewakili pimpinan 
Perguruan Tinggi, meskipun bukan Wakil Rektor secara struktural. PPM ini 
sifatnya independen, diluar struktur, dan berfungsi sebagai lembaga yang 
memelihara, mengawal dan memberi informasi serta bertanggungjawab kepada 
Pimpinan Perguruan Tinggi (langsung Rektor). Berikut ini wewenang dan 
tanggungjawab PPM, yaitu : 

1. Memastikan, mengontrol, memonitoring, dan mengevaluasi proses sistem 
manajemen (penjaminan) mutu telah dibuat, telah diterapkan, dipelihara 
dan dikembangkan secara keseluruhan di Universitas Muhammadiyah 
Surabaya (UMSurabaya), Termasuk penyusunan perangkat yang diperlukan 
dalam rangka pelaksanaannya. 

2. Menyusun dan mengembangkan konsep sistem penjaminan mutu berikut 
sistem dokumentasinya serta koordinasi pelaksanaan dan pemantauan. 

3. Membantu Rektor dalam mengendalikan, monitoring, dan evaluasi serta 
audit pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi 
(SPMI - PT) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya 
(UMSurabaya). Dan, Melaporkan secara berkala pelaksanaan Sistem 
Penjaminan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi 
(SPMI - PT) maupun kinerja sistem manajemen mutu dan kebutuhan-
kebutuhan apa yang diperlukan untuk peningkatan Mutu Akademik 
Universitas.  

4. Menjamin mutu penyelenggaraan dan menjamin pengelolaan perguruan 
tinggi, sehingga produk jasa layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat yang disediakan benar-benar dapat memenuhi 
kebutuhan masyarakat dan stakeholder serta menyesuaikan diri dengan 
perkembangan ilmu dan teknologi, perkembangan realitas social 
kebudayaan dan perkembangan peradaban.  

5. Merancang, melaksanakan, menjalankan, merencanakan, mengembangkan 
dan mengendalikan proses sistem penjaminan mutu secara konsisten dan 
berkelanjutan (Continuous Quality Improvement) yang sesuai dengan 
Standar Nasional Pendidikan, ISO dan kebutuhan Stakeholders.  

6. Mengendalikan, memonitoring dan mengevaluasi proses sistem 
penjaminan mutu agar dapat menghasilkan produk jasa pendidikan yang 
berkualitas. 

7. Memelihara, mengawal, memberi informasi dan melaporkan serta 
bertanggungjawab kepada Pimpinan Perguruan Tinggi tentang kinerja 
sistem manajemen (penjaminan) mutu dan kebutuhan-kebutuhan apa 
yang diperlukan untuk peningkatan dan penjaminan mutu Perguruan 
Tinggi.  

8. Penetapan, pemenuhan, peningkatan dan penjaminan standar mutu 
pengelolaan pendidikan perguruan tinggi secara konsisten dan 
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berkelanjutan, sesuai dengan standar, sesuai dengan harapan dan 
memenuhi persyaratan yang telah diterapkan dalam Standar Nasional 
Pendidikan yang disusun oleh Departemen Pendidikan Nasional, sehingga 
stakeholders memperoleh kepuasan dan peningkatan kualitas mutu. 

 
Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, 

yang dijalankan oleh suatu perguruan tinggi secara internal untuk mewujudkan 
visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui 
penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan 
mutu melalui kegiatan penjaminan mutu yang dijalankan secara internal oleh 
perguruan tinggi, akan dikontrol dan diaudit melalui kegiatan akreditasi yang 
dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga lain secara eksternal. Dengan demikian, 
obyektivitas penilaian terhadap pemeliharaan dan peningkatan mutu pendidikan 
tinggi secara berkelanjutan di suatu perguruan tinggi dapat diwujudkan. Adapun 
tujuan dari penjaminan mutu adalah sebagai berikut : 

1) Menjamin mutu penyelenggaraan dan mutu pengelolaan, sehingga jasa 
layanan yang disediakan benar-benar dapat memenuhi kebutuhan 
masyarakat dan stakeholder lainnya.  

2) Meningkatkan kinerja manajemen unit kerja dan meningkatkan pelayanan 
dilingkungan UMSurabaya, sehingga dapat memenuhi harapan atau 
kepuasan pengguna jasa layanan..  

3) Meningkatkan akreditasi Institusi dan Jurusan / Program Studi. 
4) Mendapatkan pengakuan eksternal dengan melakukan audit internal mutu 

sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Badan Akreditasi 
Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) serta sertifikasi ISO. 

 
 Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat universitas 
terdiri atas Pimpinan Universitas dibantu oleh Pusat Penjaminan Mutu ( PPM ) 
atas dasar ketentuan norma-norma, standar mutu dan kebijakan akademik yang 
ditetapkan oleh Senat Universitas. Rektor menetapkan peraturan, kaidah dan 
tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum. Pengembangan, 
penerapan dan evaluasi peningkatan mutu akademik di semua unit kerja, Rektor 
dibantu oleh Pusat Penjaminan Mutu ( PPM ). Untuk melaksanakan tugas dan 
fungsi di atas maka disusun struktur organisasi Pusat Penjaminan mutu sebagai 
berikut.  
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Gambar 5 : Struktur Organisasi Pusat Penjaminan Mutu UMSurabaya 

 
Struktur Penjaminan Mutu dari tingkat Universitas, tingkat Fakultas hingga 

tingkat program studi susunan organisasi tersebut sesuai dengan struktur yang 
terdapat pada gambar bagan diatas, yang terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Staf 
Administrasi, Bidang Akreditasi, Bidang Informasi Mutu, Bidang Monevin, Bidang 
Monevin Hibah, Bidang Asesmen Mutu Internal. Penjaminan Mutu di tingkat 
Universitas terdapat pada Buku Pedoman Akademik Universitas dan Penjaminan 
Mutu Universitas, begitu pula pada tingkat Fakultas yang telah mengatur semua 
terutama mutu akademik dan mutu lainnya. Dari itu melahirkan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) untuk Program Studi. Upaya penjaminan mutu yang 
sudah dilakukan oleh Fakultas dan Program Studi adalah pengelompokkan dosen 
dan mata kuliah berdasarkan minat dan bidang keahlian mereka. Para dosen 
yang tergabung dalam kelompok minat bertanggung jawab terhadap kualitas 
materi pembelajaran perkuliahan, pemutakhiran referensi/kepustakaan, materi 
tugas, kuis, soal ujian dan tugas akhir mata kuliah. Dengan Gugus Kendali Mutu 
Fakultas, mahasiswa menjadi kritis, terhadap hak dan kewajibannya.  

Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat universitas 
terdiri atas Pimpinan Universitas dibantu oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM) 
atas dasar ketentuan norma-norma, standar mutu dan kebijakan akademik yang 
ditetapkan oleh Senat Universitas. Rektor menetapkan peraturan, kaidah dan 
tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum. Pengembangan, 
penerapan dan evaluasi peningkatan mutu akademik di semua unit kerja, Rektor 
dibantu oteh PPM. PPM beranggotakan : Ketua, sekretaris dan dosen perwakilan 
fakultas/program. PPM dibentuk herdasarkan Surat Keputusan Rektor dengan 
tugas untuk : 

a) Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara 
keseluruhan di Universitas Muhammadiyah Surabaya, termasuk 
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Menyusun dan mengembangkan konsep sistem penjaminan mutu berikut 
perangkat sistem dokumentasinya yang diperlukan dalam rangka 
pelaksanaannya serta koordinasi pelaksanaan dan pemantauan. 

b) Membantu Rektor dalam monitoring, evaluasi serta audit pelaksanaan 
SPMI di lingkungan di Universitas Muhammadiyah Surabaya.  

c) Memastikan, mengontrol, memonitoring, dan mengevaluasi proses 
sistem manajemen (penjaminan) mutu telah dibuat, telah diterapkan, 
dipelihara dan dikembangkan secara keseluruhan di Universitas 
Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya), Termasuk penyusunan 
perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaannya. 

d) Membantu Rektor dalam mengendalikan, monitoring, dan evaluasi serta 
audit pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi 
(SPMI - PT) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya 
(UMSurabaya). Dan, Melaporkan secara berkala pelaksanaan Sistem 
Penjaminan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi 
(SPMI - PT) maupun kinerja sistem manajemen mutu dan kebutuhan-
kebutuhan apa yang diperlukan untuk peningkatan Mutu Akademik 
Universitas.  

e) Menjamin mutu penyelenggaraan dan menjamin pengelolaan perguruan 
tinggi, sehingga produk jasa layanan pendidikan, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat yang disediakan benar-benar dapat 
memenuhi kebutuhan masyarakat dan stakeholder serta menyesuaikan 
diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi, perkembangan realitas 
social kebudayaan dan perkembangan peradaban.  

f) Merancang, melaksanakan, menjalankan, merencanakan, 
mengembangkan dan mengendalikan proses sistem penjaminan mutu 
secara konsisten dan berkelanjutan (Continuous Quality Improvement) 
yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, ISO dan kebutuhan 
Stakeholders.  

g) Mengendalikan, memonitoring dan mengevaluasi proses sistem 
penjaminan mutu agar dapat menghasilkan produk jasa pendidikan yang 
berkualitas. 

h) Memelihara, mengawal, memberi informasi dan melaporkan serta 
bertanggungjawab kepada Pimpinan Perguruan Tinggi tentang 
kinerja sistem manajemen (penjaminan) mutu dan kebutuhan-
kebutuhan apa yang diperlukan untuk peningkatan dan penjaminan 
mutu Perguruan Tinggi.  

i) Penetapan, pemenuhan, peningkatan dan penjaminan standar mutu 
pengelolaan pendidikan perguruan tinggi secara konsisten dan 
berkelanjutan, sesuai dengan standar, sesuai dengan harapan dan 
memenuhi persyaratan yang telah diterapkan dalam Standar Nasional 
Pendidikan yang disusun oleh Departemen Pendidikan Nasional, sehingga 
stakeholders memperoleh kepuasan dan peningkatan kualitas mutu. 

Unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri atas 
pimpinan fakultas. Dekan bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di 
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fakultas. Untuk mempersiapkan SPMI di tingkat fakultas, maka setiap fakultas 
membentuk Gugus Kendali Mutu (GKM) yang bersifat ad hoc dengan Surat 
Keputusan Dekan. Tugas GKM adalah membantu Dekan dalam peningkatan mutu 
akademik, dimulai dari : 

a) Penyusunan dokumen kebijakan, peraturan, standar dan manual prosedur 
akademik.  

b) Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Fakultas berdasar Laporan Evaluasi Diri 
Jurusan dan EPSBED (Laporan Elektronik Evaluasi Diri Program Studi 
Berbasis Evaluasi Diri) PS setiap semester.  

c) Penyiapan Audit Internal Mutu Akademik (AIMA).  
d) Peningkatan mutu fakultas berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi. 
GKM beranggotakan : Ketua (Pimpinan Fakultas), para dosen perwakilan 

jurusan/ program studi dan mahasiswa yang ditunjuk. Berkaitan dengan audit 
mutu, PPM melaksanakan tugas Rektor untuk melaksanakan Audit Internal Mutu 
Akademik (AIMA) pada fakultas atau jurusan, selaku pelaksana kegiatan 
akademik secara berkala. GKM melaporkan hasil audit kepada PPM, sedangkan 
PPM melaporkan hasit audit kepada Rektor. Tindak lanjut atas laporan audit 
tersebut (termasuk permintaan tindakan koreksi/PTK) dilakukan oleh Rektor 
untuk dilaksanakan oleh Dekan. Dekan melakukan koordinasi tindak lanjut atas 
PTK, membuat keputusan dalam batas kewenangannya serta memobilisasi 
sumberdaya di fakultas untuk melaksanakan keputusan tersebut. Setiap tahun 
Senat Fakultas menerima Laporan Evaluasi Diri serta Laporan Audit Internal 
Mutu Akademik dari Dekan, Senat Fakultas akan mempetajari kedua laporan 
tersebut dan menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat fakultas untuk 
peningkatan mutu pendidikan.   

Unsur organisasi jaminan mutu akademik di tingkat jurusan terdiri atas 
pimpman jurusan. Ketua Jurusan bertanggungjawab atas terjaminnya mutu 
akademik di jurusan. Untuk mempersiapkan SPMI di tingkat jurusan, maka setiap 
jurusan membentuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang bersifat ad hoc dengan 
Surat Keputusan Dekan. Tugas UPM adalah membantu Ketua Jurusan dalam 
peningkatan mutu melalui :  

a) Penyusunan dokumen (Spesifikasi Program Studi (SP), Manual Prosedur 
(MP), Instruksi Kena (IK) yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual 
Mutu Akademik dan Manual Prosedur di tingkat fakultas).  

b) Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Jurusan dan EPSBED (Laporan Elektronik 
Evaluasi Diri Program Studi Berbasis Evaluasi Diri) PS tiap semester.  

c) Penyiapan Audit Internal Mutu Akademik (AIMA), d) peningkatan mutu 
Jurusan berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi.  

UPM beranggotakan : Ketua (Pimpinan Program Studi), para dosen dan 
mahasiswa yang ditunjuk. Ketua Jurusan bertanggungjawab atas terlaksananya :  

a) Proses pembelajaran yang bermutu sesuai SP, MP, IK.  
b) Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.  
c) Evaluasi hasil proses pembelajaran.  
d) Tindakan perbaikan proses pembelajaran.  
e) Penyempurnaan SP, MP, IK secara berkelanjutan.  
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f) Penelitian yang sesuai dengan kompetensi jurusan dan Manual Mutu 
Penelitian.  

g) Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kompetensi jurusan 
dan Manual Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat. 

Angket kuisoner sebagai sarana Universitas Muhammadiyah SUrabayaan balik 
(feed back) monitoring dan evaluasi dari mahasiswa kepada dosen pengajar, staf 
pengajaran, kaprodi dan fakultas. Angket kuisoner ini dibagikan/disebarkan di 
akhir perkuliahan setiap semester (gasal dan genap). Dari hasil respon tersebut 
akan dijadikan pengambilan keputusan kepada dosen pengajar, staf pengajaran, 
kaprodi dan fakultas, misalnya kedisiplinan, ketepatan waktu, kompetensi 
mengajar, dan lain-lain. Pelaksanaan angket ini merupakan salah satu syarat 
untuk menjaga Mutu Akademik Program Studi yang berpedoman pada lembaga 
Pusat Penjaminan Mutu tingkat Universitas, Gugus Kendali Mutu tingkat 
Fakultas, Unit Penjaminan Mutu tingkat Program Studi serta pada Rencana 
Strategi (Renstra), dan Rencana Operasi (Renop) tingkat Universitas dan Fakultas.  

Upaya-upaya untuk  menjaga mutu program studi maupun proses 
perkuliahan yang sudah dilaksanakan oleh Gugus Kendali Mutu tingkat Fakultas 
dan Unit Penjaminan Mutu terus dilanjutkan dan terus melakukan perbaikan-
perbaikan terhadap instrument yang ada baik dari lembaga Pusat Penjaminan 
Mutu tingkat Universitas, Gugus Kendali Mutu tingkat Fakultas maupun yang 
dikembangkan oleh Unit Penjaminan Mutu tingkat program studi sendiri. Hal ini 
kami lakukan agar mutu lulusan meningkat dan program yang kami tawarkan 
akan terus diminati oleh para calon mahasiswa. 
 
 

6. DAFTAR STANDAR SPMI  
Standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal 
1) Standar Isi 
2) Standar Proses 
3) Standar Kompetensi Lulusan 
4) Standar Dosen dan tenaga Kependidikan 
5) Standar Sarana dan prasarana 
6) Standar Pengelolaan 
7) Standar pembiayaan 
8) Standar Penilaian 
9) Standar Mahasiswa 
10) Standar Suasana akademik 
11) Standar penelitian dan Pengabdian Masyarakat 
12) Standar Sistem Informasi 
13) Standar Kerja Sama dalam dan luar negeri 
Standar Lain sesuai dengan BAN-PT 
1) Standar Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian 
2) Standar Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaam dan 

penjaminan mutu 
3) Standar Mahasiswa dan Lulusan 
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4) Standar Sumber Daya Manusia 
5) Standar Suasana Akademik 
6) Standar Sarana dan prasarana, serta Sistem Informasi 
7) Standar Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan kerja 

sama 
 

Daftar Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur 
1) Manual Prosedur/SOP Penetapan Standar 
2) Manual Prosedur/SOP Pelaksanaan Standar 
3) Manual Prosedur/SOP Pengendalian Standar 
4) Manual Prosedur/SOP Peningkatan/Pengembangan Standar 
5) SOP Audit Mutu Internal 
6) SOP Pengendalian Dokumen dan Rekaman 
7) SOP Tindakan Korektif dan Pencegahan 
8) SOP Penerimaan Mahasiswa Baru 
9) SOP Registrasi dan heregistrasi 
10) SOP Perkuliahan 
11) SOP Ujian 
12) SOP Penyusunan Skripsi 
13) SOP Pelaksanaan Wisuda 
14) SOP Penyusunan dan Pengembangan/Peninjauan Kurikulum 
15) SOP Penyusunan Jadwal perkuliahan 
16) SOP sarana dan Prasarana Perkuliahan 
17) SOP Pengelolaan Kerja Sama 
18) SOP Pengembangan Program Studi 
19) SOP penelitian dan Pengabdian Masyarakat 
20) SOP Monev Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 
21) SOP Monev Perkuliahan 
22) SOP Implementasi Nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyaan 
23) dll 
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8. LAMPIRAN 
 KEBIJAKAN AKADEMIK  
A. BIDANG PENDIDIKAN  

1. Universitas Muhammadiyah Surabaya menyelenggarakan proses pendidikan 
terbaik dan unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.  

2. Universitas Muhammadiyah Surabaya menyelenggarakan evaluasi reguler 
untuk meningkatkan kualitas, otonomi, akuntabilitas, dan akreditasi.  

3. Sesuai dengan perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam tataran 
global, regional, nasional yang menyangkut berbagai aspek kehidupan 
masyarakat, Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam menyelenggarakan 
Tri Dharma Perguruan Tinggi berusaha memberikan kontribusi secara aktif 
dan signifikan menuju tercapainya masyarakat Indonesia yang cerdas, 
berbudaya, menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan 
ideologi Pancasila menuju tercapainya masyarakat madani.  

4. Dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas 
Muhammadiyah Surabaya berpegang teguh pada prinsip adanya kebebasan 
akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.  

5. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, Universitas 
Muhammadiyah Surabaya harus mengembangkan Sumber Daya Manusia 
dan Bidang Penelitian sedemikian rupa untuk memenuhi persyaratan 
sebagai Universitas Pendidikan yang menuju ke Universitas Penelitian.  

6. Universitas Muhammadiyah Surabaya berpartisipasi aktif dalam 
memecahkan berbagai masalah yang menyangkut kehidupan masyarakat 
luas di bidang Politik, Ekonomi, Sosial di tingkat lokal, nasional, dan regional 
demi kesejahteraan umat manusia.  

7. Universitas Muhammadiyah Surabaya perlu mengembangkan program-
program yang khas untuk mengatasi masalah-masalah laten maupun 
masalah-masalah baru yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat 
perubahan-perubahan mendasar yang sedang terjadi di tingkat lokal, 
nasional, dan regional.  

8. Untuk menjamin mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu ditetapkan 
Standar Mutu yang dapat diterima secara nasional maupun internasional.  

9. Program pendidikan diselenggarakan dengan sistim pendidikan tatap muka 
dan atau blended learning.  

10. Program pendidikan yang diselenggarakan terdiri atas program: Diploma, 
Sarjana, Magister.  

11. Setiap unit penyelenggara akademik melakukan penjaminan mutu dengan 
kriteria tertentu yang terukur dan dikoordinasikan oleh Pusat Penjaminan 
Mutu universitas (PPM).  

12. Program Studi, dan fakultas dapat dibuka dan ditutup setelah melalui kajian 
yang seksama dan komprehensif.  

13. Prodi membina dan mengembangkan program pendidikan beserta 
kurikulumnya dan mata kuliah sesuai dengan program studi yang diasuhnya  

14. Kurikulum dikembangkan berdasarkan kompetensi tertentu dan dapat 
dilakukan melalui benchmarking dengan program studi serupa di tingkat 
nasional maupun internasional.  
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15. Evaluasi kurikulum dilakukan secara periodik berdasarkan kompetensi 
keilmuan, perkembangan Ipteks, tantangan global dan kebutuhan 
masyarakat.  

16. Pendidikan diselenggarakan secara terstruktur dalam suasana akademik 
yang kondusif bagi proses pembelajaran yang memungkinkan pencapaian 
prestasi yang tinggi, dengan masa studi dan masa mukim sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku di universitas.  

17. Jumlah mahasiswa per kelas per mata kuliah atau praktikum disesuaikan 
dengan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan.  

18. Setiap mata kuliah per kelas untuk program sarjana dan diploma diasuh oleh 
maksimum tiga orang dosen, untuk program pasca sarjana diasuh maksimum 
oleh tiga orang dosen, seorang diantaranya sebagai penanggung jawab. 
Setiap praktikum diasuh oleh sejumlah dosen yang dikoordinir oleh dosen 
penanggungjawab.  

19. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan secara periodik untuk meningkatkan 
mutu pendidikan.  

20. Universitas menetapkan standar akademik minimal bagi calon mahasiswa 
baru. Dalam menerapkan standar tersebut Universitas memperhatikan 
keragaman mutu Sekolah Menengah Atas, kelompok masyarakat yang 
memiliki hambatan, cakupan daerah, prestasi calon mahasiswa, kerjasama 
dengan pemerintah Daerah dan perusahaan atau lembaga lain.  

21. Universitas dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain 
dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan universitas.  

22. Untuk seleksi penerimaan calon mahasiswa luar negeri ditetapkan standar 
akademik tersendiri.  

23. Penerimaan mahasiswa baru dari dalam atau luar negeri dilakukan secara 
terpusat di universitas.  

24. Jumlah mahasiswa baru yang diterima ditetapkan dengan 
mempertimbangkan daya tampung, rasio dosen dan mahasiswa, kapasitas 
ruang dan sarana prasarananya, minat masyarakat, penugasan nasional dan 
perkembangan Ipteks.  

25. Sistem dan seleksi penerimaan mahasiswa baru dievaluasi secara periodik.  
26. Setiap dosen wajib melaksanakan tugas tridarma perguruan tinggi secara 

proporsional sesuai dengan kompetensi dan wewenangnya.  
27. Evaluasi kinerja dosen dilakukan secara periodik untuk meningkatkan mutu 

pendidikan.  
28. Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi serta kualitas layanan yang baik, 

pengelolaan prasarana dan sarana belajar-mengajar dilakukan oleh Fakultas 
masing masing.  

29. Lulusan program pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surabaya  diberi 
gelar atau sebutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

30. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar atau 
sebutan apabila telah memenuhi segala persyaratan akademik dan 
administrasi yang ditetapkan.  

31. Upacara akademik yang meliputi wisuda lulusan, orasi ilmiah pengukuhan 
guru besar dan pemberian gelar doktor honoris causa diselenggarakan 
terpusat di universitas  
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32. Kerjasama dengan alumni dikembangkan melalui sistim jejaring kerjasama 
untuk meningkatkan mutu pendidikan dan citra serta pengembangan 
universitas.  

33. Evaluasi sistim jejaring kerjasama alumni dilakukan secara periodik  
 
B. BIDANG PENELITIAN  
 

1. Melaksanakan penelitian yang hasilnya akan memberikan sumbangan yang 
bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang 
akan sangat bermanfaat bagi pemecahan masalah nasional, regional, 
maupun internasional.  

2. Memotivasi dan memfasilitasi publikasi hasil penelitian di jurnal atau forum 
nasional maupun internasional agar Universitas Muhammadiyah Surabaya 
bisa lebih dikenal di kancah nasional dan internasional.  

3. Meningkatkan pendapatan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari 
penelitian, dan pendapatan dari kerjasama dengan industri (royalty) yang 
akan memberikan kontribusi bermakna bagi pengembangan Universitas 
Muhammadiyah Surabaya.  

4. Memperkaya bahan-bahan perkuliahan, melalui disusunnya buku-buku ajar 
yang bersumber dari hasil penelitian.  

5. Memotivasi sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Surabaya agar 
handal dalam bidang penelitian.  

6. Mewujudkan Kelembagaan Penelitian yang handal, baik di tingkat Program 
Studi, Jurusan, Fakultas, maupun Universitas yang mampu mengorganisir 
dan mendorong budaya meneliti.  

7. Mewujudkan budaya akademik yang baik dan mengembangkan sistem 
reward and punishment.  

8. Dosen/Peneliti berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas 
penelitian di Fakultas/Universitas serta memiliki hak kekayaan intelektual 
atas hasil penelitiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

9. Dosen/Peneliti wajib mematuhi kode etik dan peraturan lain tentang 
penelitian serta bertanggung jawab secara ilmiah atas ide, metode dan 
rumusan hasil serta diseminasi hasil penelitiannya.  

10. Fakultas/Lembaga Penelitian/Universitas berhak dan berkewajiban 
mengatur,pengelola, menyediakan dana, menyelenggarakan serta 
mengembangkan penelitian.  

11. Penelitian dilaksanakan sebagai penelitian perorangan, kelompok atau 
penelitian kerjasama institusi.  

12. Program Studi/Fakultas menyelenggarakan penelitian sesuai bidang kajian 
atau disiplin ilmunya, sedangkan Pusat penelitian/Lembaga Penelitian 
menyelenggarakan penelitian yang bersifat interdisiplin.  

 
C. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 

1. Menumbuhkan iklim kondusif bagi sivitas akademika untuk 
menerapkembangkan IPTEKS kepada dunia usaha, industri, lembaga 
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pemerintah dan masyarakat umum atas dasar prinsip saling menguntungkan 
(mutual benefit) berasaskan ilmu amaliah dan amal ilmiah.  

2. Mengembangkan sistem yang menjamin bahwa teknologi yang 
diterapkembangkan kepada masyarakat sudah teruji dari sisi teknis, 
ekonomis, dan lingkungan.  

3. Mendorong dikembangkannya kegiatan pengabdian yang berbasis pada 
kebutuhan dan permasalahan aktual masyarakat, dengan menerapkan 
IPTEKS yang dilaksanakan oleh dosen, pustakawan dan mahasiswa sehingga 
mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan, meningkatkan kemandirian dan 
meningkatkan kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).  

4. Mengembangkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai kegiatan Tridarma 
Perguruan Tinggi secara sinergis, dalam rangka proses pembelajaran 
mahasiswa diarahkan untuk pengembangan kepribadian, kepedulian sosial, 
ketrampilan hidup (life skills), dan penerapan kompetensi keilmuan dalam 
pemecahan masalah pembangunan masyarakat secara interdisipliner.  

5. Dosen berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas di 
Fakultas /Universitas untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku.  

6. Fakultas/Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat/Universitas 
berhak dan berkewajiban mengatur, mengelola, menyediakan dana, 
menyelenggarakan serta mengembangkan Pengabdian Kepada masyarakat.  

7. Pengabdian Masyarakat dilaksanakan sebagai kegiatan perorangan, 
kelompok atau pengabdian masyarakat atas dasar kerjasama institusi.  

8. Program Studi/Fakultas menyelenggarakan pengabdian masyarakat sesuai 
bidang kajian atau disiplin ilmunya, sedangkan Pusat/Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian Masyarakat menyelenggarakan pengabdian masyarakat 
yang bersifat interdisiplin.  

 


