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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU IAIN PADANGSIDIMPUAN, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Manual Sistem 
Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Syariah dan 
Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Tahun 2021, 
dipandang perlu membentuk suatu tim penyusun; 

b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran 
Keputusan Dekan ini dipandang mampu dan cakap untuk 
diangkat menjadi Tim Penyusun Manual Sistem 
Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Syariah dan 
Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri dimaksud. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015; 

  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 
2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negeri Padangsidempuan Menjadi Institut Agama Islam 
Negeri Padangsidimpuan; 

  6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut 
Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik 
Indonesia Nomor 67 Tahun 2017; 

  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2016 tentang 
Statuta Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan; 

  8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/00522 
Tanggal 10 Januari 2018 Tentang Penetapan Rektor IAIN 
Padangsidimpuan Masa Jabatan 2017-2021. 

  9.    Keputusan Menteri Agama RI Nomor 
28/In.14/A/B.2a/KP.07.6/04/2018 perihal Penetapan 
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN 



  Padangsidimpuan masa jabatan 2017-2021. 
Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 

Tahun 2009 Tentang Dosen. 
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem 
Penjaminan Mutu Internal. 

  
M E M U T U S K A N 

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU 
HUKUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 
PADANGSIDIMPUAN TENTANG Manual Sistem Penjaminan 
Mutu Internal (SPMI) FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU 
HUKUM IAIN PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021.  

Kesatu : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum 
dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Manual 
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Syariah 
dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Tahun 2021 
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; 

Kedua : Tim bertanggungjawab melaksanakan dan melaporkan 
berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan 
Ini 

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal. 
 

Ditetapkan di Padangsidimpuan 
Pada tanggal 14 Maret 2021 

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN 
ILMU HUKUM IAIN 
PADANGSIDIMPUAN, 

 
 
 

 

FATAHUDDIN AZIZ SIREGAR 
Tembusan: 
1. Rektor IAIN Padangsidimpuan; 
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KEPUTUSAN DEKAN 
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN 
NOMOR 52 TAHUN 2021 

TENTANG  

PENETAPAN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) 
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM IAIN PADANGSIDIMPUAN 

TAHUN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU IAIN PADANGSIDIMPUAN, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu, perlu disusun Manual 
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)  Fakultas 
Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Tahun 
2021; 

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu 
menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan 
Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Tentang 
Penetepan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal 
(SPMI) Tahun 2021. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4301); 

  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5336); 

  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI 
Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45); 

  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5500); 

  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 
Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama 
Islam Negeri Padangsidempuan Menjadi Institut Agama 
Islam    Negeri    Padangsidimpuan    (Lembaran    Negara 



  Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122); 

  
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 

93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1459), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Agama Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1663); 

  
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2016 

tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri 
Padangsidimpuan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1727); 

  
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/00522 

Tanggal 10 Januari 2018 Tentang Penetapan Rektor 
IAIN Padangsidimpuan Masa Jabatan 2017-2021. 

  9.  Keputusan Menteri Agama RI Nomor 
28/In.14/A/B.2a/KP.07.6/04/2018 perihal Penetapan 
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN 
Padangsidimpuan masa jabatan 2017-2021. 

Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 
Tahun 2009 Tentang Dosen. 

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Internal. 

  
M E M U T U S K A N 

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU 
HUKUM IAIN PADANGSIDIMPUAN TENTANG MANUAL 
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) TAHUN 
2021 

Kesatu : Mengesahkan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal 
(SPMI) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN 
Padangsidimpuan Tahun 2021; 

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal. 
 

Ditetapkan di Padangsidimpuan 
Pada tanggal 02 Mei 2021 

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU 
HUKUM IAIN PADANGSIDIMPUAN, 

 
 

 

FATAHUDDIN AZIZ SIREGAR 
Tembusan: 
1. Rektor IAIN Padangsidimpuan; 



Padangsidimpuan

, Dekan 

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, 

M.A NIP 

KATA PENGANTAR 

 
 

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi, bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk 

meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan dan 

pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dilaksanakan 

oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan mutu (UPM) ditingkat program studi 

dalam satu siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu 

(PPEPP) yang mengacu pada dokumen SPMI FASIH. 

Gugus Jaminan Mutu telah menyelesaikan penyusunan dokumen SPMI yang terdiri adari dokumen 

Kebijakan Mutu, dokumen Standar Mutu dan Manual Mutu. Khusus untuk dokumen Manual Mutu 

FASIH, dokumen ini akan menjadi acuan dalam implementasi mutu di level fakultas dan 

peningkatan mutu berkelanjutan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan. 

Capaian mutu akan diukur setiap tahun dengan menggunakan indikator PPEPP sebagai bukti 

peningkatan mutu FASIH. 

Penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada Rektor dan seluruh sivitas yang telah memberikan 

dukungan untuk peningkatan mutu FASIH. Terima kasih juga disampaikan kepada Tim penyusun 

yang telah mencurahkan pemikiran dan waktu untuk penyusunan dokumen SPMI khususnya 

Manual Mutu FASIH, semoga seluruh dokumen ini dapat dijadikan acuan dalam 

mengimplementasikan manajemen mutu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Arah dan kebijakan pendidikan tinggi yang telah dirumuskan oleh 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah mendorong Perguruan Tinggi di 

Indonesia khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN 

Padangsidimpuan untuk melakukan perubahan-perubahan secara mendasar 

dalam pengelolaan kegiatan akademik secara efektif & berkualitas. Salah satu 

tantangan terbesar dalam mewujudkan hal tersebut adalah menyelesaikan 

beberapa tuntutan internal terkait pengelolaan fakultas. Terkait dengan 

beberapa tuntutan internal tersebut yang memiliki peran yang cukup signifikan 

dalam pengelolaan pendidikan tinggi adalah menciptakan akuntabilitas dalam 

setiap kegiatan atau proses yang dijalankan serta perbaikan mutu pendidikan 

dalam konteks akademik maupun pelayanan akademik. 

Terkait dengan konteks akuntabilitas serta peningkatan mutu pendidikan 

dapat dikatakan bahwa keputusan manajemen Fakultas Syariah dan Ilmu 

Hukum IAIN Padangsidimpuan untuk menetapkan Sistem Manajemen Mutu 

merupakan keputusan strategis dalam upaya melakukan perbaikan terhadap 

sistem, proses, pengelolaan sumber daya serta transformasi kebijakan 

pengelolaan fakultas. Dimana harapan lebih jauh pengembangan dan 

penerapan Sistem Manajemen Mutu yang terintegrasi dengan Sistem 

Penjaminan Mutu Internal fakultas ini adalah terciptanya efektifitas 

pengelolaan fakultas terhadap seluruh spek yang ada di dalamnya. 

Pemaknaan konteks akuntabilitas serta peningkatan mutu pendidikan 

sesuai ruang lingkup penerapan Sistem Manajemen Mutu yaitu perbaikan pada 

seluruh proses tata kelola fakultas serta layanan akademik. Hal ini tentunya 

memerlukan adanya kejelasan dalam setiap proses tata kelola serta layanan 

akademik yang diberikan, dalam arti bahwa setiap proses haruslah memiliki 
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acuan yang baku tentang bagaimana menjalankan proses tersebut, siapa saja 

pihak yang dilibatkan, dasar hukum apa yang dijadikan pegangan hingga 

tingkat kewenangan dari otoritas atau personel yang menjalankan proses 

tersebut. Hal ini akan menjadi titik tolak yang secara mendasar mampu 

memberikan kontribusi dalam mewujudkan akuntabilitas serta peningkatan 

mutu pendidikan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan. 

Manual Mutu (MM) adalah dokumen tingkat pertama yang menjadi 

panduan implementasi manajemen mutu untuk menunjukkan kemampuan 

organisasi dalam menghasilkan produk secara konsisten sesuai dengan 

persyaratan pelayanan dan peraturan yang berlaku. 

Dengan demikian, Manual Mutu merupakan bagian dari Sistem 

Manajemen Mutu yang berfungsi sebagai kerangka dasar dalam penyusunan 

dan penerapan Sistem Manajemen Mutu. Selain sebagai kerangka dasar, 

Manual Mutu juga berfungsi sebagai pedoman bagi Fakultas Syariah dan Ilmu 

Hukum IAIN Padangsidimpuan dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu. 

Selain itu Manual Mutu juga akan memberikan sajian yang informatif kepada 

pihak-pihak di luar fakultas dalam melihat dan menilai kebijakan, komitmen 

serta Sistem Manajemen yang diterapkan oleh Fakultas Syariah dan Ilmu 

Hukum IAIN Padangsidimpuan. 

Secara garis besar Manual Mutu berisi: lingkup penerapan, Sistem 

Manajemen Mutu Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, 

dokumentasi sistem mutu yang diterapkan dan gambaran serta interaksi dari 

proses-proses yang diterapkan. 

 
B. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Tujuan dari penyusunan Manual Mutu ini adalah: 

1. Menetapkan kegiatan utama layanan pendidikan di Fakultas Syariah dan 

Ilmu Hukum yang berbasis perencanaan (Plan), pelaksanaan (Do), evaluasi 

(Cek) serta tindak lanjut atas evaluasi (Action) (PDCA), untuk menjamin 

keberlanjutan dalam memenuhi kebutuhan pengguna jasa. 
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2. Sebagai panduan bagi pengembangan sistem manajemen mutu secara 

keseluruhan di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. 

3. Memelihara kesesuaian penerapan Sistem Manajemen Mutu dengan standar 

yang telah ditetapkan. 

4. Memberikan pedoman secara komprehensif terkait dengan pengelolaan 

organisasi, uraian serta hubungan antar proses maupun sistem. 

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan selalu 

melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap sistem yang telah 

dikembangkan dengan tetap memperhatikan efektifitas penerapannya, tanpa 

mengabaikan pemenuhan terhadap persyaratan standar nasional serta peraturan 

mendasar lainnya yang diamanatkan oleh Dirjen Diktis sebagai institusi yang 

bertanggung jawab melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap institusi 

perguruan tinggi keagamaan yang ada. 

Selanjutnya ruang lingkup penerapan Sistem Manajemen Mutu pada 

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) IAIN Padangsidimpuan adalah 

manajemen penyelenggaraan administrasi dan pelayanan akademik beserta 

proses pendukungnya. 

 
C. ISTILAH DAN DEFINISI 

1. Sistem Penjaminan Mutu (SPM) adalah sistem untuk menetapkan 

kebijakan, tujuan dan strategi mencapai mutu yang telah ditentukan. 

Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara 

berencana dan berkelanjutan. 

2. Jaminan Mutu (quality assurance) adalah seluruh proses penetapan dan 

pemenuhan standar mutu pengelolaan FASIH IAIN Padangsidimpuan 

secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga visi dan misi FASIH dapat 

tercapai serta stakeholders memperoleh kepuasan. Kegiatan terkait dengan 

jaminan mutu harus dilaksanakan secara terencana dengan mengacu pada Sistem 

Manajemen Mutu (SMM). Penjaminan mutu mencakup aspek pelayanan 

administrasi, sarana prasarana, organisasi dan manajemen yang dapat memenuhi 

harapan sivitas akademika dan masyarakat. 
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3. Mutu adalah kesluruhan karakteristik produk yang menunjukkan 

kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang 

ditetapkan pelanggan (stakeholders). 

4. Manual Mutu adalah dokumen yang menjadi panduan implementasi 

manajemen mutu di FASIH IAIN Padangsidimpuan. 

5. Pengguna jasa. Secara umum pengguna jasa adalah orang perorangan atau 

badan yang ikut menerima layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat.Pelanggan di bidang pendidikan di FASIH IAIN 

Padangsidimpuan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu mahasiswa sebagai 

pengguna jasa utama, orang tua mahasiswa dan pengguna lulusan. Untuk 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah masyarakat umum, 

instansi pemerintah dan swasta, peneliti lain, masyarakat dan alumni. 

 
D. PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI MANUAL MUTU 

Manual Mutu diterbitkan oleh Gugus Jaminan Mutu Fakultas Syariah dan 

Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang bertanggung jawab atas administrasi 

semua salinan terkendali Manual Mutu. Manual Mutu didistribusikan dengan 2 

cara: 

1. Secara elektronik dengan fasilitas aplikasi IT dengan memberikan hak akses 

kepada yang berkepentingan. 

2. Secara manual dengan mengirim salinan dokumen yang tidak tercakup 

dalam layanan revisi (Salinan Tidak Terkendali) 

Gugus Penjaminan Mutu (GPM) akan meninjau Manual Mutu dan akan 

mengadopsi isinya untuk memenuhi persyaratan-persyaratan internal. 

Pemegang Manual Mutu yang terdaftar diminta untuk merekomendasikan 

peningkatan/perubahan yang bisa dilakukan manual mutu. Revisi manual 

mutu ini akan dilakukan per bab, mekanismenya sesuai dengan prosedur 

pengendalian dokumen dan data. 
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN SASARAN 

 
A. VISI DAN MISI 

Visi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum adalah menjadi Fakultas Syariah 

dan Ilmu Hukum yang unggul di Regional Sumatera pada tahun 2025. 

Visi ini menunjukkan pandangan visional Fakultas Syariah dan Ilmu 

Hukum sebagai lembaga yang dapat menghasilkan lulusan yang amanah, 

kompatibel, profesional dan kompetitif. Keunggulan Fakultas Syariah dan Ilmu 

Hukum IAIN Padangsidimpuan dalam pendidikan dan pengajaran adalah 

integrasi ilmu-ilmu keagamaan dengan ilmu-ilmu umum serta integrasi 

keilmuan dengan moralitas. 

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Fakultas Syariah dan Ilmu 

Hukum IAIN Padangsidimpuan mempunyai misi yang jelas. Misi merupakan 

pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, jadi misi 

adalah sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi tercapai dan 

berhasil dengan baik. 

Misi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan adalah: 

1. Menyelenggarakan proses pendidikan yang integratif dan interkonektif 

dalam bidang kesyariahan dan ilmu hukum. 

2. Menyelenggarakan penelitian yang kompetitif dan inovatif bagi 

perkembangan ilmu kesyariahan dan ilmu hukum. 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan kualitas terbaik 

sesuai kebutuhan dan perkembangan. 

4. Melakukan pengembangan lembaga secara terencana dalam rangka 

transformasi menuju UIN. 

 
B. TUJUAN 

Berdasarkan visi dan misi tersebut maka tujuan Fakultas Syariah dan Ilmu 

Hukum IAIN Padangsidimpuan dirumuskan sebagai berikut: 

1. Menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif, integratif serta kompetitif 
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dalam bidang kesyariahan dan ilmu hukum. 

2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas dan 

aplikatif dalam bidang kesyariahan dan ilmu hukum. 

3. Menghasilkan mahasiswa yang mampu meningkatkan kesadaran hukum 

masyarakat. 

4. Terciptanya tata kelola fakultas yang berstandar ISO (International 

Organization for Standardization). 

 
C. KEBIJAKAN MUTU 

Kebijakan mutu Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN 

Padangsidimpuan ditujukan untuk menetapkan arah bagi pencapaian visi serta 

tujuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan. Di dalamnya 

mengandung pernyataan komitmen untuk mematuhi peraturan, melakukan 

perbaikan berkelanjutan, dan memuat kerangka kerja untuk menetapkan 

sasaran mutu. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan 

menyatakan kebijakan mutunya sebagai berikut: 

“Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan berkomitmen 

kuat untuk memuaskan kebutuhan pelanggan/stakeholders dengan 

mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu melalui perbaikan 

berkelanjutan.” Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen akan: 

1. Meningkatkan kepuasan pelanggan (mahasiswa) melalui peningkatan mutu 

kegiatan administrasi dan pelayanan akademik yang memadai. 

2. Menyediakan personel/pegawai dengan kualifikasi dan kompetensi yang 

sesuai untuk memberikan kontribusi yang optimal pada penyelenggaraan 

kegiatan administrasi dan pelayanan akademik. 

3. Meningkatkan mutu dan manajemen lembaga melalui perbaikan tata cara 

kerja dan tata kelola organisasi ke arah efisiensi dan efektifitas. 

4. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga terkait sebagai bagian dari 

pengembangan dan peningkatan mutu organisasi serta promosi organisasi. 

5. Menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai untuk menunjang kegiatan 
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administrasi dan pelayanan akademik. 

6. Memperbaiki pengelolaan arsip dalam menunjang pertanggungjawaban 

kegiatan administrasi dan pelayanan akademik. 

 
D. SASARAN MUTU FAKULTAS 

Penetapan sasaran mutu dimaksudkan untuk memberi arahan bagi staf, 

kepala unit kerja (Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian serta Ketua 

Jurusan/Program Studi) maupun unsur pimpinan (Dekan dan Wakil Dekan) 

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, agar mempunyai 

fokus perhatian yang sama dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan 

kegiatan, khususnya pada proses penyelengaraan administrasi dan pelayanan 

akademik beserta proses pendukungnya. Sasaran mutu merupakan penjabaran 

dari kerangka kerja yang sudah ditetapkan dalam kebijakan mutu. Sasaran 

mutu ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun. Sasaran mutu yang ada dan 

diterapkan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan 

diramu dari butir-butir mutu yang ditetapkan oleh Dirjen Diktis sebagai standar 

penjaminan mutu. 

Sasaran mutu Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan 

dirumuskan oleh GJM, bersama dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Bagian 

dan disetujui oleh Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN 

Padangsidimpuan. Pengukuran dan pelaporan terkait pencapaian sasaran mutu 

dijalankan sesuai dengan ketetapan yang dibuat dan dilaporkan ke Dekan 

melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan. 
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BAB III 

SISTEM MANAJEMEN MUTU 
 

A. KETENTUAN UMUM 

Secara umum manajemen mutu dapat didefinisikan sebagai kegiatan 

terkoordinir untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal 

mutu. Dari definisi tersebut, maka aspek-aspek manajemen mutu mencakup; 

perencanaan mutu, pengendalian mutu, jaminan mutu, peningkatan mutu dan 

kepemimpinan. 

Perencanaan mutu adalah bagian dari manajemen mutu yang difokuskan 

pada penetapan sasaran mutu dan merinci proses operasional dan sumber daya 

terkait yang diperlukan untuk memenuhi sasaran mutu yang telah dispesifikasi. 

Selanjutnya pengendalian mutu merupakan teknik-teknik dan aktivitas 

operasional yang digunakan untuk memenuhi persyaratan mutu. Berikutnya 

Jaminan mutu adalah semua tindakan terencana dan sistematik yang 

diimplementasikan dan didemonstratsikan guna memberikan kepercayaan yang 

cukup bahwa produk jasa yang dihasilkan akan memenuhi persyaratan mutu. 

Sejalan dengan itu Peningkatan mutu merupakan tindakan-tindakan yang 

diambil untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi dari semua proses dan 

kegiatan organisasi. Kemudian kepemimpinan mutu adalah kepemimpinan 

mutu adalah kepemimpinan yang melibatkan semua pegawai dalam 

memuaskan pelanggan dan membangun kualitas ke dalam setiap sistem dan 

proses dalam organisasi. 

Berdasarkan aspek-aspek sistem manajemen mutu di atas, maka SMM 

dapat memberi kerangka kerja bagi perbaikan berlanjut yang dapat 

meningkatkan kepuasan pelanggan dan pihak berkepentingan lainnya. SMM 

memberi keyakinan pada sebuah organisasi dan pelanggan bahwa SMM 

mampu memberikan hasil yang konsisten sesuai dengan persyaratan yang telah 

ditetapkan. Untuk memenuhi kesesuaian dari suatu proses dan produk baik 

barang maupun jasa tersebut agar sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. 

Untuk memenuhi kesesuaian dari suatu proses dan produk jasa tersebut agar 
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sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh pelanggan, maka organisasi 

dapat menerapkan standar persyaratan yang telah ditetapkan. Standar produk 

merupakan hal yang berbeda dengan strandar SMM. Namun demikian, apabila 

suatu produk diproses atau diproduksi dengan SMM yang telah memenuhi 

persyaratan baik nasional maupun internasional diyakini akan menghasilkan 

produk yang bermutu. 

Ada delapan prinsip dasar manajemen mutu yang telah ditetapkan ISO 

versi 9001:2015 kemudian diadopsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN 

Padangsidimpuan yang dapat digunakan dekan sebagai pucuk pimpinan 

fakultas dalam memimpin fakultasnya ke arah peningkatan kinerja. Delapan 

prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pusat Perhatian pada Pelanggan 

Fakultas harus menyadari bahwa kelangsungan eksistensinya sangat 

tergantung pada pelanggan, karenanya fakultas harus memusatkan 

perhatiannya terhadap kebutuhan pelanggan baik untuk masa sekarang 

maupun masa yang akan datang. Fakultas juga harus berupaya bersungguh- 

sungguh memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut, dan berusaha untuk 

melampauinya guna mewujudkan kepuasan pelanggan. 

2. Kepemimpinan 

Pemimpin pada semua tingkatan harus menetapkan kesatuan tujuan dan arah 

fakultas, selain itu pimpinan fakultas juga hendaknya menciptakan dan 

memelihara lingkungan internal agar semua orang dapat melibatkan diri 

secara penuh dalam upaya mencapai tujuan fakultas. 

3. Pelibatan Orang 

Orang pada semua tingkatan adalah inti sebuah organisasi. Oleh karena itu 

pelibatan orang mutlak dilakukan untuk melaksanakan kegiatan apapun. 

Kemampuan semua orang perlu didayagunakan secara maksimal untuk 

manfaat organisasi. 

4. Pendekatan Proses 

Pendekatan proses adalah suatu pendekatan dengan mengelola kegiatan- 

kegiatan yang saling berhubungan sebagai suatu prosesHasil yang 
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dikehendaki akan tercapai lebih efisien, apabila dalam melaksanakan suatu 

kegiatan sumber daya terkait dikelola sebagai suatu proses. Fakultas Syariah 

dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan menggunakan pendekatan proses 

pada saat mengembangkan, menerapkan, dan memperbaiki keefektifan 

sistem manajemen mutu guna meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu 

dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pelanggan. 

5. Pendekatan Sistem pada Manajemen 

Mengetahui, memahami, dan mengelola proses yang saling terkait sebagai 

suatu sistem, memberikan sumbangan pada keefektifan dan efisiensi 

organisasi dalam mencapai tujuannya. 

6. Perbaikan Berkelanjutan 

Perbaikan berlanjut kinerja organisasi secara menyeluruh harus menjadi 

perhatian utama semua pihak mulai dari pimpinan tertinggi sampai pada 

semua staf di lapisan bawah dan hendaknya menjadi tujuan tetap organisasi. 

7. Pendekatan Fakta dalam Pengambilan Keputusan 

Setiap pengambilan keputusan pada tingkatan apapun harus dilakukan 

berdasarkan pada analisis data dan informasi yang objektif 

8. Hubungan Mitra Kerja Sama yang Saling Menguntungkan 

Semua pihak harus menyadari bahwa suatu organisasi dan mitra kerja saling 

bergantung satu sama lain, karena itu harus dibangun hubungan saling 

menguntungkan guna meningkatkan kemampuan keduanya. 

Selanjutnya pendekatan dalam pengembangan dan penerapan SMM terdiri 

dari beberapa langkah berikut ini: 

1. Menentukan kebutuhan dan harapan pelanggan dan pihak berkepentingan 

lainnya; 

2. Menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu fakultas; 

3. Menentukan proses dan tanggungjawab yang diperlukan untuk 

mencapai sasaran mutu; 

4. Menentukan dan menyediakan sumberdaya yang diperlukan untuk 

mencapai sasaran mutu; 
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5. Menetapkan metode untuk mengukur efektivitas dan efisiensi tiap proses; 

6. Menerapkan pengukuran untuk menentukan efektivitas dan efisiensi 

tiap proses; 

7. Menentukan sarana pencegahan ketidaksesuaian

 dan menghilangkan penyebabnya; 

8. Menetapkan dan menerapkan proses perbaikan berkelanjutan dari 

sistem manajemen mutu. 

Penerapan SMM pada dasarnya dibagi menjadi empat tahap, yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini dilakukan langkah-langkah persiapan seperti; pengkajian 

terhadap kondisi fakultas secara mendalam, pembentukan steering 

committee,tim penyusun dokumen, melaksanakan pelatihan pemahaman dan 

dokumentasi serta membangun komitmen untuk menerapkan Sistem 

Manajemen Mutu. 

2. Tahap Penyusunan dan Pengesahan Dokumen 

Pada tahap ini dilakukan penulisan dan pengesahan dokumen Sistem 

Manajemen Mutu antara lain; kebijakan mutu, sasaran mutu, pedoman 

mutu, standar, prosedur mutu, instruksi kerja dan formulir-formulir. 

3. Tahap Implementasi 

Tahap ini merupakan tahap penerapan sistem manajemen mutu yaitu dengan 

melaksanakan semua ketentuan yang telah ditulis dalam dokumen SMM. 

Pada tahap ini selalu ada kemungkinan untuk merevisi dokumen, bila dalam 

penerapannya ditemukan kesalahan, kelemahan dan kesulitan. 

4. Tahap Registrasi 

Tahap ini dilakukan bila fakultas telah yakin bahwa dokumen Sistem 

Manajemen Mutu telah tersusun dan diterapkan sesuai persyaratan standar 

ISO sekurang-kurangnya 3 bulan dan telah menghasilkan rekaman sebagai 

bukti pelaksanaan. 

Berhasil tidaknya fakultas mengembangkan dan menerapkan SMM 

ditentukan oleh 3 faktor utama yaitu: kepemimpinan dan tanggung jawab, 

adanya SMM, dan tersedianya sumber daya baik sumber daya manusia, 
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prasarana, dana dan lain sebagainya, seperti yang diillustrasikan dalam gambar 

berikut: 

  
 

Gambar 1 Aspek Kunci Implementasi SMM ISO 9001:2015 

 
 

Berdasarkan gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek kunci 

pertama dalam pengembangan dan penerapan SMM adalah kepemimpinan dan 

tanggung jawab. Artinya fakultas yang berkeinginan menerapkan SMM harus 

memiliki pemimpin pada semua jenjang yang memiliki komitmen kuat dan 

tanggung jawab yang besar untuk membawa fakultas dan program studi ke 

arah yang lebih baik. Aspek kedua adalah tersedianya SMM sesuai standar ISO 

yang meliputi; kebijakan mutu, sasaran mutu, standar mutu, prosedur 

operasional, instruksi kerja, formulir dan dokumen pendukung lainnya. Aspek 

ketiga yaitu tersedianya sumber daya yang memadai untuk penerapan SMM 

yang meliputi; sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dana. 

Untuk mencapai keberhasilan dan keunggulan seperti yang dikemukakan 

dalam visi, maka Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan 

menetapkan, mendokumentasikan, mengimplementasikan, dan memelihara 

Sistem Manajemen Mutu untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang 

dilakukan serta hasilnya memenuhi persyaratan yang telah ditentukan standar 

ISO. 
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B. PERSYARATAN DOKUMENTASI 

Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan pada Fakultas 

Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, meliputi: 

1. Pernyataan terdokumentasi dari Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu. 

2. Manual Mutu. 

3. Prosedur yang dipersyaratkan oleh Standar Manajemen Mutu ISO 

9001:2015. 

4. Prosedur yang diperlukan oleh Fakultas Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum 

IAIN Padangsidimpuan dalam memastikan perencanaan, operasional dan 

pengendalian prosesnya berjalan efektif. 

5. Rekaman-rekaman yang dipersyaratkan oleh Standar Manajemen Mutu 

(SMM) ISO 9001:2015. 

Selain dokumentasi Sistem Manajemen Mutu yang telah disebutkan di 

atas, dikenal pula beberapa dokumen formal yang berlaku & diterapkan di 

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan sebagai acuan 

pelaksanaan proses akademik dalam konteks kegiatan ilmiah maupun non 

ilmiah, beberapa dokumen tersebut antara lain: 

a. Statuta 

b. Renstra 

c. Aturan Akademik/Peraturan fakultas 

d. Standar Pelayanan Minimal 

 

Sistem dokumentasi yang digunakan terkait implementasi sistem 

manajemen mutu adalah sebagai berikut: 

1. Tingkat I Manual Mutu 

Menyatakan pedoman umum atau garis-garis besar kebijakan Fakultas 

Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang dilakukan untuk 

memenuhi persyaratan ISO 9001 : 2015 dan merupakan pedoman bagi 

penyusunan dokumentasi tingkat dibawahnya. 

2. Tingkat II Prosedur Mutu 

Dokumen yang menjelaskan panduan operasional atau tata cara yang 
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dilakukan pada masing-masing Otoritas/Lembaga dalam melakukan 

aktivitas/kegiatannya. 

3. Tingkat III Instruksi Kerja 

Dokumen ini dijadikan acuan kerja setiap pegawai di masing-masing 

program studi dan unit-unit yang isinya merupakan penjabaran secara teknis 

dari masing-masing kegiatan yang disebutkan dalam dokumen tingkat II di 

atas. 

4. Tingkat IV Dokumen Pendukung 

Dokumen yang masuk dalam tingkatan ini merupakan pendukung untuk 

semua tingkat dokumen yang menjadi bagian dari Sistem Manajemen Mutu, 

dokumen ini bisa berupa Undang-Undang, aturan maupun ketentuan hukum 

lainnya, formulir atau dokumen lain yang berasal dari eksternal yang 

digunakan sebagai referensi. 

 
C. PENGENDALIAN DOKUMEN 

Kabag TU melalui kasubag harus memastikan bahwa semua dokumen 

yang digunakan dalam Sistem Manajemen Mutu serta aktivitas operasionalnya, 

ditinjau dan disetujui oleh personel yang berwenang serta diberi identifikasi 

dan dikendalikan dengan baik. 

Dokumentasi sistem mutu berupa pedoman untuk operasional Sistem 

Manajemen Mutu harus ditinjau dan disetujui oleh personel yang berwenang 

sebelum digunakan sebagai acuan bekerja. 

Personel berwenang yang ditunjuk harus memastikan bahwa terbitan 

terakhir dari dokumen yang relevan, tersedia di semua tempat yang 

memerlukan dokumen untuk mencapai mutu dan mengelola produk. 

Kasubbag harus memastikan bahwa dokumen kadaluarsa disingkirkan dari 

semua tempat pemakaian, atau diberi stempel „KADALUARSA.‟Bila 

diperlukan perubahan dokumen, maka dokumen yang bersangkutan harus di- 

review dan disetujui oleh petugas yang menyusun dan menyetujui sebelumnya, 

kecuali kalau ditentukan lain dan ada kesepakatan dari pihak-pihak yang 
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terkait. 

Pengendalian Dokumen dijelaskan lebih lanjut dalam Prosedur Mutu 

Pengendalian Dokumen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN 

Padangsidimpuan. 

 
D. PENGENDALIAN ARSIP 

Arsip sebagai bukti penyelenggaraan administrasi akademik maupun 

pelayanan akademik harus dikumpulkan, disimpan dan dipelihara secara 

sistematis sehingga apabila dibutuhkan dapat diperoleh dengan mudah. 

Arsip yang dikendalikan merupakan arsip berbentuk hard copy. Arsip hard 

copy dikendalikan dengan cara indexing. Arsip-arsip yang dikendalikan 

meliputi: 

1. Arsip hasilpenyelenggaraan proses administrasi akademik: 

a. Arsip monitoring perkuliahan 

b. Arsip KRS mahasiswa 

c. Arsip KHS mahasiswa 

d. DPMK 

e. Arsip surat izin perkuliahan 

f. Arsip surat izin pengambilan data awal 

g. Data wisudawan 

h. Arsip Surat penugasan seminar hasil 

i. Arsip Surat penugasan ujian skripsi 

j. Arsip Surat penugasan proposal 

k. Arsip Surat keterangan lulus sementara 

l. Arsip bukti penyerahan skripsi 

m. Arsip jadwal kuliah 

n. arsip surat magang 

o. Arsip laporan kemajuan belajar tugas belajar 

p. arsip penyetaraan tugas belajar 

q. Arsip SK pembimbing skripsi 

r. Arsip cuti akademik 
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s. data mahasiswa aktif, DO, pindah 

t. Arsip SK mengajar 

u. Arsip kurikulum 

v. Arsip usulan dosen pengajar dari bagian 

w. Arsip evaluasi mahasiswa 4 dan 14 semester 

x. Arsip tutup strata 

2. Arsip yang dihasilkan dari proses pelayanan akademik meliputi : 

a. Arsip pengadaan barang & jasa 

b. Arsip terkait kerja sama pihak luar 

c. Arsip surat masuk & keluar 

d. Arsip kepegawaian 

e. Arsip kemahasiswaan 

f. Arsip keuangan 

g. Arsip terkait legal 

h. Arsip RKKL & DIPA 

Arsip/dokumen tugas belajar serta arsip penting lainnya terkait 

penyelenggaraan kegiatan pengelolaan institusi, administrasi akademik serta 

pelayanan akademik di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN 

Padangsidimpuan. 

Arsip harus mudah dibaca dan disimpan sedemikian rupa sehingga dapat 

mencegah penurunan mutu, kerusakan atau hilang, dengan memperhitungkan 

pengaruh lingkungan penyimpanan. 

Masa simpan ditentukan oleh tingkat kepentingan atau persyaratan 

pelanggan. Cara pemusnahan dokumen/arsip disesuaikan dengan tingkat 

kepentingan, penggunaan serta kerahasiannya. Pengendalian Arsip dijelaskan 

lebih lanjut dalam Prosedur Mutu Pengendalian Arsip Fakultas Syariah dan 

Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan. 
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E. CARA MENYUSUN ISI STANDAR MUTU 

 

 
IAIN PADANGSIDIMPUAN 

 CARA MENYUSUN ISI STANDAR MUTU 

1. Gambaran 

Umum 

Secara umum menyusun isi  Standar mutu SPMI mencakup 

aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan 

mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi 

SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di IAIN 

Padangsidimpuan 

2. Tujuan Manual Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar 

3. Luas Lingkup 1. Manual ini berlaku ketika sebuah standar pertama kali 

akan dirancang,    dirumuskan, dan ditetapkan; 
2. Manual ini berlaku untuk semua standar. 

4. Definisi Istilah  1. Merancang standar: olah pikir untuk menghasilkan standar 

tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini 

dapat berupa elaborasi/penjabaran 8 standar nasional 

pendidikan menjadi standar-standar lain yang mengatur 

berbagai aspek secara lebih rinci; 

2. Merumuskan standar: menuliskan isi setiap standar ke 

dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan 

menggunakan rumus Audience, Behaviour,Competence, dan 

Degree; 

3. Menetapkan standar: tindakan berupa persetujuan dan 

pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku; 

4. Studi pelacakan: tindakan berupa penelusuran lulusan IAIN 

Padangsidimpuan; 
5. Uji publik: tindakan yang telah disetujui oleh stakeholder. 

5. Langkah-

Langkah 

Prosedur 

1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi 

dan Tujuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN 

Padangsidimpuan serta dirumuskan dengan 

mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja; 

2. UPM yang akan menetapkan standar perlu melakukan 

kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 

terkait dengan standar yang akan disusun; 

3. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan 

perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang 

kinerja yang sedang berjalan, masukan dari stakeholders, 

hasil benchmarking, dan atau hasil studi pelacakan 

(tracerstudy); 

4. Standar yang akan ditetapkan oleh UPM tidak boleh 

bertentangan dengan standar mutu sejenis yang telah 

ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya; 
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5. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan 

evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan 

ditetapkan. 

6. Unit kerja membentuk Tim sesuai dengan jenis standar yang 

akan disusun beranggotakan antara lain; unsur pimpinan unit 

kerja, unsur dosen, dan tenaga kependidikan. Jika diperlukan, 

Tim dapat menyertakan stakeholders eksternal, yang 

disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar. 

8. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk 

menentukan ruang lingkup, jenis, dan kriteria standar. 

Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil 

pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan 

mutu sebelumnya. 

9. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk 

mendapat umpan balik dan diuji peluang dapat 

diterapkannya standar, sehingga benar-benar dapat 

digunakan sebagai acuan dalam implementasi sistem 

penjaminan mutu. 

10. Standar mutu yang disusun perlu disahkan oleh pemimpin 

unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya. 

11. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikansecara 

terbuka kepada pihak- pihak yang berkepentingan. 

12. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD 

(Audience, Behaviour, Competence, dan Degree) yang 

berarti: 

Audience : Menyebutkan siapa pelaku atau pengelola 

standar,siapa yang bertanggung 
jawab/ditugasi dalam pencapaian standar 

tersebut. 
Behaviour   :   Menjelaskan   kondisi/keadaan,   tindakan, 

perilaku   yang bersifat keharusan yang harus 
selalu dapat diukur. 

Competence : Menjelaskan target, sasaran, tugas, materi, 

objek dalam perilaku (behaviour) yang telah 

dirumuskan. 

Degree : Menetapkan waktu/periode yang harus dicapai 

untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada 

standar tersebut. 

6. Kualifikasi 
Pejabat/Petuga
s penyusun 
Standar 

GPM dan UPM Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN 

Padangsidimpuan, dengan Pusat Pengembagan Standar Mutu 

melibatkan unsur pimpinan, unit-unit kerja, dan dosen sesuai 

dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya. 

7. Referensi 1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 
Tinggi; 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 
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Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan; 

3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi; 

4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri AgamaNomor 65 Tahun 2015 Tentang 

Statuta IAIN Padangsidimpuan 

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 84 Tahun 2013 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri 

Padangsidimpuan; 

7. Rencana Induk Pengembangan IAIN Padangsidimpuan 

8. Rencana Strategis IAIN Padangsidimpuan 
9. Rencana Operasional IAIN Padangsidimpuan 

 

F. CARA MELAKSANAKAN ATAU MEMENUHI ISI STANDAR 

 

 

 
IAIN PADANGSIDIMPUAN 

CARA MELAKSANAKAN ATAU MEMENUHI ISI STANDAR 

1. Gambaran 

Umum 

Penerapan  standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan 

sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus 

dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi 
pencapaiannya. 

2. Tujuan Manual Penerapan standar diperlukan sebagai: 
- implementasi StandarSPMI yang telah ditetapkan dalam 

penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Institut, 

Fakultas, Jurusan/Prodi, Pascasarjana, Lembaga, 

Laboratorium, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

- upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses 

penyelenggaran dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat 

untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan 

pendidikan tinggi secara terus menerus dan berkelanjutan 

sehingga tercipta budaya mutu. 

3. Luas Lingkup - Pada seluruh isi Standar SPMI harus diimplementasikan 

dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan. 

- Manual penerapan Standar SPMI diperlukan ketika standar 

SPMI      diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan 

pendidikan di Institut. 
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4. Definisi Istilah 1. Melaksanakan standar adalah aktifitas atau kegiatan yang 

harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi dan 
patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar. 

2. Manual prosedur atau Standar Operasional Prosedur (SOP) 
adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai 

sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan 
koheren. 

3. Instruksi Kerja (IK) adalah rincian daftar tugas yang harus 
dilakukan oleh penerima tugas. 

4. Formulir atau borang adalah instrumen tertulis dapat berupa 
checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir 
atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu. 

5. Langkah-
Langkah atau 
Prosedur 

1. Melakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, 
mingguan, bulanan, semesteran atau tahunan terhadap 
pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan. 

2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa 
penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari 

penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi 
standar. 

3. Mencatat atau merekam temuan berupa ketidaklengkapan 
dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya 

dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 

4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab 
terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau isi standar 
gagal dicapai. 

5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran 
atau penyimpangan dari isi standar. 

6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang 
diambil. 

7. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif 
tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan 
pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar. 

8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal 
yang menyangkut pengendalian standar. 

9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada 
Pimpinan unit kerja dan pimpinan unit kerja di atasnya. 

7. Catatan Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan 

dokumen tertulis berupa             SOP pada semua fungsi dan proses. 

8. Referensi 1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 
Tinggi; 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan; 

3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 
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4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 Tentang 

Statuta IAIN Padangsidimpuan 

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 84 Tahun 2013 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam 

Negeri Padangsidimpuan; 

7. Rencana Induk Pengembangan IAIN Padangsidimpuan 

8. Rencana Strategis IAIN Padangsidimpuan 

9. Rencana Operasional IAIN Padangsidimpuan 

 

G. CARA MENGENDALIKAN ISI STANDAR 

 

 
IAIN PADANGSIDIMPUAN 

CARA MENGENDALIKAN ISI STANDAR 

1. Gambaran 

Umum 

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu 

untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di 

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan 

berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti 

prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat 

dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam 

Penyusunan dan Penetapan Standar 

2. Tujuan Manual Untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga isi 
standar dapat tercapai/terpenuhi. 

3. Luas Lingkup Berlaku terhadap seluruh pengambilan keputusan terkait 

tindakan pencegahan serta perbaikan terkait dengan 

ketidaksesuaian yang muncul selama proses pelaksanaan 

standar yang berhubungan dengan pelanggan internal maupun 

eksternal IAIN Padangsidimpuan 

1. Pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran 

ketercapaian standar; 

2. Upaya perbaikan. 

3. Pengembangan dan peningkatan standar. 

Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara 

berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada 

akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan 

peningkatan berkelanjutan) 
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4. Definisi Istilah 1. Pemantauan atau monitoring adalah mengamati suatu 

proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk 

mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan 

sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar. 

2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil 

semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang 

dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah 

semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah 

berjalan sesuai dengan isi standar 

3. Ketidaksesuaian adalah tidak dipenuhinya persyaratan 

yang telah ditetapkan. 

4. Tindakan Pencegahan adalah tindakan untuk 

menghilangkan penyebab masalah yang potensial 

mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian (ketidaksesuaian 

belum terjadi) 

5. Tindakan Perbaikan adalah segala tindakan untuk 

menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi 

(ketidaksesuaian sudah terjadi) 

6. Pelanggan Internal meliputi dosen dan karyawan Fakultas 

Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan 

7. Pelanggan Eksternal meliputi mahasiswa, dunia 

industri/pengguna lulusan, orang tua & masyarakat yang 

berhubungan dengan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum 

IAIN Padangsidimpuan 

8. untuk melaksanakan kegiatan akademik dan 

penunjangnya, yang meliputi program studi, lembaga, UPT, 

dan pusat. 
5. Langkah-

Langkah 
atauProsedur 

1. Melakukan evaluasi secara periodik, misalnya harian, 

mingguan, bulanan, semesteran atau tahunan terhadap 

pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan 

penyelenggaraan pendidikan. 
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa 

penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari 
penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi 
standar. 

3. Mencatat ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, 
formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah 
dilaksanakan. 

4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 
penyimpangan dari isi standar, atau isi standar gagal dicapai. 

5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran 
atau ketidaksesuaian dari isi standar. 

6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang 
diambil. 

7. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif 
tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan 
pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar. 

http://www.axpdf.com/
http://www.axpdf.com/
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8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal 
yang menyangkut pengendalian standar. 

9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada 
pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau 
rekomendasi. 

6. Kualifikasi 
Pejabat/Petugas 
yang 
menjalankan SOP 

Pihak yang harus melaksanakan standar adalah: 
1. GPM dan UPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 
2. Pejabat struktural di lingkungan IAIN Padangsidimpuan 

dengan bidang pekerjaan yang berkaitan dengan standar 

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

standar yang ada. 
7. Catatan Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan 

dokumen tertulis berupa: 
1. SOP Tindakan Pencegahan dan Perbaikan. 
2. SOP Pengendalian Layanan Tidak Sesuai. 
3. SOP Rapat Tinjauan Manajemen 
4. Formulir Evaluasi Diri. 
5. Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit. 

8. Referensi 1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 
Tinggi; 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 

3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi; 

4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 Tentang 

Statuta IAIN Padangsidimpuan 

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 84 Tahun 2013 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri 

Padangsidimpuan; 

7. Rencana Induk Pengembangan IAIN Padangsidimpuan 
8. Rencana Strategis IAIN Padangsidimpuan 

9. Rencana OperasionalIAIN Padangsidimpuan 
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H. PERUMUSAN STANDAR 

 

 
IAIN PADANGSIDIMPUAN 

 PERUMUSAN STANDAR  

1. Gambaran 

Umum 

Secara umum perumusan Standar mutu SPMI mencakup aspek 

kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu 

akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI 

di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di IAIN 

Padangsidimpuan 

2. Tujuan Manual Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar 

3. Luas Lingkup 1. Manual ini berlaku ketika sebuah standar pertama kali 

akan dirancang,    dirumuskan, dan ditetapkan; 
2. Manual ini berlaku untuk semua standar. 

4. Definisi Istilah  1. Merancang standar: olah pikir untuk menghasilkan standar 

tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini 

dapat berupa elaborasi/penjabaran 8 standar nasional 

pendidikan menjadi standar-standar lain yang mengatur 

berbagai aspek secara lebih rinci; 

2. Merumuskan standar: menuliskan isi setiap standar ke 

dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan 

menggunakan rumus Audience, Behaviour,Competence, 

dan Degree; 

3. Menetapkan standar: tindakan berupa persetujuan dan 

pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku; 

4. Studi pelacakan: tindakan berupa penelusuran lulusan IAIN 

Padangsidimpuan; 
5. Uji publik: tindakan yang telah disetujui oleh stakeholder. 

5. Langkah-

Langkah Prosedur 

1. Standar mutu yang dirumuskan harus mengacu pada Visi, 

Misi dan Tujuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN 

Padangsidimpuan serta dirumuskan dengan 

mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja; 

2. UPM yang akan menetapkan standar perlu melakukan 

kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 

terkait dengan standar yang akan disusun; 

3. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan 

perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang 

kinerja yang sedang berjalan, masukan dari stakeholders, 

hasil benchmarking, dan atau hasil studi pelacakan 

(tracerstudy); 

4. Standar yang akan ditetapkan oleh UPM tidak boleh 

bertentangan dengan standar mutu sejenis yang telah 

ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya; 
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5. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan 

evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan 

ditetapkan. 

6. Unit kerja membentuk Tim sesuai dengan jenis standar 

yang akan disusun beranggotakan antara lain; unsur 

pimpinan unit kerja, unsur dosen, dan tenaga kependidikan. 

Jika diperlukan, Tim dapat menyertakan stakeholders 

eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun 

standar. 

7. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk 

menentukan ruang lingkup, jenis, dan kriteria standar. 

Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil 

pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan 

mutu sebelumnya. 

8. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk 

mendapat umpan balik dan diuji peluang dapat 

diterapkannya standar, sehingga benar-benar dapat 

digunakan sebagai acuan dalam implementasi sistem 

penjaminan mutu. 

9. Standar mutu yang disusun perlu disahkan oleh pemimpin 

unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya. 

10. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikansecara 

terbuka kepada pihak- pihak yang berkepentingan. 

11. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD 

(Audience, Behaviour, Competence, dan Degree) yang 

berarti: 

Audience : Menyebutkan siapa pelaku atau pengelola 

standar,siapa yang bertanggung 
jawab/ditugasi dalam pencapaian standar 

tersebut. 
Behaviour   :   Menjelaskan   kondisi/keadaan,   tindakan, 

perilaku   yang bersifat keharusan yang harus 
selalu dapat diukur. 

Competence : Menjelaskan target, sasaran, tugas, materi, 

objek dalam perilaku (behaviour) yang 

telah dirumuskan. 

Degree : Menetapkan waktu/periode yang harus dicapai 

untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada 

standar tersebut. 

6. Kualifikasi 
Pejabat/Petuga
s penyusun 
Standar 

GPM dan UPM Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN 

Padangsidimpuan, dengan Pusat Pengembagan Standar Mutu 

melibatkan unsur pimpinan, unit-unit kerja, dan dosen sesuai 

dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya. 
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7. Referensi 1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 
Tinggi; 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan; 

3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi; 

4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 Tentang 

Statuta IAIN Padangsidimpuan 

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 84 Tahun 2013 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri 

Padangsidimpuan; 

7. Rencana Induk Pengembangan IAIN Padangsidimpuan 

8. Rencana Strategis IAIN Padangsidimpuan 
9. Rencana Operasional IAIN Padangsidimpuan 

 

I. PENERAPAN STANDAR 

 

 
IAIN PADANGSIDIMPUAN 

 PENERAPAN STANDAR  

1. Gambaran 

Umum 

Penerapan  standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan 

sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus 

dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi 
pencapaiannya. 

2. Tujuan Manual Penerapan standar diperlukan sebagai: 
- implementasi Standar SPMI yang telah ditetapkan  

- upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan 

proses penyelenggaran dan peningkatan mutu serta sebagai 

perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam 

penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terus menerus dan 

berkelanjutan sehingga tercipta budaya mutu. 

3. Luas Lingkup - Pada seluruh isi Standar SPMI harus 

dilaksanakan/dipenuhi dengan  di implementasikan dalam 

kegiatan penyelenggaraan pendidikan. 

- Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI diperlukan 

ketika standar SPMI diimplementasikan dalam kegiatan 

penyelenggaraan pendidikan di Institut. 
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4. Definisi Istilah 1. Melaksanakan standar adalah aktifitas atau kegiatan yang 

harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi dan 
patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar. 

2. Manual prosedur atau Standar Operasional Prosedur (SOP) 
adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai 

sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan 
koheren. 

3. Instruksi Kerja (IK) adalah rincian daftar tugas yang harus 
dilakukan oleh penerima tugas. 

4. Formulir atau borang adalah instrumen tertulis dapat berupa 
checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir 
atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu. 

5. Langkah-
Langkah atau 
Prosedur 

1. Melakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, 
mingguan, bulanan, semesteran atau tahunan terhadap 
pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan. 

2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa 
penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari 

penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi 
standar. 

3. Mencatat atau merekam temuan berupa ketidaklengkapan 
dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya 

dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 

4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab 
terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau isi standar 
gagal dicapai. 

5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran 
atau penyimpangan dari isi standar. 

6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang 
diambil.  

7. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif 
tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan 
pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar. 

8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal 
yang menyangkut pengendalian standar. 

9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada 
Pimpinan unit kerja dan pimpinan unit kerja di atasnya. 

6. Kualifikasi 
Pejabat/Petugas 
yang 
menjalankan SOP 

Pihak-pihak yang harus melaksanakan penetapan Standar SPMI 
adalah : 
1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur 

berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta standar yang 

diberlakukan. 

2. Dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan tugas dan 

fungsinya serta standar yang diberlakukan. 

3. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya 

serta standar yang diberlakukan 
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7. Catatan Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan 

dokumen tertulis berupa SOP pada semua fungsi dan proses. 

8. Referensi 1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 
Tinggi; 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan; 

3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem 
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 Tentang 

Statuta IAIN Padangsidimpuan 

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 84 Tahun 2013 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam 

Negeri Padangsidimpuan; 

7. Rencana Induk Pengembangan IAIN Padangsidimpuan 

8. Rencana Strategis IAIN Padangsidimpuan 

9. Rencana Operasional IAIN Padangsidimpuan 

 

J.  PENGENDALIAN STANDAR  

 

 
IAIN PADANGSIDIMPUAN 

 PENGENDALIAN STANDAR  

1. Gambaran 

Umum 

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu 

untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di 

IAIN Padangsidimpuan berpedoman pada pencapaian standar 

dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan 

standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang 
telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar 

2. Tujuan Manual Untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga isi 
standar dapat tercapai/terpenuhi. 

3. Luas Lingkup Berlaku terhadap seluruh pengambilan keputusan terkait 

tindakan pencegahan serta perbaikan di IAIN 

Padangsidimpuan terkait dengan ketidaksesuaian yang muncul 

selama proses pelaksanaan standar yang berhubungan dengan 

pelanggan internal maupun eksternal IAINPadangsidimpuan 

1. Pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran 

ketercapaian standar; 

2. Upaya perbaikan. 

3. Pengembangan dan peningkatan standar. 

Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara 
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berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada 

akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan 

peningkatan berkelanjutan) 

4. Definisi Istilah 1. Pemantauan atau monitoring adalah mengamati suatu 

proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk 

mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan 

sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar. 

2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil 

semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang 

dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah 

semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah 

berjalan sesuai dengan isi standar 

3. Ketidaksesuaian adalah tidak dipenuhinya persyaratan 

yang telah ditetapkan. 

4. Tindakan Pencegahan adalah tindakan untuk 

menghilangkan penyebab masalah yang potensial 

mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian (ketidaksesuaian 

belum terjadi) 

5. Tindakan Perbaikan adalah segala tindakan untuk 

menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi 

(ketidaksesuaian sudah terjadi) 

6. Pelanggan Internal meliputi dosen dan karyawan IAIN 

Padangsidimpuan 

7. Pelanggan Eksternal meliputi mahasiswa, dunia 

industri/pengguna lulusan, orang tua & masyarakat yang 

berhubungan dengan IAIN Padangsidimpuan 
5. Langkah-

Langkah 
atauProsedur 

1. Melakukan evaluasi secara periodik, misalnya harian, 

mingguan, bulanan, semesteran atau tahunan terhadap 

pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan 

penyelenggaraan pendidikan. 

2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa 

penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari 

penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi 

standar. 

3. Mencatat ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur 

kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang 

telah dilaksanakan. 

4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab 

terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau isi standar 

gagal dicapai. 

5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran 
atau ketidaksesuaian dari isi standar. 

6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang 

diambil. 

7. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif 

tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan 

http://www.axpdf.com/
http://www.axpdf.com/
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pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar. 

8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal 

yang menyangkut pengendalian standar. 

9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada 

pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau 

rekomendasi. 

6. Kualifikasi 
Pejabat/Petugas 
yang 
menjalankan SOP 

Pihak yang harus melaksanakan standar adalah: 
1. Lembaga Penjaminan Mutu sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 
2. Pejabat struktural di lingkungan IAIN Padangsidimpuan 

dengan bidang pekerjaan yang berkaitan dengan standar 

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

standar yang ada. 
7. Catatan Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan 

dokumen tertulis berupa: 
1. SOP Tindakan Pencegahan dan Perbaikan. 
2. SOP Pengendalian Layanan Tidak Sesuai. 
3. SOP Rapat Tinjauan Manajemen 
4. Formulir Evaluasi Diri. 
5. Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit. 

8. Referensi 1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 
Tinggi; 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan; 

3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi; 

4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 Tentang 

Statuta IAIN Padangsidimpuan 

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 84 Tahun 2013 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri 

Padangsidimpuan; 

7. Rencana Induk Pengembangan IAIN Padangsidimpuan 
8. Rencana Strategis IAIN Padangsidimpuan 

9. Rencana OperasionalIAIN Padangsidimpuan 
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K. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN STANDAR MUTU 

 

 
IAIN PADANGSIDIMPUAN 

 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN 
STANDAR MUTU 

1. Tujuan Manual Tujuan manual SPMI adalah untuk meningkatkan mutu 
setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar 
secara berkelanjutan 

2. Luas Lingkup Manual ini berlaku: 
1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus 

berakhir, dan kemudian standar tersebut ditingkatkan 

mutunya. Siklus setiap standar adalah satu semester; 
2. Untuk semua standar. 

3. Definisi Istilah 1. Pengembangan atau peningkatan adalah upaya untuk 

mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar, secara 

periodik, dan berkelanjutan. 

2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar 

didasarkan, antara lain, pada: 

a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; 
b. Perkembangan situasi, kondisi, tuntutan kebutuhan 

pemangku kepentingan, masyarakat pada umumnya, dan 

relevansinya dengan visi dan misi Fakultas. 

3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu 

standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya. 
4. Langkah-

Langkah atau 
Prosedur 

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar. 
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk 

mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang 

pejabat struktural yang terkait. 

3. Evaluasi isi standar. 

4. Lakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru. 
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam 

penetapan standar 

5. Kualifikasi 
Pejabat/Petugas 
yang 
menjalankan SOP 

Pihak yang harus melaksanakan standar adalah: 
1. GPM dan UPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan 

standar yang ada. 

6. Catatan Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan 

dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini 

digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan 

Standar. 
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BAB IV 

ORGANISASI 

A. SEJARAH FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM 

Meskipun di awal berdirinya Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama 

(PERTINU) Padangsidimpuan bercikal bakal dari Fakultas Syariah (1962) 

akan tetapi pada saat diserahterimakan kepada Negara (1968) yang berubah 

status menjadi Perguruan Tinggi Negeri hanyalah Fakultas Tarbiyah sebagai 

bahagian dari IAIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat. Bahkan pada saat 

didirikannya IAIN Sumatera Utara Medan (1973), dimana Fakultas Tarbiyah 

dan Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Cabang Padangsidimpuan beralih 

menjadi Cabang IAIN Sumatera Utara Medan, IAIN Sumatera Utara Medan 

Cabang Padangsidimpuan hanya mengasuh Fakultas Tarbiyah. 

Dengan terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

Padangsidimpuan, tanggal 21 Maret 1997, dan Keputusan Menteri Agama 

Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN), maka Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara 

Cabang Padangsidimpuan beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri (STAIN) Padangsidimpuan, yang terdiri atas 3 (tiga) Jurusan, yaitu 

Jurusan Tarbiyah, Syariah, dan Dakwah. 

Setelah melalui perjalanan dan perjuangan, akhirnya di penghujung tahun 

2013, atas komitmen dan usaha sungguh-sungguh di bawah pimpinan dan 

koordinasi Ketua STAIN Padangsidimpuan, Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL 

(sekarang menjadi Rektor IAIN Padangsidimpuan) bersama seluruh sivitas 

akademikanya, STAIN Padangsidimpuan beralih status menjadi Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan. Hal ini ditandai dengan terbitnya 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan 

menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dan Peraturan Menteri 

Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. 
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Sejak terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 

tanggal 21 Maret 1997, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia 

Nomor 333 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN), hingga berubah status menjadi Institut Agama Islam Negeri 

Padangsidimpuan, Jurusan Syariah/ Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN 

Padangsidimpuan telah dipimpin oleh: 

1. Drs. Syafri Gunawan (Ketua Jurusan 1997 – 2002) 

Dra. Asnah (Sekretaris Jurusan 1997 – 2002) 

2. Dra. Asnah (Ketua Jurusan 2002 – 2006) 

Kholidah, M.Ag (Sekretaris Jurusan 2002 – 2006) 

3.  Kholidah, M.Ag (Ketua Jurusan 2006-2010) 

Ahmatnijar, M.Ag (Sekretaris Jurusan 2006-2010) 

4.  Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag (Ketua Jurusan 2010 – 2014) 

Ahmatnijar, M.Ag (Sekretaris Jurusan 2010-2014) 

5. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag (Dekan 2014 – 2017) 

6. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. (Dekan 2017 – 2021) 

 
 

B. STRUKTUR ORGANISASI FASIH 

Struktur dan Susunan Organisasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN 

Padangsidimpuan terdiri atas: 

1. Pimpinan Fakultas 

2. Pelaksana Akademik 

3. Pelaksana Administrasi 

4. Unsur Penunjang 

Struktur organisasi secara lengkap dapat dilihat pada lampiran Manual 

Mutu ini. 

C. URAIAN TUGAS (JOB DESCRIPTION) 

Uraian Tugas sebagai pedoman bagi personel terkait tugas dan tanggung 

jawabnya serta kewenangan yang melekat sebuah jabatan di dalam 
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perumusannya didasarkan atas dokumen STATUTA yang telah disusun. 

Uraian Tugas secara lengkap dapat dilihat pada lampiran manual mutu. 

 
D. WAKIL MANAJEMEN MUTU (MANAGEMENT REPRESENTATIVE) 

Dalam mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan menunjuk salah 

satu wakil manajemen (Management Representative) sebagai bagian dari 

komitmen manajemen dalam penerapan ISO 9001 : 2015. Terkait dengan 

penerapan SMM ISO 9001 : 2015 di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu 

Hukum IAIN Padangsidimpuan, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum 

Perencanaan dan Keuangan (AUPK) dan Kepala Bagian Tata Usaha sebagai 

Wakil Manajemen Mutu yang secara organisatoris memiliki tanggung jawab 

penuh melakukan pengendalian mutu proses akademik termasuk di dalamnya 

penyelanggaraan administrasi akademik serta pelayanan akademik beserta 

pendukungnya di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN 

Padangsidimpuan. 

Tugas dan tanggung jawab Wakil Manajemen Mutu adalah: 

1. Memastikan proses-proses yang dibutuhkan dalam sistem manajemen mutu 

ditetapkan, diimplementasikan dan dipelihara. 

2. Merencanakan dan memantau program Audit Mutu Internal di lingkungan 

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan. 

3. Mengidentifikasikan dan mengelola program-pogram untuk perbaikan 

Sistem Manajemen Mutu. 

4. Melaporkan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN 

Padangsidimpuan terkait performansi Sistem Manajemen Mutu dan 

peluang untuk melakukan perbaikan. 

5. Mempromosikan kesadaran akan pentingnya memenuhi persyaratan 

pelanggan pada seluruh personil. 

6. Mewakili Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan dalam 

berhubungan dengan pihak luar yang berkaitan dengan Sistem Manajemen 

Mutu. 
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7. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya di atas, Wakil Manajemen 

Mutu (Management Representative) dibantu oleh Kasubbag yang 

mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: 

a. Melaksanakan penerbitan dokumen baru atas masukan dari Kepala 

Gugus Jaminan Mutu di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum 

IAIN Padangsidimpuan. 

b. Melakukan revisi dokumen sesuai dengan permintaan perubahan 

dokumen yang telah disetujui pihak yang berwenang. 

c. Melaksanakan distribusi dokumen dan distribusi ulang dokumen yang 

mengalami revisi. 

d. Melakukan pemantauan status revisi dokumen, daftar dokumen eksternal, 

daftar rekaman dan hal-hal lain yang berkaitan dengan dokumen dan 

rekaman yang diatur dalam prosedur mutu terkait. 

e. Membantu tugas-tugas Wakil Manajemen Mutu. 
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BAB V 

TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 
 

A. KOMITMEN MANAJEMEN 

Komitmen Manajemen dibuktikan dengan pimpinan dalam menyusun, 

menetapkan dan mnengimplementasikan sistem penjaminan mutu. Hal tersebut 

dapat dilihat dalam pernyataan kebijakan mutu, sasaran mutu dan rencana mutu 

serta penyediaan sumber daya yang dibutuhkan sesuai dengan yang ditetapkan. 

Semua dokumen mutu tersebut menunjukkan bahwa pimpinan Fakultas 

Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan benar-benar ingin 

menjadikan fakultas dapat menciptakan luusan berkualitas yang memenuhi 

tuntutan stakeholders, memuaskan para dosen, karyawan dan mahasiswa. 

Kebijakan mutu dan sasaran mutu tersebut disosialisasikan kepada seluruh 

sivitas akademika dan pencapainnya ditinjau setiap periode untuk peningkatan 

pada periode berikutnya dalam Tinjauan Manajemen. Selain itu mekanisme 

pengukuran kepuasan pelanggan juga telah diatur dalam Prosedur Pemantauan, 

Pengukuran, Analisis dan Pelaporan. 

 
B. FOKUS PADA PELANGGAN 

Pelanggan utama Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN 

Padangsidimpuan adalah para mahasiswa. Pimpinan fakultas selalu berusaha 

untuk memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi 

dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. 

 
C. PERENCANAAN 

1. Perencanaa Sasaran Mutu 

Pimpinan fakultas selalu berusaha untuk memastikan bahwa sasaran 

mutu, termasuk yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan produk, 

ditetapkan pada fungsi dan tingkat relevan dalam organisasi. Sasaran mutu 

yang ditetapkan terukur dan taat azas dengan kebijakan mutu. Sasaran mutu 

berada pada setiap level fakultas dan jurusan/program studi. Dokumen 
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sasaran mutu dapat dilihat pada dokumen tersendiri Sasaran Mutu Fakultas 

Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan. 

2. Perencanaan Sistem Manajemen Mutu 

Pimpinan fakultas selalu berusaha memastikan bahwa: 

a. Perencanaan sistem manajemen mutu dilakukan untuk memenuhi 

persyaratan sistem manajemen mutu dan sasaran mutu. 

b. Keterpaduan sistem manajemen mutu dipelihara bila perubahan pada 

sistem manajemen mutu direncanakan dan diterapkan. 

 
D. WEWENANG, TANGGUNG JAWAB, DAN KOMUNIKASI 

1. Wewenang dan Tanggung Jawab 

Kualifikasi, wewenang, tanggungjawab dan hubungan antar unit kerja 

yang mengatur, melaksanakan dan memverifikasi proses yang ditetapkan 

diatur dalam Uraian, Wewenang dan Tanggungjawab pada masing-masing 

unit kerja. 

2. Penanggung Jawab Manajemen 

Kewenangan untuk mengembangkan dan memelihara sistem mutu 

didelegasikan kepada perwakilan manajemen yang ditunjuk oleh Dekan 

yaitu Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang dipimpin oleh seorang Ketua 

yang memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab utama untuk: 

a. Memastikan bahwa sistem mutu ditetapkan, diterapkan dan dipelihara 

sesuai dengan standar ISO 9001: 2015. 

b. Melaporkan kinerja sistem mutu kepada dekan untuk review dan sebagai 

dasar peningkatan sistem mutu. 

c. Meningkatkan kepedulian organisasi terhadap kebutuhan pelanggan. 

d. Ketua GPMjuga bertanggungjawab dalam hubungan dengan pihak luar 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sistem mutu. 

Uraian lebih detail untuk Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Ketua 

GPMdicantumkan dalam Uraian Wewenang dan Tanggungjawab Ketua 

GJM. Dalam melaksanakan tugasnya GPMdibantu oleh Unit Penjaminan 

Mutu (UPM) pada tingkat program studi. 
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3. Komunikasi Internal 

Komunikasi internal yang berhubungan dengan sistem dan prosedur 

serta peningkatannya dilakukan melalui rapat rutin dan tidak rutin, atau 

melalui jaringan komunikasi elektronik yang tersedia di dalam lingkungan 

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan. 

  

E. TINJAUAN MANAJEMEN 

Rapat tinjauan manajemen dilakukan sebagai perwujudan komitmen 

manajemen untuk memastikan sistem mutu berjalan secara efektif dan 

berkesinambungan serta sebagai sarana untuk melakukan perbaikan terus 

menerus. 

Rapat Tinjauan Manajemen dilaksanakan 1 kali dalam tiap semester, 

dimana Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan 

bertindak sebagai pimpinan rapat untuk memonitor efektifitas sistem mutu. 

Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan 

(AUPK) bertindak sebagai inisiator RTM, mengundang seluruh unit kerja di 

lingkungan FASIH serta melakukan pemastian tindak lanjut RTM dijalankan. 

Tujuan Rapat Tinjauan Manajemen: 

1. Menjamin pelaksanaan sistem mutu terpelihara dan dikembangkan secara 

berkesinambungan sesuai dengan ISO 9001: 2015. 

2. Mengambil tindakan perbaikan dan pencegahan. 

3. Meninjau efektifitas tindakan perbaikan dan pencegahan yang diambil. 

Semua catatan yang berhubungan dengan kegiatan RTM dipelihara 

sebagai bagian dari Catatan Mutu. 

a. Masukan review harus mencakup informasi sebagai berikut: 

1) Hasil audit; 

2) Umpan balik dari pelanggan; 

3) Kinerja proses dan pencapaian sasaran mutu; 

4) Status tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan; 

5) Tindak lanjut terhadap hasil manajemen review sebelumya; 

6) Rekomendasi untuk perbaikan; 
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7) Kemungkinan perubahan yang mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu; 

b. Keluaran review harus mencakup tindakan untuk: 

1) Perbaikan terhadap sistem manajemen mutu dan semua proses yang 

terkait; 

2) Perbaikan terhadap jasa pendidikan yng berhubungan dengan persyaratan 

pelanggan; 

3) Identifikasi kebutuhan sumber daya; 
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BAB VI 

PENGELOLAAN SUMBER DAYA 

A. PENYEDIAAN SUMBER DAYA 

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan berusaha 

menyediakan sumber daya yang sesuai dengan yang telah dipersyaratkan untuk 

penerapan Sistem Manajemen Mutu dan untuk meningkatkan keefektifan 

Sistem Mnajemen Mutu secara terus menerus dan untuk memberikan 

pendidikan yang baik kepada mahasiswa dan para dosen. Sumber daya tersebut 

dapat mencakup antara lain: manusia, dana, peralatan, infrastruktur dan 

teknologi serta informasi. 

Penetapan dan penyediaan sumber daya dilakukan: 

1. Untuk menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu dan terus 

menerus memperbaiki keefektifannya; 

2. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi persyaratan 

pelanggan. 

Setiap menjelang awal tahun akademik baru, Fakultas, Jurusan/Program 

studi mengajukan anggaran yang menyangkut penyediaan dana, pelatihan, 

penyediaan sarana dan fasilitas (baik hardware maupun software) dan 

pendukung lainnya dan penyediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk 

menyelenggarakan proses-proses yang terkait dengan tugas dan 

tanggungjawabnya. Usulan anggaran tersebut selanjutnya diproses ditingkat 

rektorat sampai tingkat pengesahan. Periode anggaran IAIN Padangsidimpuan 

mulai Januari sampai dengan Desember tahun berikutnya. 

1. Sumber Daya Manusia 

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan menetapkan 

pengadaan dosen dan tenaga kependidikan dilakukan sesuai dengan 

persyaratan dosen dan tenaga kependidikan serta berdasarkan kebutuhan 

pada masing-masing program studi dan unit. Kualitas dosen dan tenaga 

kependidikan ditetapkan dengan memperhatikan pendidikan, pelatihan, 

keterampilan dan pengalaman yang sesuai dengan tugasnya. Penerimaan 
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dosen dan pegawai dilakukan melalui Biro Administrasi Umum dan 

Keuangan (AUK) dan berkoordinasi dengan unit-unit terkait. 

Bagi personil/petugas pelaksanaan yang belum memenuhi persyaratan atau 

kualifikasi seperti ditetapkan dalam Persyaratan Jabatan, kepada mereka 

diberikan program pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan, 

seminar, workshop, lokakarya, tugas belajar, dan lain-lain sesuai kebutuhan. 

Hasil pengembangan SDM seperti diuraikan di atas dievaluasi efektifitas 

hasil pengembangannya oleh atasan langsung dalam waktu 6 (enam) bulan 

setelah pengembangan dilaksanakan. Pimpinan juga selalu membina 

kesadaran pegawai mengenai relevansi dan pentingnya kegiatan mereka 

serta sumbangan mereka bagi pencapaian sasaran mutu. 

2. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum 

IAIN Padangsidimpuan untuk memberikan jasa pendidikan yang terbaik 

bagi mahasiswa dituangkan dalam bentuk penyediaan sarana ruang 

perkuliahan dan laboratorium beserta fasilitasnya yang ditunjang oleh 

peralatan yang diperlukan untuk memberikan suasana akademik yang 

kondusif. 

Lingkungan kampus yang kondusif sangat diperlukan untuk mendukung 

kegiatan pembelajaran serta pelayanan akademik. Terkait dengan hal 

tersebut kepala sub bagian umum mempunyai tanggung jawab untuk 

memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan lingkungan kerja meliputi 

ruang kelas, tempat kerja serta fasilitas lainnya di lingkungan Fakultas 

Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan. 

 

B. KOMPETENSI, KESADARAN DAN PELATIHAN 

Faktor penting dari organisasi apapun adalah ketersediaan sumber daya 

manusia. Sumber daya yang hebat dimaksud adalah sumber daya yang 

memiliki kompetensi, komitmen dan kesadaran yang cukup dan sesuai dengan 

nilai-nilai, budaya, posisi atau jabatan dan jenis pekerjaan yang ada di dalam 

organisasi. 
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Kompetensi merupakan komponen yang paling penting dan akan selalu 

digunakan oleh seseorang sepanjang orang tersebut bekerja dalam organisasi. 

Itulah sebabnya kompetensi harus dimiliki oleh orang-orang dalam organisasi. 

Kompetensi sering diartikan dengan seperangkat pengetahuan, keterampilan 

dan sikap seseorang untuk dapat menangani suatu pekerjaan dengan baik. 

Dosen dan pegawai harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. 

Dosen harus memiliki ilku yang sesuai dengan program studi. Pegawai harus 

memiliki keterampilan yang diperlukan untuk dapat menangani tugas-tugas 

yang bersifat administratif. Keduanya harus memiliki sikap dan perilaku yang 

sesuai dengan kode etik fakultas. 

Hal yang tidak kalah pentingnya dan yang akan menjadi dasar bagi 

keseluruhan perbuatan sesorang dalam organisasi adalah kesadaran. Kesadaran 

adalah suatu cara berpikir seseorang terhadap dirinya, wewenangnya, tanggung 

jawabnya dan target-targetnya dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu 

pekerjaan yang diembannya. Dalam rangka menanamkan kesadaran terhadap 

hak dan kewajiban, maka fakultas telah menetapkan aturan mengenai nilai 

dasar, kode etik, hak dan kewajiban. Diharapkan dengan adanya peraturan 

tersebut, akan menanamkan kesadaran setiap individu terkait perannya di 

lingkungan fakultas. 

Kompetensi dan kesadaran tidak dapat lahir begitu saja dalam diri 

seseorang. Kedua hal tersebut butuh pendidikan dan latihan agar dapat dimiliki 

seseorang. Melalui proses pendidikan dan latihan kompetensi dan kesadaran 

akan terus berkembang. Untuk itu Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN 

Padangsidimpuan memberi peluang kepada seluruh sivitas akademika untuk 

mengikuti kegiatan pendidikan dan latihan yang mendukung berkembangnya 

kompetensi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya memberikan 

pelayanan yang baik dan berkualitas. 

 
C. LINGKUNGAN KAMPUS DAN SUASANA AKADEMIK 

Keberhasilan misi pembelajaran tentunya didukung oleh suasana akademik 

yang kondusif. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan 
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menyediakan lingkungan kerja dan suasana akademik melalui pengadaan 

sarana prasana yang dapat mendukung proses belajar mengajar serta layanan 

kepada mahasiswa, sehingga interaksi dosen dan mahasiswa dapat terpelihara 

baik di dalam maupun di luar kampus. 

Fasilitas internet yang berada di lingkungan FASIH dapat dimanfaatkan 

oleh mahasiswa, dan dosen dalam mengembangkan keilmuannya untuk 

kelancaran proses pembelajaran di kelas. Demikian juga dengan pegawai dapat 

memanfaatkannya untuk kelancaran tugas-tugas administrasi dan pelayan 

kepada mahasiswa melalui ICT. Kelancaran prose pembelajaran juga didukung 

oleh ketersediaan bahan bacaan di ruang baca seperti buku teks, jurnal nasional 

dan internasional, jurnal penelitian. 

Interaksi antara dosen dan mahasiswa terjadi pada dua lokasi yang 

berbeda. Pertama kegiatan akademik/ilmiah mahasiswa yang dirancang dosen 

dalam pertemuan kuliah di kelas. Kedua interaksi akademik yang dilakukan di 

luar kelas dengan suasana yang lebih informal seperti bimbingan akademik, 

diskusi dalam kelompok-kelompok peminatan dan bimbingan skripsi. 

Interaksi ini tidak hanya antara dosen dan mahasiswa, akan tetapi juga 

interaksi antara sesama mahasiswa dan interaksi sesama dosen. Interaksi 

sesama mahasiswa dapat dilakukan di dalam kelas dan di luar kelas. Di dalam 

kelas mahasiswa saling berinteraksi ketiga proses pembelajaran berlangsung 

melalui diskusi kelas. Sedangkan interaksi di luar kelas dilakukan ketika 

mengerjakan tugas-tugas atau laporan. 

Interaksi dosen-dosen dapat dilakukan dalam forum diskusi yang 

dilaksanakan setiap bulan di ruang diskusi dosen Fakultas Syariah dan Ilmu 

Hukum IAIN Padangsidimpuan. 
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BAB VII 

REALISASI LAYANAN PRODUK PENDIDIKAN 
 

A. PERENCANAAN PROGRAM LAYANAN AKADEMIK 

Produk Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang 

dimaksud adalah jasa pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang 

prosesnya dimulai dari merencanakan program layanan berupa pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat termasuk desain dan metode 

layanan. 

1. Pendidikan/Pengajaran 

Pendidikan meliputi perencanaan, evaluasi dan pengembangan 

kurikulum, pengembangan proses dan metode pembelajaran serta 

pembukaan prodi baru. Program studi harus merencanakan pengembangan, 

tinjauan dan pemutaakhiran rencana studi dan kurikulum, penilaian dan 

tindak lanjut pengajaran, kegiatan layanan pendukung, alokasi sumber daya, 

kriteria evaluasi dan prosedur peningkatan mutu untuk mencapai yang 

diinginkan. Program Studi harus mengintegrasikan kurikulum Program 

Studi sehingga mencapai kompetensi lulusan dan learning outcomes sesuai 

profil yang ditetapkan. Fakultas harus merencanakan sumber daya yang 

diperlukan untuk seluruh proses. 

Proses realisasi pendidikan harus meningkatkan kompetensi pada diri 

mahasiswa sehingga mengarah pada spesifikasi kompetensi lulusan yang 

dijanjikan pada aktivitas pendidikan tercantum. Proses Belajar Mengajar 

(PBM) yang harus terkontrol meliputi asesmen kebutuhan; desain, 

pengembangan dan pengkomunikasian prosedur dan instruksi; dan 

pengukuran outcomes. Proses-proses utama belajar mengajar harus 

dikendalikan. Metode pengendalian harus merupakan bagian tinjauan 

manajemen untuk menjamin pemenuhan spesifikasi prosedur, instruksi dan 

lulusan, metode pengendalian konsisten dengan standar mutu yang 

disepakati. Perubahan metode pengendalian proses-proses utama tersebut 

harus didokumentasikan dan prosedur atau instruksi harus dievaluasi 
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sebelum perubahan dilakukan. Pemantauan harus dilakukan untuk verifikasi 

bahwa metode pengendalian telah efektif dan rekaman harus dipelihara oleh 

tiap Ketua Program Studi. Evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses 

pembelajaran dilakukan pada setiap akhir semester. Hasil evaluasi menjadi 

dasar penetapan kebijakan peningkatan mutu secara berkesinambungan. 

2. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Penelitian dan pengabdian masyarakat meliputi payung dan road map 

(peta jalan), penilaian, tindak lanjut, pelibatan mahasiswa, kesempatan dana 

dan desiminasi hasil penelitian dan pengabdian. Perencanaan program layanan 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dituangkan dalam 

Renstra Fakultas dan Program Kerja Dekan. 

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum mendorong secara konsisten 

penelitian dan pengembangan berbagai produk unggulan yang mempunyai 

potensi untuk dapat dikembangkan dan bersaing di tingkat regional, nasional, 

dan internasional. Program Studi harus merencanakan program penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, termasuk diseminasi dan sitasi hasil penelitian, 

pengajuan HAKI dan komersialiasi inovasi penelitian. Selain itu juga 

merencanakan pengembangan, tinjauan dan pemutakhiran payung, roadmap 

dan track record penelitian, penilaian dan tindak lanjut kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, layanan pendukung, alokasi sumber daya, 

kriteria evaluasi, dan prosedur peningkatan untuk mencapai sasaran yang 

diinginkan. Fakultas dan Program Studi harus merencanakan sumber daya yang 

diperlukan untuk seluruh proses. Evaluasi kepuasan pelanggan terhadap 

kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh unit 

kerja/pihak terkait. 

Realisasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk 

penerapan inovasi IPTEK, layanan atau studi banding praktek baik (good 

practices) dan konsultasi, harus meningkatkan kompetensi sivitas akademika 

dan menghasilkan output berupa publikasi ilmiah, buku ajar, HAKI, paket 

teknologi atau inovasi IPTEK yang digunakan masyarakat. Proses Penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat harus dikendalikan meliputi penilaian 
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kebutuhan; rancangan, pengembangan dan penyampaian informasi terkait 

prosedur atau instruksi; dan pengukuran outcomes. Metode pengendalian harus 

merupakan bagian tinjauan manajemen untuk menjamin pemenuhan spesifikasi 

prosedur atau instruksi, metode pengendalian konsisten dengan standar mutu 

yang ditetapkan. GPMdan UPM mengatur perubahan metode pengendalian 

proses-proses utama tersebut harus didokumentasikan dan prosedur atau 

instruksi harus dievaluasi sebelum perubahan dilakukan. Pemantauan harus 

dilakukan untuk verifikasi bahwa metode pengendalian telah efektif dan 

rekaman harus dipelihara. 

 
B. DESAIN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM 

1. Perencanaan Kurikulum 

Kegiatan desain dapat dilakukan karena adanya perubahan kurikulum, 

perubahan peraturan pemerintah tentang kurikulum, pengembangan ilmu 

pengetahuan, pengembangan jurusan/program studi ataupun program baru. 

Kegiatan perancangan dan review untuk pengembangan kurikulum dapat 

juga dilakukan dengan menyelenggarakan seminar/lokakarya/pertemuan dan 

sejenisnya untuk mengevaluasi perlunya perubahan/inovasi terhadap 

kurikulum yang sedang berlaku. Hasil perancangan dapat berupa daftar 

kurikulum yang dituangkan dalam bentuk Distribusi Mata Kuliah, Rencana 

Perkuliahan Semester (RPS). Ketua Jurusan/Program Studi 

bertanggungjawab untuk kegiatan perancangan yang dalam pelaksanaannya 

dapat juga membentuk Tim Perancangan. 

2. Masukan Desain dan Pengembangan 

Tim Perancangan/desain harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dari 

pemerintah yang berlaku yang perlu dipertimbangkan untuk 

mengembangkan materi perkuliahan. Tim harus mengidentifikasi masukan 

dan melakukan rekaman serta mendokumentasikan masukan untuk 

rancangan kurikulum dari dosen baik dari rumpun keilmuan maupun di luar 

rumpun keilmuannya, mahasiswa, alumni dan pengguna lulusan melalui 

forum-forum antara lain loka karya, seminar, workshop, reuni alumni serta 
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tracer study. 

3. Output Desain dan Pengembangan 

Output desain dan pengembangan harus (paling tidak) mencakup 

keahlian dan pengetahuan yang dipersyaratkan, strategi instruksi dan 

asessmen kinerja. 

4. Tinjauan Desain dan Pengembangan 

Kegiatan peninjauan kurikulum dilakukan secara berkala, dimana dalam 

setiap evaluasi pengembangan kurikulum yang telah didesain harus 

diidentifikasi terkait kesesuaian dengan persyaratan atau standar yang diacu 

seperti profil dan kompetensi lulusan. 

5. Pengendalian Perubahan Kurikulum 

Dalam lingkungan pendidikan pesatnya perkembangan iptek dijadikan 

arah tinjauan kurikulum dan silabus secara periodik, dan menghasilkan 

revisi/perubahan. Perubahan tersebut sebaiknya diidentifikasi, 

didokumentasikan, disahkan dan dikomunikasikan atau disosialisasikan 

kepada semua pihak terkait. Setiap proses revisi sebaiknya dilakukan secara 

efektif pada keseluruhan kurikulum dan rekaman harus disimpan dan 

dipelihara. 

 
C. PERENCANAAN PROGRAM LAYANAN ADMINISTRASI 

1. Pengisian KRS 

Sesuai dengan evaluasi hasil studi semester yang telah berjalan, 

mahasiswa melakukan perencanaan studi untuk semester berikutnya melalui 

pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) secara on line. Hasil pengisian 

selanjutnya dicetak serta ditandatangani oleh mahasiswa serta dosen 

Penasehat Akademik (PA) dan Ketua jurusan/program studi. 

2. Monitoring Perkuliahan 

Kehadiran dosen dan mahasiswa diisi melalui SIAKAD ketika proses 

pembelajaran berlangsung. Walau begitu Sub bagian akademik tetap 

membuat daftar hadir mahasiswa dan dosen secara manual sesuai dengan 

jadwal perkuliahan yang berjalan, daftar hadir selanjutnya disampaikan ke 
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masing-masing kelas. Setelah pekuliahan daftar hadir selanjutnya direkap ke 

dalam komputer dan dicetak. Hasil cetak monitoring perkuliahan 

selanjutnya ditandatangani oleh Ketua jurusan/prodi serta dikirim ke Wakil 

Dekan Bidang Akademik. Proses lebih detail terkait monitoring perkuliahan 

dapat dilihat pada SOP Monitoring Perkuliahan. 

3. Pembuatan Jadwal Kuliah & Jadwal Ujian 

Proses pembuatan jadwal kuliah diawali dari permintaan dari sub 

bagian ke masing-masing ketua jurusan/Prodi terkait jadwal kuliah yang 

akan dilaksanakan pada semester berjalan. Ketua jurusan/Prodi merespon 

dengan menyampaikan jadwal kuliah pada semester berjalan. Proses lebih 

detail terkait pembuatan jadwal kuliah & jadwal ujian dapat dilihat pada 

SOP Pembuatan Jadwal Kuliah & Jadwal Ujian. 

4. Beasiswa 

Sub bag akademik dan kemahasiswaan menyampaikan informasi 

tentang beasiswa kepada masing-masing Prodi. Berdasarkan informasi yang 

diterima selanjutnya mahasiswa menyerahkan berkas/persyaratan beasiswa. 

Sub bag akademik dan kemahasiswaan selanjutnya menginput kelengkapan 

berkas/persyaratan ke dalam komputer serta dilakukan pencetakan. Hasil 

cetak kemudian disampaikan ke Wakil Dekan III untuk ditandatangani. 

Proses lebih detail terkait beasiswa dapat dilihat pada SOP Beasiswa. 

5. Pemasukan Nilai Mahasiswa 

Proses pemasukan nilai mahasiswa dilakukan dosen melalui SIAKAD 

dan menyerahkan hard copy ke sub bagian akademik. Subbag akademik 

mengarsipkan nilai. 

6. Pembuatan Sk Penasehat Akademik dan Pembimbing Skripsi 

Proses evaluasi limit studi dimulai dari pembagian mahasiswa dengan 

jumlah dosen yang ada pada masing-masing Prodi. Dari pembagian ini akan 

diketahui jumlah mahasiswa yang ditangani oleh satu orang Penasehat 

Akademik (PA) dan Pembimbing Skripsi. Subbag akademik selanjutnya 

menyampaikan draf SK Pengangkatan Dosen PA dan dosen pembimbing 

skripsi ke Dekan. Kemudian Dekan memberikan pengesahan pada SK 
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Pengangkatan Dosen PA dan dosen pembimbing skripsi. 

7. Cuti Akademik 
 

Cuti Akademik adalah adalah pengunduran diri mahasiswa dari semua 

kegiatan ademik untuk sementara waktu. Proses Cuti Akademik diawali 

oleh mahasiswa melakukan permohonan cuti akademik ke Sub Bagian 

akademik, kemudian Sub Bagian Akademik melakukan verifikasi 

persyaratan cuti akademik atas permohonan dari Mahasiswa. Jika 

Mahasiswa memenuhi persyaratan maka selanjutnya Sub Bagian akademik 

membuat surat permohonan cuti akademk ke Kantor Akademik Biro IAIN 

Padangsidimpuan. Proses lebih detail terkait Cuti Akademik dapat dilihat 

pada SOP Cuti Akademik. 

8. Yudisium & Wisuda 

Proses wisuda diawali oleh mahasiswa dengan melengkapi berkas 

pengurusan izin ujian skripsi. Setelah berkas terkumpul lengkap kemudian 

diserahkan ke sub bag akademik, dimana sub bag akademik akan 

mengeluarkan Surat Keterangan Memenuhi Syarat Ujian Skripsi. Proses 

lebih detail terkait yudisium & wisuda dapat dilihat pada SOP Yudisium & 

Wisuda. 

9. Legalisir Ijazah Dan Transkrip Nilai 

Prosedur ini menguraikan tentang proses pelayanan legalisir Ijazah dan 

Transkrip Nilai mulai verifikasi kebenaran fotocopy ijazah dan transkrip 

nilai sampai dengan selesainya legalisir ijazah dan transkrip nilai..Proses 

lebih detail terkait Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai dapat dilihat 

pada SOP Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai. 

10. Evaluasi 4 Semester Dan 14 Semester 

Evaluasi 4 Semester dan 14 Semester adalah evaluasi terhadap hasil 

studi mahasiswa pada semester empat dan empat belas terhadap prestasi 

belajar dan lama studi. Proses Evaluasi empat semester dan empat belas 
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semester diawali Sub Bagian akademik melakukan evaluasi terhadap 

mahasiswa yang telah melalui perkuliahan empat semester dan empat belas 

semester terhadap nilai prestasi akademik (IPK dan sks) serta lama studi. 

Kemudian membuat daftar hasil evaluasi yang kemudian disampaikan ke 

Wakil Dekan I untuk selanjutnya akan dibahas melalui rapat evaluasi studi 

di fakultas. 

 
D. PROSES YANG BERHUBUNGAN DENGAN PELANGGAN 

Terkait dengan kepuasan pelanggan terhadap proses layanan pendidikan 

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, maka mahasiswa 

sebagai pelanggan/pengguna jasa primer berkesempatan untuk mendapatkan 

proses pembelajaran yang ditunjang dengan fasilitas laboratorium. Selain itu 

mahasiswa juga mendapat kesempatan mempraktekkan atau menerapkan ilmu 

yang sudah diperoleh untuk mencapai learning outcomes dan kompetensi yang 

telah ditetapkan melalui praktikum atau praktek kerja lapangan/magang. 

Semua persyaratan yang berhubungan dengan jasa pendidikan 

didefinisikan dengan jelas pada saat penerimaan mahasiswa baru dilakukan. 

Perubahan-perubahan yang terjadi terhadap kurikulum dalam masa perkuliahan 

yang ditawarkan/dikomunikasikan oleh Ketua Jurusan/Prodi. Komunikasi jasa 

pendidikan menyampaikan informasi kepada mahasiswa, Dosen, dan karyawan 

tentang tahapan proses pembelajaran di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum 

IAIN Padangsidimpuan. Komunikasi dengan mahasiswa, dosen, dan karyawan 

dilakukan melalui penyebaran brosur, penyebaran ketentuan-ketentuan 

pelaksanaan pekerjaan, media spanduk melalui forum-forum pertemuan, 

melalui papan pengumuman atau melalui cara dan media lain yang relevan 

dengan konteks kebutuhan. Sementara pelaksanaan komunikasi khusus bagi 

mahasiswa baru, setiap awal tahun Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN 

Padangsidimpuan menyelenggarakan Sosialisasi Pembelajaran pada kegiatan 

Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK). Fakultas secara umum 
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memberikan layanan yang baik dan prima kepada pelanggan utama yaitu 

mahasiswa, maupun stakeholders lainnya. Fakultas harus memberi kesempatan 

pada mahasiswa untuk belajar IPTEK dan belajar mempraktekkan 

penerapannya untuk mencapai learning outcomes dan kompetensi yang telah 

ditetapkan. Proses pembelajaran yang dilakukan di dalam/luar 

kelas/laboratorium, diharapkan minimal memenuhi hal-hal sebagai berikut: 

1. Fasilitas aman, sehat, bersih, berfungsi baik dan ada petugas yang 

bertanggung jawab memeliharanya; 

2. Prosedur komunikasi dua arah antara mahasiswa, dosen, tenaga 

kependidikan dan fakultas/program studi yang responsif; 

3. Personel fakultas/program studi memperlakukan semua orang dengan penuh 

hormat; 

4. Kegiatan-kegiatan layanan dilaksanakan oleh dosen atau tenaga 

kependidikan yang sesuai dengan kualifikasinya. 

 

E. PENETAPAN PERSYARATAN PELANGGAN 

Penetapan persyaratan pendidikan secara umum diketahui dari kebutuhan 

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan untuk pemenuhan 

harapan masyarakat akademik, profesional dan masyarakat umum. Persyaratan 

kualifikasi mahasiswa dijelaskan dalam Pedoman Akademik FASIH sesuai 

rencana studi, kurikulum dan layanan pendidikan yang diberikan oleh Fakultas 

Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan. Persyaratan terkait layanan 

juga mencakup persyaratan yang ditetapkan oleh fakultas dalam memberikan 

layanan administrasi pendidikan kepada mahasiswa. Hal ini dapat berupa bukti 

studi sebelumnya, dokumen pribadi, yang diberikan pada mahasiswa, aturan 

administrasi fakultas, NIM dan lain-lain. Layanan tri dharma FASIH harus 

memenuhi persyaratan hukum, peraturan yang berlaku dan akreditasi sesuai 

strata pendidikan. 

Penentuan persyaratan terkait kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat ditentukan berdasarkan track record, roadmap dan payung 
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penelitian, kepakaran, kebutuhan pengembangan IPTEK sesuai PS, 

permasalahan di masyarakat, rencana strategis nasional/internasional pemberi 

dana. Persyaratan terkait layanan tersebut juga mencakup persyaratan yang 

ditetapkan oleh fakultas atau pemberi dana dalam administrasi dan pengelolaan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

 
F. TINJAUAN PERSYARATAN PELANGGAN 

Fakultas/program Studi harus meninjau persyaratan terkait layanan untuk 

memastikan bahwa: 

1. Persyaratan mutu penyelenggaraan tri dharma Fakultas Syariah dan Ilmu 

Hukum IAIN Padangsidimpuan telah ditetapkan; 

2. Persyaratan yang berbeda dari sebelumnya telah diselesaikan; 

3. Fakultas dan Program Studi memiliki kemampuan untuk memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan; 

4. Apabila persyaratan pendidikan diubah, fakultas harus memastikan bahwa 

dokumen yang relevan telah diubah dan semua pihak yang terkait telah 

mengetahui perubahan persyaratan. 

5. Rekaman tinjauan persyaratan pengajaran ini harus dipelihara. 

 
G. KOMUNIKASI DENGAN MAHASISWA DAN PENGGUNA 

Fakultas harus menentukan dan menerapkan sistem pengaturan yang 

efektif dalam berkomunikasi dengan mahasiswa dan pengguna lainnya, 

misalnya terkait dengan informasi program pendidikan, rencana pengajaran 

termasuk kurikulum, serta umpan balik PBM dan termasuk keluhan 

mahasiswa. Komunikasi yang baik harus dijalin dengan pemberi dana hibah 

atau pengguna jasa (stakeholders) kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. Untuk meningkatkan dukungan layanan tri dharma PT, Fakultas 

Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan menggunakan komunikasi 

interaktif melalui e-mail, hp dan website FASIH. 
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BAB VIII 

PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENINGKATAN 

 
 

A. PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN PROSES SERTA HASIL 

Hasil dari upaya pemantauan dan pengukuran akan dipergunakan sebagai 

pertimbangan dalam meningkatkan dan melakukan perbaikan kinerja di dalam 

lingkup manajemen mutu yang mendukung terselenggaranya proses 

pendidikan yang ideal. Secara berkala diadakan rapat untuk memantau tahapan 

pencapaian visi dan misi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN 

Padangsidimpuan. Hasil rapat menjadi masukan untuk peningkatan kinerja 

FASIH. 

Fakultas dan jurusan/program studi mengukur dan memantau kinerja dan 

keefektifan proses yang digunakan untuk mengelola dan menyampaikan 

layanan. Pengukuran proses layanan inti dan penunjang dilakukan pada tahap 

yang sesuai selama realisasi proses dan mendokumentasikan metode yang 

digunakan untuk mengukur kinerja dan keefektifan proses. 

 
B. PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LAYANAN. 

Fakultas dan jurusan/program studi yang memberikan layanan 

pendidikan (termasuk memberikan pelatihan) harus menetapkan dan 

menggunakan metode untuk pemantauan dan pengukuran layanan pendidikan 

pada interval yang direncanakan selama realisasinya dan outcome akhir, untuk 

memverifikasi bahwa mereka memenuhi persyaratan desain yang ditetapkan 

serta persyaratan peraturan dan perundang-undangan dan akreditasi yang 

berlaku. Untuk berbagai ragam pendidikan/pelatihan, alat evaluasi seperti 

asesmen, kuis, ujian atau peragaan digunakan untuk mengukur kemajuan 

pemenuhan persyaratan kurikulum. Penilaian kinerja unit kerja yang 

memberikan layanan pendidikan/pelatihan sebaiknya juga dilakukan sebagai 

bagian dari layanan pendidikan/pelatihan. 

Hasil proses evaluasi ini direkam dan digunakan untuk menunjukkan 

tingkat proses layanan pendidikan dalam mencapai sasaran yang direncanakan 
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C. KEPUASAN PELANGGAN 

Fakultas dan jurusan/program studi menetapkan sistem evaluasi secara 

rutin mengenai persepsi pelanggan tentang tingkat layanan yang diberikan 

dibandingkan harapannya. Informasi kepuasan pelanggan harus didukung oleh 

bukti obyektif. Fakultas dan jurusan/program studi mendiskusikan dengan 

pelanggan tentang persepsi kepuasannya. 

Pemantauan kepuasan pelanggan diukur melalui survey yang dilakukan 

oleh jurusan/program studi bersama dengan GPMdan UPM. Kepuasan 

mahasiswa terhadap pelayanan akademik dan non akademik, kepuasan 

mahasiswa terhadap proses pembelajaran dan kepuasan mahasiswa terhadap 

layanan bimbingan kemahasiswaan diukur melalui angket/kuesioner. 

Kuesioner yang dikembalikan oleh mahasiswa selanjutnya dianalisa untuk 

mengukur item kepuasan mahasiswa serta item ketidakpuasan mahasiswa. 

Feed back/umpan balik yang didapat selanjutnya dijadikan dasar untuk 

melakukan perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan yang ada. Pengukuran 

dilakukan pada pertengahan dan akhir semester, kemudian diolah dan disusun 

dalam bentuk laporan hasil survey kepuasan mahasiswa. 

Pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan tidak hanya dilakukan 

pada mahasiswa sebagai pelanggan utama, akan tetapi juga dilakukan kepada 

alumni dan pengguna lulusan dengan melaksanakan tracer study. 

 
D. AUDIT INTERNAL 

Fakultas dan jurusan/program studi melaksanakan audit internal 

berdasarkan program audit internal untuk menilai kinerja implementasi SMM 

dan penyelenggaraan layanan akademik dan penunjang akademik. Audit 

internal di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan 

berkordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan dilakukan oleh 

auditor yang kompeten atau tersertifikasi berdasarkan Keputusan Rektor IAIN 

Padangsidimpuan. Hasil audit internal digunakan untuk menilai kesesuaian 

implementasi SPMI di tiap program studi. 

Hasil audit internal juga digunakan untuk tindakan korektif dan 
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pencegahan. Semua rencana, pelaksanaan, laporan temuan dan tindak lanjut 

audit internal didokumentasikan dan selanjutnya dijadikan acuan perbaikan dan 

penentuan kebutuhan yang mendukung terciptanya sistem manajemen mutu 

yang baik. Untuk menjamin konsistensi pelaksanaan audit internal harus 

mengacu pada standar operasional prosedur terdokumentasi yang ditetapkan di 

tingkat fakultas maupun ditingkat prodi. 

Frekwensi audit ditentukan berdasarkan pengalaman sebelumnya, status 

dan pentingnya kegiatan yang diaudit, dengan mengingat bahwa setiap unsur 

Sistem Manajemen Mutu harus diaudit sekurang-kurangnya dua kali dalam 

setahun. 

Tindak lanjut harus dilakukan untuk membuktikan bahwa tindakan koreksi 

betul-betul dilakukan dengan efektif. Bila hasil tindakan koreksi belum 

memuaskan, maka tindakan koreksi harus terus dilakukan sampai diperoleh 

hasil yang memuaskan. 

 
E. ANALISIS DATA 

GPMdan UPM menganalisis data dan informasi yang didapatkan, 

dikumpulkan untuk dijadikan acuan dalam proses penentuan kebijakan. Data 

akan diarahkan untuk menciptakan perbaikan yang berkesinambungan 

ditindaklanjuti dengan serangkaian tindakan yang berujung pada proses 

perbaikan dan pencegahan. Mekanisme penyampaian data dilakukan di dalam 

rapat kordinasi fakultas. 

Data sebaiknya digunakan untuk mendukung perbaikan berkesinambungan 

melalui kegiatan perbaikan, dan juga tindakan korektif dan preventif. Metode 

analisis statistik diterapkan untuk menganalisis setiap aspek SMM. Analisis 

statistik untuk berbagai ukuran seperti indikator kinerja, angka drop out, 

rekaman capaian, kepuasan pelanggan, dan analisis kecenderungan dapat 

membantu dalam menjamin efektifitas pengendalian proses yang merupakan 

bagian dari SMM. 

Pengukuran dan evaluasi secara terus-menerus dan dinyatakan dalam 

standar operasional prosedur atau instruksi kerja. Lembaga atau unit kerja 
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harus menganalisa data dari berbagai sumber untuk membandingkan kinerja 

sistem manajemen mutu dan proses pendidikan untuk mengidentifikasi bidang 

perbaikan. 

 
F. PERBAIKAN DAN PENINGKATAN BERKELANJUTAN 

1 Umum 

Terkait proses penyelenggaraan administrasi & pelayanan akademik 

beserta pendukungnya yang dijalankan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum 

IAIN Padangsidimpuan akan selalu berupaya untuk melakukan peningkatan 

berkelanjutan yang diberikan pada stakeholder. Peningkatan berkelanjutan 

dapat dilakukan melalui kegiatan audit internal, analisis data, pemantauan 

dan pengukuran proses, rapat tinjauan manajemen, dan sebagainya. 

2 Perbaikan berkesinambungan 

Fakultas dan jurusan/program studi harus meningkatkan keefektifan SMM 

dan proses pendidikan atau layanan penunjang pendidikan secara 

berkesinambungan dengan mendorong personil untuk mengidentifikasi dan 

menerapkan usaha peningkatan sesuai dengan ruang lingkup tanggung 

jawabnya. Metode yang sesuai digunakan untuk mengidentifikasi 

peningkatan potensial yang didasarkan atas analisis mutu dan metode 

statistik. Proses perbaikan harus juga mencakup tindakan yang diambil 

dalam penyelesaian keluhan, saran dan komentar pelanggan (mahasiswa dan 

pihak terkait). 

Manajemen mutu dan dan proses pendidikan akan selalu dilakukan 

perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka peningkatan kualitas. 

Proses tindakan perbaikan dimulai dengan mengidentifikasi masalah, 

analisis masalah, pencarian potensi penyelesaian masalah, dan proses 

penjaringan masukan perbaikan (umpan balik). 

3 Tindakan Perbaikan 

Fakultas dan jurusan/program studi harus menetapkan SOP untuk 

melaksanakan tindakan korektif yang teridentifikasi dari analisis penyebab 
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ketidaksesuaian dan peluang peningkatan. Fakultas dan jurusan/program 

studi melakukan pencegahan kesalahan yang berulang serta menghilangkan 

penyebab masalah termasuk potensi penyebab masalah Tindakan korektif 

sebaiknya diambil untuk mengeliminasi ketidaksesuaian yang terjadi selama 

kinerja SMM dan proses pemberian layanan pelanggan. Tindakan korektif 

sebaiknya direkam dan didokumentasikan. 

4 Tindakan pencegahan 

Fakultas dan jurusan/program studi harus menetapkan SOP untuk 

melaksanakan tindakan preventif yang dihasilkan dari analisis 

ketidaksesuaian potensial dan peluang perbaikan dalam SMM dan layanan 

pada pelanggan (mahasiswa dan pihak terkait). Tindakan preventif 

sebaiknya direkam dan dikomunikasikan ke bidang/unit yang sesuai. Hasil 

dari perbaikan atas tindakan preventif sebaiknya dikomunikasikan keseluruh 

unit kerja di lingkungan fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN 

Padangsidimpuan. Para Wakil Dekan bertanggung jawab untuk 

mengidentifikasi ketidaksesuaian yang terjadi, menentukan tindakan 

pencegahan/perbaikan, mengkoordinasi serta memantau keefektifan 

tindakan yang telah dilakukan. 

  

LAMPIRAN 

1) Struktur organisasi 
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URAIAN TUGAS 

Dekan 

Ikhtisar Jabatan : 

Memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, 

tenaga administrasi, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian prestasi di 

tingkat fakultas. 

Uraian Tugas : 

1. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan/pelaksanaan Tridharma Perguruan 

Tinggi dengan persetujuan Senat Fakultas sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas. 

2. Menyusun rencana dan program kerja fakultas sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas 

3. Mengevaluasi pelaskanaan tugas bawahan untuk mengetahui permasalahan 

dan penanggulangannya. 

4. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan karir 

5. Membina dan menjalin kerjasama dengan instansi/lembaga, badan swasta dan 

masyarakat. 

6. Mengkoordinasikan pembinaan dosen, mahasiswa dan alumni Fakultas untuk 

peningkatan mutu akademik 

7. Memberi pelayanan terhadap lembaga/instansi dan masyarakat dalam bidang 

tugasnya. 

8. Menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tugasnya 

untuk penjabaran dalam pelaksanaan tugas 

9. Menyusun laporan fakultas sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas 

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya 

 

Tanggung Jawab : 

1. Kebenaran dan ketepatan rumusan kebijaksanaan 
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2. Kebenaran dan ketepatan rumusan sasaran 

3. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja 

4. Kebenaran dan kelengkapan bahan kerja 

5. Kebenaran dan ketepatan hasil kerja 

6. Kerahasiaan surat, dokumen, data dan informasi 

7. Kebenaran dan kelengkapan laporan pelaksanaan tugas 

Wewenang : 

1. Menentukan prioritas pekerjaan 

2. Meminta kelengkapan data dan informasi kepada unit kerja yang relevan 

3. Menerima/menolak hasil kerja bawahan sesuai ketentuan 

4. Menegur bawahan yang lalai melaksanakan tugas 

5. Merekomendasi dan menandatangani surat-surat dan dokumen dinas sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

6. Meminta petunjuk atasan 
  

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga 

Ikthisar Jabatan : 

Membantu Dekan dalam memimpian pelaksanaan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas 

Uraian Tugas : 

1. Menyusun rencana dan program kerja fakultas bidang pendidikan, pengajaran 

dan pengabdian kepada masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas 

2. Menilai prestasi kerja bawahan langsung sebagai bahan pembinaan karir 

3. Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang akademik untuk 

penjabaran pelaksanaannya 

4. Memberikan layanan teknis dibidang pendidikan dan pengajaran, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat. 

5. Membina dosen pada fakultas melalui lanjutan studi, seminar, loka karya, 

kursus/latihan, untuk meningkatan kemampuan akademiknya 

6. Memotivasi dosen untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat untuk terlaksananya kegiatan Tridharma Perguruan 
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Tinggi. 

7. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan 

pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai penunjang 

pedoman pelaksanaan tugas 

8. Menyusun laporan dibidangnya sesuai dengan hasil yang dicapai sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan 

10. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen 

Tanggung Jawab : 

1. Kebenaran dan ketepatan rencana program kerja 

2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja 

3. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas 

4. Kebenaran dan kelengkapan bahan kerja 

5. Kebenaran dan ketepatan hasil kerja 

6. Kerahasiaan surat, dokumen, data dan informasi 

7. Kebenaran dari kelengakapan laporan pelaksanaan tugas 

Wewenang : 

1. Menentukan prioritas pekerjaan 

2. Meminta kelengkapan data dan informasi kepada unit kerja yang relevan 

3. Meminta/menolak hasil kerja bawahan sesuai ketentuan 

4. Merekomendasi, memaraf dan menandatangani surat-surat dan dokumen 

dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

5. Meminta petunjuk atasan 
 

Wakil Dekan Bidan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan 

Ikhtisar Jabatan : 

Koordinasi dengan Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi 

umum, perencanaan dan keuangan fakultas 

Uraian Tugas : 

Koordinasi dengan Dekan dalam : 

1. Menyusun rencana dan program kerja Fakultas bidang admnistrasi umum, 
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perencanaan dan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

2. Menilai prestasi kerja bawahan langsung sebagai bahan pembinaan karir; 

3. Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang administrasi umum, 

perencanaan dan keuangan untuk penjabaran pelaksanaannya; 

4. Menyusun anggaran dan kebutuhan sarana dan prasarana Fakultas untuk 

diajukan ke Institut; 

5. Menentukan prioritas penggunaan dana, sarana dan prasarana fakultas untuk 

kelancaran tugas; 

6. Memberikan layanan teknis dibidang perencanaan, keuangan dan administrasi 

umum; 

7. Melaksanakan pembinaan pegawai administrasi fakultas melalui lanjutan 

studi penataran/kursus/latihan, untuk meningkatkan kemampuannya; 

8. Menyusun standar dan petunujuk teknis dibidang administrasi umum, 

perencanaan dan keuangan; 

9. Menyusun laporan dibidangnya sesuai dengan hasil hasil yang dicapai 

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 

Tanjung Jawab 

1. Kebenaran dan ketepatan rencana program kerja 

2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja 

3. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas 

4. Kebenaran dna kelengkapan bahan kerja 

5. Kebenaran dan ketepatan hasil kerja 

6. Kerahasiaan surat, dokumen, data dan informasi 

7. Kebenaran dan ketepatan penggunaan uang, sarana dan prasarana 

8. Kebenaran dan kelengkapan laporan pelaksanaan tugas 

Wewenang 

1. Menentukan prioritas pekerjaan 

2. Meminta kelengakapan data dan informasi kepada unit kerja yang relevan 

3. Menerima/menolak hasil kerja bawahan sesuai ketentuan 

4. Merekomendasi, memaraf dan menandatangani surat-surat dan dokumen 
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dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

5. Meminta petunjuk atasan 
 

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama 

Ikhtisar Jabatan : 

Koordinasi dengan Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang 

pembinaan kemahasiswaan, pelayanan kesejahteraan mahasiswa dan alumni serta 

menjalin kerjasama dengan pihak lain 

Uraian Tugas : 

1. Menyusun rencana dan program kerja fakultas bidang pembinaan dan 

pelayanan kemahsiswaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas 

2. Menilai prestasi kerja bawahan langsung sebagai bahan pembinaan karir 

3. Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang kemahasiswaan untuk 

penjabaran pelaksanaannya 

4. Membina kerjasama dengan pihak lain yang dapat membantu dalam 

pengembangan fakultas 

5. Menentukan prioritas pelaksanaan kegiatan pembinaan dan sasaran 

kesejahteraan mahasiswa 

6. Memberikan layanan teknis dibidang pembinaan dan kesejahteraan 

mahasiswa 

7. Melaksanakan pembinaan kelembagaan mahasiwa sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

8. Menyusun petunjuk teknis prosedur pembinaan alumni, pemetaan alumni, 

penyusunan data base alumni dan pemberdayaan alumni bagi kemajuan 

fakultas. 

9. Melaksanakan kegaitan pembinaan alumni, pemetaan alumni, penyusunan 

database alumni dan pemberdayaan alumni bagi kemajuan fakultas 

10. Menyusun laporan dibidangnya sesuai dengan hasil yang dicapai sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan 
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Tanggung Jawab : 

1. Kebenaran dan ketepatan rencana program kerja 

2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja 

3. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas 

4. Kebenaran dan kelengkapan bahan kerja 

5. Kebenaran dan ketepatan hasil kerja 

6. Kerasahasiaan surat, dokumen, data dan informasi 

7. Kebenaran dan kelengkapan laporan pelaksanaan tugas 

Wewenang: 

1. Menentukan prioritas pekerjaan 

2. Meminta kelengkapan data dan informasi kepada unit kerja yang relevan 

3. Menerima/menolak hasil kerja bawahan sesuai ketentuan 

4. Merekomendasi, memaraf dan menandatangani surat-surat dan dokumen 

dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

5. Meminta petunjuk atasan 
 

Ketua Jurusan 

Ikhtisar Jabatan : 

Ketua jurusan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan 

program studi berdasarkan kebijakan dekan 

Uraian Tugas : 

1. Menyusun dan merencanakan kegaitan akademik jurusan 

2. Membuat database dosen, mahasiswa dan alumni jurusan 

3. Memberikan bimbingan, arahan, atau konsultasi kepada mahasiswa dan para 

dosen kelompok jurusan dalam rangka peningkatan kualitas dan kelancaran 

tugas 

4. Merancang kegiatan ilmiah meliputi : Studium General, Workshop, Seminar, 

Diskusi dan kegiatan ilmiah untuk pengembangan jurusan. 

5. Membagi tugas bimbingan skripsi mahasiswa kepada dosen 

6. Menyusun konsep kegiatan praktikum mahasiswa 

7. Merancang penetapan dosen pengampu mata kuliah (tetap dan tidak tetap) 
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8. Memberikan persetujuan judul skripsi mahasiswa 

9. Membagi tugas penyusunan borang Akreditasi 

10. Memberi petunjuk kepada sekretaris Jurusan dan bawahan 

11. Memeriksa jadwal kuliah 

12. Menyiapkan bahan penilaian kinerja dosen 

13. Melakukan monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen 

14. Menyusun laporan kegiatan akademik 

Tanggung Jawab : 

1. Keakuratan laporan 

2. Kelancaran kegiatan akademik 

3. Ketepatan pelaksanaan tugas 

4. Ketepatan, kebenaran dan keamanan hasil kerja 

5. Ketepatan, kebenaran dan kelayakan penggunaan bahan kerja 

6. Ketepatan dan kebenaran penggunaan Perangkat Kerja 
 

Wewenang : 

1. Meminta dosen untuk melaksanakan tugas bimbingan pada mahasiswa 

2. Meminta perangkat kerja dosen seperti Silabus, SAP dan lain sebagainya 

3. Meminta laporan Pertanggungjawaban bawahan 

4. Menilai kinerja bawahan 

5. Memotivasi bawahan dalam melaksanakan tugas 
 

Sekretaris Jurusan 

Ikhtisar Jabatan : 

Membantu ketua jurusan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan 

administrasi dan layanan akademik jurusan 

Uraian Tugas : 

1. Merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan melakukan evaluasi 

pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di tingkat jurusan; 

2. Membina dosen di Jurusan pada bidang akademik 

3. Melakukan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran di jurusan setiap 

semester; 
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4. Melakukan pengendalian standarisasi buku mutu pengendalian akademik 

jurusan 

5. Menyelenggarakan pengelolaan data bidang administrasi akademik dan 

keuangan tingkat jurusan 

6. Mengkoordinasi penyusunan dna pelaksanaan kurikulum program studi dan 

proses belajar mengajar 

7. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan jurusan baik berkala maupun 

sewaktu-waktu sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas 

8. Membuat surat/naskah dinas, sesuai dengan disposisi pimpinan 

9. Mentabulasi frekwensi kehadiran mahasiwa dan tatap muka dosen; 

10. Memberikan tindakan awal kepada mahasiswa yang melanggar ketentuan 

akadmik dan non akademik; 

11. Mengarahkan mahasiswa dalam pengajuan judul skripsi agar menjadi fokus 

kepada permasalahan yang akan dikaji mereka 

12. Menyusun dan membagi pembimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan 

kapasitas dan profesionalisem para dosen; 

13. Berkoordinasi dengan ketua jurusan dalam merealisasikan penerbitan jurnal 

jurusan 

14. Mendokumentasikan silabus dna satuan acara perkuliahan tiap dosen jurusan 

15. Melakukan pendampingan kepada pengurus HMJ didalam pelaksanaan 

program kegiatannya 

16. Berkoordinasi dengan ketua jurusan dalam persiapan dan pelaksanaan 

akreditasi 

17. Melaksanakan tugas sebagai dosen 

Tanggung Jawab : 

1. Ketepatan program kerja 

2. Kelancaran pelaksanaan kegiatan 

3. Keakuratan laporan 

4. Kerapian pengarsipan 

5. Kelengkapan laporan/arsip 
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Wewenang : 

1. Bersama Ketua Jurusan, merencanakan dan menetapkan program kerja 

jurusan 

2. Memberikan pendapat kepada ketua jurusan 
 

  


