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Kata Pengantar 
 

Assalamu’alaikum wr.wb., 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua 
untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik. 

Dalam rangka mewujudkan visi misi Universitas Al Azhar sebagai universitas terkemuka dalam 
membentuk manusia unggul dan bermartabat dengan menerapkan kaidah enterprising university, 
salah satu hal penting adalah sistem tata kelola perguruan tinggi yang baik (good university 
governance). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan amanah dari Pemerintah Republik 
Indonesia dalam tata kelola kegiatan akademik dan non-akademik untuk menjamin mutu perguruan 
tinggi di Indonesia. 

Di tahun 2020 ini, UAI menerapkan SPMI dengan paradigma baru, dimana proses monitoring dan 
evaluasi (monev) lebih diperkuat dan dipertajam, sehingga mampu meningkatkan kinerja institusi. 
Fungsi ini dilaksanakan oleh Koordinator Kendali Mutu (KKM) yang membantu Fakultas/Prodi dalam 
melakukan monev kegiatan operasional akademik dan non-akademik, sehingga setiap 
ketidaksesuaian terhadap standar mutu dapat diidentifikasi sedini mungkin untuk diambil tindakan 
koreksi yang tepat. 

Buku ini menjelaskan mengenai fungsi Koordinator Kendali Mutu (KKM), untuk menjadi rujukan 
anggota Tim KKM dalam menjalankan tugasnya. 

Semoga buku ini dapat bermanfaat demi kesuksesan penerapan SPMI di kampus UAI. 

 

Wassalamu’alaikum wr.wb., 

Ketua Badan Penjaminan Mutu 

 

 

Ir. Endang Ripmiatin, MT 
06.01.3.1.0109 
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Daftar Istilah 
 

AMI – Audit Mutu Internal adalah proses pengujian yang sistematik, mandiri, dan terdokumentasi 
untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya 
telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. 

SPMI – Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, 
pengendalian dan peningkatan standar mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan, untuk menjamin agar mutu lulusan sesuai 
dengan kompetensi yang ditetapkan/dijanjikan universitas. 

KKM – Koordinator Kendali Mutu Fakultas merupakan organ penjaminan mutu tingkat fakultas yang 
melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan akademik dan non-akademik di fakultas dan 
prodi. 
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Sistem Penjaminan Mutu Internal 
 

Pemerintah Republik Indonesia melalui Pusat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti telah menetapkan 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang terdiri dari 24 standar mutu dalam bidang 
Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai kriteria minimum penjaminan 
mutu di perguruan tinggi, dan wajib diterapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).  

Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 Bab III tentang Penjaminan Mutu, manajemen SPMI 
meliputi Penetapan standar (P), Pelaksanaan standar (P), Evaluasi pelaksanaan standar (E), 
Pengendalian pelaksanaan standar (P), dan Peningkatan standar pendidikan tinggi (P). Lima tahapan 
dalam manajemen SPMI dikenal dengan siklus PPEPP. Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 62 
Tahun 2016 Pasal 5, evaluasi sebagaimana dimaksud dalam siklus PPEPP tersebut dilakukan 
melalui Audit Mutu Internal (AMI). 

Statuta Universitas Al Azhar Indonesia 2017 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Yayasan 
Pesantren Islam Al Azhar No. 39/VI/KEP/YPIA-P/1438.2017 tentang STATUTA Universitas Al Azhar 
Indonesia (UAI) Tahun 2017 pada Pasal 34 menetapkan mengenai keberadaaan Badan Penjaminan 
Mutu (BPM): 

(1) BPM merupakan badan yang berfungsi untuk mengawasi mutu terlaksananya program 
Tridharma Perguruan Tinggi, guna menjamin tercapainya Standar Pendidikan Tinggi dengan 
mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan standar universitas yang 
sudah ditetapkan yayasan. 

(2) Tujuan BPM adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara 
berkelanjutan yang dijalankan secara internal dalam mewujudkan visi dan misi universitas 
serta memenuhi keperluan stakeholders, termasuk peningkatan peringkat akreditasi Program 
Studi dan Institusi. 

(3) BPM melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan program, baik akademik 
maupun non-akademik secara berkesinambungan; dan melaporkan hasilnya ke Rektor. 
Untuk pelaksanaan SPMI ini dibentuk struktur organisasi yang menjamin keterlaksanaan 
standar mutu. 

Merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 
44 Tahun 2015 mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terdapat 3 (tiga) standar utama yaitu 
Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada 
Masyarakat. Masing-masing standar mempunyai 8 (delapan) standar turunan sebagai berikut: 

A. Standar Nasional Pendidikan 

A.01. Standar Kompetensi Lulusan 

A.02. Standar Isi Pembelajaran 

A.03. Standar Proses Pembelajaran 

A.04. Standar Penilaian Pembelajaran 

A.05. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 

A.06. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 

A.07. Standar Pengelolaan Pembelajaran 

A.08. Standar Pembiayaan Pembelajaran 
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B. Standar Nasional Penelitian 

B.01. Standar Hasil Penelitian 

B.02. Standar Isi Penelitian 

B.03. Standar Proses Penelitian 

B.04. Standar Penilaian Penelitian 

B.05. Standar Peneliti  

B.06. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 

B.07. Standar Pengelolaan Penelitian 

B.08. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 

C. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) 

C.01. Standar Hasil PKM 

C.02. Standar Isi PKM 

C.03. Standar Proses PKM 

C.04. Standar Penilaian PKM 

C.05. Standar Pelaksana PKM 

C.06. Standar Sarana dan Prasarana PKM 

C.07. Standar Pengelolaan PKM 

C.08. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM 

 

Organisasi SPMI 
 

Rektor sebagai penanggungjawab mutu universitas, dibantu oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) 
dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk menjamin ketercapaian standar 
atau kriteria mutu yang telah ditetapkan, dan menjamin terjadinya perbaikan berkelanjutan dalam 
program dan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  
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Gambar  1 – Struktur Fungsional BPMU 

 

Dalam tugasnya menerapkan SPMI khususnya untuk Standar Pendidikan, Penellitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat, BPM sebagai perangkat Rektor, berkoordinasi dengan Koordinator 
Kendali Mutu (KKM) di Fakultas.  

Kendali Mutu 
 

Kendali Mutu di suatu perguruan tinggi adalah suatu kebijakan dan prosedur untuk menjaga dan 
memelihara tingkat mutu bidang akademik (Standar Nasional Pendidikan) yang telah ditetapkan, 
dan menjamin terlaksananya perbaikan berkelanjutan dalam program yang telah ditetapkan dalam 
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). 

Khusus di UAI, fungsi Kendali Mutu adalah menjamin dalam hal: 

 Kepatuhan terhadap Kebijakan Akademik, Standar Akademik dan Manual Mutu Akademik; 

 Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi; 

 Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan visi dan misi 
universitas; 

 Kepastian bahwa lulusan memliki kompetensi sesuai dengan pernyataan Standar 
Kompetensi Lulusan Prodi; 

 Kemutakhiran kurikulum. 

Dekan bertanggungjawab atas tercapainya standar mutu akademik di tingkat Fakultas, sementara 
Ketua Program Studi bertanggungjawab atas tercapainya standar mutu akademik di tingkat Prodi. 
Untuk monev ketercapaian standar tersebut maka Dekan dan Kaprodi dibantu oleh Koordinator 
Kendali Mutu (KKM).  

 

REKTOR

Dekan

Program 
Studi 1

Dosen

Program 
Studi  2

Dosen

Program 
Studi  3

Dosen

KKM

BPM
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Tugas Pokok Koordinator Kendali Mutu 
 

Sebagai organ penjaminan mutu tingkat Fakultas/Prodi yang melakukan monitoring dan evaluasi 
kegiatan akademik sepanjang semester maka tugas KKM adalah membantu Dekan/Kaprodi dalam 
memonitor: 

1. Standar Kompetensi Lulusan 

• Ketersediaan buku profil sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, telah di SK-kan, 
dan dapat diakses oleh publik. 

• Ketersediaan Dokumen Kurikulum yang dilengkapi RPS/RTM. 

• Ketercapaian implementasi SKPI. 

• Keterlaksanaan tracer study lulusan dan alumni untuk peningkatan pengelolaan 
Pendidikan. 

2. Standar Proses Pembelajaran 

• Keterlaksanaan karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup 
seluruh sifat, untuk menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan CPL. 

• Keterlaksanaan proses pembelajaran sesuai RPS/RTM yang telah dirancang. 

• Keterlaksanaan Karakteristik Proses Pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, 
holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, dan efektif. 

3. Standar Penilaian Pembelajaran 

• Keterlaksanaan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian CPL 
berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) 
akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi. 

• Kesesuaian penilaian pembelajaran dengan RPS/RTM yang telah ditetapkan oleh 
dosen dan diketahui oleh mahasiswa, 

4. Standar Pengelolaan Pembelajaran 

• Keterlaksanaan Pengembangan Suasana Akademik. 

• Peninjauan terhadap Ketercapaian Rencana Pengembangan Akademik, 
ketercapaian RENSTRA UPPS, dan RENOP Prodi. 

5. Standar Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

• Keterlaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat – menjamin input 
data penelitian dan pengabdian masyarakat oleh Dosen Tetap, ke dalam sistem 
SIKA/SIGI. 
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KKM secara konsisten akan mengawal proses pembelajaran: 

1. Awal semester – monitoring dan evaluasi Standar Isi Pembelajaran; 

2. Tengah semester – monitoring dan evaluasi Standar Proses Pembelajaran;  

3. Akhir semester – monitoring dan evaluasi Standar Penilaian dan Pengelolaan Pembelajaran, 
serta Standar Hasil Penelitian dan PkM. 

Proses monitoring dan evaluasi mutu internal sepanjang semester ini bertujuan untuk menjamin 
kepatuhan terhadap standar mutu pembelajaran. 

KKM secara prinsip akan mengawal kinerja semua Program Studi dalam Fakultas dalam Tri Dharma 
Perguruan Tinggi, dan menjamin keterlaksanaan berbagai kebijakan (suasana akademik, etika 
akademik) yang menjadi ciri khas Fakultas.  

Sebagai kepanjangan tangan BPM di Fakultas/Prodi, KKM tidak bertugas untuk mengadakan 
berbagai dokumen secara langsung, melainkan sebagai fungsi pengingat bagi 

Dekan/Kaprodi/Sekprodi untuk melengkapi berbagai dokumen yang dibutuhkan dalam menjamin 
ketercapaian indikator mutu. 

 

Rincian indikator mutu yang harus diperhatikan 
 

Pada dasarnya, KKM harus melakukan monitoring sepanjang semester. Untuk menjamin bahwa 
tugas ini terlaksana dengan baik maka setiap Fakultas harus menunjukkan 1 atau 2 orang KKM 
sesuai kebutuhan.  

Setiap bulan KKM melakukan rapat dengan Kaprodi/Sekprodi untuk mendiskusikan keterlaksanaan 
proses pembelajaran. 

Setiap tengah dan akhir semester, BPM akan berkoordinasi untuk mendukung agar KKM dapat 

melaksanakan fungsinya dengan baik. 

Awal Semester

•Standar Isi
Pembelajaran

Tengah Semester

•Standar Proses
Pembelajaran

Akhir Semester

•Standar 
Penilaian dan 
Pengelolaan
Pembelajaran

•Standar Hasil
Penelitian dan 
PkM

Gambar 1 - Monev Standar Pendidikan sepanjang tahun 
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Indikator mutu yang harus diperhatikan KKM: 

1. Awal Semester: 

a. Buku Profil Prodi tersedia, dapat diakses di laman Prodi, dan setidaknya terdapat 1 
eksemplar hardcopy yang tersimpan di Prodi. 

b. RPS untuk mata kuliah yang akan diajarkan telah siap di awal semester. 

c. Hasil EDOM semester yang baru lalu sudah dianalisis dan hasilnya sudah diberitahukan oleh 
Kaprodi kepada Dosen ybs. 

d. Mahasiswa lulusan Prodi dalam wisuda terakhir, telah menerima SKPI sebagai pendamping 
ijazah, maksimal 2 minggu setelah SK Judisium. 

2. Tengah Semester: 

a. Kesesuaian karakteristik proses pembelajaran agar dapat menghasilkan lulusan sesuai 
dengan profil yang ditetapkan Prodi. 

b. Proses pembelajaran dilakukan secara sistematis dan terstruktur, kesesuaian antara 
karakteristik mata kuliah dengan metode pembelajaran, serta kesesuaian bentuk 
pembelajaran dengan CPL. 

KKM berhak duduk di kelas tatap muka (sampling) untuk melihat proses pembelajaran, dan 
melihat kesesuaian karakteristik proses pembelajaran dengan capaian pembelajaran. 

c. Kesesuaian pelaksanaan RPS sesuai dengan yang direncanakan. 

3. Akhir Semester: 

a. Keterlaksanaan penilaian sesuai dengan rencana penilaian yang dirancang dan standar yang 
telah ditetapkan. 

b. Keterlaksanaan Proses Pembelajaran sesuai peraturan: 

 16 kali tatap muka (termasuk UTS dan UAS) baik di kelas, online class maupun live 
session; 

 Semester Pendek. 

c. Pengisian data Penelitian dan PkM ke dalam Sistem Informasi (SIKA/SIGI). 

d. Ketercapaian Renstra UPPS, dan Renop Prodi. 

e. Pengisian data LKPS yang berhubungan dengan data tridharma – data ini menjadi luaran 
penting dari kinerja Prodi setiap akhir tahun. 

4. Umum – sesuai program: 

a. Pengisian DPA prodi 

b. SKPI yang diterbitkan sesuai dengan kekhasan Prodi masing-masing. 

c. Keterlaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala: 

 Ketersediaan bukti review yang melibatkan pemangku kepentingan. 

 Khusus Magister, kelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang telah 
memanfaatkan hasil penelitian dan PkM. 


