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1. Visi dan Misi
Universitas

Visi :
“Menjadi Universitas Unggul di Bidang Sociopreneur di
Tingkat Nasional yang Berwawasan Internasional pada
Tahun 2029”
Misi :
1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian dan
pengabdian masyarakat
2. Menerapkan sistem pembelajaran yang berorientasi pada
Sociopreneur,

sesuai

dengan

perkembangan

ilmu

pengetahuan dan teknologi serta memenuhi tuntutan
pengguna.
3. Melakukan kerja sama dengan lembaga di dalam maupun
di luar negeri baik lembaga penelitian, pendidikan dan
pengabdian

masyarakat

serta

kalangan

pemerintah

maupun swasta, industri dan masyarakat luas.
Tujuan :
1. Menghasilkan lulusan inovatif dan memiliki keunggulan
dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta
mempunyai

kemampuan

sociopreneur

sebagai

perwujudan dari cita-cita “Angudi Mulyaning Bangsa”.
2. Menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni
karya inovatif yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa.
3. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat untuk
kemakmuran bangsa.
2. Tujuan Manual

Dokumen

tertulis

Manual

Pengendalian

Standar

dimaksudkan untuk mengendalikan pelaksanaan standar
sehingga semua isi standar dapat tercapai/terpenuhi.
3. Lingkup Manual dan
Penggunaannya

Manual ini berlaku:
1. ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan memerlukan
pemantauan

atau

pengawasan,

pengecekan

atau

pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus
menerus;

2

UNIVERSITAS MERCU BUANA
YOGYAKARTA

Kode/No. :
M.Pengend/Std/04
Tanggal : 02 Des 2015
Revisi

MANUAL SPMI

:1

Halaman : 3 dari 5
2. untuk semua standar pengelolaan.
4. Istilah dan Definisi

1. Pemantauan atau monitoring: 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: 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. Tindakan

korektif:

tindakan

untuk

menghilangkan

penyebab ketidaksesuaian untuk mencegah terulangnya
penyimpangan.
5. Langkah-langkah
atau Prosedur

1. Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian,
mingguan,

bulanan,

pelaksanaan isi standar

atau

semesteran

terhadap

dalam semua aspek kegiatan

penyelenggaraan pendidikan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan,
kelalaian,

kesalahan,

atau

sejenisnya

dari

penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi
standar .
3. Catat pula bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen
seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar
yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya
penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal
dicapai.
5. Ambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau
penyimpangan dari isi standar .
6. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut,
misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan
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kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
8. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal
yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan
di atas.
9. Laporkan hasil dari pengendalian standar

itu kepada

pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas, disertai
saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi

Pihak yang harus melaksanakan

standar pengelolaan

Pejabat/Petugas

adalah:

yang

1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan

Menjalankan SoP

fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur
oleh standar pengelolaan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan
standar pengelolaan yang bersangkutan.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan
dokumen

tertulis

berupa

prosedur/SOP

tentang

suatu

kegiatan sesuai isi setiap standar .
8. Referensi

1. Undang-undang

Nomor

12

Tahun

2012

tentang

no.4

tahun

2014

tentang

Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan

Pemerintah

Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015
Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan
Kerangka

Kualifikasi

Nasional

Indonesia

Bidang

Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
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6. Pedoman penilaian Borang Akreditasi BAN-PT
7. Permendikbud

No.50

Tahun

2014

tentang

Sistem

Penjaminan Mutu Dikti.
8. Permendikbud no. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi
Program Studi dan Perguruan Tinggi
9. Statuta dan Renstra Universitas
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