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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas tersusunnya buku Petunjuk 

Pelaksaksanaan SPMI Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi ini. Buku ini tersusun 

berkat dorongan dan peran serta dari berbagai pihak serta semangat yang telah 

mendasari penyusun guna memberi petunjuk pada pelaksanaan tugas dan fungsi tim 

SPMI.  

Buku ini disusun menjadi 4 dokumen yang terdiri dari Dokumen Kebijakan SPMI 

(kebijakan Mutu/Quality Policy), Dokumen Manual SPMI (Quality Manual), 

Dokumen Standar SPMI (Standar Mutu/Quality Standard) dan Dokumen 

Formulir/Proforma SPMI (Dokumen SPMI/Quality Documents) dengan tujuan agar 

seluruh sivitas akademika memiliki rasa tanggung jawab terhadap penyelenggaraan 

pendidikan di Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi, sehingga menjalankan tugas 

sesuai dengan jabatan dan fungsinya secara benar dan berkesinambungan. 

Dalam kesempatan ini kami sebagai tim penyusun mengucapkan terima kasih atas 

bantuan segala pihak yang telah memberikan masukan demi sempurnanya penyusunan 

buku Petunjuk Pelaksaksanaan SPMI Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi ini. 

Dalam penyusunan dokumen ini kami menyadari sepenuhnya bahwa dengan 

perkembangan jaman tentunya dokumen ini akan mengalami perubahan guna 

terciptanya mutu pendidikan di ATAS akan selalu state of the art (mengikuti 

perkembangan jaman), untuk itu kami mohon saran dan kritik dari semua pihak agar 

dokumen ini selalu up to date.  

 

 Bandung,   Januari 2022 

 Penyusun , 
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BAB I 

Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai 

Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi 

Keberadaan sistem penjaminan mutu merupakan amanah dari Peraturan Menteri 

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan 

Mutu Pendidikan Tinggi. Dengan adanya sistem penjaminan mutu, Akademi Teknologi 

Aeronautika Siliwangi senantiasa terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan secara 

berencana dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Mutu 

pendidikan Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi adalah pencapaian tujuan 

pendidikan dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang 

telah ditetapkan. Berdasarkan konsep mutu pendidikan tinggi ini, Akademi Teknologi 

Aeronautika Siliwangi dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan 

visi melalui penyelenggaraan misi yang diamanahkan dan mampu memenuhi harapan 

pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sebagai acuan utama untuk menyusun 

dokumen sistem penjaminan mutu internal adalah visi, misi, tujuan dan nilai Akademi 

Teknologi Aeronautika Siliwangi. 

 

1.1.  Pernyataan Visi 

Menjadi Akademi Bidang Aeronautika (Kedirgantaraan) Unggulan Di Indonesia. 

Untuk mewujudkan visi Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi masa depan, 

ditetapkan  

 

1.2.  Pernyataan Misi 

a. Menyelenggarakan pendidikan vokasi bidang aeronautika yang bermutu bagi 

masyarakat, 

b. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

terapan di bidang aeronautika, 

c. Mencetak SDM yang profesional,Unggul dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 

 

1.3.  Pernyataan Tujuan: 

1. Menampung masyarakat yang berminat melanjutkan pendidikan tinggi baik dari 

kalangan berkecukupan maupun golongan menengah ke bawah, 
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2. Menciptakan manusia berkompetensi yang bermanfaat dalam dunia usaha dan 

dunia industri, 

3. Mendayagunakan mahasiswa dan sivitas akademika dalam kegiatan pengabdian 

masyarakat.            

 

1.4.  Tata Nilai 

(1) Kepemimpinan yang kuat (Strong Leadership), menunjukkan perilaku yang visioner, 

kreatif, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang 

lebih baik, dan bertanggung jawab, 

(2) Kreativitas dan Inovasi (Creativity and Innovation), selalu mencari ide-ide baru untuk 

dapat menjalankan tugas/perannya dengan lebih baik, 

(3) Etika dan Integritas (Ethics and Integrity), dalam kehidupan bermasyarakat, 

bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma-

norma atau peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, negara, dan agama, 

serta kaidah moral dan etika ilmu pengetahuan, 

(4) Sinergi (Synergy), bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin 

potensi yang dimiliki Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi 

(5) Ekselensi (Excellence), berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang 

sempurna, dan 

(6) Kebersamaan Sosial dan Tanggung Jawab Sosial (Socio-cohesiveness and Social 

Responsibility), menjaga kerukunan dan peduli terhadap masyarakat sekitar. 
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BAB II 

Dokumen Kebijakan SPMI (Kebijakan Mutu,Quality Policy) 

2.1.  LANDASAN HUKUM  

Pemilihan dan penetapan, pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan 

Standar SPMI dilaksanakan dengan sejumlah aspek yang disebut Standar Pendidikan 

Tinggi . 

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi 

mengacu pada beberapa landasan hukum, dasar penetapan, pelaksanaan  serta 

pengembangan standar SPMI, yaitu  

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi.  

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

3. SN DIKTI Permendikbud nomor 3 tahun 2020  

4. Kementrian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sistem 

Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)- Bahan Pelatihan, Tahun 2019 

5. Laporan Evaluasi Diri, Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan 

Tinggi 2021. 

6. Borang LKPS, Akreditasi Program Studi Diploma, Badan Akreditasi Nasional 

Perguruan Tinggi 2021. 

7. Statuta Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi  

8. Rencana Induk Pengembangan ATAS tahun..........  

 

Gambar 2.1. Pola Pikir pembuatan Standar Mutu Intern ATAS 
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2.2. Latar Belakang  Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi Menjalankan 

SPMI. 

SPMI adalah salah satu perangkat untuk continous improvement yang disarankan di 

perguruan tinggi. Dengan melaksanakan continous improvement diharapkan akan 

meningkatkan mutu Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi.  Dengan menjalankan 

SPMI sekaligus mempersiapkan Akreditasi yang akan dilaksanakan oleh BAN-PT atau 

LAM. 

 

2.3. Daftar dan definisi  istilah dalam dokumen SPMI: 

Definisi istilah dalam dokumen SPMI Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi 

diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah 

yangdigunakan dalam dokumen SPMI. 

Definisi istilah dalam dokumen SPMI, antara lain : 

(1) Mutu : Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam 

memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang 

tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.  

(2) Pejaminan Mutu : Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan 

perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang 

berkepentingan memperoleh kepuasan.  

(3) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) : Kegiatan sistemik penjaminan mutu 

penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi 

(internally driven), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi 

secara berkelanjutan (continuous improvement ).  

(4) Kebijakan : Pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari 

institusi tentang suatu hal.  

(5) Kebijakan SPMI : Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang 

bagaimana SPMI di Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi ditetapkan, 

dilaksanakan, dikendalikan dan ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan 

pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.  

(6) Manual SPMI : Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan 

bagaimana penetapan, pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan standar SPMI 

diimplementasikan.  

(7) Standar SPMI : Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi 

tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.  



10 

 

 

(8) Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang 

dibutuhkan dalam standar. 

(9) Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan 

dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan 

Degree).  

(10) Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar 

sehingga standar dinyatakan berlaku.  

(11) Melaksanakan Standar : Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, 

spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.  

(12) Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah 

untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, 

kronologis, logis dan koheren.  

(13) Formulir : Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang 

harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur 

(SOP)  

(14) Monitoring : Tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan 

pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan 

pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi 

standar SPMI yang telah ditetapkan.  

(15) Evaluasi : Tindahan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek 

penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk 

mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan 

sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan. 

(16) Evaluasi standar : Tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan 

isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, 

tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada 

umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Akademi Teknologi Aeronautika 

Siliwangi.  

(17) Peningkatan standar : Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi 

standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara 

berkelanjutan.  

(18) Siklus Standar : Durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang 

telah diatur di dalamnya  
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(19) Dampak : Menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari 

kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.  

(20) Audit Internal : kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi 

mengukur dan mengevaluasi SPMI di Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi 

dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan 

dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Akademi 

Teknologi Aeronautika Siliwangi untuk memeriksa apakah seluruh standar telah 

dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di Akademi Teknologi Aeronautika 

Siliwangi.  

(21) Rekomendasi : Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan 

hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang 

diaudit untuk ditindaklanjuti. 

(22) Kaji Ulang : menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit 

internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan 

pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (Continuous 

Quality Improvement).  

(23) Benchmarking : Upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi 

maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan 

peningkatan mutu. 

(24) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar 

Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar 

Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 

(25) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada 

jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

(26) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada 

perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

(27) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang 

sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di 

seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(28) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah 

kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, 

menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang 
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pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan 

kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 

(29) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian 

pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan program studi. 

(30) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang 

mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, 

program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi 

berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 

(31) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan 

tinggi. 

(32) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang 

memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan 

akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 

(33) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. 

(34) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah 

secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang 

berkaitan dengan pemahaman  dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan 

teknologi. 

(35) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang 

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan 

masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

(36) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

(37) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 

diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, 

pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik 

informasi. 
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BAB III 

Luas Lingkup kebijakan SPMI Di Akademi Teknologi Aeronautika 

Siliwangi 

 

Untuk dapat memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran SPMI Akademi 

Teknologi Aeronautika Siliwangi dan sejalan dengan Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti 

No. 62 Tahun 2016 tentang SPM DIKTI, SPMI Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi 

diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang: 

(1) Akademik : meliputi standard pendidikan, lulusan, standard isi, proses, penilaian, 

penelitian dan standard pengabdian kepada masyarakat, layanan kemahasiswaan; 

dan 

(2) Non-Akademik : meliputi standard sumber daya manusia, pendidik dan tenaga 

kependidikan, pengelolaan, pembiayaan dan keuangan, sarana dan prasarana, 

kerjasama dan pengembangan. 

Dokumen Kebijakan SPMI ini akan menetapkan lingkup standar mutu Akademi 

Teknologi Aeronautika Siliwangi untuk aspek akademik dan non-akademik yang terdiri 

dari: 

(1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan 

(2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Akademi Teknologi Aeronautika 

Siliwangi. 

Tingkat capaian setiap standar akan merujuk pada: 

(1) Deskripsi standar dalam Permenritekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi dengan tingkat capaian memenuhi atau melampaui 

standar; 

(2) Visi Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi yang dirumuskan pada tingkat 

capaian Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Akademi Teknologi Aeronautika 

Siliwangi 2020-2024; dan 

(3) Standar Pelayanan Minimum (SPM) Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi 

2016. 
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Gambar 3.1. Standar Minimum ATAS 
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BAB IV 

Garis besar kebijakan SPMI pada Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi 

 

4.1. Pernyataan Mutu 

Menggenggam MUTU, mengutamakan PRESTASI, meningkatkan DAYA SAING, untuk 

mewujudkan visi ATAS tahun 2032 

 

ATAS TAHUN 2032 

 

Affection : Sikap (attitude) sensitif seseorang terhadap aspek-aspek di sekitar 

kehidupanyya baik ditumbuhkan oleh karena proses pembelajarannya 

maupun lingkungan kehidupan keluarga atau masyarakat secara luas. 

Trustworthy : Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang 

memiliki integritas, keunggulan, kompetensi dan daya saing Nasional dan 

internasional. 

Achieving : Mencapai tata kelola akademik yang adil untuk mendukung efektivitas dan 

efisiensi pemanfaatan sumber daya.  Menciptakan budaya penelitian, 

suasana akademik lintas budaya dan semangat kewirausahaan di kalangan 

akademisi. 

Skill : Kemampuan psikomotorik (termasuk manual dextenty dan penggunaan metode, 

bahan, alat dan instrumen) yang dicapai melalui pelatihan yang terukur 

dilandasi oleh pengetahuan (knowledge) atau pemahaman (know-how) 

Affection

Trustworthy

Achieving

Skill
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yang dimiliki seseorang mampu menghasilkan produk atau unjuk kerja 

yang dapat diniliai secara kualitatif maupun kuantitatif.  

 Mengembangkan suatu sistem berbasis metodologi ilmiah untuk 

membangun pengetahuan (knowledge) melalui hasil-hasil penelitian di 

dalam suatu bidang pengetahuan (body of knowledge). 

 

 4.2. Tujuan dan Strategi SPMI, 

Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI dalam rangka 

mewujudkan visi dan misi Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi. Acuan dasar 

tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan 

penyelenggaraan pendidikan tinggi di Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi agar 

dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan sebagai 

perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di Akademi Teknologi Aeronautika 

Siliwangi.  

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, 

merumuskan dan menetapkan berbagai standar di tingkat Akademi dan Program Studi, 

dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga 

budaya mutu tercipta di Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi. 

  

4.3. Asas atau prinsip pelaksanaan SPMI 

Dalam pelaksanaan SPMI diharapkan semua sivitas akademi menyadari akan 

pentingnya peningkatan mutu. Oleh karena itu asas atau prinsip yang perlu diangkat 

adalah layanan prima ( Best Customer Services). Setiap individu yang membutuhkan 

kita adalah customer kita, yang perlu dilayani secara baik-baik dan diberikan data 

seakurat mungkin. Hal ini sesuai dengan Total Quality Improvement ( TQI ) dimana 

setiap individu akan diapit oleh individu lain yang berfungsi sebagai pelayan ( supplier ) 

dan pelanggan ( customer ). 

 

 4.4. Manajemen SPMI, yaitu PPEPP 

Siklus kerja SPMI diatur dengan Siklus PPEPP yaitu : Penetapan Standar 

Pendidikan Tinggi (Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi), Pelaksanaan Standar 

Pendidikan Tinggi, Evaluasi Standar Pendikan Tinggi, Pengendalian Standar Pendidikan 

Tinggi, dan  Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. 
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Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur 

sebagai berikut :  

1.  Menjadikan Visi dan Misi Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi sebagai titik 

tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar.  

2.  Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan aspek lingkup standar SPMI.  

3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan 

perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.  

4.  Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.  

5. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya 

terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di Akademi Teknologi 

Aeronautika Siliwangi.  

6.  Merumuskan draft awal standar dengan menggunaan rumus ABCD (Audience, 

Behavior, Competence dan Degree) 

7.  Melakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau 

seminar di lingkungan Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi untuk 

mendapatkan masukan.  

8. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan 

masukan dari unit kerja di Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi.  

9.  Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk 

memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.  

10.  Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Direktur 

 

Pelaksanaan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur 

sebagai berikut :  

1. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar SPMI yang 

disesuaikan dengan isi standar.  

2.  Menyiapkan prosedur kerja, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi 

standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan. 

3.  Melakukan sosialisasi Standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat 

struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan 

non-akademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan 

alumni secara periodik dan konsisten.  
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4.  Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi 

standar SPMI yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian Standar SPMI. 

 

Semangat yang mendasar dari suatu sistem penjaminan mutu adalah perbaikan 

dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (continuous improvement). Perbaikan dan 

penyempurnaan yang terus menerus menjadi falsafah manajemen Jepang yang terkenal 

dengan istilah Kaizen (Kai = perubahan, Zen = lebih baik). Kaizen berarti perubahan dan 

penyempurnaan yang lebih baik dan berkelanjutan (diilustrasikan pada Gambar 4.1) 

yang melibatkan setiap pihak internal dari segala tingkatan dalam hierarki sebuah 

organisasi.  

Pesan dari strategi Kaizen adalah tidak satu haripun boleh berlalu tanpa sesuatu 

tindakan penyempurnaan dalam suatu organisasi. Kaizen mengutamakan kesadaran 

akan adanya masalah dan memberikan cara untuk mengidentifikasi masalah. Menurut 

falsafah Kaizen, penyempurnaan mutu yang berkelanjutan hanya akan terjadi bila ada 

kepedulian mutu (quality awareness) dari manusia. Sehingga tepat apa yang dikatakan 

oleh W. Edwards Deming bahwa mutu adalah tanggung jawab setiap orang (quality is 

everyone’s responsibility). 

 

 

Gambar 4.1 Prinsip Kaizen dalam Peningkatan Mutu Berkelanjutan 

 



19 

 

 

Manajemen SPMI dalam mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara 

berkelanjutan adalah dengan menerapkan setiap standar mutu dengan mengikuti 

tahapan PPEPP, yakni terdiri dari: 

(1) Penetapan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar 

atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar 

Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh ATAS, 

(2) Pelaksanaan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran 

yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan 

Tinggi yang ditetapkan oleh ATAS; 

(3) Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar Mutu, yaitu kegiatan pembandingan antara 

luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran  dengan  standar  atau  ukuran  

yang  terdiri  atas  Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan 

Tinggi yang ditetapkan oleh ATAS; 

(4) Pengendalian (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau 

ukuran yang terdiri Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan 

Tinggi yang ditetapkan oleh ATAS yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan 

koreksi; dan 

(5) Peningkatan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran 

yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan 

Tinggi yang ditetapkan oleh ATAS agar lebih tinggi daripada standar mutu yang 

telah ada. 

 

Model SPMI berbasis tahapan PPEPP akan diimplementasi sebagaimana 

dijelaskan diatas dapat diilustrasikan pada Gambar 4.2 sebagai berikut: 
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Gambar 4.2 Model Implementasi Tahapan PPEPP 

 

4.5. Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau 

prosedur sebagai berikut :  

1. Diagnostic evaluation, yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau 

kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah 

yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut. 

2. Formative evaluation, yaitu evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring)  proses 

pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan 
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kesalahan atau penyimpangan yang berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau 

memperkuat pencapaian pelaksanaan standar. 

3. Summative evaluation, yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir 

pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan , antara lain, tentang efektivitas, 

keberhasilan, dan dampak atau outcomes dari pelaksanaan standar. Termasuk ke 

dalam evaluasi hasil akhir ini pula kegiatan yang disebut audit atau auditing . 

Apabila summative dilakukan oleh pihak eksternal disebut akreditasi (accreditation). 

 

Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau 

prosedur sebagai berikut :  

1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan, atau 

semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan 

penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.  

2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, 

kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan 

pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI.  

3.  Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti 

prosedur kerja dan formulir dari setiap standar yang telah dilaksanakan.  

4.  Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.  

5.  Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaraan atau penyimpangan dari 

isi standar.  

6.  Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.  

7.  Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk 

melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai 

dengan isi standar.  

8.  Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang 

menyangkut pengendalian standar kepada TPMI (Tim Pembina Mutu Internal, 

nama pelaksana Tim SPMI di ATAS).  

9.  Membuat laporkan hasil evaluasi Standar SPMI kepada Direktur untuk 

ditindaklanjuti.  

 

Pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara Audit Internal, melalui 

suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :  
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1.  Melakukan audit internal terhadap dokumen SPMI dalam rangka penyelenggaraan 

pendidikan di ATAS dengan mengacu pada Audit Internal Charter, Standar 

Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal dan Formulir yang telah ditetapkan 

secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan pimpinan 

Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi, dan atau unit kerja.  

2.  Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja 

sebagai Auditi.  

3. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, 

pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara 

komprehensif.  

4.  Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk mendapatkan 

persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan 

dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim 

Audit Internal dengan Auditi.  

5.  Membuat laporan kepada TPMI untuk diteruskan kepada Direktur disertai dengan 

tindakan koreksi dan rekomendasi 

 

Peningkatan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur 

sebagai berikut :  

1.  Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan 

peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah ditetapkan yang 

dilaksanakan secara periodik.  

2.  Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil 

monitoring dan evaluasi, serta hasil audit Internal dengan para pejabat struktural 

yang terkait dengan standar SPMI.  

3.  Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan :  

a.  Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya  

b.  Perkembangan situasi dan kondisi Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi dan 

unit terkait atau tenaga akademik atau non-akademik yang melaksanakan isi 

standar serta tuntutan kepentingan Akademi dan Stakeholder.  

c.  Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan Akademi Teknologi Aeronautika 

Siliwangi.  

4.  Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan melakukan rumusan 

stadar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, 
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peningkatan mutu dilakukan dengan benchmarking untuk penetapan standar baru 

melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.     

 

4.6. Struktur organisasi dan tatakelola SPMI, 

 

Gambar 4.3. Struktur Organisasi SPMI ATAS 

 

Organisasi SPMI di Akademi Teknologi Aeronautika bernama Tim Penjamin Mutu 

Internal  (TPMI).   TPMI bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Segala sesuatu 

berkaitan dengan kegiatan TPMI harus persetujuan Senat dan dibiayai oleh Akademi 

Teknologi Aeronautika Siliwangi (ATAS). 

Implementasi SPMI di ATAS  melalui organisasi mutu akan terlaksana secara 

efektif dengan keterlibatan berbagai pihak internal dan eksternal pada tahapan 

penetapan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan peningkatan standar mutu baik secara 

invidual maupun bersama-sama sesuai peran dan kewenangan masing-masing.  

Pihak- pihak internal yang terlibat adalah: 

(1) Senat Universitas; 

(2) Direktur; 

(3) Para Wakil Direktur; 

(4) Ketua LPPM; 
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(5) Ketua Satuan Pengawasan Internal; 

(6) Kepala Bidang; 

(7) Ketua Prodi; 

(8) Ketua Jurusan; 

(9) Dosen; 

(10) Mahasiswa; 

(11) Tenaga Kependidikan; 

(12) Karyawan; 

(13) Alumni; dan 

(14) Pengguna Lulusan. 

 

4.7. Jumlah dan nama semua standar Dikti dalam SPMI 

1.  Standar isi: “Standar Kurikulum ATAS  ” 

2.  Standar proses: “Standar RPS”  

3.  Standar kompetensi lulusan: “Standar Kompetensi Lulusan sesuai KKNI” 

4.  Standar pendidik dan tenaga kependidikan; “ Standar Dosen”, “Standar Kepala Biro 

Administrasi “ 

5.  Standar sarana dan prasarana: “ standar Kelengkapan Kelas” 

6.  Standar pengelolaan:”Standar Pedoman Akademik ATAS”, “Standar Kepegawaian” 

7.  Standar pembiayaan: “ Standar Gaji “,” Standar Honor” , “ Standar Tunjangan 

Transportasi” 

8.  Standar penilaian pendidikan: “ Standar Penilaian Sikap Mahasiswa” 

9.  Standar penelitian:  

(1) standar hasil penelitian 

(2) standar isi penelitian  

(3) standar proses penelitian  

(4) standar penilaian penelitian  

(5) standar peneliti  

(6) standar sarana dan prasarana penelitian 

(7) standar pengelolaan penelitian 

(8) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian  

10.  Standar pengabdian kepada masyarakat : 

(1) standar hasil pengabdian kepada masyarakat;  

(2) standar isi pengabdian kepada masyarakat;  
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(3) standar proses pengabdian kepada masyarakat;  

(4) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;  

(5) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;  

(6) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;  

(7) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan  

(8) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.  

11.  Standar Pendidikan 

(1) Standar Kompetensi Lulusan 

(2) Standar Penerimaan Mahasiswa 

(3) Stadar Isi Pembelajran 

(4) Standar Proses Pembelajaran 

(5) Standar Nilai Pembelajaran 

(6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 

(7) Standar Pembiayaan Pembelajaran 

(8) Standar Suasana Akademik 

12.  Standar Layanan Kemahasiswaan 

(1) Standar Layanan Kemahasiswaan 

(2) Standar Pengelolaan Alumni 

13.  Bidang Kerjasama 

(1) Standar Pengelolaan Kerjasama 

(2) Standar Internasionalisasi Kerjasama 

14.  Bidang Tata Kelola 

(1) Standar Visi dan Strategi pencapaian 

(2) Standar Etika 

(3) Standar Sistem Penjaminan Mutu 

(4) Standar Tata pamong 

(5) Standar Dosen 

(6) Standar Tenaga Kependidika 

(7) Standar Layanan Perpustakaan 

(8) Standar Sarana dan Prasarana Umum 

(9) Standar Pengelola Keuangan 

(10) Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus 

15. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi 

(1) Standar Visi Misi 
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(2) Standar Tujuan 

(3) Standar Strategi pencapaian 

4.8. Informasi Singkat tentang dokumen lain ( 3 Dokumen Yang lain ) 

Dokumen lain yang menjadi pedoman pelaksanaan SPMI tidak hanya Dokumen 

Kebijakan SPMI ini tetapi juga ada 3 Dokumen lain yaitu : 

a. Dokumen Standar SPMI yang memuat berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau 

spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Akademi 

Teknologi Aeronautika Siliwangi untuk mewujudkan Visi dan misi. 

b. Dokumen Manual SPMI yang memuat petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau 

prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan 

Standar pendidikan tinggi di Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi secara 

berkelanjutan oleh Unit/tim SPMI. 

c. Dokumen Formulir SPMI  yang memuat uraian tentang berbagai macam maupun 

jumlah formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan standar pendidikan 

tinggi Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi sesuai dengan peruntukan setiap 

standar. 

 

4.9.  Dokumen Kebijakan Mutu 

Dokumen Kebijakan SPMI merupakan konsekuesi logis dari pasal - pasal dalam statuta 

yang mengisyaratkan pentingnya Tim Penjaminan Mutu dibentuk untuk melaksanakan 

SPMI  yang dapat meningkatkan kualitas Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi dan 

dapat meningkatkan ketercapaian Rencana strategis. 
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