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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum wr.wb. 

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah (IAI TABAH) merupakan Perguruan 

Tinggi yang terus tumbuh dan berkembang seiring perkembangan tantangan jaman dengan 

mengusung visi terwujudnya Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan 

Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara 

professional di tingkat Internasional pada tahun 2027, IAI TABAH perlu menjaga dan 

meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat baik internal maupun eksternal dalam hal 

kualitas produknya terutama pada kualitas dan kuantitas. Dalam era kepemimpinan Rektor 

Dr.Imam Azhar,M.Pd. dijalankan motto “BERLIAN CEMERLANG”. Dalam upaya 

pencapaian visi IAI TABAH tersebut di atas, diamanatkan kepada Lembaga Penjaminan Mutu 

(LPM) untuk dapat menyusun dan mengimplementasikan suatu Sistem Penjaminan Mutu 

Internal (SPMI) Standar sistem penjaminan mutu sehingga terwujudnya standar mutu yang 

berimplikasi pada budaya mutu dan continuous quality improvement di IAI TABAH. 

Pelaksanaan dari budaya mutu perlu diawali dengan membuat dokumen mutu, yang 

tentunya disesuaikan dan diselaraskan dengan cita-cita perguruan tinggi, peraturan 

pemerintah yang berlaku, maupun masyarakat pengguna. Hasil rumusan dokumen standar 

kerjasama dari LPM kemudian dibahas lebih lanjut dalam rapat para pimpinan, dimana 

masukan dan perbaikan draf dokumen mutu tersebut kembali diperbaiki oleh LPM sehingga 

menjadi komplilasi dokumen standar sistem penjaminan mutu dijadikan STANDAR MUTU 

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) IAI TABAH yang disahkan oleh 

Rektor Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah. Buku Standar Mutu (SPMI) IAI TABAH 

sehingga dapat menjamin mutu pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

 

Wassalamu’alikum wr.wb 

 

      Lamongan, 01 Pebruari 2017 

                LPM IAI TABAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMBUTAN REKTOR 



 

Assalamu’alaikum wr.wb. 

Mewujudkan Visi IAI TABAH Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam 

penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu 

bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027 merupakan komitmen 

yang harus dilaksankan. Terbentuknya Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) pada tahun 2016, 

diharapkan dapat melakukan transformasi dan percepatan pada peningkatan budaya mutu di 

lingkungan IAI TABAH, sehingga IAI TABAH dapat menempatkan posisinya untuk dapat 

sejajar dengan Perguruan Tinggi Negeri lainnya yang terkemuka. 

Pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi, dinyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan 

sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 

Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa penjaminan mutu sebagaimana dimaksudkan pada 

ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan 

standar Pendidikan Tinggi. Selanjutnya dalam Pasal 53 disebutkan sistem penjaminan mutu 

Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas sistem 

penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan sistem 

penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi. 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNP) menurut Permenristekdikti Nomo 44 

tahun 2015, terdiri atas 8 (delapan) Standar Pendidikan, 8 (delapan) Standar Penelitian, dan 

8 (delapan) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. Terbitnya Dokumen Standar Mutu 

Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAI TABAH ini merupakan acuan dan 

pedoman dalam mengimplementasikan SPMI di lingkungan IAI TABAH. 

Atas terbitnya Dokumen Standar Mutu ini, kami haturkan ucapan terima kasih dan 

penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAI 

TABAH, semoga terbitnya dokumen ini memberikan kontribusi pada perbaikan mutu 

menuju IAI TABAH yang lebih baik. 

 

Wassalamu’alikum Wr.Wb 

 

Lamongan, 01 Pebruari 2017 

Rektor 

 

 

 

       Dr. Imam Azhar, M. Pd. 
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A. VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Visi:  

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat 

pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat 

Internasional pada tahun 2027. 

 

Misi: 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan 

lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-

kependidikan; 

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya 

akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan; 

3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas 

dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia; 

4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat 

menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat; 

5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-

TABAH; 

6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH; 

7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi 

Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan. 

 

Tujuan: 

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang 

kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, 

dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional; 

2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan 

yang bermutu dan unggul; 

3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

bidang pendidikan dan non kependikakan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, 

produktif, dan sejahtera; 

4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependikakan untuk 

mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera; 

5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar 

negeri; 

6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI 

TABAH; 

7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin 

peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan. 

 

 

 



B. RASIONAL 

Dosen merupakan sumber daya manusia profesional pada Pendidikan Tinggi 

(DIKTI) yang melaksanakan tugas tridarma, yaitu pengajaran dan pendidikan, penelitian  

IAI TABAH merupakan perguruan tinggi yang berdiri pada tahun 1995. IAI 

TABAH memiliki identitas yang jelas sebagai mana tercantum pada Bab II Statuta. 

Sebagai sebuah entitas akademik yang memiliki tujuan yang jelas, IAI TABAH  memiliki 

visi dan misi sebagai acuan dan arah kebijakan dalam pengembangan untuk mewujudkan 

tujuan IAI TABAH. Dalam pengelolaan IAI TABAH, visi dan misinya dioperasionalkan 

dalam rencana induk pengembangan dan rencana strategis pengembangan IAI TABAH. 

Secara sistematis, visi dan misi serta rencana pengembangan harus dapat dipahami oleh 

semua unit kerja dalam lingkungan IAI TABAH, sehingga memungkinkan seluruh sivitas 

akademika dan unit kerja dapat bergerak secara bersama dalam mendukung pencapaian 

visi IAI TABAH.  

Dengan adanya pernyataan visi dan misi yang jelas, IAI TABAH menyampaikan 

niat yang kuat dan memotivasi sivitas akademika atau unit kerja untuk bersinergis 

mewujudkan visi bersama yang menarik dan inspiratif bagi masa depan. Untuk 

mendukung adanya keselarasan dan kesepahaman visi, misi dan rencana strategis dan 

terimplementasi dengan baik, maka IAI TABAH memandang perlu untuk menyusun 

Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya sebagai pedoman penyusunan, pelaksanaan, 

evaluasi dan pengembangan berkelanjutan pada tingkat unit kerja yang ada di lingkungan 

IAI TABAH. 

 

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR 

1. Rektor 

2. Wakil Rektor  

3. Dekan dan wakil dekan  

4. Ketua program studi 

5. Ketua Lembaga 

 

D. DEFINISI ISTILAH 

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

2. Unit kerja adalah organ IAI TABAH yakni fakultas, jurusan, dan unit pelaksana teknik. 

3. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki 

kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik. 

4. Visi adalah pernyataan tetang cita-cita atau impian unit kerja yang ingin dicapai di masa 

depan. Khusus untuk program studi, visi harus juga menggambarkan keunggulan 

keilmuan (scientific vision) yang ingin diwujudkan.  

5. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh unit kerja dalam 

usahanya mewujudkan visi dan mencakup pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. 

6. Rencana strategis adalah peta jalan untuk mengarahkan operasional unit kerja dari 

kondisi sekarang ke kondisi di lima tahun mendatang.  



7. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan 

tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. 

 

E. PERNYATAAN STANDAR DOSEN 

1. Pimpinan IAI TABAH dan semua unit kerja harus menyusun visi, misi, tujuan dan 

sasaran yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan bermuatan 

Inovatif dan Mandiri untuk dicapai pada tahun 2027 dan ditetapkan oleh Rektor setelah 

mendapat persetujuan senat institut. 

2. Pimpinan program studi harus menyusun visi keilmuan (scientific vision) 

mencerminkan keunikan program studi yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke 

masa depan dan bermuatan Inovatif dan Mandiri dicapai pada tahun 2027 dan 

ditetapkan oleh Dekan setelah mendapatkan persetujuan senat institut. 

3. Pimpinan IAI TABAH, unit kerja dan program studi harus mensosialisasi visi, misi, 

tujuan dan sasaran secara sistematis sehingga mampu dipahami dengan baik oleh 

seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan minimal 2 kali dalam satu semester. 

4. Rektor dan pimpinan unit kerja harus menyusun RIP yang memuat pentahapan waktu 

dan tonggak capaian setiap tahapan yangterukur dan realistis yang berdasarkan Visi 

Misi Tujuan Sasaran (VMTS) masing-masing dan ditetapkan oleh Rektor. 

5. Rektor dan pimpinan unit kerja harus memiliki Rencana Strategis periode 2017-2022 

yang memuat strategi dan program dengan indikator capaiannya terukur dan realistis 

yang berdasarkan VMTS masing-masing dan ditetapkan oleh Rektor.  

6. Rektor harus mengevaluasi capaian visi dan sasaran strategis IAI TABAH minimal 1 

kali di setiap akhir tahun anggaran. 

7. Rektor harus mensosialisasikan capaian kinerja IAI TABAH dalam forum rapat senat 

dan kepada seluruh pemangku kepentingan dan diedarkan pada media cetak, elektronik, 

dan online minimal 1 kali pada saat dies natalis IAI TABAH. 

8. Pimpinan unit kerja harus mengevaluasi capaian visi dan sasaran strategis dan 

menyusun laporan evaluasi diri unit kerja dan melaporkan ke pimpinan diatasnya di 

setiap akhir tahun anggaran dalam forum rapat kerja. 

9. Ketua program studi harus mengevaluasi capaian visi dan sasaran strategis dan 

menyusun laporan evaluasi diri program studi dan melaporkan ke Dekan setiap akhir 

tahun anggaran dalam forum rapat kerja pimpinan. 

 

F. STRATEGI 

1. IAITABAH merencanakan secara sistematik pendidikan lanjut bagi dosen hingga ke 

jenjang Doktor dengan memfasilitasi kesempatan memperoleh beasiswa eksternal.  

2. Rektor menetapkan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya. 

3. Rektor menunjuk Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Perencanaa dan Humas untuk 

melaksanakan sosialisasi Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya. 

4. Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Ketua Jurusan dan ketua Program Studi 

sesuai kewenangan masing-masing melaksanakan Standar Visi dan Strategi 

Pencapaiannya. 

5. Rektor melalui LPM melakukan audit capaian pelaksanaan Standar Visi dan Strategi 

Pencapaiannya. 



6. Rektor melakukan koordinasi ke Dekan,  Ketua Lembaga, Kepala UPT, Ketua Jurusan 

dan ketua Program Studi mengevaluasi tindak lanjut hasil audit melalui rapat tinjauan 

manajemen untuk mengendalikan pencapaian Standar Visi dan Strategi 

Pencapaiannya. 

7. Rektor melalui LPM melakukan peningkatan mutu dengan meningkatkan Standar 

Visi dan Strategi Pencapaiannya, khususnya untuk target indikator capaian yang sudah 

memenuhi. 

 
G. INDIKATOR 

1. Tersedia pedoman evaluasi keselarasan VMT dan strategi pengembangan 

2. Tersedia visi, misi dan tujuan setiap unit kerja yang sangat jelas dan realistis, 

berorientasi ke masa depan dan bermuatan Inovatif, Mandiri 

3. Tersedia visi keilmuan (scientific vision) setiap program studi yang Mencerminkan 

keunikan program studi yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan 

bermuatan Inovatif, Mandiri Tersedia pedoman monev tingkat pemahaman VMT 

4. Tersedia RIP dan unit kerja yang memuat pentahapan waktu dan tonggak capaian setiap 

tahapan yang terukur  

5. Tersedia Rencana Strategis periode 2016-2022 Institut dan unit kerja yang memuat 

strategi dan program dengan indikator capaiannya terukur dan realistis 

 

H. DOKUMEN TERKAIT 

1. RIP IAI TABAH 

2. Rencana Strategis IAI TABAH 

3. Renop IAI TABAH 

4. SOP IAI TABAH. 

 

I. REFERENSI 

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi 

3. PP Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

(SN Dikti), dan  

5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

7. Keputusan Ketua yayasan pondok pesantren Tariyatut Tholabah nomor: 679/A-

1/YPP.TABAH/5.3/1/2017 tentang STATUTA IAI TABAH. 
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A. VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Visi:  

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat 

pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat 

Internasional pada tahun 2027. 

 

Misi: 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan 

lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-

kependidikan; 

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya 

akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan; 

3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas 

dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia; 

4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat 

menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat; 

5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-

TABAH; 

6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH; 

7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi 

Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan. 

 

Tujuan: 

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang 

kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, 

dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional; 

2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan 

yang bermutu dan unggul; 

3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

bidang pendidikan dan non kependikakan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, 

produktif, dan sejahtera; 

4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependikakan untuk 

mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera; 

5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar 

negeri; 

6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI 

TABAH; 

7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin 

peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan. 

 

 

 



B. RASIONAL 

Tata pamong mengacu pada Statuta IAI TABAH, digunakan untuk mengembangkan 

keunggulan-keunggulan institut. Tata pamong juga merupakan suatu cara yang akan 

menjadikan pimpinan itu kuat dan visioner, sehingga sistem pengelolaan dan penjaminan 

mutu berjalan secara efektif. Fokus dari tata pamong sendiri adalah bagaimana kebijakan 

dan strategi mampu disusun dan diterapkan sehingga memungkinkan terwujudnya 

pengelolaan perguruan tinggi yang baik. Implementasi tata pamong akan terlihat dari 

perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring 

dan evaluasi. Sistem ini akan mendukung kebebasan mimbar akademik yang menciptakan 

kemandirian. Semakin baik sistem ini, akan menjamin kebijakan dan integritas lembaga 

dan memenuhi tanggung jawabnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Dengan tata pamong yang mumpuni, pengelolaan IAI TABAH akan lebih terarah 

yang mengacu pada undang-undang pendidikan, karena bagaimanapun IAI TABAH harus 

menjadi learning organization yang beradaptasi dengan perubahan lingkungan, terus 

menerus belajar, belajar dari pengalaman dan pemikiran yang inovatif, dan keseluruhan 

itu dapat dicapai dengan membangun tata pamong (good governance) yang kuat sehingga 

dapat mempengaruhi unsur didalamnya guna tercapainya tujuan IAI TABAH. 

 

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR 

1. Rektor 

2. Wakil Rektor  

3. Dekan dan wakil dekan  

4. Ketua program studi dan sekretaris 

5. Ketua lembaga di lingkungan IAI TABAH 

 

D. DEFINISI ISTILAH 

1. Tata Pamong merupakan sistem yang berperan dalam meningkatkan efektifitas 

pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan, pengambilan keputusan dan 

penjaminan mutu berjalan efektif baik di tingkat program studi, jurusan, fakultas dan 

Institut. 

 

E. PERNYATAAN STANDAR TATA PAMONG 

1. IAI TABAH harus menerapkan sistem pengelolaan pendidikan tinggi yang 

berorientasi pada prinsip pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku di Indonesia selama menjalankan fungsinya. 

2. Pimpinan IAI TABAH harus membentuk sistem administrasi pengelolaan pendidikan 

tinggi berasaskan prinsip efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam upaya 

mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan serta memelihara 

integritas institut. 

3. Pimpinan IAI TABAH harus memastikan tata pamong dijalankan dengan baik dimulai 

dari sistem pengelolaan fungsional yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi yang 

diperuntukkan bagi sumber daya pendidikan tinggi agar tercapai penyelenggaraan tri 

darma perguruan tinggi. 



 

 

F. STRATEGI 

1. Melakukan rekrutmen dan seleksi, mengelola, dan mengembangkan tenaga 

kependidikan yang mencakup pustakawan; laboran/teknisi/ operator/ programmer; 

administrasi; supervisor mencakup satpam, kebersihan, kendaraan, dan peralatan; 

2. Menjalankankan fungsi manajemen yaitu, planning, organizing, staffing, leading, dan 

controlling. 

3. Menjalankan tatakelola perguruan tinggi secara: 

a) Instruktif, yaitu membuat keputusan yang kemudian didelegasikan kepada 

bawahan; 

b) Koordinatif, yaitu keputusan dibuat berdasarkan rapat bersama; 

c) Otomatis, yaitu memberikan otoritas kepada bidang/unit untuk melakukan dan 

memutuskan atas pertimbangan sendiri setelah melakukan analisa; 

d) Konsultatif, yaitu berkoordinasi dengan berbagai bidang dan stakeholder; 

4. Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, 

berhasilnya strategi pencapaian sasaran yang digunakan, secara kredibel, transparan, 

akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. 

5. Penanggung jawab yang melaksanakan kebijakan umum, mempunyai wewenang 

menetapkan peraturan, norma, dan standar penyelenggaran tridarma. 

6. Tata pamong dijalankan dengan menciptakan budaya organisasi yang dilaksanakan 

dalam bentuk tegaknya aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, system 

penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, 

perpustakaan, laboratorium, dan studio) yang diformulasikan oleh universitas, 

kemudian dilakukan sosialisasi, dilaksanakan oleh semua unsur internal,dievaluasi 

pelaksanaannya, dan dipantau dengan peraturan dan prosedur yang jelas. 

7. Menyusun dan menetapkan penjaminan mutu internal, input, proses, dan output 

dengan mekanisme kerja yang efektif, serta diterapkan dengan jelas pada tingkat 

fakultas, jurusan dan program studi.  

8. Mekanisme penjaminan mutu harus menjami adanya kesepakatan, pengawasan dan 

peninjauan secara periodik untuk setiap kegiatan, dengan standar dan instrument yang 

sahih dan handal. 

 

G. INDIKATOR 

1. Terlaksananya fungsi manajemen (planning, organizing, staffing, leading, 

controlling) di setiap unit 

2. Tersedianya dokumen pedoman dan prosedur pelayanan kegiatan pendidikan tinggi di 

setiap unit kerja  

3. Tercapainya visi misi IAI TABAH 

4. Tersedianya pedoman dan kebijakan terkait tata pamong 

5. Terlaksananya pengelolaan administrasi pendidikan tinggi   

6. Terwujudnya budaya organisasi perguruan tinggi meliputi aturan, etika dosen, etika 

mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan 

prosedur pelayanan di IAI TABAH 



7. Tersedianya dokumen pedoman penjaminan mutu internal terkait tata pamong 

meliputi input, proses, dan output. 

 

H. DOKUMEN TERKAIT 

1. STATUTA IAI TABAH 

2. RIP IAI TABAH  

3. Rencana Strategis IAI TABAH 

 

I. REFERENSI 

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi 
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4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

(SN Dikti), dan  

5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

7. Keputusan Ketua yayasan pondok pesantren Tariyatut Tholabah nomor: 679/A-
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A. VISI, MISI, DAN TUJUAN 

Visi:  

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat 

pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat 

Internasional pada tahun 2027. 

 

Misi: 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan 

lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan 

non-kependidikan; 

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya 

akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan; 

3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan 

atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia; 

4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan 

masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat; 

5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-

TABAH; 

6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH; 

7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi 

Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan. 

 

Tujuan: 

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang 

kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, 

dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional; 

2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan 

yang bermutu dan unggul; 

3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta bidang pendidikan dan non kependikakan untuk mewujudkan masyarakat yang 

mandiri, produktif, dan sejahtera; 

4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependikakan untuk 

mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera; 

5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar 

negeri; 

6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI 

TABAH; 

7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin 

peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan. 

 
 

 



B. RASIONAL 

Kebijakan tentang penjaminan mutu internal IAI TABAH telah mengacu kepada 

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Keharusan untuk 

membangun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) akademik menjadi komitmen IAI 

TABAH sebagai bentuk akuntabilitas proses pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, 

penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka mewujudkan visi institusi. 

Perwujudan ini harus dijalani melalui proses perbaikan dan pengembangan berkelanjutan.  

Di dalam statuta IAI TABAH dinyatakan bahwa IAI TABAH menerapkan sistem 

penjaminan mutu internal secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan 

penyelengaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang mencakup 

semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat beserta sumber 

daya yang digunakannya untuk mencapai standar nasional pendidikan tinggi. Sistem 

penjaminan mutu internal ini diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan 

standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu  

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penyusunan dokumen standar penjaminan 

mutu yang baku sangat penting agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

penjaminan mutu di IAI TABAH. Dokumen ini harus mendapatkan legalisasi dari 

pimpinan institut. 

 

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR 

1. Rektor 

2. Wakil Rektor bagian akademik 

3. Dekan dan wakil dekan bagia akademik 

4. Ketua program studi 

5. Ketua LPM 

6. Ketua LPPM 

7. Senat 

 

D. DEFINISI ISTILAH 

1. Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara 

konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang 

berkepentingan memperoleh kepuasan. 

2. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi 

perguruan tinggi dengan cara yang ditetapkan perguruan tinggi pelaksana. 

3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

4. 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 

 

SAMPAI DISINI 

E. PERNYATAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU 

1. Rektor harus menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara otonom di setiap 



unit kerja untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan 

tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang diperbaharui setiap awal tahun. 

2. Rektor harus menerapkan sistem penjaminan mutu internal mencakup semua kegiatan 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumber daya yang 

digunakannya untuk mencapai standar nasional pendidikan tinggi dan dilaksanakan 

dalam satu siklus tahunan. 

3. Rektor dan seluruh unit kerja di lingkungan IAI TABAH harus menetapkan dokumen 

kebijakan dan standar mutu yang terdokumentasi dan diperbaharui setiap 4 tahun. 

4. Rektor, LPM dan seluruh unit kerja harus melakukan sosialisasi dokumen mutu 

(kebijakan, standar, manual, dan formulir) secara terprogram minimal 2 kali per tahun. 

5. Rektor, LPM dan UPM harus melakukan evaluasi capaian indikator standar mutu 

minimal 1 kali per tahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil evaluasi. 

6. LPM dan UPM harus melakukan audit internal mutu akademik di setiap program studi 

sebanyak 1 kali per tahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil audit. 

7. Satuan Pengawas Internal (SPI) harus melakukan audit internal mutu non akademik 

minimal 1 kali per tahun didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil audit. 

8. Rektor harus mengalokasikan dana bagi Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Institut 

dan fakultas 

 

F. STRATEGI 

1. Rektor menetapkan Standar Etika IAI TABAH. 

2. Rektor menunjuk Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan ketua Unit 

Penjaminan Mutu untuk melaksanakan sosialisasi Standar Sistem Penjaminan Mutu. 

3. Tim LPM melakukan FGD dengan seluruh ketua Unit Penjaminan Mutu di tingkat 

Fakultas di IAI TABAH untuk melaksanakan sosialisasi Standar Sistem Penjaminan 

Mutu. 

4. LPM melakukan koordinasi evaluasi ketersediaan dokumen standar mutu di setiap 

unit kerja di lingkungan IAI TABAH. 

 

G. INDIKATOR 

1. Adanya lembaga penjaminan mutu di tingkat institusi 

2. Adanya Unit penjaminan mutu di tingkat Fakultas 

3. Adanya kebijakan mutu 

4. Tersedianya manual mutu dan standar mutu 

5. Adaya satuan pengawas Internal 

6. Tersedianya pembiayaan untuk lembaga penjaminan mutu 

 

 

H. DOKUMEN TERKAIT 

1. STATUTA IAI TABAH 

2. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu IAI TABAH 

3. Rencana Strategis IAI TABAH 

4. SOP Penjaminan Mutu IAI TABAH. 

 



I. REFERENSI 

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi 

3. PP Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

(SN Dikti), dan  

5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

7. Keputusan Ketua yayasan pondok pesantren Tariyatut Tholabah nomor: 679/A-

1/YPP.TABAH/5.3/1/2017 tentang STATUTA IAI TABAH. 

 

 

 

 


