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KATA PENGANTAR 
 
  
 
 Segala puji Bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, 
sehingga Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Khairun dapat 
selesai. Keberadaan Buku Standar SPMI sangat membantu Universitas Khairun untuk 
mewujudkan visi dan misi melalui ukuran dan kriteria yang spesifik. Kualifikasi ukuran dan 
kriteria mengacu pada standar nasional pendidikan yang setiap saat dapat dievaluasi dan 
dikendalikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. 
 Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas 
Khairun (Unkhair) merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas terciptanya 
budaya mutu di Unkhair. Penciptaan dan pengembangan budaya mutu di Unkhair 
merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang 
bertujuan agar Unkhair dapat menjamin pemenuhan atau pelampauan Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sebagaimana diamanatkan di dalam UU No. 12 Tahun 2012 
Tentang Pendidikan Tinggi.  
 LP3M yang didukung oleh tenaga fungsional di tiga pusatnya telah merumuskan buku 
Standar SPMI berdasarkan pengalaman dan pelatihan yang telah diikuti sesuai dengan 
pembaharuan berbagai peraturan dan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi. 
Buku ini merupakan buku pegangan mengenai penyusunan Dokumen SPMI di tingkat 
fakultas dan pascasarjana yang ada di Unkhair. 
 LP3M mengharapkan agar buku ini dapat memberi pedoman bagi setiap fakultas dan 
pascasarjana agar pengimplementasian SPMI di Unkhair dapat berjalan dengan baik. Kami 
berharap dengan baiknya pelaksanan penjaminan mutu di Unkhair, maka peringkat 
terakreditasi Unkhair maupun program studi yang ada di dalamnya akan meningkatkan.  
 
 

 
Ketua LP3M Universitas Khairun, 
 
 
 
 
 
Dr. M. Ridha Ajam M. Hum 
NIP.196505842001121001 

 
 
 
 



Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal |UNKHAIR            iii 

SAMBUTAN REKTOR 
 

 
 Standar SPMI disusun berdasarkan kriteria yang dibuat Badan Akreditasi Nasional-
Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang diadaptasikan dengan kemampuan ril dan karakteristik 
yang dimiliki Universitas Khairun. Rencana strategis juga digunakan sebagai referensi 
mewujudkan tahapan capaian visi dan misi periode 2018–2022. Dengan adanya standar 
SPMI, akan menjadi tolok ukur dan mendorong civitas akademika Universitas Khairun yang 
secara berkelanjutan memenuhi standar mutu sesuai harapan pemangku kepentingan.   
 Standar SPMI Universitas Khairun ditetapkan berdasarkan visi dan misi yang akan 
diwujudkan dan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan. Agar dapat terukur dan 
memenuhi kriteria maka penyusunan standar menggunakan pendekatan Audience, 
Bahavior, Competence, dan Degree (ABCD). Pendekatan ABCD akan menjelaskan subjek 
yang akan melakukan standar, tindakan apa yang harus dilakukan, kemampuan yang harus 
tercapai, dan memiliki ukuran target. Dengan begitu, Standar  SPMI dapat menjadi acuan 
yang terukur untuk revisi peraturan akademik, penyusunan Manual Mutu Internal, Manual 
Prosedur dan Instrumen Audit SPMI dan Standar SPMI pada tingkat Fakultas.   
 Kami sebagai Pimpinan Universitas memberikan apresiasi dan mengucapkan terima 
kasih kepada tim penyusun yang telah berupaya membuat Standar SPMI. Kami juga 
mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah memberikan saran dan kritik bagi 
kesesuaian standar mutu. Keberadaan standar tersebut menjadi bukti komitmen kita 
bersama civitas akademik untuk meningkatkan kesadaran mutu melalui proses perbaikan 
yang berkelanjutan.                     
 

 

 
Rektor Universitas Khairun, 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Husen Alting, S.H., M.H. 
NIP. 197203062001121002 
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1. Visi dan Misi 
Universitas Khairun 

Visi Universitas Khairun 
“Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
seni berbasis kepulauan dan kemajemukan pada tahun 2029.” 
 
Misi Universitas Khairun 
1. menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, 

berdaya saing, dan profesional dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara 
integritas nasional; 

2. menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan 
pengembangan sumber daya kepulauan dan kemajemukan 
untuk memenuhi tuntutan pembangunan daerah dan 
pembangunan nasional; 

3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat 
melalui penyebarluasan hasil penelitian dan penerapan 
teknologi inovatif dalam kerangka mengembangkan 
sumber daya kepulauan dan kemajemukan secara 
berkelanjutan; dan 

4. menyelenggarakan tata kelola dan layanan prima dalam 
pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan 
universitas yang berbasis kepulauan dan kemajemukan. 
 

2. Rasionalisasi  
Standar Pola Ilmiah 
Pokok 

Perguruan Tinggi (PT) harus memiliki ciri khas. Bila ciri khas 
dalam suatu PT dapat dikelola dan dikembangkan dengan 
baik, maka ciri khas itu diharapkan sebagai daya tarik bagi PT 
yang bersangkutan. Universitas Khairun (UNKHAIR) 
mengembangkan ciri khas dalam Pola Ilmiah Pokok (PIP), 
yakni: Kepulauan dan Kemajemukan. Hal ini bermakna bahwa 
dengan mengembangkan: Kepulauan dan Kemajemukan 
sebagai ciri khas, maka UNKHAIR diharapkan menjadi 
universitas yang unggul dalam bidang tersebut, di tengah-
tengah perkembangan berbagai Perguruan Tinggi lainnya di 
Indonesia dan dunia. 
 
Konsep PIP dikemukakan pertama kali oleh Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI, pada rapat kerja Rektor 
seluruh Indonesia, tanggal 17-19 Pebruari 1975. PIP kemudian 
dituangkan dalam kebijakan dasar pengembangan Pendidikan 
Tinggi. Kemudian dalam perkembangannya, pihak  UNKHAIR 
sudah mengadopsi konsep PIP tersebut sebagaimana tertuang 
dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 83 Tahun 2017 pasal 9 yang 
menyatakan bahwa UNKHAIR memiliki Pola Ilmiah Pokok 
Universitas yang diarahkan pada pengembangan Universitas 
berbasis kepulauan dan kemajemukan. Dalam Statuta 
tersebut, PIP juga termaktub dalam pernyataan Visi (pasal 25), 
Misi (pasal 26), dan Tujuan (pasal 27) UNKHAIR.  
 
PIP diharapkan sebagai dasar orientasi bagi lembaga 
pendidikan tinggi. PIP Kepulauan dan Kemajemukan bagi 
UNKHAIR adalah suatu hal yang sangat tepat, sesuai dengan 
potensi daerah Maluku Utara. PIP adalah warna keilmuan 
suatu perguruan tinggi yang menjadi ciri khas dari perguruan 
tinggi tersebut. Warna keilmuan suatu perguruan tinggi, harus 
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sesuai dengan potensi lingkungan di mana perguruan tinggi itu 
berada. Selanjutnya warna keilmuan itu harus digunakan 
sebagai dasar orientasi pengembangan dan penerapan ilmu di 
masing-masing perguruan tinggi. Karena Kepulauan dan 
Kemajemukan telah ditetapkan sebagai PIP UNKHAIR, maka 
warna keilmuan di UNKHAIR adalah Kepulauan dan 
Kemajemukan. Karena warna keilmuan harus sesuai dengan 
potensi daerah di lingkungan mana perguruan tinggi itu 
berada, maka PIP yang dikembangkan di UNKHAIR adalah: 
Kepulauan dan Kemajemukan Maluku Utara. Dengan 
demikian Kepulauan dan Kemajemukan Maluku Utara harus 
menjadi ciri khas pengembangan dan penerapan ilmu di 
UNKHAIR. Kalau hal ini dapat dilaksanakan dengan baik, 
maka diharapkan UNKHAIR dapat menjadi daya tarik bagi 
semua para pemangku kepentingan di tingkat nasional, 
regional, dan internasional. 
 

Kepulauan dan Kemajemukan Maluku Utara sebagai PIP 
UNKHAIR secara umum dapat dilihat dari setidaknya empat 
aspek yang sejalan dengan Wawasan Nusantara yaitu: 

1. Aspek Falsafah Pancasila 

Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Di dalam Pancasila 
terdapat nilai-nilai yang menjadi acuan dari wawasan 
nusantara, diantaranya: a). Hak asasi manusia, salah satunya 
adalah kebebeasan bagi masyarakat untuk memeluk dan 
menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya.Mementingkan 
kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok, 
dan b). Melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. 

2. Aspek Kewilayahan 

Letak geografis Indonesia, termasuk Maluku Utara, merupakan 
aspek kewilayahan nusantara yang sangat erat kaitannya 
dengan kekayaan sumber daya alam, suku bangsa, dan 
keragaman budaya yang ada di Indonesia, termasuk Maluku 
Utara. 

3. Aspek Sejarah Indonesia 

Terbentuknya Negara Kesatuan Indonesia, termasuk Maluku 
Utara, telah melalui proses yang cukup panjang dan pahit. 
Rakyat Indonesia pada umumnya dan Maluku Utara 
khususnya tentunya tidak ingin pengalaman sejarah tersebut 
terulang kembali dan mengakibatkan perpecahan. Dengan 
begitu, kemerdekaan yang telah dimiliki saat ini harus 
dipertahankan dan seluruh masyarakat harus menjaga 
wilayahnya. 

4. Aspek Sosial Budaya 

Indonesia, termasuk di dalamnya Maluku Utara, memiliki 
ratusan suku bangsa dengan ragam budaya, bahasa, adat 
istiadat, dan agama yang berbeda-beda. Kebhinekaan ini 
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berpotensi menyebabkan terjadinya konflik dalam interaksi 
bermasyarakat. Untuk itu, PIP Kepulauan dan Kemajemukan 
harus terus diinternalisasikan di lingkungan kampus dan 
masyarakat pada umumnya agar terbentuk harmoni antar 
individu dalam kampus dan masyarakat pada umumnya. 

Kiranya, semua aspek-aspek dari PIP Kepulauan dan 
Kemajemukan Maluku Utara tersebut, dapat digali dan 
dikembangkan dalam proses pembelajaran, penelitian, dan 
pengabdian pada masyarakat di UNKHAIR untuk meraih 
keunggulannya. 

 

3. Pihak Yang 
Bertanggung Jawab 
untuk Mencapai 
Standar Pola Ilmiah 
Pokok 

1. Pimpinan universitas,  
2. Fakultas,  
3. Jurusan/Program Studi,  
4. Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta  
5. Tim Penyusunan Kurikulum 

4. Definisi Istilah 1. Pimpinan UNKHAIR adalah: unsur pengelola yang terdiri 
atas Rektor dan Wakil Rektor. 

2. Pimpinan Fakultas adalah: unsur pengelola yang terdiri 
atas Dekan, dan Wakil Dekan. 

3. Pimpinan Pascasarjana adalah: unsur pengelola yang 
terdiri dari Direktur dan Asisten Direktur. 

4. Pimpinan Program Studi (Prodi) adalah: unsur pengelola 
yang terdiri dari atas Koordinator dan Sekretaris. 

5. Pernyataan Isi 
Standar Pola Ilmiah 
Pokok 

1. Senat UNKHAIR menetapkan PIP UNKHAIR adalah 
Kepulauan dan Kemajemukan.  

2. Pimpinan Universitas menjamin  semua  Prodi di UNKHAIR, 
mengimplementasikan  PIP UNKHAIR.    

3. Pimpinan Fakultas/ Program Pascasarjana, Program Studi 
mengintegrasikan PIP UNKHAIR ke dalam proses 
pembelajaran, dalam bentuk: mata kuliah (Capaian 
Pembelajaran Mata Kuliah), dan/atau pokok bahasan (Sub 
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah), dan/ atau kurikulum 
tersembunyi (hidden curriculum). Dalam hal penerapan PIP 
dalam bentuk kurikulum tersembunyi, pimpinan universitas 
harus menyiapkan berbagai materi yang bisa dimanfaatkan 
oleh dosen dalam proses pembelajaran. 

4. Ketua LPPM UNKHAIR wajib mengimplementasikan PIP 
UNKHAIR, dalam kegiatan penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat.  

5. Pimpinan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan 
Penjaminan Mutu (LP3M) UNKHAIR wajib melakukan 
monitoring dan evaluasi terhadap implementasi PIP 
UNKHAIR pada semua Prodi.  

6. Rektor wajib menginformasikan tentang perkembangan 
implementasi PIP UNKHAIR, pada setiap pidato dies natalis 
UNKHAIR. 

7. Strategi Pencapaian 
Standar Pola Ilmiah 
Pokok 

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut. 
1. Rektor melaksanakan berbagai strategi, dalam rangka 

menerapkan PIP Kepulauan dan Kemajemukan pada 
proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat.  

2. Dekan/Direktur Pascasarjana mengimplementasikan PIP 
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pada tiap- tiap Prodi. 
3. Ketua Prodi menginventarisasi bentuk penerapan PIP 

dalam Prodi-nya. 
4. Ketua LP3M UNKHAIR menyusun mekanisme penerapan 

PIP dalam proses pembelajaran, dan mekanisme 
pelaksanaan monev penerapan PIP tersebut. 

5. Ketua LPPM menyusun mekanisme penerapan PIP   
dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat, dan mekanisme pelaksanaan monev 
penerapan PIP dalam pelaksanaan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat. 

6. Tersedia buku Pedoman Penyusunan Kurikulum di tingkat 
universitas yang yang di dalamnya mengandung informasi 
tentang PIP yang mengharuskan Pimpinan Fakultas/ 
Program Pascasarjana, Prodi mengintegrasikan PIP 
UNKHAIR ke dalam proses pembelajaran, dalam bentuk: 
mata kuliah (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah), dan/atau 
pokok bahasan (Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah), 
dan/ atau kurikulum tersembunyi (hidden curriculum). 

7. Tersedianya berbagai materi yang bisa dimanfaatkan oleh 
dosen dalam proses pembelajaran dalam penerapan PIP 
dalam bentuk kurikulum tersembunyi. 

8. Materi PIP disosialisasikan kepada calon mahasiswa   baru 
UNKHAIR secara berkelanjutan. 

8. Indikator 
Ketercapaian Standar 
Pola Ilmiah Pokok 

1. Terbentuknya kurikulum di tingkat Prodi yang sesuai 
dengan visi. misi, tujuan, sasaran Prodi, dan PIP 

2. PIP Kepulauan dan Kemajemukan diterapkan dalam 
proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat.  

3. UNKHAIR unggul dalam proses pembelajaran, penelitian, 
dan pengabdian kepada masyarakat berbasis kepulauan 
dan kemajemukan.  

4. Kepulauan dan Kemajemkan, tercermin dalam etika dan 
norma kehidupan kampus. 

5. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan 
Mutu (LP3M) UNKHAIR melakukan evaluasi terhadap 
ketercapaian implementasi PIP.  

9. Dokumen Terkait 
Standar Pola Ilmiah 
Pokok 

Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 
1. Pedoman tentang penerapan PIP di UNKHAIR. 
2. Prosedur kerja proses monitoring dan evaluasi penerapan 

PIP dalam proses pembelajaran yang dikerjakan oleh 
LP3M, dan dalam proses penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat, yang dikerjakan oleh LPPM. 

3. Formulir monitoring dan evaluasi   penerapan PIP dalam 
proses pembelajaran, yang dikerjakan oleh LP3M, dan 
dalam proses penelitiaan dan pengabdian kepada 
masyarakat, yang dikerjakan oleh LPPM. 

10. Referensi 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi 

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 
2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
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No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
No 83 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Khairun 

 


	Kover_Kata Pengantar_Daftar Isi
	Standar Pola Ilmiah Pokok  2018

