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KATA PENGANTAR

Puji  dan  syukur  kepada  Allah  swt  yang   telah  memberi  kekuatan,  kesehatan  dan

kelapangan  waktu  kepada  kita  sehingga  dokumen  mutu   yang  berupa  Standar  Mutu

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) ini dapat tersusun. Penyusunan Standar

ini dimaksudkan untuk melengkapi dokumen mutu dalam sistem penjaminan mutu internal,

sekaligus  sebagai  salah  satu  pedoman  dalam  pelaksanaan  penjaminan  mutu  internal   di

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 

Proses penyusunan Standar  Mutu ini melalui tahapan yang diawali dalam bentuk draf

Standar,  kemudian  tahap  peninjauan  berupa  pemberian  koreksi,  saran  dan   masukan  dari

berbagai  pihak,  khususnya  sivitas  akademika  UMSU.  Pada  tahap  selanjutnya  dilakukan

diskusi.  Berdasarkan  hasil  diskusi  tersebut,  dilakukan  penyempurnaan  draf  Standar  untuk

selanjutnya  ditetapkan  sebagai  salah  satu  dokumen  mutu  yang  berlaku  dalam  sistem

pemjaminan mutu internal di UMSU.

Atas  peran  serta  berbagai  pihak,  khususnya  sivitas  akademika  UMSU  yang  telah

memberikan sumbangan pemikiran dalam proses penyusunan dokumen ini, diucapkan terima

kasih  yang  tak  terhingga.  Kami  menyadari  bahwa  Standar  Mutu  ini  perlu  untuk  terus

ditingkatkan dan dikembangkan, oleh karenanya sumbangan pemikiran yang konstruktif dari

berbagai pihak akan menjadi bagian penting dalam menyempurnakan standar ini pada masa

yang akan datang..

Medan, 22 Mei  2013

Rektor,

Drs.Agussani, M.AP.
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HAL PROSES 

1. Pendahuluan 

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan menyatakan bahwa kurikulum  merupakan 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran,  serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya 

dikatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh 

perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional 

pendidikan untuk setiap program studi. Hal tersebut sesuai dengan Undang-

undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 38 butir 3 sedangkan dalam Pasal 38 

butir 4 bahwa  kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi 

dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu 

pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. Berdasarkan 

hal ini, UMSU menyusun standar kurikulum/ standar isi. Standar ini 

menempati posisi penting bagi UMSU dalam rangka menghasilkan lulusan 

yang berkualitas.  

2.  Visi,Misi, dan 

TujuanUniversitas 

Muhammadiyah 

Sumatera utara 

 

a. Visi           

Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam membangun peradaban 

bangsa dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

sumberdaya manusia berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.  

 

b. Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan Al-

Islam dan Kemuhammadiyahan. 

2. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. 

3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui pemberdayaan 

dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam 

dan Kemuhammadiyahan. 

 

c. Tujuan 

1. Menghasilkan lulusan yang professional, kreatif, inovatif, mandiri 

dan bertanggungjawab. 

2. Mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efektif, efisien, 

transparan, akuntabel dan sustainabel. 

3. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang 

penelitian. 

4. Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang 

bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan  dan teknologi. 

5. Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional 

maupun internasional. 

6. Mmbantu mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan mandiri.   
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3. Definisi Istilah 

a. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa 

kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang 

seharusnya terjadi. 

b. Standar Kurikulum adalah ruang lingkup materi dan tingkat 

kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi 

lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata kuliah, dan 

silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada 

jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 

4.  Isi Standar 

a. Kurikulum 

1. Kurikulum  memuat kurikulum inti dan kurikulum pendukung. 

2. Kurikulum inti dan kurikulum pendukung disesuaikan dengan visi-

misi UMSU 

3. Kurikulum  memuat Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian 

(MPK), Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Keahlian Berkarya 

(MKB), Perilaku Berkarya (MPB), Berkehidupan Bermasyarakat 

(MBB), Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. 

4. Kurikulum dirancang berdasarkan atas elemen-elemen yang dapat 

membekali mahasiswa untuk mencapai kompetensi utama, 

kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya yang relevan 

dengan bidang ilmu. 

5. Kurikulum disusun secara berimbang, komprehensif dan 

berkelanjutan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

6. Kurikulum dirancang secara fleksibel dan adaptif terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

7. Kurikulum seharusnya mampu membekali mahasiswa dengan 

kompetensi keislaman, keilmuan, kebahasaan, Keterampilan, 

Kewirausahaan. 

8. Kurikulum harus mampu membekali mahasiswa untuk melanjutkan 

studi pada jenjang yang lebih tinggi.  

9. Jumlah SKS dalam setiap program studi harus sesuai dengan  

ketentuan  yang berlaku.  

10. Jumlah SKS dalam satu semester tidak melebihi 24 sks.  

11. Kurikulum harus dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan 

setiap empat tahun sekali. 

12. Materi kuliah harus  ditinjau dan dimutahirkan setiap dua tahun 

sekali. 

13. Setiap Program Studi harus mengembangkan kurikulum dengan 

merancang dan menyusun Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). 

14. Pengembangan kurikulum dilakukan oleh kalangan perguruan tinggi 

dengan menjaring masukan dari masyarakat profesi dan pengguna 

lulusan. 

 

b. Kalender Akademik 

1. Kalender Akademik mengacu pada peraturan yang berlaku. 
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2. Kalender Akademik disusun setiap awal tahun akademik dengan 

keputusan rektor. 

3. Satu tahun akademik  dibagi dalam 2 (dua semester yang terdiri atas 

semester ganjil yang dimulai pada bulan September sampai dengan 

bulan Februari dan semester genap yang dimulai pada bulan Maret 

sampai dengan bulan Agustus. 

4. Dalam satu semester meliputi 16 (enam belas) minggu termasuk 

pekan sunyi dan kegiatan ujian. 

5. Semester pendek dilaksanakan setiap akhir semester (Ganjil dan 

Genap). 

6. Kalender Akademik memuat waktu pelaksanaan penerimaan 

mahasiswa baru. 

7. Kalender Akademik memuat waktu pelaksanaan registrasi dan 

pengisian Kartu Rencana Studi. 

8. Kalender Akademik memuat waktu pelaksanaan masa pengenalan 

kampus dan masa ta’arub. 

9. Kalender Akademik  memuat waktu pelaksanaan Ujian Tengah 

Semester. 

10. Kalender Akademik  memuat waktu pelaksanaan Proses Belajar 

Mengajar. 

11. Kalender Akademik memuat waktu pelaksanaan Ujian Akhir 

Semester. 

12. Kalender Akademik memuat waktu pelaksanaan pekan sunyi. 

13.  Kalender Akademik memuat waktu libur semester   

14. Kalender Akademik memuat libur nasional dan libur keagamaan.  

15. Kalender Akademik memuat waktu pelaksanaan Wisuda. 

16. Libur umum dan libur khusus di luar Kalender Akademik 

didasarkan atas surat edaran rektor. 

5. Strategi 

Strategi mencapai standar: 

a. Memberi pelatihan kurikulum kepada dosen 

b. Melakukan diskusi pengembangan kurikulum dengan masyarakat profesi 

dan pengguna lulusan. 

c. Melakukan pelatihan peningkatan kompetensi dosen dalam mengajar. 

d. Mempersiapkan kalender akademik enam bulan sebelum masuk tahun 

akademik baru. 

6. Indikator 

a. Program Studi memiliki target pencapaian kurikulum 75%. 

b. Program Studi memiliki ≥ 60 % mata kuliah yang soal ujiannya            

sesuai dengan naskah ujian yang sesuai dengan kurikulum. 

c. Fakultas  melakukan evaluasi kurikulum setiap 4 tahun sekali. 

d. Program  Studi  memiliki  dosen   pengampu   mata   kuliah  yang  mutu       

kinerjanya menurut persepsi mahasiswa ≥ 3.0 dari nilai maksimal  

4.0% sebanyak 60%. 

e. Mahasiswa memahami ≥ 60% standar kurikulum yang diikuti. 
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7.  Pihak yang 

bertanggung jawab 

untuk mencapai 

standar 

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar adalah: 

a. Rektorat dalam hal menyusun program kegiatan untuk meningkatkan 

kompetensi dosen dan tenaga kependidikan. 

b. Fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu dalam hal perencanaan, 

pelaksanaan kurikulum, pengendalian, dan penyempurnaan proses 

perkuliahan.   

c. Pimpinan Program Studi dalam hal mencapai jumlah kurikulum yang 

sesuai dengan indikator keberhasilan pemenuhan standar. 

d. Dosen dalam hal membantu mahasiswa untuk memahami ≥ 60% standar 

kompetensi kurikulum. 

e. Tenaga kependidikan dalam hal membantu kelancaran proses dan 

administrasi kurikulum.   

f. Mahasiswa dalam hal memahami ≥ 60% standar kompetensi kurikulum 

yang diikuti. 

8. Referensi 

a. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

b. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

c. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

d. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

e. PP No.  66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan. 

f. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Tahun 2010 

g. Statuta UMSU 

h. Rencana Induk Pengembangan UMSU 

i. Rencana Strategis UMSU 

9. Distribusi 

a. Pimpinan Universitas 

b. Pimpinan Program Pascasarjana 

c. Pimpinan Fakultas 

d. Kepala Biro  

e. Ketua Pusat dan Lembaga  

f. Pimpinan Program Studi 

g. Kepala Tata Usaha Fakultas/ Pascasarjana  

10. Verifikasi 

Standar ini disiapkan oleh Pusat Penjaminan Mutu, didiskusikan dalam 

focus group discussion, diperiksa oleh Wakil Rektor I, ditetapkan oleh 

Rektor, dikendalikan oleh Pusat Penjaminan Mutu. 
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HAL PROSES 

1. Pendahuluan 

Kegiatan perkuliahan merupakan proses interaksi antara mahasiswa, dosen, 

dan materi kuliah di dalam kelas yang terjadwal dan bertujuan  meningkatkan 

kompetensi mahasiswa. Perkuliahan dikelompokkan menjadi tiga bagian, 

yaitu kegiatan sebelum, selama, dan setelah perkuliahan di dalam kelas. 

Kegiatan dosen sebelum perkuliahan meliputi; pembuatan dan penyiapan 

Silabus, GBPP dan SAP,  pembuatan dan penyiapan media perkuliahan, 

seperti “power point”, alat peraga, penyiapan materi kuliah, seperti buku ajar, 

diktat, atau buku teks. Kegiatan dosen selama perkuliahan meliputi; 

penjelasan materi kuliah kepada mahasiswa, presentasi tugas dan diskusi 

mahasiswa tentang tugas, pemberian tugas, pemberian kuis, ujian tengah 

semester (UTS), dan ujian akhir semester (UAS) kepada mahasiswa.  Setelah 

perkuliahan di dalam kelas, kegiatan dosen meliputi; melayani mahasiswa 

yang ingin berkonsultasi, menentukan nilai akhir (angka dan huruf mutu) 

mahasiswa, menyerahkan nilai akhir mata kuliah ke fakultas, menilai semua 

proses perkuliahan untuk meningkatkan mutu, menerima masukan dari 

mahasiswa dan Tim Gugus Penjaminan Mutu dan membuat perencanaan 

untuk meningkatkan mutu proses perkuliahan berikutnya.  Perkuliahan dinilai 

bermutu tinggi jika telah memenuhi standar mutu perkuliahan.  

2. Visi, Misi, dan 

TujuanUniversitas 

Muhammadiyah 

Sumatera utara 

 

a. Visi           

Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam membangun peradaban 

bangsa dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

sumberdaya manusia berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.  

 

b. Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan Al-Islam 

dan Kemuhammadiyahan. 

2. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. 

3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui pemberdayaan dan 

pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan. 

 

c. Tujuan 

1. Menghasilkan lulusan yang professional, kreatif, inovatif, mandiri dan 

bertanggungjawab. 

2. Mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efektif, efisien, 

transparan, akuntabel dan sustainabel. 

3. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang penelitian. 

4. Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang 

bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan  dan teknologi. 

5. Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional 

maupun internasional. 

6. Membantu mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan mandiri.   



     

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 
SUMATERA UTARA 

 
Mulai Berlaku    : 22 Mei 2013 
 
Revisi                : 0 
 
Kode Dokumen : UMSU-PPM.SM-SPP.03-02 

STANDAR MUTU  

 

STANDAR  PROSES PERKULIAHAN 

 

6 

 

3. Definisi Istilah 

a. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa 

kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang 

seharusnya terjadi. 

b. Standar Proses adalah standar yang berhubungan dengan perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian dan penyempurnaan pembelajaran pada suatu 

satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 

c. Perkuliahan adalah proses interaksi antara mahasiswa, dosen, materi 

perkuliahan secara tatap muka yang terjadwal di dalam kelas yang 

bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.   

d. Praktikum adalah kegiatan pembelajaran dengan cara  tatap muka antara 

dosen (dapat dibantu asisten) dan mahasiswa yang menekankan pada aspek 

psikomotorik (keterampilan), kognitif  (pengetahuan), dan afektif (sikap) 

dengan menggunakan peralatan di laboratorium (studio, kebun percobaan, 

rumah sakit atau bengkel) yang dijadwalkan. Termasuk dalam kategori ini 

adalah responsi.  

e. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan  

pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk  

menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman 

belajar, dan beban penyelenggaraan program. 

f. Dosen  adalah  pendidik  yang  me mil ik i kompet ens i (1) pedagogik, 

(2) kepribadian, (3) sosial, dan (4) profesional dengan tugas utama 

mentransformasikan,  mengembangkan,  dan menyebarluaskan  ilmu  

pengetahuan,  teknologi,  dan  seni melalui pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

g. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya.  

h. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, 

stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, 

dan ber-akhlak mulia.  

i. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan secara luas dan 

mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi 

standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.  

j. Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari 

masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta 

didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, 

dan masyarakat sekitar. 

k. SAP adalah rencana kerja kegiatan pembelajaran setiap pertemuan yang 

mencakup kompetensi, pokok dan sub-pokok bahasan, kegiatan 

pembelajaran, media, serta interaksi pembelajaran. sumber pembelajaran. 

l. Kontrak Perkuliahan adalah perjanjian kerja antara mahasiswa dan dosen 

tentang bagaimana proses pembelajaran, penilaian dan aktivitas belajar 

mahasiswa yang akan dilakukan dalam satu semester untuk mencapai 
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tujuan khusus pembelajaran. 

m.Laporan Pelaksanaan Pembelajaran (LPP) adalah formulir yang diisi oleh 

Dosen mengenai pelaksanaan perkuliahan meliputi waktu, tempat, materi, 

metode, jumlah mahasiswa hadir, dan divalidasi oleh dosen serta 

mahasiswa. 

4.  Isi Standar 

Proses Perkuliahan 

1. Program studi memiliki silabus setiap mata kuliah. 

2. Setiap Dosen melakukan kegiatan pembelajaran berdasarkan Silabus, 

GBPP dan SAP yang telah disusun sesuai dengan standar mutu 

penyusunan. 

3. Pada awal kuliah minggu pertama, dosen menjelaskan silabus dan 

membuat kontrak perkuliahan dengan mahasiswa. 

4. Dosen memulai kuliah dengan mengucapkan salam dan selanjutnya 

memandu mahasiswa untuk berdo’a 

5. Dosen menerapkan metode-metode mengajar dan usaha-usaha   

       lainya untuk mendorong keaktifan mahasiswa dalam belajar. 

6. Dosen memanfaatkan jam belajar secara optimal sesuai dengan 

ketentuan dalam sistem Sistem Kredit Semester (SKS). 

7. Setelah kegiatan tatap-muka, dosen mengisi Laporan Pelaksanaan 

Pembelajaran (LPP) sesuai form yang telah tersedia, ditandatangani 

oleh dosen dan perwakilan mahasiswa. 

8. Dosen membuat catatan pribadi (evaluasi diri) atas pelaksanaan 

pembelajaran yang telah dilakukan, untuk bahan penyempurnaan 

Silabus GBPP dan SAP untuk peningkatan mutu pembelajarannya di 

masa yang akan datang. 

9. Fakultas memiliki sistem monitoring dan evaluasi kehadiran 

mahasiswa dan dosen dan materi perkuliahan yang sesuai dengan 

GBPP dan SAP. 

10. Dosen melakukan kegiatan tatap-muka minimal 12 kali dan maksimal 

14 kali. 

11. Dosen bersedia melayani konsultasi belajar mahasiswa baik di dalam 

maupun di luar kelas. 

12. Dosen menjadi teladan bagi mahasiswa, berdasarkan nilai ke-Islaman 

dan ke-Muhammadiyahan. 

13. Dosen bersikap kooperatif dan apresiatif terhadap kegiatan rekam data 

dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran. 

14. Dosen melakukan tugas mengajar sesuai dengan kompetensi yang 

dimiliki. 

15. Beban SKS maksimal dosen adalah 24 SKS. 

16. Jumlah mahasiswa kelas reguler maksimal 50 dan kelas praktikum 25 

orang. 

17. Evaluasi hasil belajar berdasarkan UTS, UAS, keaktifan, kehadiran, 

dan tugas. 

18. Mahasiswa berhak mengklarifikasi hasil penilaian dosen. 

19. Untuk memenuhi standar mutu pembelajaran diperlukan ruang kelas 
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yang memadai (dilengkapi media pembelajaran yang layak, misalnya 

LCD Projectif).  

20. Dosen membuat soal UTS dan UAS sesuai dengan GBPP dan SAP. 

21. Dosen melakukan perbaikan sistem pembelajaran secara berkelanjutan 

mencakup materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan 

teknologi pembelajaran dan sistem evaluasi. 

22. Gugus Penjaminan Mutu meminta umpan balik tentang mutu 

perkuliahan dari mahasiswa peserta kuliah paling lambat pada minggu 

terakhir perkuliahan. 

23. Dosen mencapai nilai kemampuan mengajar menurut persepsi 

mahasiswa ≥ 3.0 (memuaskan) dari nilai maksimal 4.0. 

24. Dosen yang tidak memenuhi standar mutu pembelajaran mendapatkan 

pembinaan dari pimpinan. 

25. Dosen yang memiliki performan terbaik dalam pembelajaran 

memperoleh penghargaan dari pimpinan. 

5. Strategi 

Strategi mencapai standar adalah: 

a. Memberi pelatihan penyusunan GBPP dan SAP, kontrak kuliah, soal ujian, 

buku ajar, kepada seluruh dosen. 

b. Memberi pelatihan Applied Approach (A-A) kepada dosen. 

c. Memberi pelatihan komputer dengan program yang sesuai dengan 

kebutuhan. 

6. Indikator 

a. Program Studi memiliki silabus GBPP dan SAP sebanyak ≥ 75%   mata 

kuliah yang tercantum pada kurikulum Program Studi. 

b. Program Studi memiliki ≥ 60 % mata kuliah yang soal ujiannya  sesuai 

dengan GBPP dan SAP. 

c. Fakultas  melakukan monitoring kehadiran dosen, kehadiran  mahasiswa 

dan materi kuliah setiap minggu untuk ≥ 60%. mata kuliah Program Studi. 

d. Program Studi memiliki dosen pengampu mata kuliah yang mutu 

kinerjanya menurut persepsi mahasiswa ≥ 3.0 dari nilai maksimal 4.0% 

sebanyak 60%. 

e. Mahasiswa memahami ≥ 60% standar kompetensi mata kuliah yang 

diikuti. 
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7.  Pihak yang 

bertanggung jawab 

untuk mencapai 

standar 

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar adalah: 

a. Fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu dalam hal perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, dan penyempurnaan proses perkuliahan.   

b. Dosen dalam hal membantu mahasiswa untuk memahami ≥ 60% standar 

kompetensi mata kuliah. 

c. Tenaga kependidikan dalam hal membantu kelancaran proses dan 

administrasi perkuliahan.   

d. Mahasiswa dalam hal memahami ≥ 60% standar kompetensi mata kuliah 

yang diikuti. 

e. Pimpinan Program Studi dalam hal mencapai jumlah mata kuliah yang 

sesuai dengan indikator keberhasilan pemenuhan standar. 

f. Rektorat dalam hal menyusun program kegiatan untuk meningkatkan 

kompetensi dosen dan tenaga kependidikan. 

8. Referensi 

a. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

b. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

c. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

d. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

e. PP No.  66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan. 

f. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Tahun 2010 

g. Statuta UMSU. 

h. Rencana Induk Pengembangan UMSU. 

i. Rencana Strategis UMSU. 

9. Distribusi 

a. Pimpinan Universitas 

b. Pimpinan Program Pascasarjana 

c. Pimpinan Fakultas 

d. Kepala Biro  

e. Ketua Pusat dan Lembaga  

f. Pimpinan Program Studi 

g.   Kepala Tata Usaha Fakultas/ Pascasarjana  

10. Verifikasi 

Standar ini disiapkan oleh Pusat Penjaminan Mutu, didiskusikan dalam focus 

group discussion, diperiksa oleh Wakil Rektor I, ditetapkan oleh Rektor, 

dikendalikan oleh Pusat Penjaminan Mutu. 
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HAL PROSES 

1. Pendahuluan 

Tujuan utama dari penyelenggaraan program studi yang terdapat pada suatu 

perguruan tinggi adalah menghasilkan lulusan sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan oleh fakultas dan/atau jurusan sebagai pengelola prodi itu. 

Kriteria kelulusan mahaisiswa dari suatu prodi lazimnya dirumuskan dalam 

bentuk Standar Kompetensi Lulusan. Untuk jenjang pendidikan tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, ataupun vokasi, 

keberadaan standar ini menjadi sangat mutlak dan strategis sifatnya. 

Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan, menyebutkan bahwa “Standar Kompetensi 

Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan”. Kemudian dalam Pasal 25 ayat 1 sampai 

dengan 4 dari peraturan yang sama disebutkan bahwa: 

1. Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian 

dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. 

2. Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kemlompok 

mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah.  

3. Kompetensi Lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada 

kemampuan membaca dan menulis sesuai jenjang pendidikan. 

4. Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 
Di dalam Pasal 26 ayat (4) disebutkan bahwa “Standar kompetensi lulusan 

pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan pesrta 

didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki 

pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, 

mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, seni, yang bermanfaat 

bagi kemanusian”. Terakhir Pasal 27 ayat (2) menegaskan bahwa “Standar 

kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh tiap-tiap perguruan 

tinggi”. Berdasarkan hal ini, UMSU menyusun standar kompetensi lulusan. 

2.Visi,Misi, dan 

TujuanUniversitas 

Muhammadiyah 

Sumatera utara 

 

a. Visi           

Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam membangun peradaban 

bangsa dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

sumberdaya manusia berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.  

 

b. Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan Al-

Islam dan Kemuhammadiyahan. 

2. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. 

3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui pemberdayaan 

dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam 
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dan Kemuhammadiyahan. 

 

c. Tujuan 

1. Menghasilkan lulusan yang professional, kreatif, inovatif, mandiri 

dan bertanggungjawab. 

2. Mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efektif, efisien, 

transparan, akuntabel dan sustainabel. 

3. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang 

penelitian. 

4. Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang 

bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan  dan teknologi. 

5. Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional 

maupun internasional. 

6. Membantu mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan mandiri.   

3. Definisi Istilah 

a. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan sesuatu hal (dapat 

berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau 

yang seharusnya terjadi. 

b. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan 

lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

4.  Isi Standar 

Kompetensi 

1. Lulusan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik      

      tentang keislaman dan kemuhammadiyahan. 

2. Lulusan taat beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan Al-

Quran dan As-Sunnah.  

3. Lulusan memiliki sifat jujur, cerdas, adil, amanah dan bersungguh-

sungguh dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang 

diberikan kepadanya. 

4. Lulusan memiliki kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan 

sesuai kompetensi program studinya. 

5. Lulusan mampu berfikir logis, kritis dan sistematis dalam mengkaji 

permasalahan  yang sesuai dengan bidang ilmunya. 

6. Lulusan mampu mengikuti jenjang studi lanjut sesuai dengan bidang 

ilmunya. 

7. Lulusan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam 

melakukan pekerjaan yang sesuai dengan bidang ilmunya.  

8. Lulusan harus mampu bekerja mandiri dan membangun kerjasama 

dengan orang lain dalam membangun wirausaha.  

9. Lulusan seharusnya memiliki kemampuan berbahasa inggris baik 

pasif maupun aktif. 



     

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 
SUMATERA UTARA 

 
Mulai Berlaku    : 22 Mei 2013 
 
Revisi                : 0 
 
Kode Dokumen : UMSU-PPM.SM-SKL.03-03 

STANDAR MUTU  

 

STANDAR  KOMPETENSI LULUSAN 

 

12 

 

10. Lulusan memiliki pengetahuan, kemampuan untuk beradaptasi dan 

berinteraksi secara baik dalam kehidupan bermasyarakat. 

11. Lulusan seharusnya mampu menggunakan teknologi komunikasi dan 

informasi dalam melakukan pekerjaannya. 

12. Lulusan memiliki kepercayaan diri dalam mengemukakan pendapat 

dan melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan bidang ilmunya. 

13. Lulusan memiliki komitmen dan daya juang yang tinggi untuk selalu 

menjadi teladan yang baik. 

5. Strategi 

Strategi mencapai standar adalah:  

a. Memberikan pelatihan Applied Approach (A-A) kepada seluruh dosen 

pengasuh mata kuliah. 

b. Memberikan pelatihan kepada seluruh mahasiswa tentang keislaman 

dan kemuhammadiyahan, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 

dan kemampuan berbahasa inggris. 

c. Memberi pelatihan tentang enterpreneur kepada mahasiswa. 

d. Memberi pelatihan Emotional Spiritual Quation (ESQ) 

6. Indikator 

a. Program Studi memiliki standar kelulusan sebanyak ≥ 75% dengan   

indeks prestasi (IP) 3.0. 

b. Program Studi memiliki jumlah lulusan ≥ 60 % siap diterima di 

lapangan kerja.  

c. Program studi memiliki standar kelulusan 40% mahasiswanya mampu 

bekerja mandiri dan mampu bekerja sama dengan orang lain dalam 

membangun wirausaha. 

d. d.   Mahasiswa memahami standar kelulusan 60% 

7. Pihak yang 

bertanggung jawab 

untuk mencapai 

standar 

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar adalah: 

a. Rektorat dalam hal menyetujui program kegiatan untuk meningkatkan 

kompetensi dosen dan tenaga kependidikan. 

b. Fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu dalam hal perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, dan penyempurnaan standar kompetensi 

lulusan.   

c. Pimpinan Program Studi dalam hal mencapai jumlah standar kom 

petensi lulusan yang sesuai dengan indikator keberhasilan pemenuhan 

standar. 

d. Dosen dalam hal membantu mahasiswa untuk memahami ≥ 60% standar 

kompetensi lulusan. 

e. Tenaga kependidikan dalam hal membantu kelancaran proses 

pemenuhan standar kompetensi lulusan.   

f. Mahasiswa dalam hal memahami ≥ 60% standar kompetensi lulusan. 

8. Referensi a. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
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b. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

c. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

d. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

e. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Tahun 2010 

f. Statuta UMSU 

g. Rencana Induk Pengembangan UMSU 

h. Rencana Strategis UMSU 

9. Distribusi 

a. Pimpinan Universitas 

b. Pimpinan Program Pascasarjana 

c. Pimpinan Fakultas 

d. Kepala Biro  

e. Ketua Pusat dan Lembaga  

f. Pimpinan Program Studi 

g. Kepala Tata Usaha Fakultas/ Pascasarjana  

10. Verifikasi 

Standar ini disiapkan oleh Pusat Penjaminan Mutu, didiskusikan dalam 

focus group discussion, diperiksa oleh Wakil Rektor I, ditetapkan oleh 

Rektor, dikendalikan oleh Pusat Penjaminan Mutu. 
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HAL PROSES 

1. Pendahuluan 

Keberadaan perguruan tinggi tidak hanya ditentukan oleh tersedianya dana 

yang cukup, sarana dan prasarana yang lengkap, tetapi juga ditentukan oleh 

tersedianya sumber daya manusia yakni dosen (pendidik) dan tenaga 

kependidikan administrasi (tenaga kependidikan) yang mampu mengelola 

perguruan tinggi tersebut, baik dalam aspek akademis maupun non 

akademis/administrasi. Untuk menyediakan sumber daya manusia perguruan 

tinggi yang berkualitas bukanlah hal yang mudah. Berbagai upaya yang 

sistematis dalam membangun  sumber daya manusia, tidaklah dapat 

dilakukan begitu saja, tetapi harus mengacu kepada berbagai kriteria dan 

aturan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pemerintah maupun oleh  

internal persyarikatan Muhammadiyah. Sebagai salah satu upaya untuk 

mewujudkan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas ini maka 

disusun standar pendidik dan tenaga kependidikan. 

2. Visi,Misi, dan 

TujuanUniversitas 

Muhammadiyah 

Sumatera utara 

 

a. Visi           

Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam membangun peradaban 

bangsa dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

sumberdaya manusia berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.  

 

b. Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan Al-Islam 

dan Kemuhammadiyahan. 

2. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. 

3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui pemberdayaan 

dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan. 

 

c. Tujuan 

1. Menghasilkan lulusan yang professional, kreatif, inovatif, mandiri 

dan bertanggungjawab. 

2. Mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efektif, efisien, 

transparan, akuntabel dan sustainabel. 

3. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang penelitian. 

4. Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang 

bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan  dan teknologi. 

5. Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional 

maupun internasional. 

6. Membantu mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan mandiri.   
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3. Definisi Istilah 

a. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa 

kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang 

seharusnya terjadi. 

b. Dosen adalah pendidik yang memiliki kompetensi: (1) pedagogik, (2) 

kepribadian, (3) sosial, dan (4) profesional dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

c. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria pendidikan 

prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan 

dalam jabatan dosen. 

4.  Isi Standar 

a. Dosen 

1. Calon Dosen UMSU harus memenuhi syarat administrasi dan lulus 

seleksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di UMSU. 

2. Dosen UMSU yang beragama islam, taat beragama dan  menjalankan 

ibadah sesuai sunnah rasulullah. 

3. Dosen UMSU yang beragama islam harus mampu membaca Al-

Quran. 

4. Dosen UMSU harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik 

tentang konsep dasar keislaman dan kemuhammadiyahan. 

5. Dosen UMSU yang beragama islam seharusnya tercatat aktif sebagai 

anggota Ranting Muhammadiyah dan memiliki Kartu Tanda Anggota 

Muhammadiyah. 

6. Dosen UMSU patuh dan taat kepada peraturan dan jujur dalam 

melaksanakan tugas. 

7. Dosen UMSU melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

8. Dosen UMSU berpendidikan minimal strata dua (S.2) atau sedang 

menyelesaikan pendidikan strata dua (S.2). 

9. Dosen UMSU memiliki jabatan akademik, minimal asisten ahli. 

10. Dosen UMSU yang akan melanjutkan pendidikan kejenjang strata tiga 

(S.3) seharusnya memilih bidang ilmu yang linier dengan bidang ilmu 

yang sudah dimilikinya. 

11. Dosen UMSU mampu mengelola pembelajaran dengan menggunakan 

metode mengajar yang bervariasi. 

12. Dosen UMSU mampu menggunakan teknologi komunikasi dan 

informasi dalam menunjang proses pembelajaran di kelas. 

13. Dosen UMSU melakukan penilaian hasil belajar secara objektif 

dengan metode penilaian yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan 

penilaian. 

14. Dosen UMSU memiliki akhlakul qarimah, karakter yang baik dan  

menjadi teladan bagi mahasiswa. 

15. Dosen UMSU mampu membimbing dan memotivasi mahasiswa 

untuk dapat menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya. 
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b. Tenaga Kependidikan 

1. Rekrutmen tenaga kependidikan UMSU memenuhi syarat 

administrasi dan lulus seleksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di 

UMSU. 

2. Tenaga kependidikan UMSU minimal berpendidikan Sekolah 

Menengah Pertama/sederajat. 

3. Tenaga kependidikan UMSU memiliki pengetahuan, pemahaman dan 

keterampilan dalam melaksanakan tugasnya. 

4. Tenaga kependidikan UMSU memiliki pengetahuan dan pemahaman 

yang baik tentang keislaman dan kemuhammadiyahan, berakhlakul 

karimah. 

5. Tenaga kependidikan UMSU patuh dan taat kepada peraturan dan 

jujur dalam melaksanakan tugas. 

6. Tenaga kependidikan UMSU bidang administrasi dan tata usaha 

mampu menggunakan komputer dalam menunjang pelaksanaan 

tugasnya. 

7. Tenaga kependidikan UMSU taat menjalankan ibadah sesuai sunnah 

rasul. 

9. Tenaga kependidikan UMSU mampu membaca Al-Quran 

10.Tenaga kependidikan UMSU seharusnya tercatat aktif sebagai anggota 

Ranting Muhammadiyah dan memiliki Kartu Tanda Anggota 

Muhammadiyah. 

5. Strategi 

Strategi mencapai standar adalaht: 

a. Memberikan pelatihan Applied Approach (A-A) kepada seluruh dosen 

pengasuh mata kuliah. 

b. Memberikan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan 

bahasa inggris kepada dosen. 

c.  Mewajibkan dosen mengikuti Baitul Arqom. 

d.  Merekrut dosen minimal berkualifikasi pendidikan S2. 

e. Merekrut dosen dengan kriteria mempunyai kartu keanggotaan          

Muhammadiyah. 

6. Indikator 

a. Program Studi memiliki ≥ 75%  dosen berkualifikasi S2. 

b. Program Studi memiliki ≥ 75 % mata kuliah yang diampu oleh dosen 

berkualifikasi S2 yang sesuai bidang ilmunya. 

c. Seluruh dosen UMSU yang beragama Islam memahami Al-Islam, 

kemuhammadiyahan dan bisa membaca Al-Quran. 

d. Sebanyak  ≥ 75 %  dosen memiliki kartu keanggotaan muhammadiyah. 
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7.  Pihak yang 

bertanggung jawab 

untuk mencapai 

standar 

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar  adalah: 

a. Rektorat dalam hal menyusun program kegiatan untuk meningkatkan 

kompetensi dosen dan tenaga kependidikan. 

b. Fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu dalam hal perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, dan penyempurnaan standar pendidik dan 

tenaga kependidikan.   

c. Pimpinan Program Studi dalam hal mencapai jumlah standar pendidik 

dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan indikator keberhasilan 

pemenuhan standar. 

d. Dosen dalam hal meningkatkan kompetensi dirinya. 

e. Tenaga kependidikan dalam hal membantu kelancaran proses pencapaian 

standar dosen dan tenaga kependidikan.   

8. Referensi 

a. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

b. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

c. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

d. PP No. 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan 

e. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

f. PP No.  66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan 

g. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Tahun 2010 

h. Statuta UMSU 

i. Rencana Induk Pengembangan UMSU 

j. Rencana Strategis UMSU 

9. Distribusi 

a. Pimpinan Universitas 

b. Pimpinan Program Pascasarjana 

c. Pimpinan Fakultas 

d. Kepala Biro  

e. Ketua Pusat dan Lembaga  

f. Pimpinan Program Studi 

g. Kepala Tata Usaha Fakultas/ Pascasarjana  

10. Verifikasi 

Standar ini disiapkan oleh Pusat Penjaminan Mutu, didiskusikan dalam 

focus group discussion, diperiksa oleh Wakil Rektor I, ditetapkan oleh 

Rektor, dikendalikan oleh Pusat Penjaminan Mutu. 
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HAL PROSES 

1. Pendahuluan 

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu syarat penting yang 

harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Sejak awal, perguruan tinggi harus 

melakukan berbagai upaya untuk menyediakan sarana dan prasarana. Sarana 

dan prasarana yang baik dan bermutu akan dapat mendukung kelancaran 

aktivitas akademik yang berlangsung pada setiap bagian. 

Sarana dan prasaran yang telah tersedia pada perguruan tinggi harus dapat 

dipergunakan secara baik dan sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan 

hal ini, UMSU menyusun standar sarana dan prasarana  

Standar Sarana dan Prasarana UMSU merupakan penjabaran dari berbagai 

aspek sarana dan prasarana yang tercantum dalam statuta UMSU. Dengan 

adanya standar sarana dan prasarana ini diharapkan Universitas, Fakultas, 

Program Studi dan unit lainnya berupaya untuk mencapai ataupun 

melampaui standar tersebut. Untuk mencapai standar sarana dan prasarana 

ini, setiap unit terlebih dahulu harus menyusun standar operasional prosedur 

(SOP) yang terkait dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkannya. 

Semua sarana dan prasarana yang dibutuhkannya merupakan pendukung 

terlaksananya tridarma perguruan tinggi. 

2. Visi, Misi, dan 

TujuanUniversitas 

Muhammadiyah 

Sumatera Utara 

 

a. Visi           

Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam membangun peradaban 

bangsa dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

sumberdaya manusia berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.  

 

b. Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan Al-Islam 

dan Kemuhammadiyahan. 

2. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. 

3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui pemberdayaan 

dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan. 

 

c. Tujuan 

1. Menghasilkan lulusan yang professional, kreatif, inovatif, mandiri 

dan bertanggungjawab. 

2. Mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efektif, efisien, 

transparan, akuntabel dan sustainabel. 

3. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang penelitian. 

4. Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang 

bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan  dan teknologi. 

5. Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional 

maupun internasional. 

6. Membantu mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan mandiri.   
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3. Definisi Istilah 

a. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan sesuatu (dapat berupa 

kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang 

seharusnya terjadi. 

b. Standar Sarana dan Prasarana adalah standar nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat 

berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel 

kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber 

belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, 

termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 

4.  Isi Standar 

a. Sarana Prasarana 

1. UMSU  menyediakan sarana prasarana gedung yang layak untuk 

digunakan dalam tridarma perguruan tinggi. 

2. UMSU memiliki unit yang bertanggung jawab memelihara sarana 

prasarana yang dimilikinya agar tetap layak  digunakan. 

3. UMSU  menjamin keamanan, ketentraman kenyamanan melalui 

penegakan aturan yang diberlakukan di UMSU. 

4. UMSU memiliki perencanaan  penggunaan tata ruang untuk 

pengembangan masa depan. 

5. Penyediaan sarana prasarana disesuaikan dengan  kemampuan 

keuangan UMSU.  

 

b. Ruang Kuliah 

1. UMSU menyediakan ruang kuliah yang memberikan kenyamanan 

terlaksananya PBM yang berkualitas. 

2. UMSU menyediakan peralatan perkuliahan berdasartan azas kebutuhan 

dan keefektifan penggunannya. 

 

c. Perpustakaan 

1. UMSU  menyediakan gedung perpustakaan yang representatif.  

2. UMSU  menyediakan ruang perpustakaan sesuai dengan rasio 

mahasiswa berdasarkan kemampuan keuangan dan ketentuan yang 

berlaku. 

3. UMSU menyediakan SDM yang memiliki kemampuan IT 

perpustakaan 

 

d. Kepustakaan 

1. Materi yang wajib ada di Perpustakaan UMSU 

a) Materi koleksi bahan ajar berupa bahan bacaan yang berkaitan 

dengan mata kuliah yang ditawarkan oleh UMSU, 

ketersediaan koleksi per judul minimal 3 eksemplar per 100 

mahasiswa. 

b) Materi terbitan Pemerintah Daerah dan Pemerintah pusat. 

c) Materi terbitan Perguruan Tinggi sendiri meliputi, terbitan 

Lemlit, Tugas Akhir mahasiswa, karya dosen. 

d) Terbitan yang berkualifikasi Internasional. 



     

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 
SUMATERA UTARA 

 
Mulai Berlaku    : 22 Mei 2013 
 
Revisi                : 0 
 
Kode Dokumen : UMSU-PPM.SM-SSSP.03-05 

STANDAR MUTU  

 

STANDAR  SARANA DAN PRASARANA 

 

20 

 

e) Majalah Ilmiah sekurang-kurangnya 1 judul untuk tiap 

fakultas. 

f) Jurnal on line yang berbayar. 

  

2. Perawatan Koleksi: 

a) Stock opname secara berkala 

b) Perbaikan bahan pustaka yang rusak 

c) Pengecekan terhadap pengguna/peminjam 

d) Melabel buku pengganti yang hilang 

 

3. Pelayanan yang disedikan 

a) Layanan sirkulasi 

b) Layanan penelusuran informasi 

c) Layanan akses internet 

d) Layanan skripsi 

e) Layanan locker 

 

4. Katalog materi perpustakaan 

    diklasifikasikan dan disusun secara sistematis dengan berpedoman 

kepada standar perpustakaan  perguruan tinggi. 

5. Pelaporan 

pelaporan dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku di UMSU.  

 

e. Laboratorium 

1. UMSU  menyediakan sarana prasarana laboratorium yang 

representatif untuk menunjang PBM. 

2. UMSU  menyusun prosedur penggunaan laboratorium sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

 

f. Ruang Kerja 

1. UMSU  menyediakan ruang kerja yang representatif sesuai 

dengan kebutuhan. 

2. Pengadaan sarana prasarana disesuai dengan kemampuan keuangan 

UMSU. 

 

 

g. Sarana  prasarana Umum 
1. UMSU menyediakan sarana prasarana untuk tempat ibadah, olahraga dan 

fasilitas mahasiswa yang representatif.  

2. Pengadaan sarana prasarana disesuaikan dengan kemampuan keuangan 

UMSU. 

 

h. Pemeliharaan 

1. UMSU memiliki unit khusus yang bertanggung jawab   penuh  
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terhadap  pemeliharaan  sarana   prasarana UMSU. 

2.  UMSU  menyediakan pembiayaan yang  memadai untuk 

pemeliharaan. 

3. Unit pelaksana pemeliharaan melakukan pekerjaan dengan 

berpedoman pada standar pemeliharaan yang ditetapkan. 

4. Pedoman pengelolaan pemanfaatan dan sanksi perusakan terhadap sarana 

prasarana diatur oleh ketentuan khusus yang berlaku. 

 

i.   Pemanfaatan 

1. UMSU dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk 

mengadakan dan atau memanfaatkan sarana dan  prasarana  lain  bagi 

kepentingan tri darma perguruan tinggi. 

2. UMSU  menetapkan peraturan yang jelas terhadap penggunaan sarana 

prasarana yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan secara  efektif dan 

efisien. 

5. Strategi 

Strategi mencapai standar adalaht: 

a. UMSU memberi pelatihan tentang sarana dan prasarana kepada  petugas 

terkait 

b. UMSU mengalokasikan dana untuk penyediaan sarana dan prasarana 

secara proporsional dan sesuai prioritas kebutuhan 

c. Setiap unsur pelaksana dan unsur penunjang memanfaatkan sarana dan 

prasarana sesuai peruntukan dengan prinsip efektif dan efisien 

d. UMSU menyediaakn unit khusus yang bertugas  mengelola/mengatur 

penggunaan/pemakaian  sarana dan prasarana . 

e. UMSU menyediakan unit khusus yang merawat sarana dan prasarana. 

6. Indikator 

a. Tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam    pelaksanaan 

kegiatan akademik 

b. Sarana dan prasarana yang tersedia memenuhi standar yang ditetapkan 

c. Tersedianya unit khusus yang mengelola pengadaan, pemanfaatan, 

perawatan dan  pengawasan dan sarana prasarana 

d. Semua sarana dan prasarana dicek dan di rawat secara teratur 

e. Sarana dan prasarana yang rusak segera dilakukan perbaikan/rehab. 

7.  Pihak yang 

bertanggung jawab 

untuk mencapai 

standar 

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar adalah: 

a. Universitas dalam hal menyusun rencana pengadaan sarana dan prasarana 

sesuai dengan prioritas kebutuhan 
b. Unit pengelola sarana dan prasarana dalam hal pemeliharaan dan 

pengawasan penggunaan sarana dan porasarana 
c. Pimpinan Pascasarjana, Fakultas, Prodi dan unit lainnya dalam hal 

penggunaan/pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan 

yang berlaku 

d. Dosen dalam hal memanfaatkan sarana dan prasarana sesuai dengan 

peruntukannya 

e. Mahasiswa dalam hal menggunakan dan memanfaatkan sarana dan 

prasarana secara baik dan sesuai dengan kegunaannya. 
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8. Referensi 

a. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

b. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

c. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

d. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

e. PP No.  66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan. 

f. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Tahun 2010 

g. Statuta UMSU. 

h. Rencana Induk Pengembangan UMSU. 
i. Rencana Strategis UMSU. 

9. Distribusi 

a. Pimpinan Universitas 

b. Pimpinan Program Pascasarjana 

c. Pimpinan Fakultas 

d. Kepala Biro  

e. Ketua Pusat dan Lembaga  

f. Pimpinan Program Studi 

g.  Kepala Tata Usaha Fakultas/ Pascasarjana 

10. Verifikasi 

Standar ini disiapkan oleh Pusat Penjaminan Mutu, didiskusikan dalam 

focus group discussion, diperiksa oleh Wakil Rektor I, ditetapkan oleh 

Rektor, dikendalikan oleh Pusat Penjaminan Mutu. 
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HAL PROSES 

1. Pendahuluan 

Aspek pengelolaan perguruan tinggi sangat menentukan eksistensi 

perguruan tinggi. Pengelolaan yang dilakukan secara terencana dan 

sistematis, akan memberi hasil yang baik dan maksimal. Pengelolaan 

perguruan tinggi mencakup aspek akademis, administrasi, sumber daya 

manusia, pembiayaan dan lain-lain. Tiap-tiap aspek akan saling terkait, oleh 

karenanya pengelolaan berbagai aspek di perguruan tinggi harus 

dipersiapkan, dilaksanakan dan diawasi dengan mempertimbangkan kaitan 

antar berbagai aspek. Untuk melaksanakan pengelolaan yang baik, UMSU 

menyusun Standar Pengelolaan. Dengan adanya standar pengelolaan ini 

diharapkan pengelolaan berbagai aspek di UMSU dapat dilaksanakan 

dengan  efektif dan efisien. 

2. Visi, Misi, dan 

TujuanUniversitas 

Muhammadiyah 

Sumatera utara 

 

a. Visi           

Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam membangun peradaban 

bangsa dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

sumberdaya manusia berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.  

 

b. Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan Al-Islam 

dan Kemuhammadiyahan. 

2. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. 

3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui pemberdayaan 

dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan. 

 

c. Tujuan 

1. Menghasilkan lulusan yang professional, kreatif, inovatif, mandiri 

dan bertanggungjawab. 

2. Mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efektif, efisien, 

transparan, akuntabel dan sustainabel. 

3. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang penelitian. 

4. Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang 

bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan  dan teknologi. 

5. Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional 

maupun internasional. 

6. Membantu mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan mandiri.   
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3. Definisi Istilah 

a. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (berupa 

kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang 

seharusnya terjadi. 

b. Standar Pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan 

dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan 

pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional 

agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. 

4.  Isi Standar 

a. Struktur Organisasi 

1. UMSU menetapkan struktur organisasi dan tugas pokok unsur 

pelaksana dalam mencapai visi, misi dan tujuan UMSU. 

2. UMSU menetapkan uraian tugas dan fungsi serta wewenang 

pimpinan unsur pelaksana dan unsur penunjang lainnya secara 

jelas. 

 

b. Kepemimpinan 

1. Pimpinan unsur pelaksana harus memiliki program kerja yang 

berbasis evaluasi diri dalam mencapai visi misi dan tujuan UMSU. 

2. Pimpinan unsur pelaksana bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan tugas pokoknya dalam rangka peningkatan mutu. 

3. Kepemimpinan harus mengacu kepada upaya pencapaian Good 

University Governance. 

 

c. Pengelolaan Keuangan 

1. Pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku 

di UMSU. 

2. Pengelolaan keuangan UMSU diaudit secara berkala. 

3. Setiap unsur pelaksana menyusun rencana anggaran biaya secara 

berkala. 

4.  Setiap unsur pelaksana menerapkan prinsip efektif dan efisien 

dalam penggunaan anggaran. 

5. Setiap unsur pelaksana menyusun laporan pertanggungjawaban 

penggunaan anggaran. 

 

d. Pengelolaan Administrasi dan Kegiatan Akademik 

1. UMSU melakukan pengelolaan administrasi dan kegiatan akademik 

secara sistematis berbasis IT. 

2. Setiap pelaksana administrasi dan kegiatan akademik memiliki 

kemampuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan dimasing-

masing unsur pelaksana dan penunjang lainnya yang terkait. 

3. Setiap pelaksana administrasi dan kegiatan akademik memiliki pedoman 

atas tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.  

4. Setiap unsur pelaksana menyusun program kerja yang berbasis evaluasi 

diri. 

5. Setiap unsur pelaksana menyusun profil diri sesuai format yang 

berlaku. 
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6. Setiap pimpinan unsur pelaksana membuat laporan pelaksanaan 

program kerja dengan penuh tanggung jawab sesuai format yang 

berlaku.  

7. UMSU melaksanakan Audit Manajemen Internal. 

 

e. Standar Operasional Prosedur 

1. UMSU memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) aktivitas 

pada setiap unsur pelaksana dan unsur penunjang lainnya sesuai 

dengan format yang berlaku. 

2. UMSU melakukan sosialisasi SOP kepada seluruh civitas 

akademika dan menjadikan SOP sebagai pedoman kerja. 

5. Strategi 

Strategi mencapai standar adalah: 

a. UMSU memberi pelatihan manajemen organisasi kepada pimpinan unsur 

pelaksana, unsur penunjang, beserta staf. 

b. UMSU memberi pelatihan penyusunan SOP kepada setiap pimpinan 

unsur pelaksana,unsur penunjang dan staf. 

c. UMSU  melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap 

kinerja unit dan kinerja individu.  

6. Indikator 

a.  Setiap unsur pelaksana dan unsur penunjang memiliki visi, misi  

     dan tujuan. 

b. Setiap unsur pelaksana dan unsur penunjang memiliki struktur  

    organisasi  dan uraian tugas 

c. Setiap unsur pelaksana dan unsur penunjang melaksanakan   

     pekerjaan sesuai SOP 

d.  Setiap unsur pelaksana dan unsur penunjang memiliki program    

     kerja yang jelas 

e.  Setiap unsur pelaksana dan unsur penunjang menyusun laporan  

pertanggungjawaban kegiatan yang    telah dilaksanakan. 

7. Pihak yang 

    bertanggung jawab 

    untuk mencapai 

standar 

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar  adalah:  

a. Setiap pimpinan unsur pelaksana dan unsur penunjang dalam hal 

menyusun struktur organisasi, uraian tugas, SOP, program kerja, laporan 

pertanggungjawaban pekerjaan. 

b. Setiap pimpinan unsur pelaksana dan unsur penunjang unit kerja dalam 

hal melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. 

c. Setiap pimpinan unsur pelaksana dan unsur penunjang dalam hal 

memberi pembinaan dan tauladan kepada staf.  

d. Setiap pegawai dalam hal melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 

tugasnya masing-masing. 

8. Referensi 

a. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

b. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

c. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

d. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

e. PP No.  66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan. 

f. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Tahun 2010 
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g. Statuta UMSU. 

h. Rencana Induk Pengembangan UMSU. 

i. Rencana Strategis UMSU. 

9. Distribusi 

a. Pimpinan Universitas 

b. Pimpinan Program Pascasarjana 

c. Pimpinan Fakultas 

d. Kepala Biro  

e. Ketua Pusat dan Lembaga  

f. Pimpinan Program Studi 

g. Kepala Tata Usaha Fakultas/ Pascasarjana  

10. Verifikasi 

Standar ini disiapkan oleh Pusat Penjaminan Mutu, didiskusikan dalam 

focus group discussion, diperiksa oleh Wakil Rektor I, ditetapkan oleh 

Rektor, dikendalikan oleh Pusat Penjaminan Mutu. 
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HAL PROSES 

1. Pendahuluan 

Terlaksananya penyelenggaraan perguruan tinggi sangat ditentukan oleh 

tersedianya dana untuk membiayai seluruh aktivitas akademik. Dana yang 

tersedia harus dapat digunakan secara efektif dan efisien. Melalui 

pengalokasian dana yang tepat, proporsional, efektif dan efisien maka setiap 

pembiayaan akan dapat memberikan hasil yang maksimal. Untuk 

melaksanakan pembiayaan yang efektif ini, Universitas Muhammadiyah 

Sumatera Utara (UMSU) menyusun Standar Pembiayaan yang akan menjadi 

salah satu pedoman dalam penggunaan dana untuk pembiayaan kegiatan 

perguruan tinggi. 

2. Visi, Misi, dan 

TujuanUniversitas 

Muhammadiyah 

Sumatera utara 

 

a. Visi           

Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam membangun peradaban 

bangsa dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

sumberdaya manusia berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.  

 

b. Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan Al-Islam 

dan Kemuhammadiyahan. 

2. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. 

3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui pemberdayaan 

dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan. 

 

c. Tujuan 

1. Menghasilkan lulusan yang professional, kreatif, inovatif, mandiri 

dan bertanggungjawab. 

2. Mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efektif, efisien, 

transparan, akuntabel dan sustainabel. 

3. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang penelitian. 

4. Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang 

bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan  dan teknologi. 

5. Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional 

maupun internasional. 

6. Membantu mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan mandiri.   

3. Definisi Istilah 

a. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan sesuatu hal (berupa 

kondisi, keadaan, atau hal lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau 

yang seharusnya terjadi. 

b. Standar Pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen 

pembiayaan yang mencakup biaya investasi, biaya personal mahasiswa, 

biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. 
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4.  Isi Standar 

a. Sumber Dana 

1. Sumber dana UMSU berasal dari berbagai sumber yang sah dan tidak 

mengikat yang diperoleh dari Perguruan Tinggi sendiri, Dikti dan 

Sumber lainnya 

2. Kebijakan atas Pengelolaan sumber dana melalui perhitungan yang 

cermat dan dituangkan dalam surat keputusan. 

3. UMSU harus memiliki sistem alokasi dana yang efektif, efisien 

dan proporsional serta mengacu kepada peraturan yang berlaku. 

 

b. Penggunaan Dana 

1. Penggunaan Dana UMSU terdiri atas Biaya Operasional, Biaya 

Institusi Eksternal dan Biaya Investasi 

2. Biaya Operasional digunakan untuk membiayai kegiatan rutin dan 

non rutin. 

3. Biaya operasional mahasiswa terdiri atas biaya pendidikan dan biaya 

kegiatan mahasiswa. 

4. Satuan biaya pendidikan per mahasiswa per tahun harus ditetapkan 

berdasarkan kebutuhan dan kewajaran dan dievaluasikan secara 

periodik. 

5. Sistem pertanggungjawaban keuangan biaya operasional mahasiswa 

harus akuntanbel dan dilaporkan setiap akhir tahun anggaran kepada 

pimpinan universitas 

6. Pencairan dana untuk pembiayaan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian masyarakat baik  yang bersifat rutin maupun non rutin 

harus mengacu kepada pedoman pengelolaan keuangan yang berlaku 

di UMSU 

7. UMSU menjamin keberlanjutan ketersediaan dana dan pengalokasiannya 

untuk membiayai setiap kegiatan. 

8. Setiap kegiatan yang didanai oleh UMSU harus dibuat 

pertanggungjawabannya secara tertulis dan  dilaporkan setiap selesai 

kegiatan kepada pimpinan universitas. 

9. Biaya Institusi eksternal merupakan kewajiban/bantuan yang 

dikeluarkan kepada elemen institusi di lingkungan Muhammadiyah.  

10. Biaya Investasi UMSU mencakup dana untuk pembiayaan pengadaan 

sarana dan prasarana dan pengembangan sumber daya manusia  

11. Kebijakan penganggaran untuk biaya investasi harus melalui 

perhitungan yang cermat dan dituangkan dalam surat keputusan. 

  

c. Audit Keuangan 

Pengelolaan dan penggunaan semua jenis biaya diaudit oleh tim audit 

Internal dan Eksternal secara berkala. 
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5. Strategi 

Strategi mencapai standar adalah: 

a. Universitas membentuk tim penyusun rencana anggaran universitas 

secara terpadu.  

b. Universitas melakukan pelatihan manajemen pengelolaan keuangan dan 

penganggaran bagi pimpinan unsur pelaksana dan unsur  penunjang. 

c. Universitas menyusun rencana anggaran kegiatan berdasarkan hasil Rapat 

Kerja Universitas 

d. Unsur pelaksana dan unsur penunjang menyusun program kerja dan 

anggaran kegiatan dan membahasnya dalam Rapat Kerja Tahunan. 

6. Indikator 

a. Rencana anggaran  universitas telah tersusun  paling lambat satu bulan 

sebelum masuk tahun anggaran. 

b. Rencana anggaran setiap unsur pelaksana dan unsur penunjang telah 

tersusun sebulan sebelum masuk tahun anggaran.  

c. Anggaran setiap kegiatan digunakan sesuai dengan besarnya alokasi 

dana yang telah ditetapkan sebelumnya. 

d. Satuan biaya pendidikan mahasiswa telah tersusun paling lambat enam 

bulan sebelum masuk tahun anggaran. 

e. Audit keuangan dilakukan secara berkala. 

f. Setiap unsur  pelaksana dan unsur  penunjang  membuat laporan 

pertanggungjawaban keuangan kegiatan yang telah dilaksanakan paling 

lambat satu bulan setelah selesai kegiatan. 

7.  Pihak yang 

bertanggung jawab 

untuk mencapai 

standar 

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar adalah: 

a. Rektorat dalam hal menyusun kebijakan penganggaran 

b. Rektorat   dalam hal menggunakan dan mempertanggungjawabkan 

penggunaan anggaran kegiatan. 

c. Pimpinan unsur pelaksana dan unsur penunjang   dalam hal 

menggunakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran 

kegiatan. 

d. Tim audit keuangan dalam hal melakukan audit keuangan secara objektif 

dan akuntabel. 

e. Mahasiswa dalam hal membayar biaya pendidikan/kuliah tepat waktu. 

8. Referensi 

a. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

b. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

c. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

d. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

e. PP No.  66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan. 

f. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Tahun 2010 

g. Statuta UMSU. 

h. Rencana Induk Pengembangan UMSU. 

i. Rencana Strategis UMSU. 

9. Distribusi 

a. Pimpinan Universitas 

b. Pimpinan Program Pascasarjana 

c. Pimpinan Fakultas 
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d. Kepala Biro  

e. Ketua Pusat dan Lembaga  

f. Pimpinan Program Studi 

g. Kepala Tata Usaha Fakultas/ Pascasarjana  

10. Verifikasi 

Standar ini disiapkan oleh Pusat Penjaminan Mutu, didiskusikan dalam 

focus group discussion, diperiksa oleh Wakil Rektor I, ditetapkan oleh 

Rektor, dikendalikan oleh Pusat Penjaminan Mutu. 
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HAL PROSES 

1. Pendahuluan 

Penilaian pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam melihat 

ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Melalui penilaian 

pendidikan akan diketahui sejauh mana peserta didik menyerap dan 

memahami berbagai materi pembelajaran yang telah diberikan.  Untuk dapat 

melakukan penilaian yang tepat dan akurat maka UMSU perlu menyusun 

dan menetapkan standar penilaian pendidikan  

Standar penilaian pendidikan UMSU merupakan penjabaran dari berbagai 

aspek penilaian pendidikan yang tercantum dalam statuta UMSU. Dengan 

adanya Standar penilaian pendidikan ini diharapkan setiap fakultas dan 

program studi dan unit lainnya berupaya untuk mencapai ataupun 

melampaui standar tersebut. Untuk mencapai standar penilaian pendidikan 

ini, setiap unit harus menyusun standar operasional prosedur (SOP) untuk 

setiap kegiatan penilaian pendidikan yang dilakukannya. Setiap kegiatan 

penilaian pendidikan merupakan bagian dari penilaian terhadap pelaksanaan 

tridarma perguruan tinggi khususnya bidang pendidikan dan pengajaran. 

2. Visi, Misi, dan 

TujuanUniversitas 

Muhammadiyah 

Sumatera utara 

 

a. Visi           

Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam membangun peradaban 

bangsa dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

sumberdaya manusia berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.  

 

b. Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan Al-Islam 

dan Kemuhammadiyahan. 

2. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. 

3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui pemberdayaan 

dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan. 

 

c. Tujuan 

1. Menghasilkan lulusan yang professional, kreatif, inovatif, mandiri 

dan bertanggungjawab. 

2. Mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efektif, efisien, 

transparan, akuntabel dan sustainabel. 

3. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang penelitian. 

4. Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang 

bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan  dan teknologi. 

5. Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional 

maupun internasional. 

6. Membantu mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan mandiri.   
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3. Definisi Istilah 

a. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (berupa 

kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang 

seharusnya terjadi. 

b. Standar Penilaian Pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil 

belajar peserta didik. 

4.  Isi Standar 

a. Tanda Lulus 

1. UMSU harus memberikan ijazah kepada mahasiswa yang telah 

menyelesaikan semua kewajiban dan atau tugas yang dibebankan dalam 

suatu program studi sebagai tanda kelulusan. 

2. UMSU harus rnencantumkan gelar akademik dan sebutan profesional 

atau sebutan lulusan dalam ijazah. 

3. Ijazah dan transkrip akademik harus dibuat dalam bahasa Indonesia, 

bila diperlukan dapat diberikan terjemahan ijazah resmi dan transkrip 

akademik dalam bahasa Inggris. 

4. UMSU harus menetapkan bentuk, ukuran, isi dan bahan ijazah 

dengan keputusan rektor. 

5. Rektor dan Dekan Fakultas harus menandatangani ijazah sebagai bentuk 

pengesahan. 

6. UMSU menetapkan pedoman penyerahan ijazah dan transkrip 

akademik dalam bentuk keputusan Rektor. 

7. UMSU  menetapkan kelulusan bagi seorang mahasiswa dengan syarat-

syarat: 

a) Untuk Program Diploma III, menyelesaikan jumlah kredit 

maksimal berkisar antara 110-120 SKS yang dijadwalkan untuk 6 

(enam) semester dan dapat dinyatakan lulus minimal 5 (lima) 

semester dan maksimal 10 (sepuluh) semester. 

b) Untuk Program S1, menyelesaikan jumlah kredit mata kuliah 

maksimal berkisar antara 140-150 SKS yang dijadwalkan untuk 8 

(delapan) semester dan dapat dinyatakan lulus minimal 7 (tujuh) 

semester dan maksimal 14 (empat belas) semester. 

c) Untuk program S2, menyelesaikan jumlah kredit mata kuliah 

maksimal berkisar antara 45-50 SKS yang dijadwalkan untuk 4 

(empat) semester dan dapat dinyatakan lulus minimal 4 (empat) 

semester dan maksimal  10 (sepuluh) semester. 

d) Memenuhi komposisi mata kuliah dan SKS sesuai dengan tuntutan 

kurikulum program studi. 

e) IP Kumulatif  Diploma III dan Strata 1 sama dengan atau lebih besar 

dari 2,50 (IPK>2.50) dengan ketentuan nilai mata kuliah minimal C. 

IP Kumulatif Strata 2  sama dengan atau lebih besar dari 3,00 

(IPK>3,00) dengan ketentuan nilai mata kuliah minimal B. 
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b. Predikat Lulus 

1. UMSU menetapkan predikat kelulusan dengan IPK minimal 2,50 

untuk program Diploma III dan S.1, sedangkan untuk S.2 minimal 

IPK 3.00 

 

c. Kebijakan Evaluasi Hasil Studi 

1. UMSU  menetapkan nilai ujian dengan angka antara 0-100. Dengan 

huruf abjad A sampai E 

2. Program studi harus menetapkan batas minimum tingkat kehadiran 

mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk dapat mengikuti kegiatan 

evaluasi dan proses belajar mengajar selanjutnya sebagai upaya 

menegakkan disiplin mahasiswa. 

3. UMSU memberi kewenangan kepada Prodi untuk melaksanakan uji 

kompetensi pada mata kuliah tertentu 

4. UMSU menetapkan pedoman penilaian dalam bentuk angka dan huruf 

dengan keputusan Rektor berdasarkan komponen penilaian sebagai 

berikut: 

a) Tugas terstruktur 

b) Ujian Tengah Semester 

c) Ujian Akhir Semester 

5. UMSU menetapkan upaya percepatan penyelesaian studi mahasiswa 

6. UMSU menetapkan ketentuan yang mengatur batas waktu kepada 

dosen dalam memberikan penilaian dan sanksi bagi yang 

melanggar. 

7. UMSU menetapkan penyelesaian kelulusan mahasiswa melalui: 

a) Ujian Komprihensif studi Al-Islam dan Kemuhammadiyaah 

b) Sidang meja hijau mempertahankan tugas akhir (Skripsi, Tesis) 

5. Strategi 

Strategi mencapai standar adalah: 

a. Memberi pelatihan tentang penilaian pendidikan kepada dosen. 

b. Memberi pelatihan Applied Approach (A-A) kepada dosen. 

c. Mengembangkan sistem penilaian pendidikan secara berkelanjutan 

melalui penelitian. 

6. Indikator 

a.  Dosen melakukan penilaian pendidikan sesuai dengan bentuk dan   

     kriteria penilaian yang berlaku. 

b.  Fakultas menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan sesuai  

     dengan bentuk dan  kriteria yang berlaku. 
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7.  Pihak yang 

bertanggung jawab 

untuk mencapai 

Standar 

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar adalah: 

a. Fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu dalam hal perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, dan penyempurnaan penilaian proses 

perkuliahan.   

b. Dosen dalam hal membantu mahasiswa untuk memahami ≥ 60% standar 

kompetensi mata kuliah. 

c. Pegawai dalam hal membantu kelancaran proses  administrasi 

perkuliahan.   

d. Mahasiswa dalam hal memahami ≥ 60% standar kompetensi mata kuliah 

yang diikuti. 

e. Pimpinan Program Studi dalam hal mencapai jumlah mata kuliah yang 

sesuai dengan indikator keberhasilan pemenuhan standar. 

f. Rektorat dalam hal menyusun program kegiatan untuk meningkatkan 

kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam bidang penilaian 

pendidikan.. 

8. Referensi 

a. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

b. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

c. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

d. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

e. PP No.  66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan. 

f. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Tahun 2010 

g. Statuta UMSU. 

h. Rencana Induk Pengembangan UMSU. 

i. Rencana Strategis UMSU. 

9. Distribusi 

a. Pimpinan Universitas 

b. Pimpinan Program Pascasarjana 

c. Pimpinan Fakultas 

d. Kepala Biro  

e. Ketua Pusat dan Lembaga  

f. Pimpinan Program Studi 

g.  Kepala Tata Usaha Fakultas/ Pascasarjana  

10. Verifikasi 

Standar ini disiapkan oleh Pusat Penjaminan Mutu, didiskusikan dalam 

focus group discussion, diperiksa oleh Wakil Rektor I, ditetapkan oleh 

Rektor, dikendalikan oleh Pusat Penjaminan Mutu. 
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HAL PROSES 

1. Pendahuluan 

Mahasiswa merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan 

perguruan tinggi. Tanpa mahasiswa sebuah perguruan tinggi tidak akan 

dapat diselenggarakan. Keberadaan mahasiswa akan menentukan 

keberlangsungan hidup perguruan tinggi. Oleh karena perguruan tinggi 

harus melakukan berbagai upaya membangun kepercayaan masyarakat 

terhadap perguruan tinggi tersebut. Upaya ini dapat dilakukan melalui 

pemberian layanan pendidikan yang mampu menghasilkan mahasiswa yang 

cerdas, unggul, terpercaya, Berdasarkan hal ini Universitas Muhammadiyah 

Sumatera Utara menyusun Standar Mahasiswa sebagai salah satu acuan 

dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada mahasiswa. 

2.  Visi, Misi, dan 

TujuanUniversitas 

Muhammadiyah 

Sumatera utara 

 

a. Visi           

Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam membangun peradaban 

bangsa dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

sumberdaya manusia berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.  

 

b. Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan Al-Islam 

dan Kemuhammadiyahan. 

2. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. 

3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui pemberdayaan 

dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan. 

 

c. Tujuan 

1. Menghasilkan lulusan yang professional, kreatif, inovatif, mandiri 

dan bertanggungjawab. 

2. Mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efektif, efisien, 

transparan, akuntabel dan sustainabel. 

3. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang penelitian. 

4. Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang 

bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan  dan teknologi. 

5. Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional 

maupun internasional. 

6. Membantu mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan mandiri.   

3. Definisi istilah 

a. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa 

kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang 

seharusnya terjadi. 

b. Standar Kemahasiswaan adalah standar yang berkaitan dengan 

kemahasiswaan, diawali dari kriteria diterima masuk ke UMSU sampai 

kepada pelayanan akademik dan kriteria akademik yang harus dipenuhi 

mahasiswa untuk menyelesaikan studinya. 
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4.  Isi Standar 

a. Penerimaan Mahasiswa 
1. UMSU melakukan penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi 

administrasi, ujian tulis, wawancara dan kesehatan. 

2. UMSU menetapkan kriteria kelulusan mahasiswa baru 

didasarkan skor nilai dan persyaratan dan juga berdasarkan 

prestasi akademik dan nonakademik. 

3. UMSU melakukan seleksi mahasiswa baru dengan 

menggunakan instrumen seleksi yang sesuai dengan bidang 

ilmu yang dipilih calon mahasiswa, yakni Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) atau Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

4. UMSU menerima calon mahasiswa lulusan SMU sederajat, pindahan 

dan mahasiswa asing setiap awal tahun akademik. 

 

b. Pelayanan Mahasiswa 

1. UMSU menyediakan petugas pada setiap unsur pelaksana dan 

unsur penunjang yang tugas pokoknya berhubungan langsung 

dengan pelayanan mahasiswa dalam bidang akademik, 

administrasi maupun keuangan. 

2. Setiap unsur pelaksana dan unsur penunjang yang terkait 

dengan pelayanan mahasiswa melakukan pelayanan secara 

cepat, tepat dan adil serta bertanggung jawab. 

3. Setiap Personil pada unsur pelaksana dan unsur penunjang 

yang terkait dengan pelayanan mahasiswa, melakukan 

pelayanan prima tanpa mengharapkan imbalan dari 

mahasiswa. 

4. Setiap unsur pelaksana dan unsur penunjang yang terkait 

dengan pelayanan mahasiswa melakukan pelayanan sesuai 

dengan prosedur yang berlaku. 

5. UMSU menyediakan pelayanan beasiswa bagi mahasiswa 

yang berprestasi akademik dan non akademik. 

6. UMSU menyediakan pelayanan pengembangan kepribadian 

dan kepemimpinan mahasiswa. 

  

c.  Penanganan Keluhan 

1. Setiap unsur pelaksana dan unsur penunjang yang terkait 

dengan pelayanan mahasiswa tanggap terhadap keluhan 

mahasiswa dan segera memberi pelayanan yang terbaik. 

2. Setiap unsur pelaksana dan unsur penunjang yang terkait dengan 

pelayanan mahasiswa memiliki prosedur yang jelas dalam 

menangani keluhan mahasiswa 

3. Setiap unsur pelaksana dan unsur penunjang yang terkait dengan 

pelayanan mahasiswa menyediakan informasi tentang alur kerja 

pelayanan dan penanganan keluhan mahasiswa yang mudah 

diakses. 

4. UMSU meyediakan unit pelayanan bimbingan konseling untuk 
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menunjang keberhasilan penyelesaian studi mahasiswa. 

 

d.  Kode Etik  
1. UMSU menyusun kode etik mahasiswa yang memuat aturan yang 

jelas untuk dipatuhi oleh mahasiswa. 

2. UMSU mensosialisasikan kode etik mahasiswa kepada seluruh 

sivitas akademika untuk diketahui dan dipahami. 

3. UMSU memberikan sanksi yang tegas kepada mahasiswa yang 

melanggar kode etik mahasiswa. 

 

e.  Kegiatan Kemahasiswaan 

1. UMSU menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung 

kegiatan mahasiswa dalam pengembangan minat, bakat, 

kegemaran dalam bidang keislaman, keilmuan, seni, organisasi, 

kesejahteraan dan bakti sosial. 

2. UMSU mengarahkan kegiatan mahasiswa untuk mendukung 

pencapaian kompetensi mahasiswa sesuai dengan program studi/ 

bidang ilmunya.  

3. UMSU menyusun prosedur yang jelas untuk mengatur pelaksanaan 

kegiatan mahasiswa. 

 

f.  Penasehatan Akademik 

1. UMSU melaksanakan penasehatan akademik bagi mahasiswa melalui 

dosen penasehat akademik yang ditetapkan. 

2. Dosen penasehat akademik mengarahkan penasehatan untuk keberhasilan 

mahasiswa dalam  menyelesaikan studinya tepat waktu. 

5. Strategi 

Strategi mencapai standar adalah: 

a. UMSU menyusun  dan menerapkan  standar operasional prosedur 

penerimaan mahasiswa baru, pelayanan mahasiswa, penanganan keluhan 

mahasiswa, kode etik mahasiswa, kegiataan kemahasiswaan, penasehatan 

akademik. 

b. UMSU mengefektifkan kegiatan bimbingan konseling kepada mahasiswa 

dengan mengoptimalkan peran dosen penasehat akademik. 

c. UMSU menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan kemahasiswaan.  

d. UMSU mewajibkan  setiap unsur pelaksana dan unsur  penunjang 

menerapkan standar operasional prosedur  bidang kemahasiswaan secara 

konsisten. 

6. Indikator 

a. Mahasiswa mendapat pelayanan yang baik oleh setiap unsur   pelaksana 

dan unsur penunjang  

b. Penanganan keluhan mahasiswa dapat dilakukan secara cepat dan tepat. 

c. Mahasiswa mendapat penasehatan akademik secara berkala dari   dosen 

penasehat akademik. 

d. Kegiatan kemahasiswaan terlaksana dengan baik dan lancar  

e. Kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan memiliki nilai minimal    3,00 
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7.  Pihak yang 

bertanggung jawab 

untuk mencapai 

standar 

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar adalah: 

a. Unsur penunjang dan pelaksana dalam hal membimbing dan mendukung 

mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan. 

b. Petugas pelayanan mahasiswa dalam hal memberi pelayanan yang baik 

kepada mahasiswa. 

c. Dosen penasehat akademik dalam hal memberi penasehatan akademik 

sesuai prosedur kepada mahasiswa. 

d. Penegak disiplin dalam hal memberi pembinaan dan sanksi kepada 

mahasiswa yang melanggar kode etik mahasiswa 

e. Mahasiswa dalam hal mematuhi kode etik mahasiswa.  

8. Referensi 

a. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

b. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

c. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

d. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

e. PP No.  66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan. 

f. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Tahun 2010 

g. Statuta UMSU. 

h. Rencana Induk Pengembangan UMSU. 

i. Rencana Strategis UMSU. 

9. Distribusi 

a. Pimpinan Universitas 

b. Pimpinan Program Pascasarjana 

c. Pimpinan Fakultas 

d. Kepala Biro  

e. Ketua Pusat dan Lembaga  

f. Pimpinan Program Studi 

g. Kepala Tata Usaha Fakultas/ Pascasarjana  

10. Verifikasi 

Standar ini disiapkan oleh Pusat Penjaminan Mutu, didiskusikan dalam 

focus group discussion, diperiksa oleh Wakil Rektor III, ditetapkan oleh 

Rektor, dikendalikan oleh Pusat Penjaminan Mutu. 
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HAL PROSES

1. Pendahulan

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya
berbagai kegiatan  akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas maupun
program  studi.  Kegiatan  akademik  yang  dikelola  dengan  baik  akan
menciptakan suasana akademik yang kondusif. Pengelolaan akademik yang
tidak baik akan menimbulkan suasana akademik yang tidak baik. Oleh sebab
itu, pengelolaan akademik harus dapat menciptakan suasana akademik yang
kondusif.
Untuk menciptakan suasana akademik yang mampu mendorong kemajuan
dan perkembangan perguruan tinggi maka perguruan tinggi harus memiliki
komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut
secara baik. Berdasarkan hal ini disusun dan dirumuskan Standar Suasana
Akademik  UMSU. Standar  yang  telah  tersusun ini  menjadi  acuan dalam
menciptakan suasana akademik yang baik di UMSU. 

2.  Visi, Misi, dan 
TujuanUniversitas 
Muhammadiyah 
Sumatera Utara

a.  Visi          
Menjadi Perguruan Tinggi  yang unggul dalam membangun peradaban
bangsa  dengan  mengembangkan  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan
sumberdaya manusia berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. 

b. Misi
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan Al-Islam

dan Kemuhammadiyahan.
2. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
3. Melakukan  pengabdian  kepada  masyarakat  melalui  pemberdayaan

dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan
Kemuhammadiyahan.

c. Tujuan
1. Menghasilkan  lulusan  yang  professional,  kreatif,  inovatif,  mandiri

dan bertanggungjawab.
2. Mewujudkan  manajemen  perguruan  tinggi  yang  efektif,  efisien,

transparan, akuntabel dan sustainabel.
3. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang penelitian.
4. Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang

bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan  dan teknologi.
5. Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi  nasional

maupun internasional.
6. Membantu mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan mandiri.  
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3. Definisi Istilah

a. Standar adalah  pernyataan  yang  menggambarkan  suatu  kondisi  yang
diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi.

b.  Standar  Suasana  Akademik  adalah  kondisi  yang
berkaitan  dengan  prasyarat  berupa  iklim  yang
kondusif  yang  harus  diciptakan  agar  kegiatan
akademik dapat berlangsung dengan baik.

4.  Isi Standar

a. Ruang  kelas  yang  tersedia  harus  bersih  dan  nyaman  untuk  proses
pembelajaran.

b. Ruang  kelas  yang  tersedia  harus  mendukung  penggunaan  teknologi
komunikasi dan informasi dalam proses pembelajaran.

c. UMSU  memiliki  sarana  prasarana  yang  dapat  mendukung  terjadinya
interaksi akademik antara dosen dengan dosen, dosen dengan mahasiswa
dan mahasiswa dengan mahasiswa  untuk   menunjang peningkatan mutu
akademik.

d. UMSU memiliki  sarana  prasarana  yang  mendukung mahasiswa  dapat
menyalurkan  bakat,  minat  serta  pengembangan  diri  dalam  bidang
keagamaan, keilmuan, seni, kemasyarakatan, kepemimpinan.

e. UMSU harus menyediakan  fasilitas dan pelayanan serta dukungan dana
yang  cukup bagi dosen  untuk melakukan kegiatan tridarama perguruan
tinggi dan caturdarma PTM.

f. Hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen harus
dapat  memberi  kontribusi  positip  dalam menunjang  peningkatan  mutu
UMSU.

g. Dosen harus memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk ikut berperan
serta dalam kegiatan tridarma dan caturdarma PTM.

h. UMSU memiliki standar etika akademik dosen dan  mahasiswa sebagai
pedoman perilaku.

i. UMSU  harus  menindak  dan  melakukan  pembinaan  kepada  segenap
sivitas akademika yang melakukan pelanggaran etika akademik.

j. Dosen  harus  mampu  berperan  sebagai  fasilitator,  memberi  bimbingan
kepada mahasiswa dalam mengembangkan minat dan bakat.

k. Dosen  tidak  melakukan  segala  paksaan  kepada  mahasiswa  yang
mengarah pada kepentingan subjektif dosen.

l. Perpustakaan yang dimiliki UMSU harus mampu memenuhi ketersediaan
buku teks, referensi, jurnal dan e-jurnal dalam dan luar negeri. 

m. Laboratorium,  studio,  workshop  dan  lahan  percobaan  yang  dimiliki
UMSU harus dapat digunakan untuk pengembangan aspek psikomotorik
(skill) mahasiswa.

5. Strategi

Strategi mencapai standar adalah:
a. UMSU  menegakkan  etika  akademik  dosen  dan  mahasiswa  secara

konsisten.
b. UMSU menyediakan sarana dan prasarana yang baik sehingga proses

akademik dapat berlangsung dengan baik.
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b.  UMSU menciptakan sistem akademik yang memberi kenyamanan sivitas
akademik dalam melaksanakan berbagai aktifitas akademik.

6. Indikator

a. UMSU memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
b.  Sivitas  akademika  merasa  nyaman  dalam  melaksanakan  kegiatan

akademik
c. UMSU memiliki pedoman akademik. 

7. Pihak yang 
bertanggung jawab 
untuk mencapai 
standar

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar adalah:
a. Pimpinan  UMSU  dalam  hal  mengambil  berbagai  kebijakan  tentang

proses  akademik yang berlaku di UMSU.
b. Dosen dalam hal membantu terciptanya suasana akademik.
c. Tenaga  kependidikan  dalam  hal  membantu  kelancaran  proses  dan

administrasi.  
d. Mahasiswa dalam hal membantu terciptanya suasana akademik.

8. Referensi

a. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
c. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
d. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
e. PP No.   66  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan

Pendidikan.
f. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Tahun 2010
g. Statuta UMSU.
h. Rencana Induk Pengembangan UMSU.
i. Rencana Strategis UMSU.

9. Distribusi

a. Pimpinan Universitas
b. Pimpinan Program Pascasarjana
c. Pimpinan Fakultas
d. Kepala Biro 
e. Ketua Pusat dan Lembaga 
f. Pimpinan Program Studi
g.  Kepala Tata Usaha Fakultas/ Pascasarjana

10. Verifikasi
Standar  ini  disiapkan oleh Pusat  Penjaminan  Mutu, didiskusikan  dalam
focus  group  discussion,  diperiksa  oleh  Wakil  Rektor  I,  ditetapkan oleh
Rektor, dikendalikan oleh Pusat Penjaminan Mutu.
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HAL PROSES 

1. Pendahuluan 

Mekanisme kepemimpinan pada sebuah perguruan tinggi merupakan bagian 

penting dalam penyelenggaraan perguruan tinggi. Sistem rekrutmen  

pimpinan pada tiap tingkat yang dilaksanakan secara demokratis dan 

akuntabel serta kepemimpinan yang dilaksanakan sesuai dengan norma-

norma yang berlaku dalam perguruan tinggi akan menciptakan dinamika 

kehidupan kampus yang sehat dan kondusif. Kondisi ini akan menjamin 

terselenggaranya aktivitas akademik yang efektif menuju peningkatan dan 

pengembangan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan. Berdasarkan hal 

ini, UMSU menyusun Standar Tata Pamong yang akan menjadi acuan bagi 

segenap pimpinan UMSU dalam menyelenggarakan kepemimpinan 

perguruan tinggi.  

2. Visi, Misi, dan 

TujuanUniversitas 

Muhammadiyah 

Sumatera utara 

 

a. Visi           

Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam membangun peradaban 

bangsa dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

sumberdaya manusia berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.  

 

b. Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan Al-Islam 

dan Kemuhammadiyahan. 

2. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. 

3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui pemberdayaan 

dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan. 

 

c. Tujuan 

1. Menghasilkan lulusan yang professional, kreatif, inovatif, mandiri 

dan bertanggungjawab. 

2. Mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efektif, efisien, 

transparan, akuntabel dan sustainabel. 

3. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang penelitian. 

4. Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang 

bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan  dan teknologi. 

5. Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional 

maupun internasional. 

6. Membantu mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan mandiri.  

3. Definisi Istilah 

a. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa 

kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang 

seharusnya terjadi. 

b. Standar Tata Pamong adalah standar yang berkaitan dengan kriteria 

pemimpin dan kepemimpinan  yang baik yang diterapkan di UMSU. 

c. Kepemimpinan Kolegial adalah kepemimpinan yang dilaksanakan secara 

bersama, merupakan tim yang sinergis satu sama lain dalam pengelolaan 
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UMSU 

d. Kepemimpinan Demokratis adalah kepemimpinan yang melibatkan 

banyak orang, pembuatan keputusan maupun kebijakan berdasarkan 

musyawarah untuk mufakat berdasarkan nilai-nilai keislaman dan 

kemuhammadiyahan.  

e. Kepemimpinan Transformatif adalah kepemimpinan yang mampu 

menyerap arus informasi luar yang bernilai positip dan menerapkannya di 

UMSU dalam rangka meningkatkan mutu.  

4.  Isi Standar 

a. Mekanisme rekrutmen pimpinan di UMSU pada setiap tingkatan 

disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam pedoman 

Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Statuta dan peraturan 

perundangan yang berlaku 

b. Kepemimpinan di UMSU melaksanakan ketentuan-ketentuan yang 

terdapat dalam Statuta, Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan 

Rencana Strategis (Renstra).  

c. Pengambilan keputusan pada tiap tingkatan pimpinan di UMSU 

mengutamakan, model kepemimpinan kolegial, transpormatif, dan 

demokratis sesuai dengan nilai-nilai keislaman.  

d. Setiap keputusan yang diambil pada tiap tingkatan pimpinan di 

UMSU dilaksanakan secara konsisten dan penuh rasa tanggung 

jawab.  

e. Pimpinan UMSU pada setiap tingkatan dapat menjadi tauladan 

dalam pengamalan keislaman dan kemuhammadiyahan bagi 

segenap personil. 

f. UMSU membuat mekanisme pemberian, penghargaan terhadap 

personil yang berprestasi dan pembinaan terhadap personil yang 

melanggar peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

5. Strategi 

Strategi mencapai standar adalah: 

a. Memberi pelatihan kepemimpinan tingkat dasar dan tingkat lanjutan bagi 

para pimpinan unsur pelaksana dan unsur penunjang. 

b. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

kepemimpinan pada tiap pimpinan unsur pelaksana dan unsur penunjang. 

6. Indikator 

a. Rekrutmen pimpinan pada tiap tingkat dilaksanakan sesuai dengan  

peraturan yang berlaku. 

b. Setiap pimpinan melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab  

sesuai  dengan peraturan yang berlaku. 

c. UMSU mengapresiasi dosen/pegawai berprestasi dan memberi sanksi 

serta pembinaan kepada dosen/pegawai yang melanggar peraturan. 
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7. Pihak yang 

bertanggung jawab 

untuk mencapai SOP 

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar adalah: 

a. Senat Universitas. Pimpinan Universitas, Senat Fakultas dalam hal 

melakukan rekrutmen pimpinan, pengawasan dan evaluasi 

kepemimpinan.  

b. Setiap pimpinan unsur pelaksana dan unsur penunjang dalam hal 

melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

c. Seluruh dosen dan pegawai dalam hal melaksanakan pekerjaan sesuai 

dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya. 

8. Referensi 

a. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

b. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

c. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

d. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

e. PP No.  66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan. 

f. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Tahun 2010 

g. Statuta UMSU. 

h. Rencana Induk Pengembangan UMSU. 

i. Rencana Strategis UMSU. 

9. Distribusi 

a. Pimpinan Universitas 

b. Pimpinan Program Pascasarjana 

c. Pimpinan Fakultas 

d. Kepala Biro  

e. Ketua Pusat dan Lembaga  

f. Pimpinan Program Studi 

g. Kepala Tata Usaha Fakultas/ Pascasarjana 

10. Verifikasi 

Standar ini disiapkan oleh Pusat Penjaminan Mutu, didiskusikan dalam 

focus group discussion, diperiksa oleh Wakil Rektor I, ditetapkan oleh 

Rektor, dikendalikan oleh Pusat Penjaminan Mutu. 
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HAL PROSES

1. Pendahuluan

Pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  merupakan  salah  satu
tanggung  jawab  perguruan  tinggi  yang  dirumuskan  dalam  tridarma
perguruan tinggi. Tanggung jawab ini mengharuskan perguruan tinggi secara
aktif  dan berkesinambungan melakukan penelitian.  Pelaksanaan penelitian
dilakukan  dalam  berbagai  bidang  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Agar  pel;aksanaan  penelitian  dapat  terlaksana  dengan  baik  maka  UMSU
menyusun  standar  penelitian.  Standar  penelitian  UMSU  merupakan
penjabaran  dari  berbagai  aspek  penelitian  yang  tercantum  dalam  statuta
UMSU.  Dengan adanya Standar Mutu Penelitian ini diharapkan penelitian
yang  dilakukan  oleh  setiap  fakultas,  program  studi  dan  unit  pelaksana
lainnya berupaya untuk mencapai ataupun melampaui standar tersebut. 

2. Visi, Misi, dan 
TujuanUniversitas 
Muhammadiyah 
Sumatera Utara

a. Visi          
Menjadi Perguruan Tinggi  yang unggul dalam membangun peradaban
bangsa  dengan  mengembangkan  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan
sumberdaya manusia berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. 

b. Misi
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan Al-Islam

dan Kemuhammadiyahan.
2. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
3. Melakukan  pengabdian  kepada  masyarakat  melalui  pemberdayaan

dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan
Kemuhammadiyahan.

c. Tujuan
1. Menghasilkan  lulusan  yang  professional,  kreatif,  inovatif,  mandiri

dan bertanggungjawab.
2. Mewujudkan  manajemen  perguruan  tinggi  yang  efektif,  efisien,

transparan, akuntabel dan sustainabel.
3. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang penelitian.
4. Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang

bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan  dan teknologi.
5. Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi  nasional

maupun internasional.
6. Membantu mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan mandiri.  
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3. Definisi Istilah

a. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa
kondisi,  keadaan, atau lainnya)  yang diharapkan akan terjadi atau yang
seharusnya terjadi.

b. Standar Penelitian adalah standar yang berkaitan dengan kriteria, norma
ataupun  tolok  ukur  yang  digunakan  untuk  menilai  mutu  dari  setiap
penelitian  yang  dilakukan  oleh  dosen  dan/atau  mahasiswa  mulai  dari
pemilihan topik sampai publikasi hasil penelitian.

4.  Isi Standar

a. Penelitian dosen dan mahasiswa merupakan bagian dari kegiatan akademik
yang mendukung sasaran penelitian searah dengan visi dan misi UMSU.

b. Penelitian dilakukan sesuai dengan kaidah, metode penelitian.
c. Penelitian  dilakukan  untuk  membentuk  profesionalisme  penelitian  dan

mendorong lahirnya pakar-pakar di tiap-tiap disiplin ilmu
d. Penelitian  dilakukan  sesuai  dengan   nilai  etika  penelitian,  orisinalitas

(keaslian)  dan kejujuran.
e. Penelitian  memberikan  manfaat  bagi  pengembangan  ilmu  pengetahuan

dan masyarakat luas.
f. Penelitian   yang  dihasilkan  wajib  memiliki  potensi  Hak  Kekayaan

Intelektual
g. UMSU mendorong para dosen dan peneliti untuk mengurus aspek legalitas

hasil karya intelektual. 
h. Semua  hasil  penelitian  wajib  dipublikasikan  minimal  dalam  publikasi

ilmiah ber-ISSN.
i. Dosen wajib melakukan penelitian minimal 1 kali dalam setahun sebagai

bagian dari penilaian kerja.
j. UMSU memberikan dukungan dana dan fasilitas pendukung bagi Dosen

untuk menghasilkan minimal satu judul penelitian setiap tahun.
k. UMSU  memberikan  dukungan   untuk   publikasi  dan  diseminasi  hasil

penelitian melalui penerbitan jurnal pada tiap-tiap program studi
l. UMSU memberikan dukungan bagi dosen untuk publikasi  dan desiminasi

hasil penelitian pada tingkat nasional dan internasional.
m. UMSU memberikan  penghargaan bagi  para  Dosen yang  berprestasi

dalam penelitian.
n. UMSU  mendorong peningkatan kualitas penelitian secara pro aktif dengan

melakukan  pelatihan, lokakarya, seminar, dan workshop baik lokal, nasional,
dan internasional, dan benchmarking.

o. UMSU mendorong peningkatan kemampuan enterpreneurship dari kegiatan
penelitian,  tanpa mengurangi mutu ilmiah dari kegiatan penelitian tersebut
dengan membangun jejaring yang intensif  atau membentuk unit-unit yang
memungkinkan produk penelitian dapat dipasarkan pada dunia industri.

p. Penelitian dilakukan sesuai dengan road map yang telah ditetapkan UMSU
dan mendorong tercapainya visi, misi dan tujuan UMSU

q. UMSU membangun sistem pendokumentasian hasil-hasil penelitian.
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r. Hasil penelitian harus diterapkan dalam kegiatan pendidikan dan pengabdian
kepada masyarakat.

5. Strategi

Strategi mencapai standar adalah:
a. Memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah 

tentang penelitian.
b. Memberi pelatihan penyusunan proposal penelitian kepada seluruh dosen 

dan mahasiswa.
c. Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa

untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah.
d. Membangun sinergitas dengan stakeholder.
e. Mendokumentasikan aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa.

6. Indikator

a. Tercapainya Penelitian dosen dan mahasiswa yang merupakan bagian dari
kegiatan akademik serta mendukung sasaran penelitian searah dengan visi
dan misi UMSU.

b. Tersedianya panduan penelitian pada setiap program studi.
c. Lahirnya pakar-pakar pada masing-masing bidang ilmu.
d. Hasil penelitian dimanfaatkan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
e. Hasil penelitian dosen   memperoleh  hak  paten  dan  dipakai  sebagai

referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 
f. Meningkatnya jumlah  publikasi dosen dalam jurnal ilmiah nasional dan

internasional.
g. Tersedianya alokasi dana penelitian minimal 10% dari APB UMSU.
h. Terbentuknya jurnal pada tiap-tiap program studi.
i. Terbentuknya tim penilai penelitian.
j. Terselenggaranya  even  pelatihan, lokakarya,  seminar, dan workshop baik

lokal, nasional, dan internasional.
k. Adanya jaringan kerjasama, yang diperkuat  adanya MOU dengan lembaga

donor.
l. Tersedianya Rencana Induk Penelitian UMSU
m. Adanya  Panduan  Penelitian,  Pusat  dokumentasi  penelitian,  katalog  yang

mudah diakses (IT system).

7. Pihak yang 
bertanggung jawab 
untuk mencapai 
standar

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar adalah:
a. Pusat  Penelitian  dan  Pengabdian  Pada  Masyarakat  (P3M)  dalam  hal

pengelolaan penelitian.  
b. UMSU  dalam  hal  memberi  dukungan  dana  penelitian  sesuai  dengan

kemampuan keuangan.
c. Dosen dalam hal merencanakan dan melaksanakan penelitian.
d. Tenaga  kependidikan  dalam  hal  membantu  kelancaran  proses  dan

administrasi penelitian.  
e. Mahasiswa dalam hal membantu pelaksanaan penelitian.

8. Referensi

a. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
c. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
d. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
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e. PP No.   66  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan
Pendidikan.

f. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Tahun 2010
g. Statuta UMSU.
h. Rencana Induk Pengembangan UMSU.
i.  Rencana Strategis UMSU.
j.  Buku Panduan Penelitian Edisi IX 

9. Distribusi

a. Pimpinan Universitas
b. Pimpinan Program Pascasarjana
c. Pimpinan Fakultas
d. Kepala Biro 
e. Ketua Pusat dan Lembaga 
f. Pimpinan Program Studi
g. Kepala Tata Usaha Fakultas/ Pascasarjana 

10. Verifikasi

Standar  ini  disiapkan oleh Pusat  Penjaminan  Mutu  bekerjasama  dengan
Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, didiskusikan dalam
focus  group  discussion,  diperiksa  oleh  Wakil  Rektor  I,  ditetapkan oleh
Rektor, dikendalikan oleh Pusat Penjaminan Mutu.
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HAL PROSES 

1. Pendahuluan 

Tridarma perguruan tinggi mengisyaratkan adanya kewajiban kepada 

perguruan tinggi untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

Perencanaan yang baik dan kesesuaian bentuk dan jenis kegiatan 

pengabdian masyarakat dengan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu 

hal utama yang harus menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk dan 

jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat.  

Berdasarkan hal ini, UMSU menyusun standar pengabdian kepada 

masyarakat. Standar mutu bidang pengabdian pada masyarakat yang telah 

tersusun ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam melaksanakan 

berbagai bentuk aktivitas pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan 

oleh UMSU. 

Standar Pengabdian kepada Masyarakat UMSU merupakan penjabaran dari 

berbagai aspek pengabdian pada masyarakat yang tercantum dalam statuta 

UMSU. Dengan adanya Standar Mutu pengabdian pada masyarakat ini 

diharapkan setiap fakultas dan program studi dan unit lainnya berupaya 

untuk mencapai ataupun melampaui standar tersebut.  

2. Visi, Misi, dan 

TujuanUniversitas 

Muhammadiyah 

Sumatera Utara 

 

a. Visi           

Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam membangun peradaban 

bangsa dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

sumberdaya manusia berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.  

 

b. Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan Al-Islam 

dan Kemuhammadiyahan. 

2. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. 

3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui pemberdayaan 

dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan. 

 

c. Tujuan 

1. Menghasilkan lulusan yang professional, kreatif, inovatif, mandiri 

dan bertanggungjawab. 

2. Mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efektif, efisien, 

transparan, akuntabel dan sustainabel. 

3. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang penelitian. 

4. Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang 

bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan  dan teknologi. 

5. Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional 

maupun internasional. 

6. Membantu mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan mandiri.  
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3. Definisi Istilah 

a. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan sesuatu hal (dapat 

berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau 

yang seharusnya terjadi. 

b. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah standar yang berkaitan 

dengan kriteria, norma ataupun tolok ukur yang digunakan untuk menilai 

pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh UMSU, dosen, 

mahasiswa. 

4.  Isi Standar 

a. Pengabdian   kepada   masyarakat   harus dilakukan dalam    rangka    

pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengimplementasian ilmu pengetahuan 

dalam kehidupan  masyarakat. 

b. Pengabdian masyarakat dilakukan untuk memberi alternatif penyelesaian 

masalah dalam masyarakat. 

c. Pengabdian kepada masyarakat harus dapat memberikan pencerahan 

keilmuan kepada masyarakat. 

d. Pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan peran serta 

mahasiswa. 

e. Setiap Dosen harus berperan serta minimal dalam satu kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat setiap tahun sebagai bagian dari penilaian 

kerja. 

f. UMSU harus menetapkan Pedoman pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan visi dan misi UMSU. 

g. UMSU harus menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak yang 

diarahkan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 

h. UMSU harus mengkoordinasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

yang melibatkan antar disiplin ilmu dan atau antarperguruan tinggi dalam 

dan luar negeri. 

5. Strategi 

Strategi mencapai standar adalah: 

a. Memberi pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat, 

kepada seluruh dosen. 

b. Memberi sosialisasi kegiatan pengabdian masyarakat kepada mahasiswa. 

c. Mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah, swasta dan 

masyarakat.  

6. Indikator 

a. Universitas/fakultas/program studi memiliki dokumen pelaksanaan setiap 

kegiatan pengabdian masyarakat. 

b. Setiap dosen melakukan pengabdian masyarakat satu kali satu semester. 

c. Mahasiswa terlibat dalam setiap kegiatan pengabdian masyrakat. 
d. Universitas/fakultas/program studi bekerja sama dengan pemerintah 

daerah, swasta dan masyarakat. 
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7.  Pihak yang 

bertanggung jawab 

untuk mencapai 

standar 

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar adalah: 

a. Universitas/fakultas/program studi dalam hal perencanaan dan 

pelaksanaan pengabdian masyarakat. 

b. Dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat. 

8. Referensi 

a. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

b. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

c. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

d. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

e. PP No.  66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan. 

f. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Tahun 2010 

g. Statuta UMSU. 

h. Rencana Induk Pengembangan UMSU. 
i. Rencana Strategis UMSU. 

9. Distribusi 

a. Pimpinan Universitas 

b. Pimpinan Program Pascasarjana 

c. Pimpinan Fakultas 

d. Kepala Biro  

e. Ketua Pusat dan Lembaga  

f. Pimpinan Program Studi 

g. Kepala Tata Usaha Fakultas/ Pascasarjana  

10. Verifikasi 

Standar ini disiapkan oleh Pusat Penjaminan Mutu, didiskusikan dalam 

focus group discussion, diperiksa oleh Wakil Rektor I, ditetapkan oleh 

Rektor, dikendalikan oleh Pusat Penjaminan Mutu. 
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  KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kepada Allah swt yang  telah memberi kekuatan, kesehatan dan 

kelapangan waktu kepada kita semua sehingga standar mutu  yang merupakan Standar Sistem 

Informasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) ini dapat tersusun. 

Penyusunan standar ini dimaksudkan untuk pelaksanaan penjaminan mutu sebagaimana 

tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

Proses penyusunan standar ini melalui tahapan yang diawali dalam bentuk draf 

standar, kemudian tahap peninjauan standar berupa pemberian koreksi, saran dan  masukan 

dari segenap unsur terkait. Pada tahap selanjutnya dilakukan diskusi. Berdasarkan hasil 

diskusi tersebut, dilakukan penyempurnaan draf standar untuk selanjutnya ditetapkan sebagai 

standar mutu akademik yang berlaku dalam sistem penjaminan mutu internal di UMSU 

Dengan ditetapkannya standar mutu akademik ini diharapkan dapat memperkuat 

semangat dan komitmen segenap sivitas akademika UMSU untuk membangun dan 

melaksanakan sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas 

bantuan, sumbang saran, masukan dan koreksi yang telah diberikan semua pihak dalam proses 

penyusunan dan penyempurnaan standar mutu akademik ini diucapkan terima kasih.  

 

Medan, 22 Mei   2013 

Rektor, 

 

 

Drs. Agussani, M.AP. 
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HAL PROSES 

1. Pendahuluan 

Informasi dan komunikasi dalam pengelolaan perguruan tinggi merupakan 

salah satu faktor yang sangat menentukan keberadaan perguruan tinggi. 

Kecepatan dalam mengakses  informasi dari  berbagai sumber akan 

membantu perguruan tinggi menentukan berbagai kebijakan dalam 

pengembangan perguruan tinggi. Selain itu  kemampuan perguruan tinggi 

dalam mengolah dan   menyebarkan informasi akan memperlancar berbagai 

kegiatan akademik. 

Memahami akan pentingnya informasi maka perguruan tinggi harus 

membangun sistim informasi untuk berbagai kegiatan akademik. Agar 

terbangunnya sistem informasi yang baik dan  bekerjanya sistem informasi 

dengan lancar maka UMSU menyusun standar sistem informasi. Standar 

sistem Informasi ini menjadi acuan dalam berbagai bentuk aktivitas 

informatika di UMSU.  

Dengan adanya standar sistim informasi ini diharapkan setiap unit di UMSU 

dapat mengakses, mengolah dan menyebarkan informasi sesuai dengan 

sistem informasi yang diterapkan. Semua kegiatan informatika yang 

dilakukan untuk membantu implementasi tridarma perguruan tinggi maupun 

caturdarma perguruan tinggi Muhammadiyah yang mencakup kegiatan 

pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, penanaman 

nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. 

2. Visi, Misi, dan 

TujuanUniversitas 

Muhammadiyah 

Sumatera Utara 

 

a. Visi           

Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam membangun peradaban 

bangsa dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

sumberdaya manusia berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.  

 

b. Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan Al-Islam 

dan Kemuhammadiyahan. 

2. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. 

3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui pemberdayaan 

dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan. 

 

c. Tujuan 

1. Menghasilkan lulusan yang professional, kreatif, inovatif, mandiri 

dan bertanggungjawab. 

2. Mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efektif, efisien, 

transparan, akuntabel dan sustainabel. 

3. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang penelitian. 

4. Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang 

bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan  dan teknologi. 

5. Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional 
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maupun internasional. 

6. Membantu mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan mandiri.   

3. Definisi Istilah 

a. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (berupa 

kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan terjadi atau yang 

seharusnya terjadi. 

b. Standar Sistem Informasi adalah standar yang berkaitan dengan 

prasyarat ataupun kriteria yang dibangun/diciptakan UMSU untuk 

mendukung aplikasi dari sistem informasi dalam kegiatan 

administrasi dan akademik. 

4.  Isi Standar 

a. UMSU memiliki unit yang menangani Pengelolaan Sistem Informasi 

Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (SIM-UMSU) 

yang bekerja secara efektif, efisien. 

b. UMSU memiliki Rencana Pengembangan Sistem Informasi Manajemen  

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (SIM-UMSU), sebagai 

dasar pengembangan sistem informasi manajemen yang terencana, 

berbasis evaluasi diri, unggul, cerdas dan terpercaya.  

c. UMSU memiliki tata kelola dalam menjalankan,  mengendalikan dan 

mengawasi sistem informasi sesuai dengan aturan yang berlaku. 

d. UMSU memiliki sumber daya manusia untuk mengendalikan, 

memelihara, mengembangkan sistim informasi secara efektif dan efisien. 

e. UMSU memiliki perangkat keras dan perangkat lunak sistem informasi 

yang diperlukan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan seluruh 

kegiatan administrasi dan akademik pada setiap unit kerja. 

f. UMSU memiliki perangkat keras dan perangkat lunak untuk 

pengembangan  sistem informasi manajemen Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah (SIM-PTM) yang terintegrasi mencakup SIM Akademik 

(SIMAKAD), SIM Sumber Daya Manusia (SIMPEGDOS), SIM Sarana 

Prasarana (SIMVENTARIS), SIM Kemahasiswaan dan Alumni 

(SIMALUM), SIM Perpustakaan dan Dokumentasi (SISPUSDOK) 

g. UMSU memiliki SIM-UMSU yang mudah diakses oleh civitas 

akademika  dan masyarakat umum. 

h. UMSU memiliki SIM-UMSU yang mampu menjamin keamanan aset 

dan  mengantisipasi tindakan kejahatan dunia maya yang dapat 

merugikan UMSU. 

5. Strategi 

Strategi mencapai standar adalaht: 

a. UMSU membentuk unit khusus yang memiliki tugas dan fungsi 

mengkoordinasikan sistim informasi UMSU. 

b. UMSU memberikan pelatihan bidang informatika secara periodik kepada 

personil yang bertugas menjalankan sistim informasi. 
c. UMSU memberikan pelatihan dan diseminasi SIM-PTM kepada seluruh sivitas 

akademika. 

6. Indikator 

a. UMSU memiliki unit khusus yang  memiliki tugas dan fungsi 

mengkoordinasikan sistem informasi UMSU. 

b. UMSU memiliki perangkat keras dan perangkat lunak sistem informasi 
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yang diperlukan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan seluruh 

kegiatan administrasi dan akademik pada setiap unit kerja. 

c. Terbangunnya berbagai sistem informasi yang mencakup sistem 

informasi manajemen ( SIM)  SIM Akademik, SIM Sumber Daya 

Manusia, SIM Sarana Prasarana, SIM Kemahasiswaan dan Alumni, SIM 

Perpustakaan, dan lain-lain. 

d. UMSU memiliki sistem informasi yang mudah diakses oleh sivitas 

akademika, masyarakat umum serta mampu menjamin keamanan aset 

UMSU dan mampu mengantisipasi tindakan kejahatan dunia maya yang 

dapat merugikan UMSU. 

e. UMSU memiliki sumber daya manusia yang mampu  menangani berbagai 

sistem informasi yang ada. 

7.  Pihak yang 

bertanggung jawab 

untuk mencapai 

standar 

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar  adalah: 

a. Pimpinan UMSU dalam hal membuat berbagai kebijakan tentang 

pembangunan sistem informasi yang berlaku di UMSU. 

b. Unit khusus dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan 

penyempurnaan sistem informasi.   

c. Dosen dalam  menggunakan sistem informasi untuk kegiatan akademik. 

d. Tenaga kependidikan dalam hal menjalankan sistim informasi berbagai 

kegiatan administrasi dan akademik.   

8. Referensi 

a. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

b. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

c. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

d. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

e. PP No.  66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan. 

f. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Tahun 2010 

g. Statuta UMSU. 

h. Rencana Induk Pengembangan UMSU. 

a. Rencana Strategis UMSU.  

9. Distribusi 

a. Pimpinan Universitas 

b. Pimpinan Program Pascasarjana 

c. Pimpinan Fakultas 

d. Kepala Biro  

e. Ketua Pusat dan Lembaga  

f. Pimpinan Program Studi 

g. Kepala Tata Usaha Fakultas/ Pascasarjana 

10. Verifikasi 

Standar ini disiapkan oleh Pusat Penjaminan Mutu, didiskusikan dalam 

focus group discussion, diperiksa oleh Wakil Rektor I, ditetapkan oleh 

Rektor, dikendalikan oleh Pusat Penjaminan Mutu. 
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HAL PROSES

1. Pendahuluan

Untuk  mencapai  visi  dan  misinya,   setiap  perguruan  tinggi  menghadapi
berbagai  hambatan  dan  tantangan,  baik  yang  bersifat  internal  maupun
eksternal.  Kesungguhan  dan  kerja  keras  dari  segenap  sivitas  akademika
menjadi kekuatan dalam mengatasi setiap hambatan dan tantangan yang ada.
Kekuatan  tersebut  akan  menjadi  lebih  efektif  jika  digabung  dengan
kerjasama  antarlembaga.  Berdasarkan  hal  ini  UMSU menjalin  kerjasama
dengan  berbagai  pihak.  Agar  kerjasama tersebut  dapat  terbangun  dengan
baik dan memberi manfaat yang maksimal maka UMSU menyusun Standar
Kerjasama.
Standar kerjasama UMSU merupakan penjabaran dari aspek kerjasama yang
tercantum  dalam  statuta  UMSU.  Dengan  adanya  Standar  kerjasama  ini
diharapkan  setiap  unsur  pelaksana  di  UMSU  yang  menjalin  kerjasama
dengan pihak lain memiliki pedoman yang jelas. Semua kegiatan kerjasama
yang  dilakukan  merupakan  implementasi  tridarma  perguruan  tinggi
sekaligus  caturdarma  perguruan  tinggi  Muhammadiyah  yang  mencakup
kegiatan  pendidikan  dan  pengajaran,  penelitian,  pengabdian  kepada
masyarakat, penanaman nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

2. Visi, Misi, dan 
TujuanUniversitas 
Muhammadiyah 
Sumatera utara

a. . Visi          
Menjadi Perguruan Tinggi  yang unggul dalam membangun peradaban
bangsa  dengan  mengembangkan  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan
sumberdaya manusia berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. 

b. Misi
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan Al-Islam

dan Kemuhammadiyahan.
2. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
3. Melakukan  pengabdian  kepada  masyarakat  melalui  pemberdayaan

dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan
Kemuhammadiyahan.

c. Tujuan
1. Menghasilkan  lulusan  yang  professional,  kreatif,  inovatif,  mandiri

dan bertanggungjawab.
2. Mewujudkan  manajemen  perguruan  tinggi  yang  efektif,  efisien,

transparan, akuntabel dan sustainabel.
3. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang penelitian.
4. Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang

bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan  dan teknologi.
5. Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi  nasional

maupun internasional.
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6. Membantu mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan mandiri. 

3. Definisi Istilah

a. Standar adalah  pernyataan  yang  menggambarkan  suatu  hal  (berupa
kondisi dan keadaan) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya
terjadi.

b. Standar  Kerjasama  adalah  standar  yang  berkaitan  dengan kriteria  dan
manfaat  yang  harus  diperoleh  UMSU  dalam  melakukan  kerjasama
dengan berbagai pihak.

4.  Isi Standar

a. UMSU  memiliki  unit   yang  tugas  dan  fungsinya mengkoordinasikan
kerjasama UMSU dengan berbagai  pihak, baik dalam negeri  maupun luar
negeri. 

b. UMSU menetapkan arah dan kebijakan tentang kerjasama untuk menunjang
kemajuan dan pengembangan UMSU pada saat ini maupun pada masa yang
akan datang.

c. Kerjasama UMSU dengan berbagai pihak diarahkan untuk  mencapai visi misi
dan tujuan UMSU.

d. Kerjasama UMSU dengan berbagai pihak berpedoman pada aturan kerjasama
nasional dan internasional. 

e. Kerjasama  UMSU  dengan  berbagai  pihak  dilaksanakan  sesuai   prinsip
kesetaraan, saling menghormati, dan  saling menguntungkan.

f. Kerjasama UMSU dengan berbagai pihak memiliki tujuan dan jangka waktu
serta bidang kerjasama yang jelas.

g. Kerjasama  UMSU  dengan  berbagai  pihak  harus  mampu meningkatkan
kapasitas dan kinerja UMSU  dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

h. Kerjasama UMSU dengan berbagai pihak diikat dengan perjanjian kerjasama
yang  berupa  kesepakatan  atau  memorandum  of  understanding atau
kesepakatan lain yang disetujui bersama-sama.

i. Penggunaan sumber daya dan dana dalam kerjasama UMSU dengan berbagai
pihak sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan.

j. UMSU harus melakukan evaluasi terhadap kerjasama yang telah dilakukan
dengan berbagai pihak minimal satu kali dalam satu tahun. 

5. Strategi

Strategi mencapai standar adalah adalah:
a. Membentuk  unit  khusus  yang   memiliki  tugas  dan  fungsi

mengkoordinasikan  kerjasama UMSU dengan berbagai  pihak,  baik  dalam
negeri maupun luar negeri.

b. Menindaklanjuti  kerjasama  dengan  melakukan  kegiatan  nyata  yang
dilaksanakan secara bersama dengan mitra.

6. Indikator

a. UMSU  memiliki  unit  khusus  yang   memiliki  tugas  dan  fungsi
mengkoordinasikan  kerjasama UMSU dengan berbagai  pihak,  baik  dalam
negeri maupun luar negeri.

b. UMSU memiliki  perjanjian  kerjasa  sama  dengan  berbagai  pihak  yang
dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang jelas, seperti MoU, MoA dan
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lain-lain.
c. UMSU mendapatkan manfaat dengan adanya kerjasama dengan berbagai

pihak tersebut.

7. Pihak yang 
bertanggung jawab 
untuk mencapai 
Standart Kerjasma 

Pihak  yang  bertanggung  jawab  untuk  mencapai  Standar   Kerjasma
adalah:

a. Pimpinan UMSU dalam hal menjalin, mengembangkan dan  memelihara
kerjasama tersebut.

b. Unit khusus kerjasama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan
pengembangan kerjasama.  

c. Dosen dalam hal membantu kerjasama.
d. Tenaga  kependidikan  dalam  hal  membantu  kelancaran  proses  dan

administrasi kerjasama.

8. Referensi

a. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
c. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
d. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
e. PP No.   66  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan

Pendidikan.
f. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Tahun 2010
g. Statuta UMSU.
h. Rencana Induk Pengembangan UMSU.
a. Rencana Strategis UMSU.

9. Distribusi

a. Pimpinan Universitas
b. Pimpinan Program Pascasarjana
c. Pimpinan Fakultas
d. Kepala Biro 
e. Ketua Pusat dan Lembaga 
f. Pimpinan Program Studi
g. Kepala Tata Usaha Fakultas/ Pascasarjana 

10. Verifikasi
Standar  ini  disiapkan oleh Pusat  Penjaminan  Mutu, didiskusikan  dalam
focus  group  discussion,  diperiksa  oleh  Wakil  Rektor  I,  ditetapkan oleh
Rektor, dikendalikan oleh Pusat Penjaminan Mutu.
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