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Menimbang 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengingat  
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1. bahwa untuk menjamin pelaksanaan mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka dipandang 
perlu menetapkan manual SPMI sebagaimana dimaksud;   

2. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada point a di atas, maka 
perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto; 

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 
4. Peraturan Presiden RI Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan status dari IAIN 

Purwokerto menjadi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto; 
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2021 tentang STATUTA UIN                    

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto; 
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  
Pertama 
 
 
Kedua 
 
 
Ketiga 
 
 
 

: 
: 
 
 
: 
 
 
: 
 
 

 
Menetapkan manual SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri 
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 
 
Ketentuan lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur tersendiri dalam 
keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya. 
 
Keputusan ini berlaku sebagaimana tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila 
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah  sebagaimana 
mestinya. 

 Ditetapkan di 
Pada tanggal 

:  Purwokerto 
:8 Nopember 2021 
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KATA PENGANTAR 

 
Manual Mutu FEBI UIN SAIZU ini dipergunakan untuk mengendalikan pengelolaan 

pendidikan tinggi   bermutu   berstandar   internasional   dan   memenuhi   peraturan pemerintah 

Replik Indonesia, persyaratan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015. Manual Mutu ini 

menjelaskan penjabaran keterkaitan antara struktur organisasi FEBI UIN SAIZU, kebijakan mutu, 

sasaran mutu penyelenggaraan pendidikan dan Sistem Penjaminan Mutu secara internal FEBI 

UIN SAIZU. 

Sistim penjaminan mutu di FEBI UIN SAIZU mengikuti prinsip-prinsip penjaminan mutu di 

tingkat universitas, dimulai sejak berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2015 

FEBI UIN SAIZU menggunakan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) secara internal dengan nama 

Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMA) dengan 10 standar mutu   akademik Dirjen Pendis 

Kementrian Agama. Mulai tahun 2015, sistem penjaminan mutu di FEBI UIN SAIZU menggunakan 

nama Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai yang dicanangkan oleh Lembaga 

Penjaminan Mutu di tingkat universitas. 

Manual mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam disusun oleh Manager Representative 

yang dibantu oleh tim Gugus Jaminan Mutu FEBI UIN SAIZU untuk menjadi acuan bagi 

pelaksanaan penjaminan mutu dan pedoman bagi Jurusan/Program Studi dalam menyusun 

Spesifikasi Program Studi (SP), Kompetensi Lulusan (KL), Standar Oprasional Prosedur (SOP).  

Dalam     penerapan   SPMI,     FEBI UIN SAIZU   memastikan   bahwa     budaya   mutu   

dipahami dan dilaksanakan semua   pihak, serta   dikendalikan.   Dengan   SPMI   ini, FEBI UIN 

SAIZU   akan mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya   

(aspek deduktif), mampu memenuhi kebutuhan/memuaskan stakeholders (aspek induktif) yaitu 

kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan profesional. Penjaminan mutu akademik Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) adalah tanggungjawab seluruh sivitas akademika. Agar arah 

kegiatan penjaminan mutu akademik di FEBI dimengerti oleh semua unit pelaksana kegiatan 

akademik, maka perlu disusun manual mutu akademik yang memuat prinsip-prinsip manajemen 

mutu akademik. 

 
 
 

Purwokerto, 8  November 2023 

 
 
 

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag 
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I. PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar belakang 

Manual mutu ini merupakan dokumen panduan dalam implementasi sistem manajemen 

mutu (SMM) yang harus diacu oleh unit-unit kerja di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri. Manual Mutu ini disusun untuk mengendalikan pengelolaan 

pendidikan tinggi berstandar internasional, memenuhi peraturan pemerintah Replik Indonesia 

dan persyaratan SMM ISO 90001 : 2015 tentang manajemen dan ISO 21001 : 2018 . Implementasi 

manual mutu ini berfokus pada pengelolaan pembelajaran. 

 Sistim penjaminan mutu di FEBI UIN SAIZU mengikuti prinsip-prinsip penjaminan mutu 

di tingkat universitas, dimulai sejak berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 

2015 FEBI UIN SAIZU menggunakan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) secara internal dengan 

nama Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMA) dengan 10 standar mutu   akademik Dirjen 

Pendis Kementrian Agama. Mulai tahun 2015, sistem penjaminan mutu di FEBI UIN SAIZU 

menggunakan nama Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai yang dicanangkan oleh 

Lembaga Penjaminan Mutu di tingkat universitas. Manual mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam disusun oleh Manager Representative yang dibantu oleh tim Gugus Jaminan Mutu FEBI UIN 

SAIZU untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan penjaminan mutu dan pedoman bagi 

Jurusan/Program Studi dalam menyusun Spesifikasi Program Studi (SP), Kompetensi Lulusan 

(KL), Standar Oprasional Prosedur (SOP).  

FEBI UIN SAIZU melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban 

kepada stakeholders untuk mengembangkan mutu pendidikan FEBI UIN SAIZU secara 

berkelanjutan. Dengan demikian, mutu penyelenggaraan pendidikan di FEBI UIN SAIZU diakui 

tidak saja secara internal, namun juga secara eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan 

Tinggi (BANPT). 

Dalam penerapan SPMI, FEBI UIN SAIZU memastikan bahwa budaya mutu dipahami dan 

dilaksanakan semua pihak, serta dikendalikan. Dengan SPMI ini, FEBI UIN SAIZU akan mampu 

menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif) mampu 

memenuhi kebutuhan/memuaskan stakeholders (aspek induktif) yaitu kebutuhan masyarakat, 

dunia kerja dan profesional.  
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1.2. Ruang Lingkup 
 

Ruang lingkup Manual Mutu ini meliputi sistem penjaminan mutu Tri Dharma Perguruan 

Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan meliputi 

jenjang pendidikan studi pada strata 1 (S1) yaitu Prodi Perbankan Syariah, Prodi Ekonomi 

Syariah, dan Prodi MAZAWA. Penelitian meliputi penelitian yang didanai oleh DIPA, Hibah, dan 

kerjasama lembaga dengan pihak ketiga. Pengabdian kepada masyarakat meliputi layanan 

pelatihan, workshop dan kerjasama dengan pihak ketiga lainnya. 

 

1.3. Tujuan Manual Mutu 

Manual mutu ini bertujuan untuk: 
 

1. Menetapkan kegiatan utama (core business) layanan pendidikan di FEBI UIN SAIZU 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindakan perbaikan dalam 

bidang Tridharma perguruan tinggi untuk menjamin adanya perbaikan 

berkelanjutan dalam memenuhi persyaratan pelanggan. 

2. Menjelaskan hungan antara berbagai aktivitas yang terkait dalam proses di atas. 

3. Menjelaskan hungan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan persyaratan 

ISO 90001 : 2015 tentang manajemen dan ISO 21001 : 2018 . 

4. Mencerminkan komitmen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam peningkatan 

mutu secara berkelanjutan dalam bentuk tertulis, sehingga dapat dipahami oleh 

semua pihak yang terlibat dalam proses penyediaan sumber daya manusia di bidang 

bahasa, sastra, dan budaya. 

 

2. LANDASAN MANAJEMEN MUTU 

Rujukan yang digunakan adalah: 
 

1. Undang-undang 1945 pasal 32 tentang pendidikan di Indonesia 

2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional. 

3. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

4. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

5. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan. 
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6. Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Perahan Atas Peraturan 

Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan. 

7. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional, 2008. 

8. Akreditasi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor oleh Badan Akreditasi 

Nasional, 2009. 

9. Statuta UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri,  No. 35 Tahun 2021 

10. Ortaker UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri No.25 Tahun 2021  

 
3. ISTILAH DAN DEFINISI 

a. Sistem Penjaminan Mutu (SPM) adalah sistem untuk menetapkan kebijakan, tujuan 

dan strategi mencapai mutu yang telah ditentukan. 

b. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya 

dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholders, baik 

yang tersurat (dinyatakan dalam kontrak ), maupun tersirat. Pencapaian tujuan ini 

menyangkut aspek masukan, proses dan keluaran dengan memperhatikan nilai dan 

derajad kebaikan, keutamaan dan kesempurnaan (degree of excellence) yang selaras 

dengan rencana strategis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dalam pelaksanaannya 

harus mengacu pada Rencana Strategis FEBI. 

c. Manual Mutu (MM) adalah adalah dokumen yang menjadi panduan implementasi 

manajemen mutu yang isinya berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sistem 

Manajemen Mutu ISO 90001 : 2015 tentang manajemen dan ISO 21001 : 2018  Manual 

Mutu ini berlaku untuk unit pelaksana akademik di lingkungan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam, UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri. 

d. Stakeholders. Secara umum adalah orang perorangan atau badan yang ikut menerima 

atau mendapat layanan pendidikan dan kerjasama. Stakeholders Fakultas dapat 

dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu  Internal  yang terdiri atas Sivitas akademika dan 

Eksternal yang terdiri atas mahasiswa (learners) atau peserta orang tua mahasiswa 

atau lembaga yang mengirim peserta pelatihan; dan pengguna lulusan. 

e. Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi 

yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu 

yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri 

di luar institusi atau program studi yang bersangkutan. 

f. Unit Kerja Penyelenggara Pendidikan Akademik adalah fakultas dan jurusan/ 

program studi atau lembaga selain fakultas dan jurusan/program studi yang 

menyelenggarakan layanan pendidikan atau pelatihan. 

g. Lembaga pendukung adalah lembaga selain fakultas dan jurusan/Program Studi yang 

mendukung terselenggaranya layanan pendidikan atau pelatihan. 

h. Statuta adalah Statuta UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri. 
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i. Hungan hirarki adalah hungan yang didasarkan pada struktur organisasi yang ada. 

j. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif 

pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan 

pendidikan. 

k. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 

l. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi. 

m. Mahasiswa program reguler adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan 

secara penuh waktu (baik kelas pagi, siang, sore, malam), dan di seluruh kampus. 
n. Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan 

mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari PS lain, baik dari dalam PT 

maupun luar PT. 

o. ivitas akademika adalah komunitas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa pada 

perguruan tinggi. 

p. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian 

tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial. 

q. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah 

memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan 

negara maju. 

 

4. SISTEM MANAJEMEN MUTU 

4.1 Sekilas Tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan salah satu Fakultas yang dimiliki IAIN 

Purwokerto, di samping Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan, Fakultas Syari’ah, Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi serta Fakultas Ushuludin, Adab dan Humaniora. Hal ini terjadi setelah 

terjadi proses transformasi STAIN Purwokerto menjadi IAIN Purwokerto ditandai dengan 

diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tanggal 17 

Oktober 2014, kemudian seremonial peresmian transformasi institusi tanggal 19 Desember 

2014. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki jurusan/program studi Ekonomi Syari’ah, 

Perbankan Syari’ah, dan Zakat dan Wakaf. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki 

tanggung jawab untuk menerjemahkan ilmu keislaman dan sosial pada tatanan praktis 

(humanisasi ilmu-ilmu Keislaman). Hal ini mendorong Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

membenahi soft skill mahasiswanya dengan melakukan upaya sistematis praktis dan integrasi 

melalui penguasaan ilmu ekonomi dan bisnis Islam secara teoritis dan praktis. Hal ini bertujuan 

untuk memberikan kontribusi pemikiran serta mampu memberikan problem solving pada 

permasalahan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan. Pendirian Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam tidak dapat dilepaskan dari pesatnya pertumbuhan sektor ekonomi yang berbasis 

syari’ah seperti perbankan syari’ah, asuransisyari’ah (takaful), lembaga keuangan mikro 

syariah, perhotelan, dan bisnis lainnya yang pengelolaannya dilakukan secara syari’ah. Industri 

perbankan syariah yang ditargetkan mencapai marketshare lima persen membuat 

pengembangan pendidikan Ekonomi Islam harus selaras dengan kebutuhan masyarakat. 

Target tersebut harus didukung pula oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas, sehingga 
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diperlukan banyak penambahan SDM baru. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam membuat ajang 

intellectual exercise dan berusaha berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan yang bisa diakses 

secara luas oleh masyarakat dengan menerbitkan jurnal El-Jizya, Mabsya dan Wealth yang 

memfokuskan kajian pada bidang ekonomi syari’ah, keuangan dan perbankan syariah, dan 

manajemen bisnis syariah. Keberadaan 3 jurnal tersebut, diharapkan menjadi eksplorasi dan 

ekspresi akademik bagi sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. 

Saifuddin Zuhri Purwokerto. 

 

Berdasarkan Visi Misi FEBI UIN SAIZU untuk menjadi Fakultas yang bertaraf 

Internasional pada Tahun 2040 maka akan dilakukan upaya pengembangan melalui rencana 

pengembangan 5 tahunan meliputi: 

  Tahap 1 (2021-2025) meningkatkan sumberdaya staf pengajar dan menganalisis 

pembukaan program studi baru, peningkatan sarana dan prasarana dengan tetap 

mengikuti perkembangan kualitas pembelajaran dan penelitian. 

  Tahap 2 (2026-2030) melanjutkan program kualitas pembelajaran dan penelitian 

dengan mengutamakan pengembangan laboratorium dan jaringan internasional baik 

untuk pengembangan staf dan pendidikan. 

  Tahap 3 (2031-2035) melakukan penjajakan pembukaan program internasional dan 

pada akhir tahap ke 3 ini ada program studi di FEBI UIN SAIZU yang telah melakukan 

program secara internasional. 

 
4.2 Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Struktur organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  didasarkan pada PP Nomor 66 

Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, PMA Nomor 34 

Tahun 2021 tentang Statuta UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri dan PMA Nomor 25 Tahun 2021 

Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdiri atas: 

1. Unsur Pimpinan Fakultas: Dekan dan Pembantu Dekan 

2. Senat Fakultas 

3. Unsur Pelaksana Akademik: 

a. Jurusan 

b. Program Studi 

c. Dosen 

4. Unsur Pelaksana Administrasi: 

a. Bagian Tata Usaha 

b. Bagian Akademik 

c. Bagian Umum dan Perlengkapan 

d. Bagian Kemahasiswaan 
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e. Bagian Keuangan dan Kepegawaian 

5. Unsur Pemantau dan Evaluasi: 

 Gugus Kendali Mutu 

6. Unsur Penunjang: 

a. LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) 

b. LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) 

c. UPT Bahasa 

d. Mahad (Penyelenggara Ujian BTA/PPI) 

e. UPT Perpustakaan Tingkat Universitas  

f. POCABI (Pojok Baca FEBI) 

g. Mini Bank in Laboratory (IBIL) 

h. Laboratorium Komputer 

i. POZAWA (Pondok Zakat dan Wakaf) 
 

4.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi 

Tugas Pokok dan Fungsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sesuai dengan SK Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang Organisasi Dan Tata Kerja Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri:  

Pimpinan Fakultas 

a. Pimpinan Fakultas adalah dekan dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 

3(tiga) orang pembantu dekan; 

b. Pembantu Dekan Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut Pembantu Dekan I, 

Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan yang selanjutnya 

disebut Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan, yang 

selanjutnya disebut Pembantu Dekan III. 

c. Pembantu dekan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada dekan. 

d. Apabila dekan berhalangan tidak tetap, maka Pembantu Dekan I bertindak sebagai 

pelaksana harian dekan. 

 
Senat 

1. Senat mempunyai tugas merumuskan dan mengevaluasi kebijakan akademik dan 

non akademik fakultas. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Senat 

mempunyai fungsi; 

a. perumusan kebijakan akademik, baku mutu pendidikan, dan pengembangan 

fakultas; 

b. perumusan kebakan dalam penilaian prestasi akademik, kecakapan, dan etika 

akademik sivitas akademika; 

c. pemberian pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan 
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dan belanja fakultas yang diajukan oleh Dekan; 

d. penilaian pertanggungjawaban anggaran fakultas; 

e. pemberian persetujuan usulan pemberian gelar doktor kehormatan bagi 

seseorang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

f. pemilihan dan pemberian pertimbangan untuk dosen yang mendapat tugas 

tambahan sebagai dekan dan pembantu dekan, ketua dan sekretaris jurusan dan 

Ketua Program Studi. 

g. pemberian pertimbangan untuk dosen yang diusulkan menduduki jabatan 

Lektor Kepala dan Guru Besar. 

 

Unsur Pelaksana Akademik : Jurusan 

1. Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat. 

2. Untuk meaksanakan tugas dan fungsi: 

a. perencanaan kebutuhan, penyeleksian, pembinaan & pengembangan dosen; 

b. pengevaluasian kinerja dan pengusulan kenaikan pangkat/jabatan dosen; 

c. perencanaan daya tampung dan kualifikasi caion mahasiswa; 

d. perencanaan kebutuhan fasilitas pendukung proses pembelajaran; 

e. perencanaan kebutuhan anggaran pelaksanaan akademis; 

f. perencanaan kebutuhan koleksi referensi/pustaka; 

g. perumusan dan evaluasi kualifikasi dan kompetensi Iulusan; 

h. perumusan baku mutu pendidikan program sarjana dan evaluasi dan 

pengembangan kurikulum; 

i. perencanaan, penyelenggaraan, serta pemantauan dan evaluasi proses 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 

j. pengembangan program studi; 

k. pengembangan kerjasama dan jaringan; dan 

l. penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan tahunan jurusan kepada dekan 

 

Laboratorium 

1. Laboratorium mempunyai tugas melakukan kegiatan pengembangan ilmu sebagai 

penunjang pelaksanaan tugas Jurusan/Program Studi; 

2. Laboratorium mempunyai fungsi: . 

a. pengkajian dan pengembangan iImu melalui penelitian dan praktek belajar; 

b. perencanaan kegiatan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan bidang 

keahliannya. 

 
Kelompok Dosen 

1. Kelompok Dosen mempunyai tugas melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan 
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Tinggi sebagai penunjang pelaksanaan tugas jurusan/program studi; 

2. Kelompok Dosen mempunyai fungsi: 

a. pengkajian dan pengembangan RKPS dalam ruang lingkup keilmuan yang 

bersangkutan: 

b. penelitian dan pengembangan bidang ilmu yang menjadi tanggung jawabnya. 
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Unsur Pelaksana Administratif 

Bagian Tata Usaha 

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi pendidikan, 

administrasi umum dan perlengkapan, administrasi kepegawaian dan keuangan, 

serta administrasi kemahasiswaan. 

2. Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 

a. penghimpunan, pengolahan, dan penganalisaan data/informasi yang 

berhungan dengen kegiatan fakultas; 

b. penghimpunan, penelaahan, dan penyebarluasan peraturan perundang- 

undangan yang berhungan dengan kegiatan fakultas; 

c. persiapan pelaksanaan penerimaan tamu pimpinan; 

d. pengurusan penyelenggaraan rapat dinas, upacara resmi, dan pertemuan resmi 

lainnya; 

e. pengolahan penyusunan anggaran dan rencana penggunaan anggaran, 

pelaksanaan anggaran dan monitor pelaksanaan anggaran; 

f. penyusunan kerangka acuan untuk bahan usulan penyusunan anggaran rutin 

dan pembangunan serta penggunaan DIPA/BPOPTN dan 

g. penyusunan laporan kerja bagian tata usaha sesuai dengan hasil yang telah 

dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

 
Sub bagian Akademik 

1. Sub bagian Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik. 

2. Sub bagian Akademik mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program kerja tahunan sbagian akademik; 

b. penghimpunan dan pengklasifikasian data/informasi di bidang kurikulum, 

silabus, dan mahasiswa berikut prestasi belajarnya; 

c. penyusunan jadwal perkuliahan, praktikum, dan ujian; 

d. pemantauan kegiatan registrasi administrasi dan registrasi akademik, 

perkuliahan, ujian semester, ujian skripsi, yudisium; 

e. penyediaan bahan informasi untuk evaluasi studi dan penyelesaian ijazah; 

f. persiapan penyelenggaraan wisuda dan pelepasan alumni; 

g. pemberian layanan teknis administrasi bidang akademik secara cepat, tanggap 

dan ramah; dan 

h. penyusunan laporan kerja sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagal 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 
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Sub bagian Umum dan Perlengkapan 

1. Sub bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan 

urusan ketatausahaan, kerumahtanggan, dan perlengkapan. 

2. Sub bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program kerja tahunan sbagian; 

b. pelaksanaan tata persuratan yang meliputi, pengetikan, penggandaan, ekspedisi, 

dan kearsipan; 

c. pemeliharaan keamanan, kebersihan, dan keindahan ruangan, kantor, halaman, 

fasilitas umum dan taman; 

d. penyimpanan dan pemeliharaan dokumen, surat-menyurat, dan warkat yang 

berhungan dengan kegiatan umum dan perlengkapan; 

e. perencanaan, pengadaan, pendistribusian dan pertanggungjawaban penggunaan 

alat tulis kantor dan alat perlengkapan kantor dan kebutuhan rumah tangga 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

f. pencatatan, pemeliharaan barang inventaris kantor sesuai ketentuan yang 

berlaku, dan pengusulan penghapusan barang inventaris kantor; 

g. pemberian layanan teknis administrasi bidang umum dan perlengkapan secara 

cepat, tanggap dan ramah; dan 

h. penyusunan laporan kerja sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

 

Sub bagian Keuangan dan Kepegawaian 

1. Sub bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 

administrasi keuangan dan kepegawaian. 

2. Sub bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program kerja tahunan sbagian Keuangan dan Kepegawaian; 

b. pengusulan pengadaan, penempatan, pemindahan, dan pengembangan pegawai; 

c. pengurusan pemberian ijin cuti pegawai, perceraian, beristri lebih dari satu, dan 

menjadi anggota partai politik kepada pegawai; 

d. pengarsipan dan pencatatan data kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan 

(DUK) pegawai; 

e. penyimpanan dan pemeliharaan dokumen, surat-menyurat, dan warkat yang 

berhungan dengan kegiatan kepegawaian; 
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f. pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun anggaran serta persiapan 

bahan penyusunan anggaran; 

g. pencatatatan, penverifikasian, pengarsipan setiap dokumen/bukti transaksi 

keuangan; 

h. pelaksanaan pembayaran gaji pegawai dan biaya perjalanan dinas; 

i. pemberian layanan teknis administrasi bidang keuangan dan kepegawaian 

secara cepat, tanggap dan ramah; dan 

j. penyusunan laporan kerja sesual dengan hasil yang telah dicapai sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

 
Sub bagian Kemahasiswaan 

1. Sub bagian Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan 

administrasi           kemahasiswaan. 

2. Sub bagian Kemahasiswaan mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program kerja tahunan sub bagian kemahasiswaan; 

b. penghimpunan, pengolahan, pengklarifikasian, dan penyimpanan 

data/informasi di bidang kemahasiswaan dan alumni; 

c. pelaksanaan kegiatan penalaran , minat bakat, dan kesejahteraan mahasiswa; 

d. pelaksanaan kegiatan pembinaan hungan dengan alumni; 

e. penyimpanan dan pemeliharaan dokumen, surat-menyurat, dan warkat yang 

berhungan dengan kemahasiswaan dan alumni; 

f. pemberian layanan teknis administrasi bidang kemahasiswaan secara cepat, 

tanggap dan ramah; 

g. persiapan dan pengiriman berkas usulan berbagai macam beasiswa, dan 

mendistribusikan kepada mahasiswa yang berhak; dan 

h. penyusunan laporan kerja sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

 
Unsur Penunjang 

• Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas 

mengkoordinasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

dilingkungan fakultas. 

2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai fungsi : 

a. Melaksanakan Penelitian yang Kompetitif-Multidisiplin Berbasis Gender, Moderasi, 

Budaya Lokal, Keindonesiaan dan Perkembangan Global 

b. Mengembangkan Penelitian yang Relevan untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan, 

Kebutuhan Dunia Usaha dan Masyarakat secara Umum. 
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c. Mempublikasikan Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian agar dapat diakses oleh 

Masyarakat, Dunia Usaha, dan Akademisi. 

d. Memperluas Kerjasama dan Kemitraan dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian 

dengan Lembaga tingkat Daerah, Nasional, Regional dan Internasional 

e. Meningkatkan Tata Kelola Jurnal dan Penerbitan secara Professional 

f. Mengembangkan Ekosistem Halal melalui Sosialisasi, Edukasi, Konsultasi, 

Pelatihan dan Riset. 

i. Membuat Sistem Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian Berbasis 

Teknologi Informasi. 

• Lembaga Penjaminan Mutu LPM) 

Tugas LPM adalah Mengordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, 

dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik (Ortaker pasal 59). 

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, LPM menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan. 

b. Pelaksanaan pengembangan mutu akademik. 

c. Pelaksanaan administrasi lembaga. 

• UPT Perpustakaan UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri memiliki fungsi sebagai berikut: 
a. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan berakhlak mulia yang 

mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 

b. Menghasilkan penelitian yang inovatif dan integratif untuk kemajuan ilmu 

pengetahuan dan peradaban; 

c. Terlaksananya pengabdian dan pemberdayaan masyarakat secara transformatif 

berbasis nilai keislaman, lokalitas dan keindonesiaan; 

d. Terlaksananya kerja sama yang produktif dan kolaboratif; 

e. Terwujudnya tata kelola kelembagaan secara profesional berstandar nasional dan 

internasional. 

 

Unsur Pemantauan dan Evaluasi 

Gugus Kendali Mutu/Unit Jaminan Mutu 

 
Gugus Kendali Mutu Fakultas (GKM) bertugas meningkatkan mutu akademik secara 

bertahap dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem penjaminan mutu dan 

melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Fakultas, sehingga tercapai mutu akademik 

yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi 

Fakultas 
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1. Gugus Kendali  Mutu mempunyal fungsi: 
a. Merancang model SPM yang diterapkan di lingkungan Fakultas yang linier 

dengan model SPM di tingkat Universitas 

b. Menyiapkan dan menyusun perangkat dokumen sistem mutu di lingkungan 

Fakultas 

c. Mengawal dan menjamin implementasi SPM di lingkungan Fakultas 

d. Melaksanakan monitoring implementasi SPM di lingkungan Fakultas 

e. Melaksanakan tutorial dan pendampingan bidang SPM di lingkungan Fakultas 

f. Melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan 

g. Memastikan pelaksanaan Audit Mutu Internal di lingkungan Fakultas sesuai 

jadwal di tingkat Universitas 

h. Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Fakultas 

(RTM SPMF) 

i. Melaporkan secara periodik kepada Dekan dan Kepala LPM, kegiatan yang 

terkait dengan implementasi SPM 

Unsur Pelayanan Umum 

UPT Bahasa 

1. UPT Bahasa mempunyai tugas menyelenggaraan layanan pelatihan bahasa                Asing 

(Arab dan Inggris) 

2. Pusat Pelayanan Bahasa mempunyai fungsi : 

a. Pelayanan pelatihan bahasa asing; 

b. Penyelenggaraan uji kompetensi bahasa untuk mahasiswa dan dosen; dan 

c. Pelayanan konsultasi  

 
4.3. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

4.3.1. Visi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mempunyai visi, yaitu “ Unggul, progresif, dan 

integratif dalam pengembangan Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam di Asia Tenggara 

Tahun 2040” 

Misi Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah: 

a. Menyelenggarakan pendidikan ekonomi dan bisnis Islam yang unggul, progresif, dan 
integratif; 

b. Menjadi Research Centre dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam; 

c. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat melalui program kemitraan dan 
kerjasama; 

d. Mencetak lulusan yang mandiri berintegritas dan Islami dengan berbekal ilmu 
pengetahuan, hard dan soft skill; 

e. Menyelenggarakan tata kelola dan pelayanan prima pendidikan tinggi. 
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4.3.2. Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah: 

a. Melahirkan fakultas, jurusan dan program studi yang unggul dan mampu bersaing di 

tingkat nasional dan regional; 

b. Menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif dan profesional di bidang ekonomi dan 

bisnis Islam, perbankan Islam, perzakatan dan perwakafan; 

c. Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan dalam pengetahuan, hard skill dan 

soft skill sesuai dengan tuntutan stakeholder (pengguna lulusan) dan mampu 

berkompetisi di tingkat nasional dan regional; 

d. Menghasilkan iklim akademik yang sinergis dan berkelanjutan dengan sistem 

informasi manajemen berbasis ICT (Information and Communication of Technology); 

e. Melahirkan Sumber Daya Manusia yang berbudaya organisasi dan adaptif terhadap 

perubahan zaman; 

f. Menghasilkan karya ilmiah dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam, perbankan Islam, 

perzakatan dan perwakafan. Yang dipublikasikan dalam jurnal; 

g. Menjadikan FEBI sebagai pusat penelitian bidang ilmu-ilmu ekonomi dan bisnis Islam 

perbankan Islam, perzakatan dan perwakafan; 

h.  Menjadikan lembaga-lembaga nasional dan internasional sebagai mitra kerjasama 

dalam bidang keilmuan dan teknologi yang berimplikasi pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat; 

i. Menjalin kerjasama dengan alumni untuk membentuk jaringan kerjasama dalam 

meningkatkan kualitas outcome; 

j. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemandirian dalam ekonomi dan bisnis Islam 

perbankan Islam, perzakatan dan perwakafan.  

4.4  Sistem Dokumen dan Audit 

Audit mutu dilakukan secara internal dan eksternal berdasarkan dokumen audit mutu. 

Audit internal harus dilaksanakan setidaknya satu kali dalam satu tahun untuk mengukur 

pencapaian persyaratan Sistem Manajemen Mutu (SMM) pada Manual Mutu (MM) dan Standar 

Akademik yang ditetapkan oleh FEBI . Pedoman pelaksanaan audit internal tertuang dalam MP 

Audit Internal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri. Lembaga 

Penjaminan Mutu (LPM) UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri bekerjasama dengan Gugus Kendali Mutu 

FEBI  bertindak sebagai pihak yang melakukan audit internal. Audit eksternal dilaksanakan 

untuk seluruh lembaga dan unit kerja di FEBI  untuk mengukur pemenuhan kriteria SMM ISO 

90001 : 2015 tentang manajemen dan ISO 21001 : 2018  yang dinyatakan dalam perolehan 

sertifikat. Selain itu, PS-PS di lingkungan FEBI  harus diaudit oleh asesor dari BAN-PT untuk 
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menentukan nilai akreditasi PS. Prosedur pengusulan, pelaksanaan dan perolehan akreditasi 

harus mengikuti ketentuan dan memenuhi persyaratan BAN-PT. 

 

5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 

 
5.1. Komitmen Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri mengidentifikasi layanan 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memuaskan kebutuhan dan 

harapan pelanggan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri dan unit 

kerja di lingkungannya mengidentifikasi dan menunjukkan komitmennya pada perbaikan 

berkelanjutan terhadap layanan pendidikan dan sistem manajemen mutu, dengan melakukan 

serangkaian kegiatan meliputi: 

1. Mengangkat Pembantu Dekan 1 sebagai Management Representative (MR) dalam 

menjalankan mutu sehari-hari serta menunjuk tim Gugus Kendali Mutu (GKM) di 

tingkat fakultas dan Unit Jaminan Mutu (UJM) di tingkat jurusan/ program studi; 

2. Menetapkan kebijakan mutu dan memastikan seluruh anggota organisasi 

mengetahui visi, misi dan tugasnya; 

3. Melakukan perencanaan strategis yang memperhatikan tujuan dan sasaran FEBI ; 

4. Mensosialisasikan sistem manajemen mutu di seluruh unit kerja Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam kepada dosen, karyawan, dan mahasiswa. 

5. Menjamin ketersediaan sumber daya manusia dan materi dalam mencapai sasaran 

implementasi Sistem Manajemen Mutu. 

6. Mengukur kinerja organisasi guna memantau pemenuhan kebijakan dan sasaran 

yang ditetapkan. 

7. Melakukan audit internal implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam den mematuhi Audit Internal Mutu (AIM) yang 

dilakukan oleh universitas  melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). 
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5.2 Penetapan Persyaratan Pelanggan & Kepuasan Pelanggan 

Persyaratan pelanggan disesuaikan dengan ketentuan dari UIN Prof.K.H.Saifuddin 

Zuhri, kompetensi lulusan, dan standar mutu. FEBI  menetapkan empat komponen 

pelanggan, yaitu mahasiswa, orang tua/wali mahasiswa, pengguna hasil Tridharma 

(perusahaan/instansi), dan atasan FEBI  (Dekan & Rektor). Adapun persyaratan pelanggan 

adalah sebagai berikut: 

 Mahasiswa, merupakan peserta didik yang penerimaannya mengacu pada persyaratan 

penerimaan mahasiswa UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri. Penerimaan mahasiswa terbagi 

menjadi 3 jalur, yakni (1)SPAN-PTKIN, 2. UM-PTKIN dan (2) jalur mandiri.  

NO JENIS SELEKSI PROGRAM SARJANA (S1) UIN SAIZU PURWOKERTO 
1 SPAN-PTKIN (Seleksi Prestasi Akedemik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 

Negeri) 
2 UM-PTKIN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) 

3 Jalur Mandiri 
 

    Orang tua/wali mahasiswa, adalah mereka yang oleh mahasiswa dinyatakan sebagai 

orang tua atau wali-nya. 

    Pengguna hasil Tridharma (perusahaan/instansi), merupakan pihak pemberi kerja 

lulusan FEBI  yang seleksi penerimaan tenaga kerjanya dilakukan melalui proses dan 

persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh pengguna lulusan dan pengguna hasil 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

  Atasan FEBI , adalah pimpinan FEBI  yang terdiri dari Dekan dan Rektor. 

 
Kewajiban dan aturan sebagai mahasiswa aktif secara detail tercantum dalam Buku 

Pedoman Pendidikan Akademik dan Non–Akademik, serta Manual Prosedur yang terkait. 

Persyaratan pelanggan mahasiswa adalah tercapainya kompetensi utama dan pendukung yang 

sudah dirancang dalam kurikulum berbasis kompetensi (KBK) sesuai Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI), sehingga setelah lulus dapat menjalankan fungsinya sesuai spesifikasi 

profil lulusan. Pelanggan masyarakat umum, pengguna lulusan, orang tua mahasiswa, instansi 

pemerintah, swasta, peneliti lain, industri, masyarakat, Perguruan Tingi lain dan alumni yang 

menggunakan layanan jasa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  didasarkan tingkat kepentingan 

bersama antara para pihak dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  dengan cara: 

(1) Datang langsung ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan mengisi buku tamu, atau 
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(2) Memorandum of Understanding (MoU) atau, 

(3) Kontrak Kerja. 

FEBI terus berusaha meningkatkan mutu layanan dengan langkah nyata untuk 

memenuhi kepuasan mahasiswa, diantaranya dengan cara: 

1. Menyediakan satu orang dosen Pembimbing Akademik bagi setiap mahasiswa 

2. Menyediakan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu 

3. Mengusahakan dan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan 

standar BAN-PT 

4. Menyediakan layanan prima dan melakukan migrasi dari manajemen konvensional 

menuju manajemen berbasis IT. 

5. Mengevaluasi tingkat kepuasan terhadap layanan akademik dan non-akademik 

melalui kuesioner kepada mahasiswa di setiap akhir semester. 

6. Menyediakan layanan complaint untuk menampung keluhan terhadap keseluruhan 

layanan akademik dan non-akademik di FEBI. 

 
Untuk memenuhi kepuasan orang tua/wali mahasiswa, dilakukan dengan 

menginformasikan hasil prestasi belajar mahasiswa (nilai IP dan IPK) secara reguler ke orang 

tua/wali mahasiswa. Evaluasi terhadap kepuasan orang tua/wali mahasiswa dilakukan dengan 

mengadakan dialog dengan orang tua/wali pada acara pertemuan rutin yang diadakan setiap 

tahun khususnya menanggapi mahasiswa yang mengalami beberapa kendalam dalam studinya. 

Dialog bertujuan mendapatkan masukan sebagai bahan untuk meningkatkan kepuasan 

pelayanan kepada orang tua/wali. 

Untuk memenuhi kepuasan pengguna lulusan (perusahaan/instansi), FEBI  melakukan 

pembaruan kurikulum dan silabus secara terus menerus yang berbasis kompetensi sesuai KKNI 

sehingga pengguna lulusan bisa memperoleh lulusan FEBI  yang memiliki keahlian dan kualifikasi 

sesuai dengan yang dibutuhkan. Evaluasi kepuasan pengguna lulusan dilakukan dengan 

melakukan tracer study yang dilakukan oleh fakultas setiap tahun. Untuk memenuhi kepuasan 

pengguna hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan sosialisasi dan 

peningkatan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait. Untuk memenuhi kepuasan atasan , 

dilakukan perbaikan dan perluasan sistem penjaminan mutu, manual prosedur, dan keefektifan 

pengelolaan lembaga secara berkelanjutan. Evaluasi kepuasan pimpinan FEBI  
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dilakukan dengan melaksanakan audit internal dan rapat koordinasi menindaklanjuti hasil 

temuan audit internal. 

 
 

5.3 Kebijakan Mutu 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mempunyai kebijakan mutu sebagai berikut: 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam akan melaksanakan proses belajar mengajar dalam 

rangka menyiapkan sumber daya manusia di ekonomi  yang diterima oleh pengguna. Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam menjamin mutu lulusan sesuai persyaratan dengan cara berupaya 

menjalankan sistem penjaminan mutu secara terus-menerus dan peningkatan mutu secara 

bertahap serta berkelanjutan. Usaha merealisasikan kebijakan di atas dinyatakan dalam dokumen 

Manual Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.  

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  harus menyelaraskan visi  yang dimiliki ke dalam visi 

Program Studi dan unit kerja di bawahnya. Sebagai unit kerja pelaksana akademik , Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam telah mengambil keputusan untuk mengembangkan dan melaksanakan 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang sebagian besar mengadopsi Sistem Manajemen 

Mutu (SMM) ISO 90001 : 2015 tentang manajemen dan ISO 21001 : 2018 . Sistem yang dipakai 

diselaraskan dengan sistem yang telah ditetapkan oleh Universitas. Untuk itu, Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam  bertekad untuk menerapkan SPMI guna memberikan layanan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memuaskan pelanggan utama (mahasiswa, 

masyarakat dan instansi lain) serta memelihara kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui 

pengembangan bertahap serta peningkatan mutu secara berkelanjutan. 

Secara khusus, kebijakan mutu di atas dijabarkan melalui kebijakan-kebijakan di bawah ini: 

1. Mengembangkan SPMI yang terintegrasi dengan SMM ISO 90001 : 2015 tentang 

manajemen dan ISO 21001 : 2018  di bidang akademik dengan dukungan dari 

seluruh personil organisasi, dengan pola kebersamaan yang saling asah dan asuh 

serta didasari oleh nilai-nilai dasar akhlak mulia yaitu: amanah, kredibel, dan 

akuntabel. 

2. Bersikap tanggap terhadap perahan dalam sistem penyelenggaraan kegiatan 

akademik pendidikan tinggi dengan tetap mempertahankan konsistensi mutu 

produk dan layanan melalui SMM. 
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3. Manajemen, semua anggota dan staf administratif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  

sepakat untuk memenuhi standar mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

masing- masing, sebagai kontribusi untuk mendukung hungan kerja yang sehat. 

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan bagi 

manajemen, semua anggota, staf administratif dan personil pendukung keseluruhan 

proses sehingga setiap pihak dapat melakukan tugas dengan pengetahuan dan 

keterampilan yang memadai. 

5. Mengkaji efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi sehingga Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam  dapat mendukung peningkatan pencapaian sasaran mutu . 

 
 

5.4 Perencanaan Sistem Manajemen Mutu 

Perencanaan sistem mutu dimulai dari dokumen Visi dan Misi. Untuk mencapai Visi dan 

Misi tersebut maka disusunlah dokumen Rencana Strategis (Renstra), Program Kerja (Proker), 

Pedoman Pendidikan, Manual Mutu, Standar Mutu Fakultas, Standar Oprasional Prosedur (SOP), 

dan dokumen pendukung lainnya. 

Standar Mutu Fakultas disusun berdasarkan standar Badan Akreditasi Nasional 

Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan maksud untuk menjamin mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. 

 

5.5 Sasaran Mutu 

Sasaran Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mengikuti Sasaran Mutu yang telah 

ditetapkan oleh Universitas: 

1. Menjamin bahwa akreditasi Program Studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

minimal mendapatkan nilai A. 

Usaha ini dilakukan dengan cara mempersiapkan setiap Prodi untuk memenuhi 

persyaratan nilai tertinggi untuk masing-masing butir penilaian akreditasi. Selain 

itu, Fakultas selalu berkoordinasi dengan tim GKM dan LPM sebagai pendamping 

proses akreditasi PS. 

2. Memastikan bahwa kepatuhan terhadap setiap Audit Mutu Internal (AMI) minimal 

adalah 80%. 

Hasil AMI selalu disosialisasikan kepada semua civitas akademika FEBI dan secara 

bersama melakukan perbaikan terhadap temuan dan melakukan monitoring 

terhadap kepatuhan. 

3. Mempertahankan sertifikasi ISO 9001: 2015. 
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Usaha yang dilakukan adalah memaksimalkan kepatuhan terhadap hasil AMI yang 

merupakan roadmap yang diterapkan universitas sesuai standar ISO 9001: 2015. 

4. Menjamin kepuasan pelanggan dalam layanan pendidikan minimal sebesar 70%. 

Meningkatkan usaha penyediaan layanan prima dengan mempertimbangkan semua 

masukan dari elemen civitas akademika,  terutama mahasiswa,  merupakan cara 

yang ditempuh untuk mencapai target ini. 

Perencanaan Standar Mutu Fakultas dilakukan dengan mengikuti rencana 

pengembangan lima tahunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mengacu pada Renstra dan 

Renop FEBI. 

 

5.6 Program kerja 

Pogram kerja dan sasaran mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  dituangkan dalam 

Renstra FEBI  2023-2025 yang di dalamnya terdapat deskripsi tentang indikator kinerja sebagai 

sasaran mutu, Program Kerja Dekan FEBI  2023-2025. 

Untuk merealisasikan Visi, Misi, Tujuan dan menjalankan program kerja guna mencapai 

sasaran mutu maka di setiap tahapan dilakukan proses untuk memenuhi standar mutu dengan 

cara perbaikan berkelanjutan/continous improvement (PDCA = Plan, Do, Check, Act), 

menggunakan manajemen berbasis proses.  

 

5.7. Tanggung Jawab, Wewenang, dan Komunikasi 

Sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja FEBI , tanggung jawab dan wewenang 

dari masing-masing pihak telah dinyatakan dengan jelas. Selain itu, dalam menjalankan sistem 

penjaminan mutu di tingkat FEBI , telah diangkat WD I sebagai Management Representative (MR) 

yang memiliki tugas dan wewenang mewakili Dekan FEBI  untuk menjamin pelaksanaan aktivitas 

penjaminan mutu secara berkelanjutan dengan dibantu oleh tim GKM. 

MR harus mengembangkan keahlian dalam berkomunikasi dan membina hungan antar 

personel, serta mengerti tentang SMM ISO 90001 : 2015 tentang manajemen dan ISO 21001 : 

2018  dan standar akreditasi BAN-PT, prinsip perbaikan berkelanjutan dan juga persyaratan 

pelanggan. Persyaratan pelanggan bagi S1 sesuai dengan ketetapan di tingkat Universitas. Selain 

itu, MR juga harus bersedia memberi 
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saran/konsultasi mengenai implementasi standar. Komunikasi antara Dekan, MR dan tim GJM 

dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Komunikasi dengan stakeholders dilakukan 

melalui papan pengumuman, surat, dialog, dan website. 

Di samping itu perlu dilakukan komunikasi internal di lingkungan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam, yang meliputi: 

   Dekan, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi harus menetapkan dan melaksanakan 

proses yang efektif untuk mengkomunikasikan seluruh isu terkait kinerja sistem 

manajemen mutu, seperti kebijakan mutu, persyaratan, sasaran dan pencapaian 

mutu. 

   Penyediaan informasi tersebut harus membantu dalam peningkatan kinerja sistem 

manajemen mutu, yang secara langsung melibatkan anggota organisasi dalam 

pencapaiannya. Pimpinan harus mendorong secara aktif komunikasi umpan-balik 

sebagai bentuk keterlibatan anggota organisasi. 

   Pimpinan (Dekan, Kajur dan Ketua Program Studi) harus memastikan terjalinnya 

komunikasi yang baik antar tingkat organisasi, serta antar bidang dan jurusan yang 

berbeda. 

 

5.8. Tinjauan Manajemen 

   Unit kerja harus melaksanakan tinjauan sistem manajemen mutu secara periodik, 

berdasarkan kebutuhan organisasi, untuk menilai keefektifan sistem manajemen 

mutu dalam pemenuhan persyaratan sasaran mutu dan kepuasan pelanggan. 

Keluaran tinjauan harus berupa data yang berguna dalam perencanaan strategis 

untuk mendukung peningkatan kinerja sistem manajemen mutu. 

   Rekaman tinjauan manajemen harus dipelihara. 
 

   Setiap unit kerja melaksanakan tinjauan manajemen setidaknya sekali dalam satu 

tahun. 

   Tinjauan manajemen meliputi evaluasi periodik dan terjadwal terhadap program 

kerja dan capaian sasaran mutu, kepuasan pelanggan, tindak lanjut temuan audit 

internal dan ISO 90001 : 2015 tentang manajemen dan ISO 21001 : 2018 , serta 

Continual Improvement. 

   Sebagai hasil tinjauan sistem manajemen mutu, pimpinan (Dekan, Kajur dan Ketua 

Program Studi) harus melaksanakan tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja SMM 

dan prosesnya. 
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   Keluaran tinjauan SMM harus direkam dan dikomunikasikan kepada seluruh 

anggota organisasi. 

 

6. PENGELOLAAN SUMBER DAYA 
 

6.1. Penyediaan Sumberdaya 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menjamin bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk 

mendukung proses bisnis dalam penyediaan jasa layanan pendidikan sumber daya manusia di 

bidang bahasa, sastra, dan budaya tersedia sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar sistem 

penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik, Visi dan Misi dapat tercapai, dan kepuasan 

pelanggan bisa terpenuhi. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mewujudkan hal 

tersebut adalah: 

a. Menetapkan masukan (input) untuk mendeteksi kebutuhan sumber daya; 

b. Menyusun rencana kebutuhan sumber daya untuk jangka pendek, menengah dan 

panjang; 

c. Melakukan tindak lanjut verifikasi dan penilaian tugas; 

d. Menyediakan sumber daya yang mampu berkomunikasi secara efektif dengan dosen, 

tenaga kependidikan dan mahasiswa, untuk memelihara dan meningkatkan 

keefektifan SMM dan untuk memastikan bahwa kebutuhan pelanggan terpenuhi. 

 

6.2. Sumber Daya Manusia 

Seiring dengan misi UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri untuk menjadi Universitas berstandar 

internasional dimana salah satu kriterianya adalah kualifikasi staf pengajar, FEBI dituntut untuk 

segera meningkatkan profesionalisme tenaga edukatif dan pejabat struktural dengan mengacu 

pada Statuta UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri. Fakultas harus menyediakan dosen dengan kualifikasi 

minimal S2 serta tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal D3/sederajat, yang kompeten 

sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya. 

Fakultas juga harus melaksanakan tindakan yang sistematis untuk membandingkan 

kebutuhan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai tuntutan/kebutuhan kurikulum 

dan persyaratan yang ditetapkan. Data dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan 

masing-masing PS di lingkungan FEBI, berdasarkan jabatan fungsional dan pendidikan tertinggi. 

Berdasar data tersebut FEBI terus melakukan usaha untuk meningkatkan kualitas tenaga 

dosen sesuai kompetensi yang dibutuhkan dan memfasilitasi pengurusan kepangkatan dosen. 
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Wujud dari komitmen peningkatan kualitas dosen ini adalah: (1) mendorong dan memfasilitasi 

dosen untuk mengikuti training, pelatihan, atau seminar; (2) mendorong dan memfasilitasi dosen 

untuk studi lanjut; (3) memberi fasilitas bagi dosen untuk melakukan penelitian, pengabdian dan 

menulis karya ilmiah yang diplikasikan dalam jurnal nasional/internasional. Usaha tersebut 

diharapkan mampu memenuhi kebutuhan fakultas akan tenaga dosen yang kompeten dan selalu 

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. 

 

Pengembangan SDM secara umum mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS), 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2009 tentang dosen, Peraturan Menteri Kementerian 

Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang 

Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen. 

 

6.3. Sarana Prasarana dan Lingkungan Kerja (Kampus) 

Fakultas harus mengidentifikasi sarana prasarana, lingkungan dan peralatan yang 

diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. Fakultas juga menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk pelaksanaan, 

pembelian, penerimaan, penyimpanan, perlindungan, pemasangan, penggunaan dan 

pemeliharaan. 

Fakultas harus menentukan program perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan sarana 

prasarana, dan analisis resiko terkait dengan keamanan, keselamatan dan kebersihan. Terkait 

pelaksanaan PBM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terus berusaha meningkatkan mutu 

layanan pendidikan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Penyediaan 

sarana prasarana disesuaikan dengan program pendidikan yang telah dirancang, yaitu 

menggunakan sistem kurikulum berbasis kompetensi sesuai KKNI, dimana dituntut penyediaan 

ruang yang memadai untuk sistem pembelajaran student-centered learning dan problem-based 

learning. Hal ini telah diimplementasikan dengan melaksanakan proses pembangunan gedung 

baru. Pembangunan gedung baru ini juga akan meningkatkan kinerja staf dosen dan karyawan 

karena akan meningkatkan suasana kerja yang lebih kondusif. 
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6.4. Lingkungan kampus dan Suasana Akademik 

Penyediaan layanan pendidikan termasuk menciptakan dan memelihara suasana yang 

kondusif untuk lingkungan belajar dan penelitian yang memenuhi persyaratan pelanggan. 

Fakultas dan Jurusan/Program Studi harus menyediakan bukti bahwa lingkungan kerja dan 

suasana kampus dievaluasi secara periodik, serta menyediakan bukti tindak lanjut dari evaluasi. 

Hasil evaluasi ini harus dijadikan materi dalam tinjauan manajemen dan menjadi bagian penting 

dalam peningkatan secara berkesinambungan. 

FEBI memiliki mekanisme pengembangan suasana akademik dengan aspek yang telah 

memenuhi standar, yaitu efektifitas program bimbingan, konseling, bantuan konsultasi harus 

memadai bagi mahasiswa, komunikasi dua arah, partisipasi aktif mahasiswa terhadap akademik 

maupun kehidupan sosialnya. 

Implementasi kebijakan di atas antara lain: (1) Pertemuan penasehat akademik- 

mahasiswa untuk konsultasi akademik (bimbingan konseling) dilakukan setiap menjelang awal 

semester, pada tengah semester, dan menjelang akhir semester, (2) Penyediaan ruangan 

komputer dan fasilitas internet serta hotspot bagi kegiatan dosen dan mahasiswa untuk 

kebutuhan pelayanan akademik. (3) Mensyaratkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan 

seminar proposal skripsi. 

 

7. REALISASI LAYANAN PENDIDIKAN 
 

7.1. Perencanaan Program Layanan Tridharma Perguruan Tinggi 

Fakultas harus merencanakan program layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat, termasuk desain dan pengembangan metode layanan. Layanan pendidikan 

meliputi Layanan Akademik dan Non Akademik. 

7.1.1. Pendidikan/Pengajaran 

   Fakultas merencanakan tinjauan dan pengembangan kurikulum, penilaian 

dan tindak lanjut pengajaran secara periodik. 

 Proses realisasi pendidikan harus meningkatkan kompetensi pada diri mahasiswa 

sehingga mengarah pada spesifikasi kompetensi lulusan yang dijanjikan pada 

aktivitas pendidikan tercantum dalam kurikulum (Lihat Pedoman Akademik). Proses 

Belajar Mengajar (PBM) yang harus terkontrol meliputi analisis kebutuhan, 

rancangan, pengembangan, sosialisasi prosedur dan instruksi pembelajaran, serta 

pengukuran hasil belajar. Metode pengendalian proses belajar mengajar merupakan 

bagian tinjauan manajemen untuk menjamin tercapainya sasaran mutu. Perahan 

metode pengendalian proses tersebut harus didokumentasikan, dievaluasi, dan 

diverifikasi secara efektif.Realisasi layanan pendidikan diatur kemudian dalam SOP 

layanan bidang akademik.  
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7.1.2. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

   Fakultas harus merencanakan program penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, termasuk diseminasi dan plikasi hasil penelitian. Selain itu, Fakultas juga 

merencanakan pengembangan, tinjauan dan pembaruan payung , roadmap , penilaian 

dan tindak lanjut kegiatan , layanan pendukung, alokasi sumber daya (6.1)., kriteria 

evaluasi, dan prosedur peningkatan untuk mencapai sasaran penelitian dan 

pengabdian masyarakat yang diinginkan. 

   Realisasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus meningkatkan 

kompetensi civitas akademika dan menghasilkan output berupa plikasi ilmiah dan 

buku ajar. Proses Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus dikendalikan 

meliputi analisis kebutuhan; desain, pengembangan dan pengkomunikasian prosedur 

atau instruksi; dan pengukuran outcomes. Metode pengendalian harus merupakan 

bagian tinjauan manajemen untuk menjamin pemenuhan spesifikasi prosedur atau 

instruksi, metode pengendalian konsisten dengan praktek mutu yang diterima. 

Perahan metode pengendalian proses-proses utama tersebut harus 

didokumentasikan dan prosedur atau instruksi harus dievaluasi sebelum perahan 

dilakukan. Pemantauan harus dilakukan untuk verifikasi bahwa metode pengendalian 

telah efektif dan rekaman harus dipelihara. 

 

7.2. Proses terkait mahasiswa 

Fakultas harus memberi kesempatan pada mahasiswa untuk belajar dan mempraktikkan 

hasil pembelajaran. Proses belajar mengajar dilakukan di ruang kelas dan laboratorium yang ada 

di lingkungan FEBI UIN SAIZU melalui kegiatan perkuliahan, tutorial, dan praktikum minimal 

meliputi hal-hal sebagai berikut : 

a. Fasilitas aman, sehat, dan bersih. 

b. Komunikasi dua arah yang responsif antara mahasiswa dan staff pendukung 

akademik. 

c. Pelayanan mencerminkan motto pelayanan prima FEBI. 

d. Kegiatan-kegiatan layanan dilaksanakan oleh staf pendukung akademin yang sesuai 

dengan kualifikasinya. 

 
7.2.1. Penentuan persyaratan terkait layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat dan kegiatan penunjang. 

   Persyaratan pendidikan secara umum nampak pada perilaku pemenuhan kebutuhan 

akademik, profesional dan masyarakat. 

   Persyaratan spesifik mahasiswa tercantum dalam rencana studi yang sesuai dengan 
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kurikulum dalam pedoman akademik. 

   Persyaratan terkait layanan juga mencakup persyaratan yang ditetapkan oleh fakultas 

dalam memberikan layanan pendidikan kepada mahasiswa.  

7.2.2. Tinjauan persyaratan terkait Proses Belajar Mengajar (PBM) 
 

Fakultas meninjau persyaratan terkait layanan proses belajar mengajar untuk 

memastikan bahwa: 

   Persyaratan mutu penyelenggaraan proses belajar mengajar telah ditetapkan. Adapun 

persyaratan proses belajar mengajar yang ditetapkan adalah adanya dosen, jumlah 

mahasiswa yang memadai, jadwal perkuliahan  yang mendukung proses belajar 

mengajar. 

   Memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 
 Rekaman tinjauan persyaratan pengajaran ini harus dikendalikan. 
  

7.2.3. Komunikasi Mahasiswa 
 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  harus menentukan dan menerapkan pengaturan yang 

efektif dalam berkomunikasi dengan mahasiswa yang terkait dengan: informasi program 

pendidikan, rencana pengajaran termasuk kurikulum, umpan balik PBM, dan keluhan mahasiswa. 

Proses komunikasi dan pemberian informasi, dilakukan melalui beberapa media, baik media 

cetak, papan pengumuman, maupun media digital. 

Peraturan layanan pendidikan didasarkan atas Buku Pedoman Pendidikan UIN 

Prof.K.H.Saifuddin Zuhri dan Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

Sedangkan peraturan lain dijelaskan dalam ketentuan di tingkat Fakultas yang diwujudkan dalam 

berbagai Manual Prosedur. 

 

7.3. Desain dan Pengembangan Kurikulum 

7.3.1. Perencanaan kurikulum 
 

   Dekan harus mempertimbangkan desain dan pengembangan kurikulum untuk 

kepentingan stakeholders. 

   Kegiatan pengendalian desain harus sesuai dengan maksud dan durasi layanan 

pendidikan. 

   Prosedur harus memastikan bahwa instructional   material sesuai dengan 

persyaratan instruksi. 

   Analisis kebutuhan harus mencakup keefektifan sistem dan capaian mahasiswa. 

   Analisis kebutuhan harus mencakup persyaratan kinerja potensial dan aktual untuk 

menentukan : 

o Peningkatan kompetensi mahasiswa; 

o Efektifitas instruksi 
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   Analisis tersebut harus menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam proses 

tinjauan instruksi (instructional review). 

   Laporan analisis kebutuhan harus menyediakan masukan untuk proses desain 

instruksi, menggambarkan hasil analisis kebutuhan dan menyatakan tujuan akhir 

untuk desain. 

7.3.2. Masukan desain dan Pengembangan 

Unit Kerja Pelaksana Akademik FEBI  harus mengidentifikasi masukan untuk desain 

kurikulum dan rekaman masukan baik yang berasal dari dosen, mahasiswa, alumni dan pengguna 

lulusan. Perancangan dan pengembangan kurikulum dilakukan melalui forum pertemuan alumni, 

lokakarya, pertemuan khusus, atau melalui tracer study. 

 
7.3.3. Output desain dan pengembangan 

 

Output desain dan pengembangan harus mencakup keahlian dan pengetahuan yang 

dipersyaratkan pengguna lulusan, strategi instruksi dan evaluasi kinerja. Hal ini diwujudkan 

dalam bentuk penguasaan mata kuliah. Pemantauan dan pengukuran penguasaan mata kuliah 

dilakukan melalui proses evaluasi belajar. 

7.3.4. Tinjauan desain dan pengembangan 
 

Setiap tahapan evaluasi, pengembangan kurikulum yang telah diidentifikasikan hasil 

rancangannya harus meninjau hasil desain dan pengembangan terhadap persyaratan yang diacu 

(misalnya, profil profesi, sertifikasi kompetensi). 

 

7.3.5. Verifikasi desain dan pengembangan 
 

Verifikasi desain kurikulum dilakukan dalam beberapa tahap sesuai dengan rencana 

desain dan pengembangan. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan secara internal oleh ahli. Tahap 

keluaran desain dan pengembangan sebaiknya sesuai dengan spesifikasi masukan desain dan 

pengembangan. Semua rekaman hasil verifikasi dan setiap tindakan harus dikendalikan. 

7.3.6. Validasi desain dan pengembangan 
 

Proses ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa karakteristik layanan pendidikan 

yang direncanakan terpenuhi oleh desain kurikulum dan silabus yang dihasilkan. Secara umum, 

validasi harus dilakukan pada tahap desain akhir. Akreditasi dan sertifikasi merupakan metode 

validasi yang diterima. Rekaman keluaran dan tindakan validasi harus dikendalikan. 

7.3.7. Pengendalian perahan desain dan kurikulum 
 

Perahan dan evaluasi kurikulum dan silabus dilakukan secara periodik sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perahan tersebut sebaiknya diidentifikasi, 

didokumentasikan, disahkan dan dikomunikasikan. Revisi kurikulum sebaiknya mencakup 

evaluasi efektif pada keseluruhan kurikulum.  
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7.4. Ketentuan Layanan Pendidikan 

7.5.1   Pengendalian ketentuan 
 

   Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  sebagai penyelenggara pendidikan harus 

mengidentifikasi keseluruhan topik dan tema mata kuliah yang diajarkan, dan metode 

prosedur/instruksi yang diterima. 

   Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  sebagai penyelenggara pendidikan juga 

menetapkan berbagai ukuran yang diterima untuk menentukan pemenuhan sasaran 

pengajaran. 

   Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  sebagai penyelenggara pendidikan harus 

memastikan pengendalian proses penyediaan jasa dan layanan lainnya serta 

penyediaan informasi layanan Tridharma Perguruan Tinggi, metode 

prosedur/instruksi yang diperlukan, fasilitas yang diberikan, kegiataan pemantauan 

dan evaluasi pengukuran keberhasilan, atau proses penyerahan jasa layanan lainnya. 

7.5.2. Validasi proses 
 

Setiap proses layanan pendidikan senantiasa direncanakan, dikontrol dan dievaluasi 

tingkat keberhasilannya. FEBI  melakukan validasi setelah ada klarifikasi penyediaan layanan 

oleh unit terkait. Pengaturan penyediaan layanan pendidikan dijelaskan secara rinci dalam 

dokumen Pedoman Akademik FEBI . 

7.5.3. Identifikasi dan ketertelusuran 
 

FEBI  harus mengendalikan dan merekam identifikasi layanan pendidikan. Hal ini 

dilakukan untuk menjamin kesesuaian jasa layanan yang dihasilkan. Ketidaksesuaian direkam 

dan dilaporkan kepada pimpinan. Untuk memudahkan identifikasi dan ketelusuran informasi 

yang relevan, FEBI  melakukan Sistem Penjaminan Mutu yang umumnya memiliki koding untuk 

dokumen. Dokumen disusun dan diurutkan dari dokumen fakultas (visi misi, rencana strategis, 

program kerja dekan dan pedoman pendidikan); dokumen mutu (manual mutu, standar mutu, 

manual prosedur dan instruksi kerja) serta dokumen pendukung lainnya. 

7.5.4   Properti Pelanggan 
 

    Dalam organisasi pendidikan, properti milik mahasiswa adalah properti yang 

diberikan pada saat pendaftaran masuk atau pendaftaran ulang dan selama 

pemberian layanan pendidikan. 
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    Properti milik mahasiswa mencakup antara lain buku pedoman akademik, buku 

ajar, buku kendali, KHS/KRS, KTM, Almamater, dan lain-lain. 

    Apabila ada properti mahasiswa yang hilang, harus dilaporkan kepada petugas 

keamanan. 

7.5.5. Preservasi 
 

FEBI  sebagai penyelenggara pendidikan harus mempertimbangkan dokumen akademik 

yang disimpan seperti RPS, kurikulum, dan materi dalam bentuk cetak atau elektronik (buku, 

modul/diktat kuliah, kaset video, program komputer) secara padu. Preservasi dokumen tersebut 

dilakukan dalam bentuk soft copy maupun hard copy. 

 

7.5. Pengendalian Alat Pemantauan dan Pengukuran 

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja, FEBI  telah menetapkan 

instrumen penilaian (assessment). Pemantauan dan pengukuran harus dilakukan dalam rangka 

menjamin kesesuaian antara program kerja unit kerja dan Rencana Strategis dan target yang 

dicapai. Dalam bidang pendidikan, pemantauan dan pengukuran mencakup semua aspek mulai 

dari masukan-proses-keluaran. Misalnya untuk unit kerja pelaksana akademik, pemantauan dan 

pengukuran kepada mahasiswa dalam menjamin kualitas kompetensi lulusan dilakukan dengan 

evaluasi kuliah (kuis, presentasi, tugas, ujian akhir semester), ujian skripsi, serta evaluasi lain. 

FEBI  menetapkan instrumen dan menjamin proses untuk memastikan bahwa kuesioner 

penilaian kerja diberikan secara konsisten, aman dan hasilnya valid. Apabila instrumen 

ditemukan tidak valid, fakultas atau unit kerja yang bersangkutan melakukan klarifikasi dan 

merekam tindakan perbaikan. Semua hasil penilaian dan pengukuran kinerja direkam dan 

dikendalikan. 

 
 

8. PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENINGKATAN MUTU 
 

8.1. Panduan Umum 

Manual mutu FEBI berfungsi sebagai pedoman standar layanan pendidikan sebagai 

wujud tanggung jawab seluruh jajaran institusi dalam menyediakan layanan terbaik bagi 

stakeholders. Komitmen FEBI dalam peningkatan kualitas pendidikan dan layanan pendidikan 

tercermin dalam Visi dan Misi fakultas yang diwujudkan secara lebih nyata dalam Rencana 

Strategis dan Program Kerja Fakultas yang kesemuanya akan dievaluasi secara menyeluruh 

dalam Audit Mutu Internal (AMI) yang memakai Standar Mutu sebagai tolok ukur analisis dan 

perbaikan kinerja fakultas. 
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8.2. Pemantauan dan Pengukuran 

8.2.1. Kepuasan pelanggan 

Seluruh kegiatan pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan mengacu pada standar 

mutu yang telah ditetapkan. Pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan dapat dilakukan 

melalui hasil kuesioner. Kuesioner meliputi kuesioner kinerja dosen yang mencakup teknis 

pengajaran, hungan dosen dan mahasiswa, serta profesionalitas. Kuesioner kedua adalah 

kuesioner kinerja layanan pendidikan di FEBI yang mencakup bagian pengajaran dan sarana 

prasarana. 

Fakultas menetapkan persepsi mahasisiswa tentang tingkat dimana layanan yang 

diberikan memenuhi harapannya. Data tren kepuasan pelanggan sebaiknya didukung oleh bukti 

obyektif. Fakultas, Jurusan, dan Program Studi mendiskusikan dengan pelanggan tentang 

persepsi kepuasannya.  

 
8.2.2. Audit Internal 

 
   FEBI  melaksanakan audit internal berdasarkan program audit internal untuk menilai 

kinerja sistem manajemen mutu dan proses belajar mengajar. Audit internal 

dilakukan untuk memberikan masukan kepada bagian yang terkait agar dapat 

dilakukan perbaikan. 

   FEBI  mendokumentasikan laporan akhir audit internal. Umpan balik dari hasil audit 

digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan untuk tindakan korektif dan 

pencegahan. 

   Rekaman audit internal dikendalikan. 

8.2.3 Pemantauan dan pengukuran proses 

   FEBI  mengukur dan memantau kinerja dan keefektifan proses yang digunakan untuk 

mengelola dan menyampaikan layanan. Pengukuran proses layanan inti dan 

penunjang dilakukan pada tahap yang sesuai selama realisasi proses. 

   FEBI  mendokumentasikan metode yang digunakan untuk mengukur kinerja dan 

keefektifan proses. 

8.2.4 Pemantauan dan Pengukuran Layanan Pendidikan 

   FEBI UIN SAIZU yang memberikan layanan pendidikan (termasuk memberikan 

pelatihan) harus menetapkan dan menggunakan metode untuk pemantauan dan 

pengukuran layanan pendidikan sesuai interval yang direncanakan. Proses 

pemantauan dan pengukuran layanan pendidikan dilakukan untuk memenuhi 

persyaratan desain yang ditetapkan oleh peraturan, perundang-undangan, dan 

akreditasi yang berlaku. 

   FEBI  melakukan pengukuran kemajuan pemenuhan persyaratan kurikulum untuk 
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berbagai ragam pendidikan/pelatihan. 

   Hasil proses evaluasi layanan pendidikan harus direkam dan digunakan untuk 

menunjukkan tingkat ketercapaian proses pengajaran sesuai dengan sasaran yang 

direncanakan. Pengendalian dokumen dan rekaman mengacu pada Manual Prosedur 

Pengendalian dokumen. 

 

8.3. Analisis Data 
 
 

   FEBI  menganalisis data dan informasi yang dikumpulkan, dan digunakan sebagai 

dasar di dalam proses pengambilan setiap keputusan/kebijakan. 

 Data tersebut sebaiknya digunakan untuk mendukung perbaikan berkesinambungan 

(Continous Improvement) melalui tindakan perbaikan, dan juga tindakan korektif dan 

pencegahan. 

   Metode statistik sebaiknya diterapkan untuk menganalisis setiap aspek sistem 

manajemen mutu. Analisis statistik untuk berbagai ukuran seperti indikator kinerja, 

angka drop out, rekaman capaian, kepuasan pelanggan, dan analisis kecenderungan 

dapat menjamin efektifitas pengendalian proses yang merupakan bagian dari sistem 

manajemen mutu. 

    Pengukuran dan evaluasi sebaiknya terus menerus dan dinyatakan dalam manual 

prosedur atau instruksi kerja. Lembaga atau unit kerja harus menganalisa data dari 

berbagai sumber untuk membandingkan kinerja sistem manajemen mutu dan proses 

pendidikan dalam rangka perbaikan. 

 

8.4. Monitoring dan Evaluasi 

8.5.1. Monitoring Berkelanjutan 

   FEBI  harus meningkatkan keefektifan sistem manajemen mutu dan proses 

pendidikan secara berkesinambungan dengan mendorong personel untuk 

mengidentifikasi dan menerapkan usaha peningkatan mutu pendidikan. 

   Metode yang sesuai digunakan untuk mengidentifikasi peningkatan potensial yang 

didasarkan atas analisis mutu. 

   Proses monitoring dan evaluasi harus juga mencakup tindakan yang diambil dalam 

penyelesaian keluhan, saran dan komentar pelanggan . 

8.5.2. Evaluasi dan tindaklanjut 
 

Tindakan korektif sebaiknya diambil untuk mengeliminasi ketidaksesuaian yang terjadi 

selama kinerja sistem manajemen mutu dan proses penyediaan layanan prima bagi pelanggan. 

Langkah-langkah yang dilakukan adalah: 

   Fakultas dan jurusan/program studi harus menetapkan manual prosedur (prosedur 

terdokumentasi) untuk melaksanakan tindakan korektif yang teridentifikasi dari 
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analisis penyebab ketidaksesuaian dan peluang peningkatan. 

   Tindakan korektif sebaiknya diambil untuk mengeliminasi ketidaksesuaian yang 

terjadi selama kinerja sistem manajemen mutu dan proses pemberian layanan 

pelanggan. 

   Tindakan korektif sebaiknya direkam. 

   Fakultas menganalisis ketidaksesuaian yang terjadi. 

   Menetapkan penyebab ketidaksesuaian. 

   Penilaian kebutuhan tindakan untuk memastikan bahwa ketidaksesuaian tidak 

terulang. 

   Penetapan dan penerapan tindakan yang diperlukan. 

   Peninjauan efektifitas tindakan korektif yang dilakukan. 
 

 


