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SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAKN AMBON
Nomor : B-31 /Iak.03/SK/PP.009/1/2020

TENTANG
PENETAPAN MANUAL MUTU
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR IAKN AMBON
Menimbang

Mengingat

:

:

a.

Bahwa Manual mutu IAKN Ambon menjelaskan dengan singkat struktur
dokumentasi yang dipergunakan dalam sistem mutu dan aktivitas yang
dilakukan untuk menjamin pencapaian sasaran mutu IAKN Ambon melalui
perencanaan yang efektif, pelaksanaan dan pengendalian proses;

b.

bahwa Senat IAKN Ambon sebagai bahan normative tertinggi bertugas dan
menetapkan Manual Mutu IAKN Ambon;

1.

Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2013 tentang
Standar Nasional Pendidikan;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2018 tentang
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon;
Peraturan Menteri Agama Nomor : 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan
Tata Kerja IAKN Ambon;
Peraturan Menteri Agama Nomor : 22 Tahun 2018 tentang STATUTA
IAKN Ambon;

2.
3.
4.
5.
6.
7.

MEMUTUSKAN
Menetapkan

:

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
AMBON TENTANG PENETAPAN MANUAL MUTU INSTITUT
AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON;

Kesatu

:

Manual Mutu adalah bukti komitmen dalam mendukung dan melaksanakan
mutu secara terarah di seluruh aspek, baik akademik maupun non akademik
dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran perguruan tinggi;

Kedua

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan
seperlunya;

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Ambon
:
April 2020

R E K T O R,

AGUSTHINA Ch. KAKIAY

BAB I
KEBIJAKAN MUTU
SPMI IAKN AMBON

A. KEBIJAKAN UMUM.
1. Sisitem Penjaminan Mutu Internal di IAKN Ambon
diarahkan untuk mengembangkan sebuah sistem
organisasi Penjamina Mutu yang efektif dalam
menggerakkan
dan
terus
membudayakan
pengembangan mutu IAKN pada setiap aras institusinya.
Format organisasi Penjaminan Mutu Internal IAKN
Ambondimaksud, menyiaratkan eatak kerja dan kinerja
orgnaisasi yang solid, berintegritas tinggi, berwawasan
mandiri, kreatif, inovatif, serta sanggup bekerja dalam
budaya mutu yang sesuai dengan ciri khas IAKN ambon.
2. Sistem penjaminan Mutu Internal ( SPMI ) IAKN
mensyaratkan pengelolaan sturiktr organisasi yang
senantiasa berorientasi pad apeningkatna mutu secara
berkesinambungan dan dilakukan dengan selalu
menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan perguruan
tinggi yang lengkap dan sesuai dengan harapan
stakeholder.
3. Pengembangan SPMI _ IAKN Ambon hendaknya
mengacu pada rencana strategis IAKN dan selalu
disertai dengan inovasi terhadap metode dan subsatnsi
pembelajaran
serta
peningkatan
infrastruktur,
perangkat lunak dan perangkat keras yang dibutuhkan

4. Pengembagangan SPMI IAKN diaerahkan ssesuai
dengan pola ilmiah Pokok “ TEOLOGI INTEGRALISTIK” ,
yang terjabar dalam berbagai dokumen mutu di setiap[
aras dan jenjang pendidikan di IAKN Ambon, guna
mencapai keunggulan- keunggulan spesifik, dan
peningkatan masyarakat dlam aras pendekatan
terhadap peningkatan kualitas sumber daya mansusia
sesuaii tuntutan dan kebutuhan pembangunan di
Indonesia pad aumumnya dan sesuai dengan tuntutan
dan kebuthan masyarakat Kristen dan Gereja- gereja
pada khususnya.
5. Pelaksanaan SPMI IAKN Ambon hendaknya dirancang
dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma
yang semula difokuskan pada pengajaran yang berpusat
pada dosen ( teacher center Learning ). Porsi
pembelajaran yang berbasis pada penelitian hendaknya
ditingkatkan secara berkelanjutan.
6. Evaluasi terhadap SPMI IAKN Mabon harus dilakukan
secara
sistematik,
terstruktur,
periodik
dan
berkesinambungan dengan menggunakan standar yang
dapat diterima masyarakat dan dikemvangkan dalam
kerangka percepatan IAKN menjadi institut yang
bermutu dan profesional.
7. Peningkatn mutu pendidikan di IAKN Ambon didasarkan
pada lima pilar kebijakan pengembangan proses
pembelajaran yaitu:
a. Materi pembelajaran lebih diarahkan pad
apersoalan nyata serta mengidentifikasi persoalan
dan strategi penyelesaian.
b. Integrasi antar disiplin ilmu yang saling mendukung
untuk pemahaman dan implermentasinya

c. Perpektif internasisonal yang berbasisi pemahaman
keunggulan nasional dan daerah ( dalam persiapan
kerja sama global
d. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi, berbasis pada etika kehidupan kampus.
e. Berbagai inovasi yang membuka akses peningkatan
kreatifitas dan otonomi keilmuan.
8. Suatu program studi dapat ditutup sementara dan
dibuka kembali sesuai dengan tingkat kebutuhan yang
ada melalui proses evaluasi
9. Pembukaan program studi baru daapt dilakukan sesuai
kebutuhan masyarakat/stakeholders dan berdasrkan
hasil setudi kelayakan.
B. Pengembangan Sistem PenjaminanMutu Internal
1. Penjaminanmutu Internal di Tingkat Institusi, fakultas,
pascasarjana, program studi dan unit- unit pelaksana
lainnya dilakukan dengan menjamin:
a. Kepatuhan terhadap kebijakan SPMI, standar SPMI,
peraturan akademik serta manual mutu SPMI
b. Kepastian bahwa setiap lulusan
memiliki
kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap
program studi
c. Kepastian bahwa setoiap mahasiswa memiliki
pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi
program studi
d. Relevansi program pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat sesuai tuntuyan
stakeholders.
2. Penjaminan mutu internal merupakan bagian dari
tanggung jawab pimpinan Institusi, , fakultas,

pascasarjana, program studi dan unit- unit pelaksana
serta dosen. Sasaran penerapan SPMI harus ditetapkan
dan dituangkan dalam rencana strategis dan rencana
kegiatan serta anggaran tahunan masing – masing
satuan kerja

BAB II
ORGANISASI SPMI IAKN AMBON
A. Tingkat Institusi
1. Organissasi SPMI tingkat institusi terdiri dari: senata
Institusi, pimpinan Institusi dan Lembaga Penjaminan
Mutu ( LPM)
2. Senat Institusi adalah bagian normatif tertinggi di
lingkungan IAKN, beranggotakan antara lain: Rektor,
wakil rektor, dekan, direktur Pascasarjana dan
perwakilan prodi yang merupakan senior pada prodi
masing- masing
Tugas senat antara lain;
1. Merumuskan
kebijakan
akademik
dan
pengembangan Institusi
2. Memberikan pertimbangan tekbnis terhadap
pelaksanaan
kebijakan
akademik
dan
pengembangan Institusi, termasuk akreditasi
Institusi dalam hal pembuakaan dan penutupan
fakultas/program studi yang telah ditetapkan
oleh senat
3. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi
akademuik dan kecakapan serta kepribadian
civitas akademika
4. Merumuskan
norma
dan
tolak
ukur
penyelenggaraan perguruan tinggi

5. Memberikan pertimbangan dan persetujuan
atas renana anggaran pendapatan dan belanja
nstitusi yang diajukan oleh rektor
6. Memberikan pertimbanagn atas calon rektor
yang diajukan kepada menteri untuk diangkat
menjadi rektor
7. Memberikan pertimbangan mengenai calon
wakil rektor yang diajukan menjadi wakil rektor
8. Menilai pertanggungjawaban rektor atas
kebijakan yang telah ditetapkan
9. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan
akademik dan otonomi keilmuan pada institusi
10. Menegakan norma- norma yang berlaku bagi
civitas akademika
3. Rektor
adalah pembantu menteri dalam
penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, pimpinan
dan penanggung jawab utama pada Institusi. Rektor
bertanggung jawab atas, tercapainya visi dan tujuan
Intitusi, tercapainya standar mutu pendidikan ,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Wakil rektor bidang akademik selanjutnya disebut waki
rektor I, yang mempunyai tugas membantu rektor
dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Wakil
rektor bidang administrasi umum, selanjutnya disebut
wakil rektor II, yang mempunyai tugas membantu
rektor dalam memimp[in pelaksanaan kegiatan bidang
keuangan, kepegawaian, ketenagaan, dan administrasi
umum, wakil rektor bidang kemahasiswaan selanjutnya
disebut wakil rektor bidang III, yang mempunyai tugas

membantu rektor dalam mempimpin pelaksnaan
dibidang dan pelayanan mahasiswa.
5. Lingkup kerja LPM mencakup semua stratta pendidikan
( sarjana dan pascasarjana) serta unti pengelola
program studi dan atau program studi pascasarjana
LPM betugas untuk:
a. Mernecanakan, melaksnakan dan mengembangkan
sistem penjaminan mutu internal secara
keselurughan di IAKN
b. Menyusun perangkat yang diperlukan dalam rangka
pelaksnaan sistem penaminan mutu internal di
IAKN
c. Memonitor dan mengevalusasi pelaksnaan sistem
penjaminan mutu internal
d. Melaksnakan dan mengembangkan audit mutu
internal ( AMI)
e. Menyiapakan sumber daya manusia penjaminan
mutu ( Auditor)
f. Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem
penajimanian mutu internal di IAKN
6. LPM melaksnakan funsi pelayanan dalam bidang:
a. Pengembanagn sistem informasi dan manajemen
jaminan di IAKN
b. Pengendalian dan pelaksanaan SPMi yang sesuai
dengan keadaan sosio- budaya kampus IAKN
c. Pelatihan, konsultasi pendampingan dan kerjasama
dalam bidang penjaminan mutu di IAKN
d. Pengembangan dan pelaksnaan audit mutu Internl
( Ami) IAKN
(1) Gugus penjaminan Mutu pendidikan adalah unit
pelaksana teknis institut dipimpin oleh Ketua

yang diangkat dan bertanggung jawab kepada
Rektor
(2) Pembinan secara teknis lembaga penjaminan
mutu pendidikan dilakukan oleh pembantu ketua
bidang akademik
(3) Lembaga
penjaminan
mutu
pendidikan
mempunyai fungsi mengukur mutu hasil
pendidikan, mendiagnosa kelemahan-kelamahan
proses pendidikan dan membantu jurusan dalam
peningkatan mutu pendidikan.
(4) Ketua Lembaga Penjaminan mutu pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan
a. Unsur tenaga akademik yang memiliki
keahlian
b. Pengalaman akademik dan
c. Persyaratan lain yang ditetapkan ketua
(5) Struktur organisasi dan uraian tugas unit
penjaminan mutu pendidikan ditetapkan dengan
keputusan rektor.
7. Pembantu rektor 1 bidang akademik selaku penanggung
jawab mutu IAKN Ambon mengusulkan ketua PPM dans
eorang manajer progrm audit Mutu Akademik internal
(MP-AMI) yang ditetapkan dengn surat keputusan
rektor.
8. Ketua PPM bertanggungjawab dalam menyiapkan dan
menyusun manual mutu SPMI dan manual prosedur
yang dsesuai dengan kebijakan SPMI, Stndar SfPMI,
Peraturan SPMI yang berlaku serta selaras dengan
keadaan sosial budaya kampus IAKN.

9. MP-AMI bertanggungjawab atas terlaksananya audit
mutu internal (AMI) yang memeriksa kepatuhan
pelaksanaan SPMI dengan standar SPMI, manual Mutu
SPMI dan Manual Prosedur.
B. Tingkat Jurusan
1. Ketua program studi bertanggung jawab atas
tersusunya
a) Speksifikasi prodi (SPJ) dan standar kompetensi
lulusan (SKL)
b) Manual Prosedur (MP)
c) Instruksi Kerja (IAK) yang sesuai dengan standar
IAKN, manual mutu dan manual prosedur IAKN
2. Ketua Program studi bertanggungjawab atas
terlaksananya
3. UPMJ dibentuk pada tingkat Jurusan, dan
beranggotakan :
a. Sekretaris prodi
b. Tiga orang dosen pada tiap prodi dan
c. Perwakilan mahasiswa
UPMJ bertugas untuk :
a. Membantu dekan dalam kelancaran kegiatan
akademik semester
b. Menyusun evaluasi diri prodi
c. Menyampaikan hasil evaluasi diri ke ketua jurusan
dan ketua PPM
d. Melakukan monitoring dan evaluasi (monev) proses
pembelajaran semester
e. Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi
(monev) proses pembelajaran

f.

Menyampaikan hasil monev proses pembelajaran
ke ketua Jurusan dan Ketua PPM

UPMJ harus mengadakan rapat minimal sekali dalam
satu semester ( di akhir semester ).
4. Ketua program studi bertangguangjawab atas
terlaksananya
C. Tingkat Pascasarjana
1. Organisasi SfPMI di tingkat Pascararjana terdiri atas
Direktur dan Unit Penjaminn Mutu Pascasarjana (UPM –
PPs)
2. Direktur bertanggungjawab atas penyelenggaraan
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat serta pembinaan tenaga akademik, tenaga
administrasi
dan
mahasiswa.
Direktur
bertanggungjawab atas terjaminnya mutu SPMI di PPs.
Dalam mengemban tanggungjawab SPMI PPs, Direktur
di bantu oleh asisten direktur.
3. Asisten direktur, bertanggungjawab atas tersusunnya :
a. Kebijakan SPMI, dan standar SPMI PPs
b. Ketua mutu SPMI PPs
c. Manual Prosedur SPMI PPs yang selaras dengan
standar SPMI, manual mutu SPMI dan Manual
Prosedur di tingkat IAKN
4. Assisten direktur mengusulkan pembentukan Unit
Penjaminan Mutu PPs (UPM_PPs) dan diangkat oleh
direktur, bertugas melaksanakan kegiatan sistem
penjaminan mutu internal di tingkat PPs.
5. UPM-PPs beranggotakan : Assisten Direktur, atau ketua
yang ditunjuk, para ketua program studi dan perwakilan
dari mahasiswa. UPM-PPs bertugas untuk :

a.
b.
c.
d.
e.

Memonitor dan evaluasi pelaksanaan SPMI di PPs
Membahas dan menindaklanjuti laporan dari TKS
Membuat evaluasi diri program studi
Memperbaiki proses belajar mengajar
Menyerahkan hasil evaluasi diri program studi ke
direktur dan PPM.
6. Asisten direktur sebagai penanggungjawab pelaksana
SPMI di PPs, menunjuk seorang manajer program Audit
Mutu Internal (MP-AMI) yang ditetapkan dengan surat
keputusan Direktur. Tugas MP-AMI PPs adalah :
a. Membentuk tin audit mutu internal PPs.
b. Melaksankan pelatihan audit untuk anggota tim
audit mutu internal PPs, dibawah koordinasi PPM.
c. Melakukan koordinasi audit internal PPs terhadap
program studi
d. Membuat laporan hasil audit mutu untuk
diteruskan ke direktur.
7. Direktur menerima laporan audit mutu (termasuk
permintaan tindakan korekwsi/PTK) dari MP – AMI
tingkt PPs. Direktur melakukan koordinasi tindaklanjut
atas PTK, membuat keputusan dalam batas kewenangan
serta meobilisasi sumber daya di PPs untuk
melaksanakan keputusan tersebut untuk peningkatan
mutu pendidikan.

