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Jl. Kenanga No. 3 Mulyojati 16 C Kota Metro 

Email : akperdw@gmail.com telp : (0725) 46685 



KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Illahi Rabbi yang telah memberikan karuniaNya 

sehingga buku manual SPMI Akper Dharma Wacana Metro ini terbentuk. Dalam rangka 

menciptakan suatu perguruan tinggi yang sehat, yang secara efektif dikoordinasikan dan 

ditunjukkan oleh ciri-ciri kualitas, akses dan keadilan, serta otonomi, maka diperlukan 

pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di perguruan tinggi di Indonesia termasuk Akper 

Dharma Wacana Metro.  Keharusan penjaminan mutu suatu perguruan tinggi telah ditetapkan 

oleh UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.  

 

Penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses perencanaan, pemenuhan, pengendalian, dan 

pengembangan standar pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga pemangku 

kepentingan (stakeholders) internal dan eksternal perguruan tinggi, yaitu mahasiswa, dosen, 

karyawan, masyarakat, dunia usaha, asosiasi profesi, pemerintah memperoleh kepuasan atas 

kinerja dan keluaran perguruan tinggi.  

 

Tujuan penjaminan mutu perguruan tinggi adalah terjaminnya mutu penyelenggaraan pendidikan 

tinggi baik pada masukan, proses, maupun keluaran berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

nilai dasar, visi, dan misi perguruan tinggi. Kegiatan penjaminan mutu ini merupakan perwujudan 

akuntabilitas dan transparansi perguruan tinggi.  

 

Pelaksanaan penjaminan mutu ini dilaksanakan berdasarkan kemampuan internal Akper 

Dharma Wacana Metro dengan konsep peningkatan atau perbaikan kualitas secara terus 

menerus. Kegiatan ini akan menyangkut seluruh unit kerja di Akper Dharma Wacana Metro, 

baik yang bersifat akademik maupun non akademik secara terintegrasi, efisien dan efektif. 

Karena itu, diharapkan semua unit dapat mendukung kegiatan ini dengan cara bekerja sama 

mengikuti Manual SPMI dan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah disusun oleh 

Lembaga Penjaminan Mutu Internal Akper Dharma Wacana Metro.  

 



Dukungan dari segenap sivitas Akademik Akademi Keperawatan Dharma Wacana Metro, baik senat, 

pejabat struktural, dosen, karyawan maupun mahasiswa-mahasiswi di lingkungan Akademi 

Keperawatan Dharma Wacana Metro sangat diperlukan agar upaya penjaminan mutu, baik pendidikan, 

penelitian dan pengabdian pada masyarakat dapat berhasil demi terwujudnya visi dan misi Akademi 

Keperawatan Dharma Wacana Metro. 

 

Metro, 26 Juli 2016 
Akper Dharma Wacana Metro 
Direktur, 
 
 
 
Nia Risa Dewi, SKp., M.Kep., Sp.Mat 

NIP: 19761226 2001122001 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

Akademi Keperawatan Dharma Wacana Metro merupakan salah satu institusi pendidikan Diploma III 

keperawatan di Lampung, melalui visi dan misinya berkomitmen untuk memberikan kontribusinya 

kepada Negara dan masyarakat dengan menghasilkan sumber daya manusia berkualitas yang memiliki 

kemampuan melaksanakan asuhan keperawatan secara komprehensif, membantu tercapainya program 

pemerintah untuk tercapainya masyarakat Indonesia mencapai derajat kesehatan optimal, adil dan 

makmur sesuai dengan cita-cita Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu Akademi Keperawatan 

Dharma Wacana Metro menyusun Sistem Penjaminan Mutu internal agar semua proses pendidikan di 

Akademi Keperawatan Dharma Wacana Metro sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang  Sistem 

Pendidikan (UU Sisdiknas) pasal 50 ayat 2 yang menyatakan Pemerintah menentukan kebijakan nasional 

dan Standar Nasional Pendidikan untuk menjamin mutu Pendidikan Nasional dan PP No. 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan (PP.SNP) pada Pasal 4 menyatan bahwa Standar Nasional 

Pendidikan bertujuan menjamin mutu Pendidikan Nasional. 

 

Kebijakan Penjaminan Mutu Akademi Dharma Wacana Metro ini disusun sebagai acuan bagi Lembaga 

penjaminan mutu Internal, panduan bagi pengelola Akademi Keperawatan Dharma Wacana Metro, staf 

pengajar, staf administrasi dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian 

serta pengabdian kepada masyarakat. 

 

Mengacu pada Pasal 91 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 

disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal wajib melakukan penjaminan 

mutu pendidikan dengan tujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan 

(SNP). Berkaitan dengan pemenuhan PP Nomor 19 tahun 2005 tersebut Akper Dharma Wacana 

Metro telah menyusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan SK Direktur 

Nomor : 386/AKPER-DW/SK/II/2011. 

 



Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Kebijakan SPMI tersebut diperlukan pedoman 

dalam penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan 

SPMI, baik bidang akademik maupun non-akademik yang tertuang dalam Manual SPMI.  

 

Manual SPMI merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah 

atau prosedur tentang bagaimana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ditetapkan, 

dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ditingkatkan mutunya dalam berbagai 

Standar SPMI secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di Unsada 

sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.  



BAB II 
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

 
VISI 

Unggul dalam bidang paliatif care di provinsi Lampung pada tahun 2030. 

 

Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan keperawatan vokasional yang bermutu dan unggul dalam bidang 

paliatif care 

2) Mendorong kemajuan penelitian dan publikasi ilmiah tentang keperawatan pada umumnya dan 

khususnya di bidang paliative care pada  jurnal nasional dan internasional.  

3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu 

keperawatan pada umumnya dan khususnya paliative care 

4) Menyelenggarakan tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu yang 

transparan dan berkualitas.  

5) Meningkatkan mutu SDM pendidik dan kependidikan melalui pendidikan berkelanjutan dan 

kegiatan ilmiah lainnya. 

6) Mengembangkan jaringan kemitraan dengan institusi pendidikan keperawatan, pelayanan 

kesehatan, pemerintah, organisasi profesi, stakeholder, dan alumni dalam upaya meningkatkan 

kualitas lulusan. 

 

 Tujuan  

Tujuan AKPER Dharma Wacana Metro adalah : 

a) Menghasilkan lulusan  yang dapat bersaing secara nasional dalam rangka memberikan 

pelayanan kesehatan pada umumnya dan  khususnya dalam bidang paliative care di 

berbagai tatanan pelayanan kesehatan 

b) Meningkatkan kualitas SDM Akper Dharma Wacana Metro melalui pendidikan 

berkelanjutan 

c) Meningkatkan dan mengembangkan penelitian bagi dosen sesuai dengan bidang keahliannya dan 

khususnya di bidang paliative care serta publikasi hasil penelitian baik dalam jurnal ilmiah, 



konferensi atau seminar nasional dan internasional Meningkatkan pengabdian kepada 

masyarakat yang bermutu dan meningkatkan peran aktif dalam rangka pemberdayaan 

masyarakat. 

d) Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan meningkatkan peran 

aktif dalam rangka pemberdayaan masyarakat. 

e) Meningkatkan tata pamong, kepemimpinan, system pengelolaan, dan penjaminan mutu 

yang transparan dan berkualitas 

f) Meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada  

masyarakat dengan institusi dalam maupun luar negeri. 

 

Sasaran  AKPER Dharma Wacana Metro: 

a) Peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan mahasiswa baru 

b) Peningkatan produktifitas lulusan  

c) Peningkatan pengelolaan layanan pendidikan laboratorium, perpustakaan, dan penerima 

beasiswa 

d)  Peningkatan pengelolaan layanan perpustakaan 

e) Peningkatan pengelolaan layanan penerima beasiswa 

f) Peningkatan kualitas lulusan  

g) Peningkatan penyerapan lulusan  

h) Peningkatan strata pendidikan dosen berpendidikan S2  

i) Peningkatan strata Pendidikan tenaga kependidikan  

j) Peningkatan strata pendidikan dosen berpendidikan S3  

k) Peningkatan kegiatan pelatihan dan pengembangan keahlian dosen dan tenaga 

kependidikan  

l) Peningkatan jabatan fungsional dosen dan tersertifikasi dosen 

m) Peningkatan jumlah penelitian keperawatan dan khususnya dibidang paliatif care  

n) Mendapatkan dana penelitian dari luar institusi 

o) Peningkatan penerbitan jurnal online 

p) Peningkatan kegiatan ilmiah 

q) Peningkatan keterlibatan mahasiswa saat pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan 

PKM oleh dosen 



r) Peningkatan kualitas ketua program studi minimal S2 Keperawatan dengan dasar 

pendidikan Ners 

s) Pencapaian target renstra dan renop 

t) Tercapainya umpan balik untuk meningkatkan mutu program studi 

u) Peningkatan jumlah kerjasama dan tindak lanjut dalam Tri Dharma PT serta penyerapan lulusan 

dengan institusi dalam maupun luar negeri. 
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Proses  Penanggung 

Jawab 

 Tanggal 

 Nama Jabatan Tanda tangan  

1. Perumus Supardi Tim Perumus 

Mutu 

 

 

 

2. Pemeriksa Anik Inayati PD I  

 

 

3. Persetujuan Biolis Widyaningsih PD II  

 

 

4. Penetapan Nia Risa Dewi Direktur  

 

 

5. Pengendalian Supardi Ka. LPMI  

 

 

 

Peringatan: Manual Penetapan Standar ini bersifat rahasia, Penggandaan 

                      Standar ini harus seijin  LPMI AKPER DHARMA WACANA METRO 

 

 



1. Tujuan 
Manual 

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar 

2. Luas Lingkup 
Manual SPMI 

Manual ini berlaku: 

1) Untuk menetapkan standar yang telah dirumuskan di Akper 
Dharma Wacana Metro; 

2) Untuk semua standar. 
 

3. Rincian yang 
harus 
dikerjakan 

1) Merancang standar: olah pikir untuk menghasilkan standar 
tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI.  
Kegiatan ini dapat berupa kelaborasi / menjabarkan 24 
standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain 
yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci; 

2) Merumuskan standar: menuliskan isi setiap standar ke 
dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan 
menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, 
and Degree; 

3) Menetapkan standar: tindakan berupa persetujuan dan 
pengesahan standar sehingga standar dinyatakan 
berlaku; 

4) Studi pelacakan 
5) Uji public 

 

4. Pihak yang 
bertanggung 
jawab 

LPMI sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan 
Akper Dharma Wacana Metro dan semua unit, serta para dosen, masing-
masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya. 
 

5. Uraian 
pekerjaan 
yang harus 
dilakukan 
sesuai 
manual 
SPMI 

1) Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan 
perundang-undangan yang relevan dengan aspek 
kegiatan yang akan dibuatkan standarnya. 

2) Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat 
yang tercantum dalam peraturan perundang- 
undangan yang tidak dapat disimpangi. 

3) Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT 
analysis. 

4) Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek 
yang hendak dibuatkan standarnya itu, terhadap 
pemengang kepentingan internal dan/atau eksternal. 

5) Lakukan analisis hasil dari langkah no.2  hingga 4 
dengan mengujinya terhadap visi dan misi 
Akademi. 

6) Rumuskan draf awal standar yang diperlukan 
dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, 
Behaviour, Competence, and Degree) 

7) Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan 



mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau 
eksternal untuk mendapatkan saran. 

8) Rumuskan kembali pernyataan standar dengan 
memerhatikan hasil dari no. 7 

9) Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan 
standar untuk memastikan tidak ada kesalahan 
gramatikal atau kesalahan penulisan. 

10)  Sahkan dan berlakukan standar melalui penetapan dalam 
bentuk keputusan. 
 

6. Uraian 
bagaimana 
dan bilamana 
standar harus 
dikerjakan 
 

1) Bila standar mutu telah ditetapkan maka seluruh 
pekerjaan sudah dapat dikerjakan. 

2) Lakukan pekerjaan sesuai dengan standar mutu yang 
telah ditetapkan  

3) Kerjakan seluruh pekerjaan sesuai dengan SOP yang 
telah disiapkan agar tidak terjadi kesalahan 

4) Bila hasil pekerjaan tidak memenuhi standar mutu yang 
telah ditetapkan, maka lakukan evaluasi standar mutu 
yang telah ada lalu tetapkan kembali standar mutu yang 
baru dengan merevisi standar mutu yang telah ada. 
 

7. Formulir apa 
saja yang 
diperlukan 

Didalam penetapan standar mutu SPMI ini tidak diperlukan formulir atau 
template 

8. Rincian 
sarana yang 
diperlukan 

1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 
2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 
2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
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MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI 
 

KODE:  
MAN- SPMI-A01 

TGL BERLAKU: 
26 Juli 2016 

 

REVISI:  
0 

 
Proses  Penanggung 

Jawab 

 Tanggal 

 Nama Jabatan Tanda tangan  

1. Perumus Supardi Tim Perumus 

Mutu 

  

2. Pemeriksa Ns. Anik Inayati PD I 

 

  

3. Persetujuan Biolis Widyaningsih PD II   

4. Penetapan Nia Risa Dewi Direktur 

 

  

5. Pengendalian Supardi Ka. LPMI 

 

  

 

Peringatan: Manual pelaksanaan standar ini bersifat rahasia, Penggandaan  

                     Standar ini harus seijin LPMI AKPER DHARMA WACANA METRO 

 

1. Tujuan 
Manual 

Tujuan manual pelaksanaan SPMI adalah Untuk melaksanakan 
standar SPMI Akper Dharma Wacana Metro secara benar sesuai 
dengan kententuan yang telah ditetapkan 
 



2. Luas Lingkup 
Manual 
Manual SPMI 

Manual ini berlaku: 

1) Ketika sebuah standar sudah dirancang dan  akan 
dilaksanakan; 

2) Untuk melaksanakan standar SPMI 
3) Dan berlaku untuk semua standar. 

 

3. Rincian yang 
harus 
dikerjakan 

1) Melaksanakan standar yang telah ditetapkan  
2) Melaksanakaan standar sesuai dengan SOP yang telah 

ditetapkan  
 

4. Pihak yang 
bertanggung 
jawab 
mengerjakan 
standar 

1) Seluruh standar akan dikerjakan oleh bagian masing 
masing-masing sesuai dengan tupoksi yang telah dibuat 
oleh pimpinan intitusi 

2) Manual pelaksanaan standar ini berlaku secara universal 
 

5. Uraian 
pekerjaan 
yang harus 
dikerjakan 
 

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar mutu yang telah 
ditetapkan, maka tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu 
perlu melaksanakn mekanisme sebagai berikut ; 

1. Tiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang 
tersetruktur agar mampu menjalankan tugas dan 
fungsinya untuk melaksanakan berbagai program dan 
kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah 
ditetapkan 

2. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus 
sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah 
ditetapkan oleh unit kerja yang ada di atasnya 

3. Tiap pimpinan unit kerja berkomitmen dan secara 
konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar 
yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan 
pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya. 
 

6. Uraian 
bilamana dan 
bagaimana 
pekerjaan 
harus 
dilaksanakan 

1) Standar mutu dilaksanakan dimulai dari ketika standar 
mutu itu disahkan oleh pimpinan institusi 

2) Cara pelaksanaan standar mutu dilakukan dengan 
mengacu pada SOP setiap pekerjaan dari setiap unit 
kerja 

7. Rincian 
formulir yang 
diperlukan 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis 
berupa: 

1) Daftar peraturan perundang-undangan di bidang 
pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan. 

2) Ketersediaan peraturan dalam no. 1. 
3) SOP setiap pekerjaan  
4) Formulir / Template standar. 



 

8. Sarana yang 
digunakan 

1) untuk melaksanakan seluruh standar mutu yang sudah 
disahkan diperlukan sarana dan prasana sesuai dengan 
standar masing masing dan berlaku untuk semua standar 
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MANUAL EVALUASI  STANDAR SPMI 
 

KODE:  
MAN- SPMI-A01 

TGL BERLAKU: 
26 Juli 2016 

 

REVISI:  
0 

 
Proses  Penanggung 

Jawab 

 Tanggal 

 Nama Jabatan Tanda tangan  

1. Perumus Supardi Tim Perumus 

Mutu 

 

 

 

2. Pemeriksa Ns. Anik Inayati PD I  

 

 

3. Persetujuan Biolis Widyaningsih PD II  

 

 

4. Penetapan Nia Risa Dewi Direktur  

 

 

5. Pengendalian Supardi Ka. LPMI  

 

 

 

Peringatan: Manual mutu evaluasi standar ini bersifat rahasia, Penggandaan  



                    Standar ini harus seijin  LPMI AKPER DHARMA WACANA METRO 

 

1) Tujuan 
Manual 

Tujuan manual evaluasi SPMI adalah Untuk melihat dan memantau 
sudah sejauhmana standar mutu SPMI Akper Dharma Wacana 
Metro benar-benar dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah 
dietetapkan 
 

2) Luas Lingkup 
Manual SPMI 

Manual ini berlaku: 

1) Ketika sebuah standar sudah dilaksanakan; 
2) Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar SPMI 
3) Dan berlaku untuk semua standar. 

 

3) Rincian yang 
harus 
dikerjakan 

1) Melakukan evaluasi dari pelaksanaan standar SPMI 
2) Melakukan evaluasi sesuai dengan formulir evaluasi yang 

sudah ditetapkan. 
 

4) Pihak yang 
bertanggung 
jawab 
mengerjakan 
standar 

TIM AMAI 
 

5) Uraian 
pekerjaan 
yang harus 
dikerjakan 
 

Dalam upaya mengawal pelaksanaan standar mutu yang 
telah ditetapkan, maka TIM AMAI akan melaksanakan 
evaluasi setiap semester dengan mekanisme sebagai 
berikut ; 
1. TIM AMAI melakukan evaluasi setiap unit kerja setiap 6 

bulan sekali 
2. TIM AMAI melakukan rekapitulasi dari hasil evaluasinya.  
3. TIM AMAI memberikan rekomendasi kepada pimpinan 

institusi berkaitan dengan hasil evaluasi yang telah 
dilakukan   
 

6) Uraian 
bilamana dan 
bagaimana 
pekerjaan 
harus 
dilaksanakan 

1) Evaluasi Standar mutu dilaksanakan dimulai setelah 
satu semester standar mutu itu dilaksanakan oleh 
pimpinan institusi 

3) Cara pelaksanaan evaluasi standar mutu dilakukan 
dengan mengacu pada borang AMAI  

7) Rincian 
formulir yang 
diperlukan 

Untuk melakukan evaluai pelaksanaan standar mutu diperlukan dokumen 
AMAI yang dapat menilai dan memotret seluruh kegiatan akademk dan 
non akademik 
  

8) Sarana yang 
digunakan 

Borang AMAI  
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MANUAL PENGENDALIAN  STANDAR SPMI 
 

KODE:  
MAN- SPMI-A01 
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Proses  Penanggung 

Jawab 

 Tanggal 

 Nama Jabatan Tanda tangan  

1. Perumus Supardi Tim Perumus 

Mutu 

 

 

 

2. Pemeriksa Anik Inayati PD I  

 

 

3. Persetujuan Biolis Widyaningsih PD II  

 

 

4. Penetapan Nia Risa Dewi Direktur  

 

 



5. Pengendalian Supardi Ka. LPMI  

 

 

 

Peringatan: Manual pengendalian Standar ini bersifat rahasia, Penggandaan  

                    Standar ini harus seijin  LPMI AKPER DHARMA WACANA METRO 

 
 

1. Tujuan Manual Untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga isi standar dapat 
tercapai/terpenuhi. 
 

2. Luas Lingkup 
Manual dan 
Penggunaanny
a 

Manual ini berlaku: 

1) ketika pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan 
atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan 
evaluasi  secara rutin dan terus menerus; 

2) untuk semua standar. 
 

3. Rincian tentang 
hal yang harus 
dilakukan 

1) Pemantauan atau monitoring: mengamati suatu proses 
atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui 
apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai 
dengan apa yang diharuskan dalam isi standar. 

2) Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara detil 
semua aspek dari penyelenggaraan pendidik-an yang 
dilakukan secara berkala, untuk menco-cokkan apakah 
semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah 
berjalan sesuai dengan isi standar. 
 

4. Pihak yang 
bertanggung 
jawab 

Pihak yang harus melaksanakan pengendalian standar adalah: 

1) Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, 
dan/atau 

2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur 
oleh standar yang bersangkutan, dan/atau 

3) Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan 
standar yang bersangkutan. 
 

5. Uraian 
pekerjaan yang 
harus 
dikerjakan  

1) Melakukan pemantauan secara periodik, misalnya 
harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap 
pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan. 

2) Mencaatat atau rekam semua temuan berupa 
penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari 



penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi 
standar. 

3) Mencatat pula bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen 
seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar 
yang telah dilaksanakan. 

4) Memeriksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya 
penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal 
dicapai. 

5) Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran 
atau penyimpangan dari isi standar. 

6) mencatat atau rekam semua tindakan korektif yang 
diambil. 

7) Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif 
tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan 
pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar. 

8) Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua 
hal yang menyangkut pengendalian standar seperti 
diuraikan di atas. 

9) Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada 
pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas, disertai 
saran atau rekomendasi. 
 

6. Uraian bilama 
dan bagaimana 
pekerjaan 
harus 
dikerjakan 

Kegiatan pengendalian ini dilakukan setiap ditemukan 
penyimpangan kegiatan yang tida sesuai dengan 
standar mutu yang telah ditetapkan  
 
Kegiatan pengendaalian dilakukan secara periodic 
setiap enam bulan atau satu tahun sekali 
 
 

7. Rincian 
formulir yang 
diperlukan 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis 
berupa: 

1) Prosedur Audit Mutu Internal 
2) Formulir Evaluasi Diri 
3) Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit. 

 

8. Rincian sarana 
yang 
diperlukan 

1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 
2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

3) PeraturanMenteri Pendidikan NasionalNomor 63 Tahun 
2009TentangSistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
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MANUAL PENINGKATAN  STANDAR SPMI 
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Proses  Penanggung 

Jawab 

 Tanggal 

 Nama Jabatan Tanda tangan  

1. Perumus Supardi Tim Perumus 

Mutu 

 

 

 

2. Pemeriksa Anik Inayati PD I  

 

 

3. Persetujuan Biolis Widyaningsih PD II  

 

 

4. Penetapan Nia Risa Dewi Direktur  

 

 

5. Pengendalian Supardi Ka. LPMI  

 

 

 
 
Peringatan: Manual mutu peningkatan standar ini bersifat rahasia, Penggandaan  

                    standar ini harus seijin  LPMI AKPER DHARMA WACANA METRO 

 

1. Tujuan Manual Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap 



berakhirnya siklus masing-masing standar. 
 

2. Luas Lingkup 
Manual dan 
Penggunaannya 

Manual ini berlaku: 

1) ketika pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus 
berakhir, dan kemudian standar tersebut ditingkatkan 
mutunya. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara 
seragam atau berbeda-beda. Misalnya satu siklus adalah 
semesteran, tahunan, atau 5 tahunan; 

2) untuk semua standar. 
 

3. Rincian tentang 
hal yang harus 
dilakukan 

1) Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk 
mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar, 
secara periodik dan berkelanjutan. 

2) Evaluasi standar: tindakan menilai isi standar didasarkan, 
antara lain,  pada 

 Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; 

 Perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan 
kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan 
masyarakat pada umumnya, dan 

 Relevansinya dengan visi dan misi Akper Dharma 
Wacana Metro. 

3) Siklus standar: durasi atau masa berlakunya suatu standar 
sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya. 
 

4. Pihak yang 
bertanggung 
jawab 

Pihak yang harus melaksanakan standar adalah: 

1) LPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 
2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh 

standar yang bersangkutan, dan/atau 
3) Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan 

standar yang bersangkutan. 
 

5. Uraian 
pekerjaan yang 
dilakukan 

1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar. 
2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk 

mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan 
mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 

3) Evaluasi isi standar. 
4) Lakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru. 
5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam 

penetapan standar 
 



6. Uraian 
bagaimana dan 
bilamana 
pekerjaan 
dilakukan 

1) Setelah seluruh proses pelaksanaan standar mutu SPMI 
dijalankan maka akan diperoleh rekomendasi dari hasil 
evaluasi yang telah dilakukan 

2) Berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi maka perlu 
kesepatan para pimpinan dan unit terkait apakah akan 
merevisi standar mutu atau akan meningkatkan standar 
mutu yang telah ada 

3)  
 

7. Rincian formulir 
yang diperlukan 

Untuk melengkapi manual peningkatan standar  ini, dibutuhkan standar 
baru yang menjadi kesepatan bersama.  
 
 

8. Rincian sarana 
yang digunakan 

1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 
2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

3) PeraturanMenteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 
2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
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SOP (STANDAR OPERASIONAL PELAKSAAAN) 

PENELITIAN AKPER DHARMA WACANA METRO 

 

 

Proses  Penanggung Jawab  Tanggal 

 Nama Jabatan Tanda tangan  

6. Perumus  LPMI   

7. Pemeriksa  PPM   

8. Persetujuan  PD I   

9. Penetapan  Direktur   

10. Pengendalian  PPM   

 

 

1. Visi dan Misi Akper 

Dharma Wacana Metro 

Visi Akper Dharma Wacana Metro: 

Menjadi akademi keperawatan yang menghasilkan perawat 

profesional, berdaya saing tinggi, beriman, dan bertakwa 

kepada Tuhan YME melalui tridharma perguruan tinggi di 

Propinsi Lampung pada tahun 2020. 
 

Misi Akademi Keperawatan Dharma Wacana Metro: 

1. Menyelenggarakan pendidikan Diploma III dibidang 
ilmu keperawatan yang berorientasi pada pembentukan 
lulusan yang memiliki kemampuan akademik serta 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, mampu 
mengembangkan ilmu pengetahuan, dan 
mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan 
derajat kesehatan masyarakat; 

2. Menyelenggarakan, mengembangkan, dan 
memberdayakan keilmuan melalui kegiatan penelitian 
yang berkualitas serta relevan dengan ilmu 
keperawatan; 

Standar SPMI 
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3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat  yang berbasis ilmu keperawatan untuk  
kepentingan pembangunan masyarakat di daerah dan 
pembangunan nasional; 

4. Menciptakan dan mengembangkan budaya akademik 
serta memajukan ilmu keperawatan yang sesuai dengan 
tuntutan kebutuhan pembangunan; 

5. Membangun kerjasama dengan  stakeholder untuk pengembangan 
program studi keperawatan dan peningkatan kualitas lulusan 
mahasiswa akademi keperawatan.. 

 

2. Tujuan Manual Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penelitian 
di Akper Dharma Wacana Metro. 

3. Luas Lingkup 

Manual dan 

Penggunaannya 

Manual ini berlaku mulai: 

1. Manual ini berlaku mulai tanggal 20 April 2012 

2. Manual ini berlaku untuk SPMI, PPM, Pimpinan 

4. Definisi Istilah 1. Merancang standar 

2. Menetapkan standar 

3. Merumuskan standar 

4.  

5. Langkah-langkah 

atau prosedur 

1. Jadikan visi dan misi Akper Dharma Wacana Metro 

sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari 

merancang hingga menetapkan standar 

2. Kumpulkan dan pelajari semua peraturan perundang-

undangan yang relevan dengan standar penelitian 

3. Catat apa yang menjadi norma hukum dan syarat-syarat 

terkait dengan standar penelitian 

4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisa 

SWOT 

5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang 

penelitian 

6. Rumuskan draf awal standar penelitian dengan rumusan 

ABCD 

7. Lakukan rapat pimpinan, SPMI, dan LPM untuk 

mendapatkan saran dan masukan. 

8. Rumuskan kembali standar penelitian sesuai 

kesepakatan 

9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar 

untuk menghindari kesalahan. 

10.  
11.  

6. Kualifikasi 

petugas/pejaba

t yang 

menjalankan 

SoP 

1. LPMI Akper Dharma Wacana Metro dan Unit PPM  

2.  



7. Catatan Dokumen yang terkait dengan manual penetapan standar 

penelitian adalah 

1. STATUTA Akper Dharma Wacana Metro 

2. Buku panduan penelitian dosen 

3. Buku Panduan Hak dan Kewajiban Dosen 

4. Formulir penelitian dosen 

5.  

8. Referensi 1. Statuta Akper Dharma Wacana Metro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN 

AKPER DHARMA WACANA METRO 

 

 

Proses  Penanggung Jawab  Tanggal 

 Nama Jabatan Tanda tangan  

11. Perumus  LPMI   

12. Pemeriksa  PPM   

13. Persetujuan  PD I   

14. Penetapan  Direktur   

15. Pengendalian  PPM   

 

 

9. Visi dan Misi Akper 

Dharma Wacana Metro 

Visi Akper Dharma Wacana Metro: 
Menjadi Akademi Keperawatan yang menghasilkan perawat professional, 
berdaya saing tinggi, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME melalui Tri 
Dharma Perguruan Tinggi pada tahun 2020 di Lampung. 

 
Misi Akademi Keperawatan Dharma Wacana Metro: 
1) Menyelenggarakan pendidikan diploma III di bidang ilmu keperawatan 

yang berorientasi pada pembentukan lulusan yang memiliki 
kemampuan akademik serta mampu mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan mengupayakan penggunaannya untuk 
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat; 

2) Menyelenggarakan,mengembangkan dan memberdayakan keilmuan 
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melalui kegiatan penelitian yang berkualitas serta relevan dengan ilmu 
keperawatan. 

3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat  yang 
berbasis ilmu keperawatan untuk  kepentingan pembangunan 
masyarakat di daerah dan pembangunan nasional. 

4) Menciptakan dan mengembangkan budaya akademik serta 
memajukan ilmu keperawatan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan 
pembangunan; 

5) Membangun kerjasama dengan  pemerintah dan stakeholder untuk 
pengembangan program studi keperawatan dan peningkatan kualitas 
lulusan mahasiswa akademi keperawatan. 

 

10. Tujuan 

Manual 

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penelitian 
di Akper Dharma Wacana Metro. 

11. Luas Lingkup 

Manual dan 

Penggunaannya 

Manual ini berlaku mulai: 

3. Manual ini berlaku mulai tanggal 20 April 2012 

4. Manual ini berlaku untuk SPMI, PPM, Pimpinan 

12. Definisi 

Istilah 

5. Merancang standar 

6. Menetapkan standar 

7. Merumuskan standar 

8.  

13. Langkah-

langkah atau 

prosedur 

12. Jadikan visi dan misi Akper Dharma Wacana Metro 

sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari 

merancang hingga menetapkan standar 

13. Kumpulkan dan pelajari semua peraturan perundang-

undangan yang relevan dengan standar penelitian 

14. Catat apa yang menjadi norma hokum dan syarat-syarat 

terkait dengan standar penelitian 

15. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisa 

SWOT 

16. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang 

penelitian 

17. Rumuskan draf awal standar penelitian dengan rumusan 

ABCD 

18. Lakukan rapat pimpinan, SPMI, dan LPM untuk 

mendapatkan saran dan masukan. 

19. Rumuskan kembali standar penelitian sesuai 

kesepakatan 

20. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar 

untuk menghindari kesalahan. 

21.  
22.  

14. Kualifikasi 

petugas/pejaba

t yang 

menjalankan 

SoP 

3. LPMI Akper Dharma Wacana Metro dan Unit PPM  

4.  

15. Catatan Dokumen yang terkait dengan manual penetapan standar 



penelitian adalah 

6. STATUTA Akper Dharma Wacana Metro 

7. Buku panduan penelitian dosen 

8. Buku Panduan Hak dan Kewajiban Dosen 

9. Formulir penelitian dosen 

10.  

16. Referensi 2. Statuta Akper Dharma Wacana Metro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN 

AKPER DHARMA WACANA METRO 

 

 

Proses  Penanggung Jawab  Tanggal 

 Nama Jabatan Tanda tangan  

16. Perumus  LPMI   

17. Pemeriksa  PPM   

18. Persetujuan  PD I   

19. Penetapan  Direktur   

20. Pengendalian  PPM   

 

 

 

 

 

17. Visi dan Misi Akper 

Dharma Wacana Metro 

Visi Akper Dharma Wacana Metro: 
Menjadi Akademi Keperawatan yang menghasilkan perawat professional, 
berdaya saing tinggi, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME melalui Tri 
Dharma Perguruan Tinggi pada tahun 2020 di Lampung. 

 
Misi Akademi Keperawatan Dharma Wacana Metro: 
6) Menyelenggarakan pendidikan diploma III di bidang ilmu keperawatan 
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yang berorientasi pada pembentukan lulusan yang memiliki 
kemampuan akademik serta mampu mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan mengupayakan penggunaannya untuk 
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat; 

7) Menyelenggarakan,mengembangkan dan memberdayakan keilmuan 
melalui kegiatan penelitian yang berkualitas serta relevan dengan ilmu 
keperawatan. 

8) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat  yang 
berbasis ilmu keperawatan untuk  kepentingan pembangunan 
masyarakat di daerah dan pembangunan nasional. 

9) Menciptakan dan mengembangkan budaya akademik serta 
memajukan ilmu keperawatan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan 
pembangunan; 

10) Membangun kerjasama dengan  pemerintah dan stakeholder untuk 
pengembangan program studi keperawatan dan peningkatan kualitas 
lulusan mahasiswa akademi keperawatan. 

 

18. Tujuan 

Manual 

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penelitian 
di Akper Dharma Wacana Metro. 

19. Luas Lingkup 

Manual dan 

Penggunaannya 

Manual ini berlaku mulai: 

5. Manual ini berlaku mulai tanggal 20 April 2012 

6. Manual ini berlaku untuk SPMI, PPM, Pimpinan 

20. Definisi 

Istilah 

9. Merancang standar 

10. Menetapkan standar 

11. Merumuskan standar 

12.  

21. Langkah-

langkah atau 

prosedur 

23. Jadikan visi dan misi Akper Dharma Wacana Metro 

sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari 

merancang hingga menetapkan standar 

24. Kumpulkan dan pelajari semua peraturan perundang-

undangan yang relevan dengan standar penelitian 

25. Catat apa yang menjadi norma hokum dan syarat-syarat 

terkait dengan standar penelitian 

26. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisa 

SWOT 

27. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang 

penelitian 

28. Rumuskan draf awal standar penelitian dengan rumusan 

ABCD 

29. Lakukan rapat pimpinan, SPMI, dan LPM untuk 

mendapatkan saran dan masukan. 

30. Rumuskan kembali standar penelitian sesuai 

kesepakatan 

31. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar 

untuk menghindari kesalahan. 

 

22. Kualifikasi 

petugas/pejaba

t yang 

5. LPMI Akper Dharma Wacana Metro dan Unit PPM  

6.  



menjalankan 

SoP 

23. Catatan Dokumen yang terkait dengan manual penetapan standar 

penelitian adalah 

11. STATUTA Akper Dharma Wacana Metro 

12. Buku panduan penelitian dosen 

13. Buku Panduan Hak dan Kewajiban Dosen 

14. Formulir penelitian dosen 

15.  

24. Referensi 3. Statuta Akper Dharma Wacana Metro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN 

AKPER DHARMA WACANA METRO 

 

 

Proses  Penanggung Jawab  Tanggal 

 Nama Jabatan Tanda tangan  

21. Perumus  LPMI   

22. Pemeriksa  PPM   

23. Persetujuan  PD I   

24. Penetapan  Direktur   

25. Pengendalian  PPM   

 

 

 

 

 

25. Visi dan Misi Akper 

Dharma Wacana Metro 

Visi Akper Dharma Wacana Metro: 
Menjadi Akademi Keperawatan yang menghasilkan perawat professional, 
berdaya saing tinggi, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME melalui Tri 
Dharma Perguruan Tinggi pada tahun 2020 di Lampung. 
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Misi Akademi Keperawatan Dharma Wacana Metro: 
11) Menyelenggarakan pendidikan diploma III di bidang ilmu keperawatan 

yang berorientasi pada pembentukan lulusan yang memiliki 
kemampuan akademik serta mampu mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan mengupayakan penggunaannya untuk 
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat; 

12) Menyelenggarakan,mengembangkan dan memberdayakan keilmuan 
melalui kegiatan penelitian yang berkualitas serta relevan dengan ilmu 
keperawatan. 

13) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat  yang 
berbasis ilmu keperawatan untuk  kepentingan pembangunan 
masyarakat di daerah dan pembangunan nasional. 

14) Menciptakan dan mengembangkan budaya akademik serta 
memajukan ilmu keperawatan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan 
pembangunan; 

15) Membangun kerjasama dengan  pemerintah dan stakeholder untuk 
pengembangan program studi keperawatan dan peningkatan kualitas 
lulusan mahasiswa akademi keperawatan. 

 

26. Tujuan 

Manual 

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penelitian 
di Akper Dharma Wacana Metro. 

27. Luas Lingkup 

Manual dan 

Penggunaannya 

Manual ini berlaku mulai: 

7. Manual ini berlaku mulai tanggal 20 April 2012 

8. Manual ini berlaku untuk SPMI, PPM, Pimpinan 

28. Definisi 

Istilah 

13. Merancang standar 

14. Menetapkan standar 

15. Merumuskan standar 

16.  

29. Langkah-

langkah atau 

prosedur 

32. Jadikan visi dan misi Akper Dharma Wacana Metro 

sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari 

merancang hingga menetapkan standar 

33. Kumpulkan dan pelajari semua peraturan perundang-

undangan yang relevan dengan standar penelitian 

34. Catat apa yang menjadi norma hokum dan syarat-syarat 

terkait dengan standar penelitian 

35. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisa 

SWOT 

36. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang 

penelitian 

37. Rumuskan draf awal standar penelitian dengan rumusan 

ABCD 

38. Lakukan rapat pimpinan, SPMI, dan LPM untuk 

mendapatkan saran dan masukan. 

39. Rumuskan kembali standar penelitian sesuai 

kesepakatan 

40. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar 

untuk menghindari kesalahan. 

41.  
42.  



30. Kualifikasi 

petugas/pejaba

t yang 

menjalankan 

SoP 

7. LPMI Akper Dharma Wacana Metro dan Unit PPM  

8.  

31. Catatan Dokumen yang terkait dengan manual penetapan standar 

penelitian adalah 

16. STATUTA Akper Dharma Wacana Metro 

17. Buku panduan penelitian dosen 

18. Buku Panduan Hak dan Kewajiban Dosen 

19. Formulir penelitian dosen 

20.  

32. Referensi 4. Statuta Akper Dharma Wacana Metro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


