
 

 

SASARAN MUTU 

UNIVERSITAS ISLAM MALANG 

TAHUN 2015-2019 

 

 

Proses 

Penanggungjawab  

Tanggal Nama Jabatan Tanda 

Tangan 

1. Perumusan Dr. Ir. Mahayu Woro Lestari,MP. Ketua tim  25 Mei  2015 

2. Pemeriksaan Dr. Ir. Mahayu Woro Lestari,MP Ka. PPM  25 Mei  2015 

3. Persetujuan Drs.H. Junaidi, M.Pd.,Ph.D Wk. Rektor I  25 Mei  2015 

4. Penetapan Prof. Dr. H. Maskuri,M.Si. Rektor  25 Mei  2015 

5. Pengendalian Dr. Ir. Mahayu Woro Lestari,MP Ka. PPM  25 Mei  2015 

 

 

 

UNIVERSITAS ISLAM MALANG 
Kode  :  UNISMA-PPM.05.05.15 

Tanggal  : 25 Mei  2015 

SASARAN MUTU  

UNIVERSITAS ISLAM MALANG 
Revisi  : 1 



SASARAN MUTU 

UNIVERSITAS ISLAM MALANG 

No. Sasaran Mutu Indikator 

1 
Peningkatan kualitas 

mahasiswa baru 

Rasio antara daya tampung dengan 

jumlah calon  mahasiswa yang ikut seleksi 

1 : 5 

Rasio mahasiswa baru reguler yang 

melakukan registrasi terhadap calon 

mahasiswa baru reguler lulus seleksi 1:1 

2 
Peningkatan kualitas 

akademik mahasiswa 

Persentase mahasiswa aktif yang memiliki 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 3 

sebesar  85 % 

Persentase kelulusan tepat waktu (≤ 8 

semester) sejumlah 50 % 

Rata-rata waktu penyelesaian penulisan 

tugas akhir 6  bulan 

Persentase mahasiswa yang DO, PO dan                                                              

mengundurkan diri < 1 % 

3 
Peningkatan kompetensi 

pendukung mahasiswa 

Jumlah Penghargaan atas prestasi 

mahasiswa dalam lomba ilmiah, olah raga, 

dan seni tingkat nasional  atau  

internasional 

kemampuan bahasa asing lulusan > Toefl 

450 

4 

Peningkatan upaya 

pelacakan dan perekaman 

lulusan dan 

pemanfaatannya 

Persentase jumlah lulusan hasil proses 

pelacakan > 90 % terlacak 

Pendapat pengguna lulusan terhadap 

mutu alumni > 85 % puas 

5 
Peningkatan kompetensi 

lulusan 

Rata-rata masa tunggu lulusan 

memperoleh pekerjaan yang pertama 6 

bulan 

Presentase lulusan yang bekerja sesuai 

dengan bidang studi (keahlian) lulusan > 

85 % 



 

 

 

6 

 

 

Peningkatan Bentuk 

partisipasi lulusan  dan 

alumni dalam 

pengembangan akademik 

dan non akademik 

Bentuk partisipasi lulusan dan alumni 

dalam mendukung pengembangan 

akademik program studi : (1) Sumbangan 

dana, (2) Sumbangan fasilitas,  (3) 

Keterlibatan dalam kegiatan akademik, (4) 

Pengembangan jejaring, (5) Penyediaan 

fasilitas untuk kegiatan akademik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

Peningkatan kualitas 

Kinerja Dosen 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

kinerja dosen di bidang  pendidikan 

menunjukkan > 95% memenuhi jumlah 

pertemuan perkuliahan 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

kinerja dosen di bidang  penelitian > 90 % 

dosen meneliti tiap tahun 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

kinerja dosen di bidang  pengabdian 

kepada masyarakat > 85 % dosen  

sebagai pelaksana pengabdian 

Kegiatan tenaga ahli/pakar luar kampus 

sebagai pembicara dalam 

seminar/pelatihan, pembicara tamu, dan 

sebagainya, dari luar PT sendiri (tidak 

termasuk dosen tidak tetap). Minimal 2 

kali/ semester tiap prodi  

Kegiatan dosen tetap sebagai penyaji 

makalah yang bidang keahliannya sesuai 

dengan PS dalam seminar   ilmiah/ 

lokakarya/ penataran/ workshop/ 

pagelaran/ pameran/peragaan yang tidak 

hanya melibatkan dosen PT sendiri 

minimal 1 kali dalam setahun 

Rata-rata  sejumlah 4 mahasiswa per 

dosen pembimbing tugas akhir 

Rata-rata jumlah 

pertemuan/pembimbingan selama 



penyelesaian TA > 10 kali 

Rasio jumlah penelitian dibanding jumlah 

dosen tetap dalam satu tahun adalah 1 : 1 

Keterlibatan mahasiswa yang melakukan 

tugas akhir dalam penelitian dosen > 10 % 

Publikasi karya ilmiah yang dihasilkan oleh 

dosen tetap yang bidang keahliannya 

sesuai dengan PS per tahun > 1 buah  

8 

 

 

 

Penguatan penelitian dan 

pengabdian pada 

masyarakat bercirikan 

kepariwsataan dan 

kewirausahaan 

 

 

 

Karya-karya PS yang memperoleh 

perlindungan HaKI  > 1 per tahun 

Rasio Jumlah kegiatan Pengabdian 

kepada Masyarakat (PkM) dibanding 

dosen tetap yang bidang keahliannya 

sesuai dengan PS 1: 2 

Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat > 10 % 

 


