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Profil 

Lembaga Pengembangan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) UNIMED 

Surat Keputusan Rektor No. 0421/UN 33/KPT/2018 

 

A.  Visi  Misi  dan Tujuan  

Berikut adalah visi, misi dan tujuan dari lembaga pengembangan dan 

penjaminan mutu pendidikan (LPPMP) Unvierstias Negeri Medan : 

1. Visi 

 

”Menjadi lembaga kredibel dalam peningkatan mutu institusi secara berencana dan 

berkelanjutan melalui internalisasi budaya mutu dan mempercepat pencapaian visi 

universitas” 

 

2. Misi 

a. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan 

meningkatkan sistem penjaminan mutu. 

b. Memberikan pelayanan dan supervisi dalam bidang sistem penjaminan 

mutu internal dan eksternal. 

c. Memperkuat peningkatan mutu melalui audit dan penilaian eksternal. 

d. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk membangung 

kesadaran dan tanggung jawab terciptanya budaya mutu. 

e. Menjamin terciptanya iklim dan suasana saling bersinergi dalam mencapai 

budaya mutu. 
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3. Tujuan 

a. Terbentuk siklus sistem penjaminan mutu internal berbasis PPEPP 

(penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan); 

b. Terlaksananya proses pelayanan dan suvervisi dalam bidang sistem 

penjaminan mutu internal dan eksternal; 

c. Terlaksananya proses audit dan penilaian eksternal; 

d. Terjadi peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas untuk 

membangun kesadaran dan tanggung jawab terciptanya budaya mutu; 

e. Terciptanya iklim dan suasana saling bersinergi dalam mencapai budaya 

mutu. 

B.  Pernyataan Mutu UNIMED  

Visi UNIMED menjadi Universitas yang “unggul” merupakan pilar utama mutu 

yang mewarnai seluruh jiwa dan semangat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi di lingkungan UNIMED diyakini bahwa keunggulan (excellence) yang ingin di 

capai adalah mutu proses dan mutu lulusan yang bernilai daya saing. Oleh karena itu, 

pernyataan mutu institusi merupakan kesepakatan/konsensus dan komitmen bersama 

seluruh stakeholders dan khususnya seluruh unit dan warga UNIMED. Adapun 

pernyataan mutu UNIMED adalah : 

“Peningkatan mutu institusi secara berencana dan berkelanjutan melalui internalisasi 

budaya mutu dalam sistem manajemen integritas penyelenggaraan Universitas.” 

Implikasi pernyataan mutu tersebut adalah : 

1. Mutu menjadi urusan setiap warga UNIMED; 
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2. Mutu tanggung jawab setiap warga UNIMED; 

3. Menjunjung tinggi komitmen pimpinan UNIMED tentang pentingnya 

peningkatan mutu secara berencana dan berkelanjutan; 

4. “Character Building” bagian integrasi internalisasi budaya mutu; 

5. penguatan integritas layanan dan citra institusi yang berbasis perkembangan; 

6. Pengembangan institusi berbasis akreditasi. 

Paradigma penjaminan mutu yang dianut oleh UNIMED dalam 

menginternalisasikan budaya mutu, dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 1. Paradigma Penjaminan Mutu UNIMED 

C.  Kebijakan Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu UNIMED  

Pernyataan mutu yang ditetapkan merupakan dasar dalam perumusan kebijakan 

mutu UNIMED. Kebijakan mutu UNIMED merupakan arah dan dasar pengembangan 
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mutu penyelenggaraan UNIMED di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sesuai 

dengan statuta UNIMED dan pernyataan mutu di atas, maka senat universitas 

menetapkan surat keputusan tentang kebijakan mutu internal UNIMED. Kebijakan 

mutu internal tersebut berisi tentang tujuan kebijakan mutu, ruang lingkup kebijakan 

meliputi mutu seluruh standar nasional pendidikan tinggi, sasaran kebijakan, definisi 

istilah untuk menyamakan persepsi rincian kebijakan meliputi sistem penjaminan 

mutu dan manajemen pelaksanaan mutu, struktur organisasi unit penjaminan mutu, 

dokumen mutu, dan referensi. Secara keseluruhan kebijakan mutu diarahkan untuk 

upaya percepatan pencapaian target mutu UNIMED sebagaimana digambarkan dalam 

diagram berikut : 

 

Gambar 2. Target mutu dalam lintasan pembangunan jangka panjang UNIMED 
2011-2025 

Penjaminan Mutu UNIMED dikembangkan sesuai dengan kebijakan mutu dan 

menganut pemahaman bahwa peningkatan mutu berangkat dari dalam (quality 
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assurance) untuk melanjutnya memperoleh pengakuan (recognition) dari luar (quality 

control). Dalam konteks akademik, pengendalian mutu dilaksanakan oleh Lembaga 

Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP). Sistem penjaminan mutu 

internal UNIMED dan target pengakuan oleh penjaminan mutu eksternal dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 3. Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMED 

Keterangan SPT : Standar Perguruan Tinggi (Dokumen Mutu) 
 SNDikti : Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
 LPPMP : Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu-UNIMED 
 GPM : Gugus Penjaminan Mutu Fakultas/Pasca/Lembaga 
 TPMJ : Tim Penjaminan Mutu Jurusan 
 LAM : Lembaga Akreditasi Mandiri 
 EMI : Evaluasi Mutu Internal 

 

Selain itu pengendalian mutu internal dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal 

(SPI), SPI bertugas melakukan pengawasan dan audit non-akademik terutama 
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terhadap tata administrasi dan kinerja keuangan, perkembangan kebutuhan 

ketenagaan, mengaudit perkembangan kondisi seluruh asset institusi. Dalam 

melaksanakan fungsi pengawasannya, SPI tetap mengacu pada dokumen mutu yang 

telah disiapkan oleh LPPMP, terutama yang berkaitan dengan dokumen 

format/instrumen kendali mutu. Keseluruhan fungsi pengawasan dan audit internal 

tersebut diarahkan untuk menjamin terselenggaranya proses pendidikan, penelitian 

dan pengabdian yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil dan 

partisipatif, guna mendukung ketercapaian target indikator kinerja, sasaran, tujuan, 

visi dan misi UNIMED sesuai target waktu dan mencapai predikat unggul. Keseluruhan 

mekanisme kontrol untuk menjamin ketercapaian visi UNIMED dapat digambarkan 

dalam bagan sebagai berikut :  

 

Gambar 4. Mekanisme kontrol untuk menjamin ketercapaian visi dan misi 
UNIMED 
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D.  Unit  Pelaksana Pembelajaran Mutu UNIMED  

UNIMED telah merintis pembentukan unit Sistem Penjaminan Mutu Internal 

(SPMI) secara bertahap sejak 10 tahun yang lalu. Hal tersebut bermula dari 

keikutsertaan UNIMED dalam sosialisasi SPMPT Internal yang dilakukan oleh Ditjen 

Dikti pada tahun 2003. SPMPT Internal tersebut direspon positif oleh pimpinan 

UNIMED yang secara berturut-turut dari tahun 2004, 2005, dan 2006 melakukan 

benchmarking tentang penyusunan dokumen mutu dan audit mutu ke IPB, UNPAD, UI, 

ITB, UGM dan UNILA. Puncaknya pada tahun 2007 Pimpinan UNIMED memperoleh 

persetujuan Senat Universitas untuk membentuk unit penjaminan mutu yang 

dinamakan dengan Kantor Jaminan Mutu (KJM). Kala itu, tujuan utama pembentukan 

KJM adalah mempersiapkan seluruh dokumen mutu UNIMED untuk dapat 

diimplementasikan pada tahun 2007. 

Selanjutnya dengan berbagai pertimbangan, pada tahun 2009 dibentuk unit 

Sistem Pengendalian Internal (SPI) dengan Keputusan Rektor UNIMED Nomor 

1139/H4.33/KP.23/2009 untuk melakukan Audit Sistem dan Audit Kepatuhan. SPI 

mengembangkan buku pedoman yang merujuk pada Buku Referensi Sistem 

Penjaminan Mutu yang dikeluarkan oleh Ditjen Dikti tahun 2003, Buku Akreditasi 

Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan model pengdalian manajemen contex, input, 

process, and Product (The CIPP Model). Selanjutnya untuk mempersiapkan 

reakreditasi universitas, berdasarkan surat keputusan rektor No. 

037/UN33.KEP/KP/2013 tentang pembentukan Perangkat Personalia Pusat 

Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Negeri Medan. Secara bertahap perkembangan 

Unit Penjaminan Mutu UNIMED dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 5. Tonggak penting (milestone) perkembangan SPMI UNIMED 

Berdasarkan surat Keputusan Rektor UNIMED Nomor. 0115/UN33.KEP/KP/2018 

tanggal 20 Maret 2018 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan, maka unit pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal 

(SPMI) di tingkat Universitas saat ini disebut dengan Lembaga Pengembangan dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) UNIMED sampai dengan saat ini. Penetapan 

LPPMP berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 0421/UN33/KPT/2018 tentang 

pengangkatan ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan 

(LPPMP) UNIMED. Dan pada tahun 2019 dilakukan perubahan sktuktur LPPMP 

berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 0407/UN33/KPT/2019 tanggal 27 Sept 2019 

tentang pengangkatan Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu 

Pendidikan (LPPMP) UNIMED yaitu Dr. Isda Pramuniati, M.Hum masa jabatan 2019-

20123. Hal ini di dasari pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia, Nomor 148 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas 

Negeri Medan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 
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96 Tahun 2016, tentang Statuta Universitas Negeri Medan. LPPMP UNIMED 

merupakan unsur pengembang, penjamin dan pelaksana strategis di bidang 

pengembangan pendidikan dan profesi serta penjaminan mutu pendidikan dan 

profesi. LPPMP Medan memunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, 

memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penjaminan mutu 

pendidikan serta pengembangan profesi. Seluruh biaya untuk keperluan pelaksanaan 

kegiatan penjaminan mutu internal tersebut dibebankan pada DIPA Universitas Negeri 

Medan. 

Sejalan dengan pelaksanaan tugas di atas, LPPMP UNIMED mempunyai beberapa 

fungsi antara lain : 

1. Memfasilitasi proses akreditasi institusi dan membantu proses akreditasi prodi. 

2. Pengkoordinasian, perencanaan, peningkatan, pembinaan, dan pengembangan 

layanan pendidikan dan profesi, 

3. Pengembangan perangkat dan sumber daya pendukung fungsi pendidikan 

termasuk sumber daya pendukung lainnya, 

4. Pemanfaatan dan perlindungan sumber daya akademik untuk berbagai sistem 

konsultasi untuk mendukung fungsi akademik, 

5. Pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan berbagai pemikiran pendidikan 

yang bersumber dari penelitian dan pengkajian, 

6. Pengkoordinasian perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan 

fasilitas, tenaga ahli, dan sumber daya akademik lainnya sesuai dengan 

kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dan profesi, 

7. Perencanaan mutu akademik, 
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8. Peningkatan mutu akademik, 

9. Pengendalian dan audit mutu akademik, 

10. Monitoring dan evaluasi mutu akademik, 

11. Menjamin SPMI berjalan dengan baik, benar dan perofesional, 

12. Memfasilitasi, mendampingi dan membantu proses prodi dan laboratorium 

terakreditasi Internasional. 

LPPMP UNIMED terdiri atas ketua, sekretaris, koordinator pusat, staf ahli dan 

tenaga administrasi yang diangkat oleh Rektor. Masa kerja ketua dan sekretaris LPPMP 

adalah 4 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak dari 4 (dua) 

kali masa jabatan berturut-turut. LPPMP UNIMED bertugas : 

1. Melakukan pemetaan mutu akademik dan non-akademik; 

2. Mempersiapkan draf kebijakan serta mengadministrasikannya; 

3. Mempersiapkan draf dokumen mutu serta mengadministrasikannya; 

4. Menginformasikan dan membantu pelaksanaan akreditasi nasional, ISO dan 

internasional; 

5. Membantu pengembangan program studi, serta pengkajian kelayakan 

pembukaan dan penutupan prodi dilingkungan UNIMED; 

6. Melakukan audit dan monitoring dan evaluasi mutu akademik internal; 

7. Mempersiapkan draft kebijakan, dokumen kode etik, mengadministrasikannya, 

serta untuk penanganan kasus tertentu dengan memfasilitasi pembentukan 

komisi etik di lingkungan UNIMED; 

8. Melakukan publikasi mutu dan sosialisasi dokumen mutu dan kode etik di 

lingkungan UNIMED; 
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9. Melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak yang relevan; 

10. Melaksanakan tata administrasi, pelaporan dan tidak lanjut perbaikan mutu 

secara berkelanjutan. 

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, LPPMP diberi kewenangan 

memanfaatkan sarana dan prasarana UNIMED. Dalam rangka mendukung susksesnya 

pelaksanaan tugas tersebut, LPPMP didukung oleh Sekretaris dan 6 Koordinator Pusat 

yaitu : 

1. Koordinator Pusat Kurikulum Dan Sumber Belajar, Inovasi Dan Pengukuran 

Penilaian Dan Evaluasi Pembelajaran; 

2. Koordinator Pusat Akreditasi; 

3. Koordinator Pusat Jasa Profesi Dan Kerjasama; 

4. Koordinator Pusat Penelitian Dan PKM; 

5. Koordinator Pusat Pengembangan Institusi; 

6. Koordinator Pusat Data dan Informasi. 

Selain unit pusat, untuk mendukung pelaksanaan tugas penjaminan mutu 

terdapat unit penjaminan mutu ditingkat fakultas/pascasajana, jurusan dan program 

studi. Fakultas/Pascasarjana terdiri dari beberapa jurusan dan atau program studi, 

sehingga unit penjaminan mutu ditingkat fakultas /pascasarjana /lembaga disebut 

dengan Gugus Penjaminan Mutu (GPM). Sedangkan jurusan ada yang berdiri sendiri 

sebagai program studi dan juga ada yang terdiri dari beberapa program studi, sehingga 

unit penjaminan mutu ditingkat jurusan/prodi disebut dengan Tim Penjaminan Mutu 

Jurusan/Prodi (TPMJ). Berikut ini susunan keorganisasian LPPMP UNIMED adalah : 
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Gambar 6. Struktur organisasi pusat penjaminan mutu UNIMED 

Secara struktur LPPMP UNIMED bertanggung jawab langsung kepada Rektor, 

sedangkan GPM Fakultas/Pascasarjana bertanggung jawab langsung kepada 

Dekan/Direktur Pascasarjana/Ketua Lembaga dan TPMJ dibawah koordinasi Ketua 

Jurusan. Hal ini mengingat LPPMP dibentuk melalui Surat Keputusan Rektor, GPM 

dibentuk melalui Surat Keputusan Dekan/Direktur/Ketua Lembaga, sedangkan TPMJ 

dibentuk melalui Surat Keputusan Ketua Jurusan. Struktur organisasi secara 

keseluruhan memperlihatkan adanya hirarki hubungan dalam pelaksanaan SPMI di 

lingkungan UNIMED antara PPM, GPM dan TPMJ, namun secara organisasi lebih 

bersifat koordinasi. Akan tetapi secara kebijakan mutu, standar mutu dan 

implementasinya bersifat mengikat terhadap kebijakan mutu dan standar mutu 

ditingkat Universitas yang disusun oleh LPPMP. Hal ini diperlukan dalam rangka 

pengendalian pencapaian visi dan misi institusi serta penyataan mutu institusi secara 

keseluruhan. Posisi LPPMP dalam Struktur Organisasi UNIMED adalah sebagai berikut : 
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Gambar 7. Posisi Pusat Penjaminan Mutu dalam Struktur UNIMED 

Berdasarkan struktur organisasi di atas, memperlihatkan bahwa Lembaga 

Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) ditingkat Universitas di  

bawah tanggung jawab dan koordinasi Rektor, di tingkat Fakultas/Pascasarjana di 

bawah tanggung jawab dan koordinasi Pembantu Dekan 1 / Asisten Direktur 1, dan di 

tingkat Jurusan di bawah tanggung jawab dan koordinasi Sekretaris Jurusan. 

E.  Dokumen Mutu UNIMED  

Penyusunan dokumen mutu dilakukan berdasarkan hasil pemetaan mutu 

tersebut juga menjadi non-akademik. Selanjutnya hasil pemetaan mutu tersebut juga 

menjadi baseline peningkatan mutu secara berencana dan berkelanjutan dalam rangka 

mewujudkan visi dan misi UNIMED tahun 2025. Pemetaan mutu akademik meliputi 

pendidikan/pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan 
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kemahasiswaan. Sedangkan pemetaan mutu non-akademik meliputi bidang keuangan, 

ketenagaan, aset dan kerjasama. 

Struktur dokumen mutu yang dijalankan di UNIMED terdiri dari empat tingkatan, 

mulai dari kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir. Secara diagram 

dapat digambar sebagai berikut : 

 

Gambar 8. Struktur Dokumen Mutu UNIMED 

Menurut permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Pasal 8 Ayat 4(b) dalam perencanaan 

SPMI bahawa perguruan tinggi wajib menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas :  

1. Kebijakan SPMI; 

Arah kebijakan SPMI Unimed di dasari oleh sejarah, visi, misi dan tujuan 

Universitas Negeri Medan. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi arah 

kebijakan SPMI Unimed adalah faktor eksternal dan faktor internal. Faktor 

eksternal yang dimaksud adalah tentang pentingnya upaya penjaminan mutu 

pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 52 Ayat 2 yang berisi bahwa pengelolaan satuan pendidikan 

tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu 

Kebijakan SPMI 

Manual SPMI 

Standar SPMI 

Fomulir 

PPEPP 
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dan evaluasi yang transparan. Sedangkan Faktor internal adalah cita-cita dan 

kewajiban UNIMED dalam pengelolaan perguruan tinggi yang dapat memenuhi 

ketercapaian mutu yang telah dirumuskan dalam dokumen standar mutu 

internal Unimed. 

Dalam implementasi dokumen SPMI, Kebijakan SPMI yang berperan sebagai 

suatu rujukan utama yang memayungi implementasi SPMI di PT, sedangkan 

teknis implementasinya diatur dalam manual SPMI dan mungkin juga SOP serta 

instruksi kerja, untuk target atau capaiannya di atur dalam standar dalam SPMI, 

bukti implementasinya dituangkan/dicatat dalam formulir. 

2. Manual SPMI; 

Manual SPMI adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, 

langkah, atau prosedur tentang bagaimana setiap standar SPMI PT 

dirumuskan/ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikandan ditingkatkan 

mutunya secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk 

melaksanakannya pada semua aras dalam PT. menurut standar nasional 

perguruan tinggi terdapat 24 standar SPMI baku yang wajib diimplementasikan 

oleh semua perguruan tinggi, setiap standar SPMI memiliki manual SPMI paling 

tidak 5 manual, yaitu manual penetapan, manual pelaksanaan, manual 

evaluasi, manual pengendalian dan manual peningkatan. Sehingga apabila 

dikalkulasi maka ada 120 manual SPMI minimal yang harus dirumuskan sebagai 

panduan dalam menjalankan standar nasional perguruan tinggi, ditambah 

dengan 6 standar non akademik yang memiliki 30 manual SPMI, sehingga total 

keseluruhan terdapat 150 manual SPMI. 

3. Dokumen Standar Dalam SPMI; dan 
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Secara singkat standar SPMI dapat diartikan sebagai pernyataan tertulis yang 

berisi rincian tentang sesuatu hal yang khusus yang memperlihatkan sebuah 

tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria, ukuran, patokan dalam mengelola 

perguruan tinggi. Sesuai standar nasioanal pendidikan tinggi yang mana adalah 

standar minimal yang harus dicapai perguruan tinggi, terdapat 24 standar 

SPMI, ditambah dengan standar non akademik sehingga Unimed 

mengimplementasikan secara keseluruhan 30 standar SPMI, yaitu :  

a. Standar Pendidikan 

(1) Standar Kompetensi Lulusan; 

(2) Standar Isi Pembelajaran; 

(3) Standar Proses Pembelajaran; 

(4) Standar Penilaian Pembelajaran; 

(5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; 

(6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran; 

(7) Standar Penelolaan Pemelajaran; 

(8) Standar Pembiayaan Pembelajaran; 

b. Standar Penelitian 

(9) Standar Hasil Peneliaian; 

(10) Standar Isi Penelitian; 

(11) Standar Proses Penelitian; 

(12) Standar Penilaian Penelitian; 

(13) Standar Peneliti; 

(14) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian; 

(15) Standar Penelolaan Penelitian; 
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(16) Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian; 

c. Standar PKM 

(17) Standar Hasil PKM; 

(18) Standar Isi PKM; 

(19) Standar Proses PKM; 

(20) Standar Penilaian PKM; 

(21) Standar Pelaksana; 

(22) Standar Sarana dan Prasarana PKM; 

(23) Standar Pengelolaan PKM; dan 

(24) Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM. 

d. Standar Non Akademik 

(25) Standar Kerjasama 

(26) Standar Keamanan 

(27) Standar Identitas/Perilaku (Kode Etik) 

(28) Standar Sistem Informasi 

(29) Standar Mahasiswa 

(30) Standar Suasana Akademik 

4. Dokumen Formulir yang Digunakan Dalam SPMI. 

Secara singkat formulir SPMI dapat diartikan sebagai dokumen tertulis untuk 

mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian 

tak terpisahkan dari standar dalam SPMI dan Manual SPMI atau Prosedur 

SPMI.  
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Sebagai upaya mengendalikan dan meningkatkan dokumen mutu Unimed, pada tahun 

2019 telah dilakukan revisi terhadap 24 standar SPMI, 144 Manual SPMI dan 100 

Formulir/Prosesdur SPMI. 

F.  Implemintasi  Penjaminan Mutu UNIMED  

Implementasi pejaminan mutu Universitas Negri Medan (UNIMED) bertujuan 

untuk pemenuhan pernyataan mutu UNIMED, peradigma dan sistem Pejaminan mutu 

UNIMED melalui penerapan seluruh dokumen mutu mulai dari kebijakan mutu, 

manual mutu, standar mutu, prosedur mutu, intruksi kerja dan menguji efektivitas 

serta kepatutannya melalaui format/ instrumen kendali mutu. Secara keseluruan, 

pejaminan mutu internal telah berjalan disemua unit dan disetiap jenjang yang ada 

dilingkungan UNIMED, mulai dari level universitas sampai kepada jurusan/ program 

studi. 

Implementasi pejaminan mutu ditingkat universitas diorganisir dan 

dikordinasikan oleh LPPMP UNIMED, ditingkat fakultas dan pascasarjana di 

koordinasikan oleh Gugusan Pejaminan Mutu (GPM), dan tingakat jurusan/prodi 

dikoordinasikan oleh Tim Pejaminan Mutu Jurusan/Prodi (TPMJ). Secara resmi, 

legalitas dan keaktifan seluruh unit pejaminan mutu dilingkungan UNIMED di 

perlihatkan dengan Surat Keputusan sebagaiaman tertera dalam tabel berikut : 

Tabel 1. Legalitas dan Keaktifan Unit Penjaminan Mutu Internal Unimed 

Tingkat unit 
kerja 

Nama Unit Pejaminan Mutu No SK Pembentukan 

Universitas  Lembaga Pengembangan dan 
Pejaminan Mutu Pendidikan 
(LPPMP)  

SK Rektor No. 0115/UN33.KEP/KP/2018  

Universitas  Ketua LPPMP SK Rektor No.  0407/UN33/KPT/2019 

Universitas  Sekretaris LPPMP SK Rektor No. 0538/UN33/KPT/2019 
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Universitas  Koordinator Pusat LPPMP SK Rektor No.      /UN33/KPT/2019 

Fakultas Gugus Pejaminan Mutu FIP SK Dekan  No 0018/UN33/FIP/KP/2012 

Fakultas Gugus Pejaminan Mutu FBS SK Dekan No 0060/UN33/FBS/KP/2012 

Fakultas Gugus Pejaminan Mutu FIS SK Dekan No 0072/UN33/FIS/KP/2012 

Fakultas Gugus Pejaminan Mutu FMIPA SK Dekan No 
0044/UN33/FMIPA/KP/2012 

Fakultas Gugus Pejaminan Mutu FT SK Dekan No 0067/UN33/FT/KP/2012 

Fakultas Gugus Pejaminan Mutu FIK SK Dekan No 0006/UN33/FIK/KP/2012 

Fakultas Gugus Pejaminan Mutu FE SK Dekan No 0019/UN33/FE/KP/2012 

Fakultas Gugus Pejaminan Mutu 
Pascasarjana 

SK Direktur No 
00130/UN33/PPS/KP/2012 

Jurusan  Tim Pejaminan Mutu 
Jurusan/Prodi 

SK Ketua jurusan Masing-masing 

 

G.  Siklus Implementasi  Penjaminan Mutu Di  Lingkungan UNIMED  

Siklus implementasi penjaminan mutu yang lazim digunakan sebagaimana 

tertuang dalam pasal 5 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPMI yaitu 

Penetapan Standar Pendidikan Tinggi, Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, Evaluasi 

Pelaksanaan Pendidikan Tinggi, Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi 

dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (PPEPP) keizen. 

 

Gambar 9. Model siklus PPEPP implementasi penjaminan mutu UNIMED 

Penetapan 

Pelaksanaan 

Evaluasi Pengendalian 

Peningkatan 
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Penggunaan model tersebut bertujuan untuk memastikan implementasi 

penjaminan mutu berjalan konsisten mendukung pencapaian visi dan misi UNIMED. 

Melalui implementasi model siklus PEPP tersebut menunjukkan adanya (1) penetapan 

standar pendidikan tinggi (2) pelaksanaan standar pendidikan tinggi (3) evaluasi 

penggunaan standar pendidikan tinggi yang diimplementasikan dengan kegiatan 

Monev dan AMI (4) Pengendalian standar pendidikan tinggi, dan (5) peningkatan 

standar pendidikan tinggi. Terminologi siklus ke-5 memperlihatkan bahwa 

implementasi siklus PPEPP di UNIMED bertujuan meningkatkan mutu secara 

berencana dan berkelanjutan,dalam bentuk diagram dapat  digambarkan sebagi 

berikut : 

    

 

   

 

 

  

 

  

 

 

   

 

    

Gambar 10. Model peningkatan mutu UNIMED secara berencana dan 
berkelanjutan 

Keterangan : 

P : Penetapan 

P : Pelaksanaan 

E : Evaluasi 

P : Pengendalian 

P : Peningkatan 

Peningkatan mutu secara berencana dan 

berkelanjutan 
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Model diatas sekaligus menunjukkan bentuk mekanisme kerja SPMI UNIMED 

yang selanjutnya disebut dengan model manajeman kendali mutu yang diterapkan 

UNIMED, yaitu: peningkatan mutu secara berencana dan berkelanjutan PPEPP 

(penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan), di bawah ini adalah 

penjelasan tentang mekanisme PPEPP dalam siklus sistem penjaminan mutu internal 

UNIMED : 

1. Penetapan 

Rincian kegiatan penetapan standar mutu adalah : 

a. Perumusan standar 

Kegiatan perumusan standar dapat diartikan merumuskan standar baru 

atau merumuskan ulang (revisi) standar lama. Tahapan ini adalah tahapan 

awal dari siklus PPEPP, tahapan ini akan terus berulang (KEIZEN) ketika ada 

peningkatan/perubahan standar mutu. 

b. Penetapan standar 

Penetapan standar dilakukan untuk mengesahkan standar mutu pendidikan 

tinggi melalui keputusan rektor. Setelah penetapan maka semua unit yang 

pengguna standar harus menjalankan fungsinya dengan berpedoman pada 

standar yang telah ditetapkan, hingga ada standar baru yang ditetapkan. 

2. Pelaksanaan 

Rincian kegiatan pelaksanaan standar mutu adalah : 

a. Penyiapan pelaksanaan standar mutu; 

Strategi untuk memperlancar kegiatan pelaksanaan adalah persiapan 

pelaksanaan yang baik, seperti menentukan waktu sosialisasi standar mutu, 

pelatihan auditor dan kegiatan-kegiatan persiapan lainnya. 
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b. Sosialisasi standar mutu; 

Sosialisasi standar mutu harus dilakukan secara massif dengan memastikan 

bahwa seluruh elemen perguruan tinggi mengetahui dan memahami 

standar mutu yang telah ditetapkan oleh Universitas Negeri Medan. 

c. Implementasi standar mutu. 

Memberikan keleluasaan kepada fakultas/jususan/prodi atau unit lain 

untuk menjalankan standar SPMI sesuai dengan manual SPMI yang telah 

ditetapkan. 

3. Evaluasi 

Rincian kegiatan yang dilaksanakan pada tahap evaluasi yaitu : 

a. Monitoring dan evaluasi 

Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan dengan tujuan 

memastikan bahwa proses yang terjadi dilapangan dalam implementasi 

standar mutu tidak dilakukan secara benar dalam mencapai standar mutu 

internal Unimed, serta dapat mendeteksi secara dini apabila terjadi 

kesalahan dan kekurangan terhadap dokumen dan proses yang sedang 

dikerjakan. 

b. Audit Mutu Internal (AMI) 

Dilakukan dengan tujuan menentukan tingkat kesesuaian pelaksanaan 

kegiatan terhadap standar internal Unimed, peraturan, prosedur, instruksi 

kerja, dalam rangka peningkatan mutu institusi dan mengurangi resiko 

ketidaktercapaian standar/penurunan kualitas. Selain itu AMI juga 

bertujuan untuk melihat kepatuhan semua elemen yang 

mengimplementasikan standar mutu atas standar-standar yang telah 
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ditetapkan. Hasil dari kegiatan AMI dapat berupa temuan-temuan dan 

rekomendasi terhadap temuan tersebut, yang berguna sebagai bahan 

rujukan pimpinan dalam pengambilan keputusan. 

 

4. Pengendalian 

Rincian kegiatan yang dilaksanakan pada tahap pengendalian yaitu : 

a. Menilai apakan pelaksanaan telah mencapai standar, melampaui standar 

atau bahkan pelaksanaan belum atau menyimpang dari standar. 

Tahap penilaian tidak dapat terwujud sebelum dilakukan proses monitoring 

dan audit mutu internal yang dilakukan dalam siklus evaluasi. Pada siklus 

evaluasi akan menghasilkan informasi tentang implementasi yang telah 

dilakukan dan hasil dari implementasi tersebut telah memenuhi 

standar/melampaui standar atau tidak memenuhi standar sama sekali.  

b. Mempertahankan pencapaian standar 

c. Mempertahankan pelampauan standar 

d. Menganalisa temuan-temuan 

Kegiatan ini akan menjadi sangat penting karena hasil koreksi temuan-

temuan akan menghasilkan tindak lanjut kegiatan yang berbeda-beda, 

apabila hasil temuan merekomendasikan bahwa standar pelu di rumuskan 

kembali maka untuk siklus selanjutnya akan dilakukan proses revisi 

terhadap standar atau bahkan kebijakan-kebijakan yang terkait standar 

mutu. 

5. Peningkatan 
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Kegiatan peningkatan standar adalah kegiatan untuk merevisi standar mutu 

internal, revisi standar mutu dapat fokuskan pada segi kualitas dan kuantitas. 

 

H.  Monev dan Audit  Implementasi  Siklus Penjaminan Mutu UNIMED  

Implementasi siklus PPEPP digunakan untuk menjamin agar target mutu kinerja 

akademik dalam struktur dokumen mutu yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan 

oleh semua unit secara benar dan konsisten,untuk selanjutnya dimonitor/audit dan 

dievaluasi guna perbaikan mutu secara berencana dan berkelanjutan. Monitoring 

mutu kinerja akademik dilaksanakan pada awal dan pertengahan semester, sedang 

audit mutu internal dilaksanakan dua kali pada setiap akhir semester gasal dan 

semester genap.  Untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan dan manfaat 

ketercapaian kinerja proses dan lulusan, maka setiap akhir tahun akademik dilakukan 

evaluasi mutu kinerja akademik. 

Hasil monitoring dan evaluasi (monev) serta sejumlah rekomendasi yang 

menyertainya disampaikan kepada pimpinan Universitas untuk dibahas dan dipelajari 

dalam rapat pimpinan. Dengan mempertimbangkan target pencapaian visi dan misi 

UNIMED serta kemampuan yang dimiliki, selanjutnya ditentukan perioritas intervansi 

perbaiakn mutu akademik pada semester dan tahun berikutnya. Selanjutnya dilakukan 

rapat umum beserta pimpinan fakultas/pascasarjana dan jurusan/program studi guna 

menyampaikan informasi strategi perbaikan mutu serta melakukan kesepakatan 

bersama tentang upaya peningkatan mutu layanan akademik, proses pembelajaran, 

dan mutu lulusan dengan memperhatikan percepatan masa studi. 

I .  Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi  (Monev) Penjaminan Mutu  
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UNIMED mengacu pada “pedoman monev dan audit mutu UNIMED “yang 

diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 132/UN.33/KEP/2011. Pedoman 

tersebut disusun berdasar isi dokumen mutu UNIMED, terutama berkaitan dengan 

standar mutu dan prosedur mutu, instruksi kerja dan format atau instrumen kendali 

mutu. Tujuan penyusunan pedoman ini adalah sebagai acuan pengendalian mutu 

internal dilingkungan UNIMED mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengembangan, bagi program dan kegiatan akademik dan non-akademik. 

Merujuk pada model siklus PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, 

pengendalian dan peningkatan) implementasi penjaminan mutu UNIMED,terdapat dua 

unit yang bertanggung jawab dalam pengendalian mutu penyelenggaraan UNIMED 

yaitu (1) Lembaga Pengabdian dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP), dan (2) 

satuan pengawasan internal (SPI). Dalam konteks pemenuhan kebutuhan eksternal, 

LPPMP lebih berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan pencapaian tujuan SPMI 

Dirjen Kemristekdikti, sedangkan SPI lebih berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan 

pencapaian tujuan Inspektorat Jenderal Kemristekdikti yang berkaitan dengan 

penggunaan dan laporan keungan, aset dan ketenagaan. Dalam bentuk bagan, 

keterkaitan 2 unit pengendali dengan siklus PPEPP UNIMED adalah :  
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LPPMP 

LPPMP  
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Pengabdian Rektor, 
LPPMP 

Direktur, 
Ketua, kepala, 
Dosen, 
karyawan 

LPPMP Dekan        
Direktur     
Ketua         
Kepala       
Dosen       
Karyawan 

LPPMP 
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Keuangan 
Rektor, 
LPPMP 

SPI LPPMP 

Aset Rektor, 
LPPMP 

LPPMP LPPMP 

Ketenagaan Rektor, 
LPPMP 

LPPMP LPPMP 

SPI 

Gambar 11. Peran LPPMP dan SPI Dalam Pengendalian Penjaminan Mutu 
UNIMED Berdasarkan Siklus  PEPP. 

Secara umum tujuan monev adalah untuk menjamin agar seluruh kegiatan 

proses penyelenggaraan Universitas terlaksana secara efektif dan efisien sehingga 

dicapai hasil yang sesuai dengan target,sasaran dan tujuan dalam rencana dan 

ketentuan prosedur yang telah ditetapkan dan pada gilirannya yang mendukung 

terwujudnya visi dan misi Universitas. 

Secara khusus tujuan monev adalah (1) memantau kemajuan dan capian kinerja 

tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Universitas, keterciptaan lingkungan akademik 

yang kondusif untuk belajar dan tempat yang menyenangkan untuk bekerja, (2) 

memantau kesesuaian proses pelaksanaan penyelenggaraan Universitas dengan 

rencana atau target dan ketentuan pelaksanaan dalam dokumen standar penjaminan 

mutu UNIMED, dan (3) mengevaluasi hasil, manfaat dan dampak (outcome dan 

impact) penyelenggaraan Universitas terhadap pemenuhan kepuasan stakeholder atas 

fungsi-fungsi pelayanan, kepuasan pasar kerja pengguna lulusan, dan kepuasan mitra 

kerjasama terhadap hasil riset serta praktek baik pengabdian kepada masyrakat. 

Ruang lingkup monev penjaminan mutu UNIMED meliputi bidang pendidikan, 

pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, bidang sarana dan 
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prasarana, bidang keuangan, bidang manajeman dan kemahasiswaan. Dalam konteks 

pengendaliannya, ruang lingkup tersebut dikelompokkan menjadi bidang akademik 

dan bidang non-Akademik. Mekanisme pelaksanaan monev dilakukan mengikuti 

ketentuan tahapan simpul-simpul kegiatan, yaitu : 

1. Tahap Persiapan Monev 

a. Identifikasi kebutuhan dan tuntutan dalam formulir/instrumen kendali 

mutu (Buku dokumen mutu UNIMED). 

b. Penetapan sasaran monev berkaitan dengan kinerja institusi/unit dan 

kinerja individu/personil UNIMED (pengelola, dosen, karyawan, mahasiswa, 

alumni, pengguna lulusan) 

c. Pengembangan instrumen monev yang relevan dengan sasaran monev 

d. Mempersiapkan tim monev internal dan memastikan seluruh anggota tim 

memahami isi instrumen, prosedur dan kode etik monev 

e. Melakukan koordinasi dengan semua pimpinan unit di lingkungan UNIMED 

tentang jadwal pelaksanaan monev internal. 

2. Tahap Pelaksanaan Monev 

Pelaksanaan monev di UNIMED dibedakan berdasarkan dua istilah sebagai 

acuan kegiatan utama yaitu monitoring dan evaluasi. Kedua kegiatan tersebut 

tidak dapat dipisahkan satu sama lain, tetapi hanya dapat dibedakan. 

a. Pelaksanaan monitoring (pemantauan) 

Pelaksanaan pemantauan penjaminan mutu UNIMED dilakukan melalui dua 

cara yaitu (1) cara langsung dan (2) cara tidak langsung. 

(1) Pemantauan Langsung 
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Pemantauan langsung dilakukan dengan cara melakukan kunjungan 

langsung terhadap unit-unit dan bertatap muka dengan sejumlah 

personil yang di pantau. Dengan cara demikian tim monev secara 

leluasa mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan.efisiensi 

pengumpulan informasi dilakukan melalui strategi :  

 Pengisian langsung perangkat instrumen oleh responden, dan 

secara langsung konsolidasi,verifikasi dan validasi isi pada saat 

komunikasi tatap muka berlangsung. 

 Observasi lapangan dengan menggunakan format quality checklist 

dan lembar observasi. 

 Wawancara guna menggali informasi sampai jenuh dari individu 

pemegang posisi penting, terutama yang terlibat langsung dalam 

pengambil kebijakan dan penanggungjawab karena 

kewenangannya. 

(2) Pemantauan Tidak Langsung 

Pemantauan tidak langsung (tanpa tatap muka ) dilakukan tim monev 

dengan cara (a) pengiriman seperangkat daftar isian untuk diisi oleh 

responden,(b) komunikasi melalui telepon dan e-mail,dan (c) menggali 

informasi dari laporan berkala unit. 

b. Pelaksanaan Evaluasi 

Evaluasi bertujuan untuk mengukur ketercapaian tujuan dan hasil 

penyelenggaraan kegiatan masing-masing unit di lingkungan UNIMED, serta 

dampak dan manfaat hasil yang dirasakan oleh pihak pengguna lulusan. 

Melalui evaluasi juga identifikasi sejumlah praktek baik (good practies) yang 
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bergunan sebagai leasson-learned bagi program atau kegiatan sejenis atau 

pihak lain yang berkepentingan. Evaluasi dilakukan pada setiap akhir tahun 

ajaran untuk kegiatan bidang akademik dan pada akhir tahun kabisat ( 

tahun anggaran) untuk kegiatan yang berkaitan non-akademik. 

3. Tahap Laporan Hasil Monev 

Laporan hasil monev berisi tentang proses dan capaian hasil pelaksanaan 

penyelenggaraan masing-masing bidang, yakni bidang pendidikan 

pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, bidang saran dan 

prasarana, bidang keuangan, bidang manajeman dan kemahasiswaan. selain 

itu, laporan monev berisi tentang temuan-temuan lapangan dan rekomendasi. 

Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil analis dan kesimpulan hasil 

monev. Subtansi rekomendasi difokuskan pada upaya pemecahan masalah dan 

tindak lanjut perbaikan peningkatan mutu layanan, proses PBM dan mutu hasil 

penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. 

4. Hasil Monev Penjaminan Mutu 

Hasil monev penjaminan mutu dideskripsikan sesuai dengan bidang yang di 

monev yaitu bidang pendidikan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, bidang sarana dan prasarana, bidang keuangan, bidang 

manajeman dan kemahasiswaan. Ruang lingkup hasil monev dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

a. Ruang lingkup hasil monev bidang pendidikan dan pembelajaran : 

(1) Implementasi kebijakan tentang pengembangan kurikulum yang 

memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, 

pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala. 
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(2) Perumusan kompetensi lulusan kdan kesesuaiannya dengan visi dan 

misi, termasuk struktur kurikulum, fleksibelitas mata kuliah pilihan, dan 

kesuaian mata kuliah dengan standar kompetensi dalam silabus dan 

SAP 

(3) Dokumen dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pengembangan 

kurikulum program studi, terutama tentang (a) kesesuaian kurikulum 

dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan, dan (b) pelaksanaan 

pembelajaran dengan indikator kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, 

dan materi perkuliahan. 

(4) Penilaan dan mutu soal ujian, serta peran Pembimbing Akademik (PA)  

(5) Upaya perbaikan sistem pembelajaran meliputi materi, metode 

pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran, dan cara-cara 

evaluasi. 

(6) Efektivitas unit kajian dan pengembangan kurikulum, sistem dan mutu 

pembelajaran. 

(7) Kebijakan tentang suasana akademik berkaitan dengan otonomi 

keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, 

kemitraan dosen/mahasiswa. 

b. Ruang lingkup hasil monev bidang penelitian meliputi :  

(1) Ketersediaan pedoman pengelolaan penelitian dan pubikasi. 

(2) Jumlah penelitian dan dana penelitian dosen tetap pertahun. 

(3) Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan olh dosen tetap. 

(4) Banyak artikel yang tercatat dalam lembaga sitasi. 
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(5) Karya dosen dan auat mahasiswan yang mendapatkan paten (HaKI) 

Nasional/Internasional. 

(6) Kebijakan dan upaya perguruan tinggi dalam menjamin keberlanjutan 

penelitian, yang berkaitan dengan agenda penelitian jangka panjang, 

ketersediaan SDM dan prasarana dan saran, pengembangan dan 

pembinaan jejaring penelitian, dan sumber dana penelitian lainnya 

Nasional dan Internasional. 

c. Ruang lingkup hasil monev bidang pengabdian kepada masyarakat : 

(1) Ketersediaan pedoman pengelolaan pelayanan/pengabdian kepada 

masyarakat dan publikasinya. 

(2) Jumlah kegiatan PKM dosen tetap pertahun dan jumlah dana yang 

digunakan.  

(3) Kebijakan dan upaya perguruan tinggi dalam menjamin keberlanjutan 

kegiatan PKM yang diperlihatkan dengan adanya agenda PKM jangka 

panjang, ketersediaan SDM dan prasarana dan sarana, pengembangan 

dan pembinaan jejaring PKM, dan sumber dana PKM lainnya nasional 

dan internasional. 

d. Ruang lingkup hasil monev bidang sarana dan prasarana (aset) : 

(1) Kebijakan dan implementasi pengelolaan prasarana dan sarana                                                                                                                 

(2) Data aset tetap termasuk penggunaan lahan. 

(3) Rasio kecukupan dan mutu prasarana dan fasilitas pembelajaran serta 

pendukung lainnya, termasuk koleksi perpustakaan dan aksesibilitas-

nya.   
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(4) model pengelolaan mulai dari penyediaan sampai penghapusan 

prasarana dan sarana pembelajaran. 

(5) Perkembangan investasi dan rencana pengembangan prasarana 

fakultas dan prodi 

e. Ruang lingkup hasil monev bidang keuangan meliputi :  

(1) Kebijakan dan implementasi pengelolaan dana, mencakup penerimaan, 

pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring, dan evaluasi, serta 

pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. 

(2) Perkembangan dana dan proporsi pembiayaan UNIMED (pendidikan, 

penelitian, pengabdian kepada masyarakat. termasuk gaji dan upah, 

dan investasi prasarana, saran, dan SDM). 

(3) Implementasi mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa 

dengan keterlibatan para pihak. 

(4) Dukungan pembiayaan bagi mahasiswa yang kurang mampu. 

(5) Implementasi sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal. 

(6) Kondisi hasil auditor eksternal atas laporan keuangan UNIMED. 

f. Ruang lingkup hasil monev bidang sistem manajemen :  

(1) Kebijakan dan implementasi sistem tata pamong UNIMED 

(2) Kelengkapan dan keefektifan struktur organisasi UNIMED sampai ke 

program studi. 

(3) Unit dan implementasi penjaminan mutu internal dan kode etik. 

(4) Model kepemimpinan yang diterapkan. 

(5) Implementasi sistem pengelolaan UNIMED 
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(6) Implementasi analisis jabatan,deskripsi tugas,program peningkatan 

kompetensi manajerial. 

(7) Implementasi sistem audit internal dan eksternal. 

(8) Implementasi sistem pembinaan program studi 

(9) Implementasi sistem basis data atau PDPT UNIMED. 

(10) Trasparansi dan akuntabilitas publik penyelanggaraan UNIMED. 

(11) Perkembangan status akreditasi BAN-PT program studi. 

g. Ruang lingkup hasil monev bidang kemahasiswaan : 

(1) Kebijakan dan Implementasi  sistem penerimaan mahasiswa baru, 

termasuk bagi calon yang kurang mampu. 

(2) Rasio jumlah calon mahasiswa, lulus seleksi, registrasi ulang dan 

transfer. 

(3) Implementasi survey tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan 

kemahasiswaan.  

(4) layanan mahasiswa dan bentuk-bentuk pembinaan lainnya .  

(5) pencapaian prestasi mahasiswa dan upaya peningkatannya.  

(6) data indikator mahasiswa meliputi angka DO atau mengundurkan diri, 

angka lulusan, dan lama study. 

(7) Tracer study lulusan. 

(8) Ikatan alumni dan partisipasinya dalam pengembangan almamaternya. 

J.  Sosialisasi   Hasil  Monitorng Dan Evaluasi  Penjaminan Mutu  

Hasil monev semua bidang penjaminan mutu diatas disosialisasi kepada 

pemangku kepentingan internal dan eksternal. Bentuk sosialisasi dilakukan melalui 

penyampaian laporan tertulis, pimpinan penyampaian informasi hasil monev kepada 
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unit-unit dilingkungan Universitas dilakukan melalui kegiatan roadshow pada awal 

tahun ajaran baru. Sosialisasi hasil monev dilakukan pimpinan pada saat melakukan 

rapat-rapat pimpinan, pada acara moment kegiatan tertentu,serta melalui kegiatan 

hari-hari besar dengan melakukan refleksi atas hasil monev penyelenggaraan 

Universitas. 

K.  Tindak Lanjut  Hasil  Monitori ng Dan Evaluasi  Penjaminan Mutu  

Tindak lanjut rekomendasi hasil monev difokuskan pada upaya pemecahan 

masalah dan tindak lanjut perbaikan peningkatan mutu layanan,proses PBM dan 

rekonstruksi melalui kesepakatan perbaikan sebagai wujud komitmen bersama antara 

pimpinan unit dengan pimpinan Universitas. Dengan demikian, tindak lanjut 

rekomendasi monev sekurang-kurangnya berkaitan dengan : (1) aspek-aspek praktek 

baik yang perlu dipertahankan bagi kepentingan penyelenggaraan program dan 

kegiatan lanjutan atau kegiatan sejenis lainnya, (2) aspek-aspek yang perlu dirubah 

atau  diganti, (3) aspek-aspek yang perlu diperbaiki dari permasalahan yang dihadapi, 

(4) aspek-aspek yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan mutu layanan dan hasil 

capaian kinerja, dan (5) aspek-aspek yang perlu dikembangkan dan diadakan (develop) 

bagi kepentingan masa depan UNIMED, terutama bidang pendidikan pembelajaran, 

penelitian, pengabdian kepada masyarakat, bidang sarana dab prasarana, bidang 

keuangan, bidang kemanajeman dan kemahasiswaan. 

L.  Model Pengembangan Program Studi  Oleh Universitas  

Kehadiran Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) BAN-PT mendorong 

kesiapan institusi dan program studi untuk menerima asesor dalam rangka akreditasi. 

Hal ini ditujukan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan institusi dan program 
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studi yang terefleksi dalam peringkat akreditasi. Universitas Negeri Medan memiliki 79 

prodi dengan kategori D-3 sejumlah 2 prodi, S-1 sejumlah 56 prodi, sejumlah S-2 16 

prodi dan S-3 sejumlah 5 prodi. Gambaran dan kondisi peringkat akreditasi seluruh 

berperingkat A sejumlah 35,44%, berperingkat B sejumlah 37,97% dan yang 

berperingkat akreditasi C sejumlah 1,27% dan yang belum terakreditasi sejumlah 

25,32%. Khusus untuk jenjang S1 dengan jumlah prodi 56 variasi peringkat akreditasi A 

berjumlah 39,29%, berperingkat B 30,36%, berperingkat C sejumlah 0% dan yang 

belum terakreditasi 30,36%. Sedangkan pada jenjang S2 dengan jumlah prodi 16 

variasi akreditasi A sebanyak 31,25% berperingkat B sebanyak 56,25%, berperingkat C 

sejumlah 0% dan selebihnya (12,5%) belum terakreditasi. Selanjutnya untuk prodi S-3 

sejumlah 5 prodi dengan variasi peringkat akreditasi A 40% dan berperingkat B 40%, 

berperingkat C sejumlah 0% dan yang belum terakreditasi 20%. 

Memperhatikan kondisi peringkat akreditasi tersebut mendorong adanya upaya 

melakukan perbaikan model dan mekanisme pengembangan program studi guna 

mendukung kesiapannya mengajukan usulan Re-Akreditasi. Atas dasar pertimbangan 

tersebut pimpinan Universitas di berbagai rapat pimpinan dan kegiatan-kegiatan resmi 

lainnya, menegaskan bahwa pengembangan institusi dikonsentrasikan pada 

pengembangan program studi sebagai ujung tombak pemberian pelayanan 

administrasi, pembelajaran, dan pembinaan kemahasiswaan dibawah dibawah 

koordinasi fakultas. Untuk itu, selanjutnya pimpinan mendeklarasikan kebijakan 

“pengembangan institusi melalui program studi berbasis ICT” : kebijakan tersebut 

berimplikasi terhadap model pengembangan program studi di UNIMED saat ini, 

sebagai berikut : 



36 
 

 

Gambar 12. Model pengembangan program studi UNIMED. 

Untuk meningkatkan peringkat akreditasi program studi dan institusi, melalui 

menerapkan prinsip peningkatan mutu secara berkelanjutan, pimpinan Universitas 

menetapkan prioritas kebijakan dengan memberikan “Dukungan pengembangan 

kapasitas program studi berbasis akreditasi 9 kriteria “ atau dikenal dengan istilah 

CB2OAS (Capacity Building Base On Accreditation Support). Pengembangan lkapasitas 

program studi ditujukan terhadap 3 aspek yaitu (1) pengembangan kapasitas 

kelembagaan, (2) pengembangan kapasitas sistem manajemen, dan (3) 

pengembangan kapasitas individu/personil prodi. 

Pengembangan kapasitas kelembagaan program studi meliputi pengembangan 

struktur organisasi program studi dan KDBK (Kelompok Dosen Bidang Keahlian), 

Penguatan Laboratorium atau bengkel, pemenuhan SDM (Dosen dan Staf Pendukung), 
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pemenuhan fasilitas penyelenggaraan pembelajaran, dan dukungan dana 

pengembangan program studi. Pengembangan kapasitas sistem manajemen meliputi 

Manajamen pengembangan akademik dan tata administrasi prodi, manajamen 

pengembangan dan pemutakhiran kurikulum secara berkala, Manajemen 

pengembangan SDM dan Mahasiswa, Manajemen pengembangan Sarana dan 

Prasarana pendukung penyelenggaraan program studi, dan Manajemen 

pengembangan basis data serta dukungan penguatan PDPT (Pengkalan Data 

Perguruan Tinggi). Pengembangan kapasistas individu program studi berkaitan 

peningkatan kompetensi dan profesional penyelenggaraan program studi melalui 

pemberian fasilitas, pemberian dukungan, dan bantuan teknis lainnya. Pengembangan 

kapasitas individu ditujukan kepada pengelolah Program Studi, dosen dan staf 

pendukung, dalam bentuk kegiatan Sosialisasi, Seminar, Pelatihan, Workshop, dan 

Bimbingan teknis. Keseluruhan pengembangan kapasitas Program Studi tersebut 

diarahkan untuk memperoleh pengakuan eksternal (SPME) melalui peningkatan 

peringkat akreditasi program studi. 

M.  Dukungan Terhadap Penyusunan Do kumen Akreditasi  Prodi  

Model pengembangan Program Studi yang digambarkan diatas merupakan 

dukungan peningkatan Mutu penyelenggaraan, sedangkan dalam konteks Akreditasi 

hal tersebut merupakan dukungan pemenuhan isi borang akreditasi. Artinya, 

dukungan pengembangan kapasitas yang diberikan institusi telah menyediakan 

sejumlah data dan informasi yang perlu di isi dan disusun kedalam perangkat borang 

dan evaluasi diri untuk pengajuan re-akreditasi ke BAN-PT. Untuk itu, pimpinan 

institusi memberikan dukungan khusus terutama dalam penyusunan dokumen 

akreditasi melalui Unit LPPMP UNIMED. Dalam struktur Organisasi LPPMP terdapat 
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bidang Akreditasi Nasional dan Internasional yang dipimpin oleh seorang Kepala Pusat 

dan secara khusus bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pendampingan 

re-akreditasi program studi serta Institusi. 

Dukungan yang selama ini telah diberikan institusi terhadap penyusunan 

dokumen akreditasi program studi dapat dikelompokkan dalam 4 bentuk dukungan 

yaitu (1) Dukungan Informasi Akreditasi, (2) Dukungan Dana, (3) Dukungan Pelatihan 

dan Simulasi, serta (4) Dukungan Pendampingan Akreditasi ke program Studi. Berikut 

adalah penjelasan mengenai dukungan yang diberikan institusi terhadap penyusunan 

akreditasi prodi : 

1. Dukungan Informasi Akreditasi 

Dukungan informasi yang diberikan Institusi kepada program studi adalah 

informasi tentang : 

a. Kebijakan Dirjen Dikti tentang penjaminan mutu internal dalam kaitan 

dengan akreidtasi. 

b. Kebijakan dan Surat edaran BAN-PT tentang Akreditasi. 

c. Perkembangan perubahan dan revisi buku panduan dan Borang Akreditasi 

d. Gambaran tentang kondisi akreditasi program studi dilingkungan UNIMED. 

e. Penyampaian informasi tentang batas akhir penyampaian dokumen 

akreditasi program studi ke BAN-PT (berbeda pada masing-masing program 

studi). 

f. Menyampaikan respon BAN-PT atas usulan dokumen akreditasi program 

studi, jika terjadi permasalahan dalam berkas usulan. 
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g. Hak sanggah dan hak peninjauan ulang atas pelaksanaan visitasi yang dinilai 

kurang optimal sehingga skor akreditasi dinilai layak ditinjau ulang oleh 

BAN-PT. 

h. Menyampaikan informasi tentang hasil akreditasi kepada masing-masing 

program studi sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh PPM. 

i. Institusi melalui PPM membukan warung konsultasi bagi program studi 

dilingkungan UNIMED berkaitan dengan permasalahan legalitas program 

studi, pembukaan dan penutupan program studi, akreditasi dan 

penjaminan Mutu Internal. 

2. Dukungan Dana 

Setiap tahun Institusi memberikan dukungan dana terhadap program Studi 

dalam bentuk PO dari mata anggaran PNPB. Kegiatan yang didanai tersebut 

“atas Pemuktahiran data borang dan evaluasi diri program Studi”. Pada setiap 

akhir tahun anggaran, laporan kegiatan permuktahiran dan laporan keuangan 

sudah diterima oleh Pimpinan Institusi. Dukungan dana tersebut lebih kepada 

upaya memotivasi dan dukungan moral awal agar terjadi pembiasaan 

pemuktahiran data dan informasi borang sekaligus memperbaiki basis data 

program studi untuk mendukung penguatan PDPT ( Pangkalan Data Perguruan 

Tinggi) UNIMED. 

3. Dukungan Pelatihan dan Simulasi 

Sistem penyelenggaraan program studi yang sudah berjalan memberikan 

konstribusi positif dalam penyusunan dokumen Akreditasi. Namun karna setiap 

saat bisa saja terjadi reposisi ketua Prodi atau Fungsionaris program Studi, atau 

karena adanya revisi buku panduan Akreditasi, borang serta syarat pendukung 
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lainnya, maka kepada pengelolah dan tim penyusun dokumen akreditasi 

diberikan kegiatan Penyegaran (Refreshmen) dalam bentuk pelatihan dan 

simulasi penyusunan borang dan evaluasi didik program studi. Kegiatan 

Pembantu Rektor Bidang Akademik (WR-I) yang bekerja sama dengan LPPMP 

ini telah mampu memberikan kesamaan persepsi dan pemahaman serta 

melakukan simulasi penyusunan dokumen akreditasi dan dokumen pendukung 

lainnya sebagai bukti setiap kegiatan program Studi. Selain itu, LPPMP 

melakukan sosialisasi dan memberikan workshop terhadap semua ketua 

Program Studi tentang penting Evaluasi Mutu Internal (EMI), serta tata cara 

pengisian instrumen EMI. Instrumen EMI yang diprakarsai oleh badan 

pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan Serta Pengembangan Mutu 

Pendidikan (BPSDMPK-PMP) Kemenristekdikti ini bertujuan untuk percepatan 

peningkatan peringkat akreditasi serta sekaligus untuk mempercepat 

internalisasi budaya mutu penyelenggaraan Program Studi. 

4. Dukungan Pendampingan Akreditasi ke Program Studi 

Kemampuan menyerap Informasi serta ketersediaan Data penyelenggaraan 

Program Studi tidak lah sama pada masing-masing ketua program Studi. 

Sehingga masih terdapat sejumlah prodi berperingkat akreditasi C sejumlah 

1,27% dan yang belum terakreditasi sejumlah 25,32%. Selain itu terdapat 

sejumlah permasalahan Program Studi antara lain : (1) terdapat program Studi 

yang belum pernah di akreditasi sejak terbit izin operasionalnya. (2) terjadi 

perbedaan nama program Studi yang terdapat pada SK Pendirian dari DIKTI 

dengan nama yang tertera pada SK/Sertifikat Akreditasi dari BAN-PT. (3) 

Terdapat beberapa program studi Baru dimana Izin terbitnya di tahun 2019 ini. 
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(4) terdapat 2 Program Studi yang berbeda izin terbitnya dari DIKTI, kemudian 

beberapa Tahun berikutnya sampai saat ini kedua program studi tersebut 

digabung (Merger) menjadi satu nama program studi ( sesuai SK BAN-PT), 

padahal dalam kenyataannya kedua program studi tersebut masih berjalan 

secara terpisah. Saat ini berdasarkan keputusan fakultas dan Program Studi, 

kedua Program Studi tersebut ingin berpisah secara legal formal baik SK DIKTI 

maupun SK BAN-PT. (5) Terdapat beberapa program Studi yang sudah lama 

Fakum (tidak menerima Mahasiswa dan juga tidak memiliki surat penutupan 

resmi dari DIKTI). Saat ini berdasarkan keputusan fakultas dan pimpinan 

Institusi, program studi tersebut ingin dibuka kembali. Berdasarkan keragaman 

permasalahan Program Studi tersebut yang secara keseluruhan berkaitan 

dengan Akreditasi, Pembantu Rektor Bidang Akademik (WR-I) bekerjasama 

dengan LPPMP membuat kegiatan (PO) melakukan kegiatan “pendampingan 

re-akreditasi program studi”, khususnya bagi program studi yang bermasalah 

tersebut. Pendampingan dilakukan secara terjadwal oleh tim pendampingan 

dengan melakukan kunjungan terhadap program studi masing-masing. 

N.  Klinik Sistem Penjaminan Mutu  

Pendidikan Tinggi memiliki peran penting untuk mencetak lulusan unggul yang 

berdaya saing dan memiliki kompetensi. Mengingat pentingnya kualitas lulusan 

tersebut, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Dirjen 

Pembelajaran dan Kemahasiswaan meluncurkan program inovatif-kreatif bernama 

“Klinik SPMI” (Sistem Penjaminan Mutu Internal) yang bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas program studi pendidikan tinggi di Bumi Pertiwi Indonesia. 
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Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Intan Ahmad menjelasakan bahwa upaya 

peningkatan kualitas program studi harus dimulai dari internal organisasi pendidikan 

tinggi itu sendiri. Beliau menjelaskan “Mutu/kualitas bukan sesuatu yang di dapatkan 

universitas dari pemerintah saja, namun harus disadari bahwa internal pendidikan 

tinggi, baik dari segi kualitas dosen hingga sistem pembelajaran, juga perlu 

diperhatikan oleh universitas. Oleh sebab itu, Klinik SPMI ini akan berusaha membantu 

pendidikan tinggi untuk meningkatkan mutu program studinya,” ujar Intan kala 

menyampaikan kata sambutannya dalam acara Coffee Morning sekaligus soft-

launching Klinik SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) di Gedung D Kemristekdikti 

Senayan, Jakarta. 

Selain itu, Direktur Penjaminan Mutu Ditjen Belmawa Aris Junaidi 

mengutarakan bahwa untuk meningkatkan kualitas  hidup manusia Indonesia, hal 

penting yang harus dilakukan ialah melalui peningkatan kualitas pendidikan dan 

pengajaran. “Dalam revolusi mental nawacita Presiden RI Joko Widodo, sangat jelas 

disampaikan bahwa peningkatan mutu SDM harus dimulai dari mutu pendidikan 

tinggi. Jika kita ingin mengharapkan lulusan yang unggul dan berdaya saing, maka 

peningkatan mutu pendidikan inilah yang harus kita utamakan”, ujar Aris Junaidi 

dalam paparannya. 

Bedasarkah hal di atas maka LPPMP UNIMED yang di ketuai oleh Ibu          Dr. 

Isada Pramuniati, M.Hum menjelma menjadi garda terdepan untuk SPMI di UNIMED, 

salah satunya membentuk “Klinik SPMI UNIMED” yang merupakan program layanan 

bagi Institusi masyarakat kampus UNIMED berupa : 

1. Meyakinkan SPMI berjalan sesuai dengan VIsi dan Misi Universitas. 
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2. Mempersiapkan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) UNIMED. 

3. Pendampingan Akreditasi Jurusan/Prodi/PPs di UNIMED.  

4. Bimbingan teknis (Bimtek) yang diperuntukkan bagi dosen, pegawai struktural 

dan mahasiswa agar lebih memahami SPMI dan SPM-Dikti. 

5. Workshop untuk meningkatkan kesadaran membangun budaya mutu (Quality 

Awareness) bagi civitas UNIMED. 

6. Program memberikan layanan informasi berupa FAQ/ tanya jawab melalui 

sarana online maupun offline dan interaktif tentang bagaimana membangun 

budaya mutu (Quality Culture) di UNIMED.  

7. Serta memberikan berbagai solusi yang efektif terhadap segala permasalahan 

yang dihadapi dalam mensosialisasikan budaya mutu di UNIMED. 

Penerima/ Klien layanan Klinik SPMI cukup luas, dapat meliputi Rektor, fakultas, 

Prodi, dosen, Pegawai struktural, mahasiswa hingga masyarakat umum. Diharapkan 

seluruh komponen masyarakat dalam dan luar kampus dapat mendukung program 

Klinik SPMI UNIMED untuk membangun Budaya Mutu pendidikan dan terintegrasi 

pada layanan Online dengan Web. 

O.  Perkembangan Capaian UNIMED  

Luas lahan kampus UNIMED adalah 546.661 m2 yang tersebar di 4 lokasi sebagai 

berikut :  

Tabel 2. Lokasi Lahan 

NO 
LOKASI LAHAN 

( nama dan nomor jalan, Kota, 
Provinsi) 

Penggunaan Lahan 
( m2) 

Luas Lahan 
( m2) 

1 Kampus UNIMED, 
Jl. Williem Iskandar PSR V Medan Estae, 
Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang 

Pelayanan Akademik  495.000 
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Provinsi Sumatera Utara 

2 Kampus UNIMED, 
Jl. Dr. Sutomo Padang Sidempuan, 
Kel. WIK 2, Kab. Tapanuli Selatan 
Provinsi Sumatera Utara 

Dipakai pihak ketiga  
( UGN ) 

1.496 

3 Kampus UNIMED, 
Jl. Stadion Teladan, Kel. Teladan 
Kec. Medan Timur, Kota Medan 
Provinsi Sumatera Utara 

Pelayanan Akademik 
( Microteaching ) 

9.144 

4 Lahan UNIMED, 
Jl. Pelajar Timur Medan, kel. Binjai 
Kec. Medan Timur, Kota Medan 
Provinsi Sumatera Utara 

GRIYA UNIMED 41.021 

  T O T A L 546.661 

 

Tabel 3. Perkembangan Program Studi 

PERLUASAN 
MANDAT 

JENJANG PENDIDIKAN 
TOTAL % 

D3 S1 S2 S3 

Kependidikan 0 29 10 4 43 74.13 

Non-Kependidikan 2 9 3 1 15 25.87 

TOTAL 2 38 13 5 58  

% 3.44 65.52 22.41 8.62  100% 

 

Tabel 4. Perkembangan Akreditasi 

AKREDITASI INSTITUSI UNIMED : B(352.4) 
AKREDITASI PRODI 

Tahun 
2010 2012 2013 

2014 

Peringkat Jumlah % 

A 1 7 8 8 13.79 

B 25 28 27 39 67.24 

C 15 12 12 4 6.89 

Izin Baru 2014 6 4 4 1 1.72 

Mandat 2014    6 10.34 

Jumlah 47 51 51 58 100.00 

 

 

 

Tabel 5. Dosen Unimed 
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No Pendidikan 
Gelar Akademik 

Total % Guru 
besar 

Lektor 
kepala 

Lektor Asisten 
Tenaga 

pengajar 

1 S-3/Sp-1 51 55 28 6 - 140 14.51 

2 S-2/Sp-1 - 265 208 175 37 685 70,98 

3 Profesi/S-
1/D-4* 

- 59 26 38 17 140 14,51 

TOTAL 51 379 262 219 54 985  

% 5,28% 39,27% 27,15% 22,69% 5,60%   

 

Tabel 6. Tenaga Kependidikan Karyawan 

No 
Jenis tenaga 
Kependidikan 

Jumlah tenaga kependidikan (Karyawan) 
Jumlah % 

Pendidikan terakhir 

S-2 S-1 D-4 D-3 D-2 D-1 
SMA/S
MK 

  

1 Pustakawan 2 10 - 14 2 - 3 30 7,54 

2 Laboran/ 
teknisi/ 
analis/ 
opeator/ 
programer 

1 43 - 7 - - 11 63 15,83 

3 Administrasi 15 111 - 13 - - 166 305 76,63 

Total 18 164 - 34 2 - 180 398 17 

% - 4,27 41.21 5,78 0,50 - 47,99 4,27 - 

 

Tabel 7. Profil Mahasiswa 

NO FAK/PPS Jumlah PROPORSI GENDER: 

1 FIP 2.293 Perempuan : 63.30% 

2 FBS 3.947 Laki – Laki : 34.64% 

3 FIS 2.370 PROPORSI AGAMA : 

4 FMIPA 4.310 ISLAM : 53.39% 

5 FT 2.700 KRISTEN : 39.77% 

6 FIK 2.985 KATHOLIK : 6.75% 

7 FE 2.758 HINDU : 0.06% 

8 PPS 2.557 BUDHA : 0.03% 

   ASAL MAHASISWA SESUAI IJAZAH : 

   15 Provinsi dan 97 Kab/Kota 

TOTAL 
23.920 ASAL MAHASISWA SESUAI TEMPAT LAHIR 

 26 Provinsi 

 

Tabel 8. Capaian Prestasi Mahasiswa 
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 1 Rekor MURI Peserta SM3T di Papua 

2 Rekor MURI Konselor Sebaya Mahasiswa 
Pada hari Sumpah Pemuda 2014 

Level Jumlah Persentase (%) 

JENIS PRESTASI Provinsi/Wilayah 
39 36.45 

Int.Choir Comt 

MTQ antar Perguruan Tinggi & Nasional Nasional 
39 36.45 

Peksiminas 

Pesparawi  Internasional 

29 27.10 Olimpiade ( Matematika, Fisika, Biologi, 
Kimia) 

Debat dan Kreatifitas Mahasiswa 
Jumlah 107  

Lomba Karya Ilmiah 

 

Tabel 9. Capaian Rangking Digital Reponsitory & Webometric 

1 

Setelah di daftarkan do webometrics, pada Tahun 2013 Digital Repository UNIMED 
berhasil menduduki peringkat 8, edisi Januari 2014 peringkat 6 Nasional, dan 57 Asia, 470 
Dunia, dan 449 Top Institutional Dunia 

2. 

Rangking tersebut terus meningkat, edisi Juli 2014 posisi UNIMED menduduki peringkat 6 
Nasional, dan masuk 34 Asia, 360 Dunia, dan 343 Top Institutional Dunia,        Rank 
webometric 51 Nasional ( Unnes 13, UM 15, UNY 18, Unesa 46, UNIMED 51, UNG 62, 
UNM 73, UNJ 81) 

 

Tabel 10. Kerjasama Antara Institusi 

NO JENIS KERJASAMA JUMLAH 

1 Dalam Negeri 190 

2 Luar Negeri 13 

TOTAL 203 

Tabel 11. Persetujuan Kemendikbud 

1 
Permendikbud No. 148 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja (OTK) Universitas 
Negeri Medan  

2 
Tanggal 14 Oktober 2014 ditandatangani oleh Mohammad Nuh, OTK terdiri atas 7 BAB 
dan 145 pasal 

3 

Isi pasal 144 :  
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 172/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri 
Medan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pendidikan 
Nasional Nomor 207/0/2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

 


