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KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, panduan pengisian instrumen
kinerja tridharma berbasis teknologi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Panduan ini disusun sebagai dasar atau petunjuk yang praktis dalam
melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja bidang tridharma PT
berbasis teknologi di lingkungan Universitas Hamzanwadi. Panduan ini berisi 6
(enam) bagian yaitu : 1) Pendahuluan, 2) Tujuan, 3) Sasaran, 4) Pengguna, 5)
Petunjuk penggunaan dan 6) Penutup.

Berbagai ketentuan yang disebutkan dalam panduan ini merujuk pada
pedoman monitoring dan evaluasi rekam jejak dosen dan tenaga kependidikan,
manual evaluasi pelaksanaan SPMI,  dan pedoman penggunaan sistem informasi di
lingkungan Universitas Hamzanwadi.
Demikian dan semoga panduan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penyusun
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A. PENDAHULUAN
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik

penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom

atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan

pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penyelenggaraan SPMI

ini didasarkan pada Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012

pasal 53, dimana SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME atau akreditasi. Selain

alasan normatif, SPMI dijalankan di Universitas Hamzanwadi dengan

pertimbangan bahwa berdaya saing global yang merupakan visi institusi akan

mampu diwujudkan bilamana institusi ini mampu menilai potensi dirinya menurut

standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan

oleh institusi. Dokumen kebijakan SPMI di Universitas Hamzanwadi

dimaksudkan sebagai :

1) media dalam mengomunikasikan kebijakan mutu kepada seluruh pemangku

kepentingan yang berlaku dan ditetapkan di dalam lingkungan Universitas

Hamzanwadi;

2) dasar yang kuat dalam menetapkan semua standar dan manual atau

prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu

SPMI;

3) bukti otentik bahwa Universitas Hamzanwadi telah memiliki dan

melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-

undangan.

Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan

tinggi di Universitas Hamzanwadi, dengan fokus utama pada aspek akademik

dan aspek non akademik yang mendukung. Fokus pada aspek akademik ini

dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis meliputi kegiatan pendidikan

dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini

disebabkan secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI akan

dikembangkan sehingga mencakup juga aspek non akademik seperti sarana

prasarana, keuangan atau pembiayaan, kerjasama, dan kemahasiswaan.

Dalam melaksanakan SPMI, rektor Universitas Hamzanwadi membentuk

suatu lembaga yang disebut dengan Lembaga Pengembangan Pembelajaran

dan Penjaminan Mutu (LP3M) sesuai statuta pasal 94 ayat (1). Lembaga ini

bertanggungjawab secara langsung kepada rektor sesuai pasal 94 ayat (3).
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Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lembaga ini harus selalu

berpedoman pada prinsip :

1) Otonom, dikembangkan dan dilaksanakan secara otonom atau mandiri oleh

Universitas Hamzanwadi baik pada aras institusi/lembaga maupun aras

program studi.

2) Terstandar, SPMI di Universitas Hamzanwadi menggunakan

Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan

tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Universitas

Hamzanwadi di bidang akademik dan non akademik.

3) Akurasi, SPMI menggunakan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti)

4) Berencana dan berkelanjutan, SPMI di Universitas Hamzanwadi

dilaksanakan melalui tahapan PPEPP yaitu penetapan standar, pelaksanaan

standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian, dan peningkatakan

standar. Tahapan ini dilakukan secara bersiklus.

5) Terdokumentasi, seluruh proses dan hasil SPMI didokumentasikan secara

rinci dan diberikan kode tertentu sesuai kesepakatan bersama.

6) Berorientasi kepada pemangku kepentingan, SPMI dilakukan untuk

memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan atau stakeholders.

7) Mengutamakan kebenaran atau dilakukan secara objektif, pelaksanaan

SPMI dilakukan secara jujur dan berdasarkan pada fakta-fakta yang

ditemukan tanpa memihak kepada kepentingan individu.

8) Tanggungjawab sosial, SPMI dilakukan berdasarkan pada tanggungjawab

untuk kepentingan bersama

9) Pengembangan kompentensi personel, SPMI dilakukan untuk

mengembangkan potensi-potensi personal yang dimiliki oleh Universitas

Hamzanwadi.

10) Partisipatif dan kolegial, dilakukan atas tanggungjawab bersama untuk

meningkatkan mutu di Universitas Hamzanwadi

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip di atas, LP3M bekerjasama dengan

pusat teknologi dan informasi Universitas Hamzanwadi telah mengembangkan

mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis teknologi yang disebut dengan E-

Monevin.

E-Monevin merupakan suatu mekanisme monitoring dan evaluasi yang

dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi khususnya internet dalam
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memberikan penilaian terhadap kinerja tridharma perguruan tinggi. E-monevin

ini dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mengevaluasi kinerja dosen dimana

saja dan kapan saja secara rahasia tanpa intervensi dosen. Hal ini dilakukan

agar mahasiswa dapat menilai kinerja dosen secara objektif tanpa adanya

paksaan, ancaman atau intervensi.

B. TUJUAN
Sistem E-Monevin ini dikembangkan dengan tujuan :

1) untuk menjamin pencapaian visi dan misi Universitas Hamzanwadi, fakultas

dan program studi;

2) untuk memenuhi kebutuhan para pemangku;

3) untuk menjamin hasil pengukuran kinerja tridharma yang objektif,

transparan, dan akuntabel;.

4) untuk memastikan standar mutu yang telah disepakati dapat dipenuhi oleh

sivitas akademika Universitas Hamzanwadi.

5) untuk mewujudkan kebijakan rektor Universitas Hamzanwadi tentang “full

system” dalam layanan akademik.

C. SASARAN
1) Bidang pendidikan, meliputi kesiapan perangkat pembelajaran,

pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.

2) Bidang penelitian, meliputi topik penelitian, jumlah penelitian, biaya

penelitian, keterlibatan mahasiswa dalam penelitian, dan produk Penelitian.

3) Bidang pengabdian kepada masyarakat, meliputi tema PkM, jumlah PkM,

biaya PkM, keterlibatan mahasiswa dalam PkM, dan dampak/prduk PkM.

D. PENGGUNA
1) LP3M dan GKM

2) Dosen

3) Mahasiswa

E. PETUNJUK PENGGUNAAN
Berikut ini dijelaskan petunjuk penggunaan E-Monevin oleh mahasiswa.
1) Ketik alamat : http://instrumen.hamzanwadi.ac.id/
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Selanjutnya muncul,

2) Setelah muncul gambar di atas, klik Sign Up untuk registrasi.

Selanjutnya akan muncul gambar berikut ini.
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3) Isilah setiap permintaan registrasi di atas (catatan : nama dan NPM disi

sesuai dengan nama Anda yang tertera di SIAKAD).

4) Setelah Anda Anda lengkap, klik Sign Up sehingga muncul gambar berikut

ini.

5) Untuk Login, ketik Username dan Password sesuai isian saat registrasi,

kemudian klik login. Setelah itu muncul gambar berikut ini.

6) Pilih menu Data dan klik instrumen sehingga muncul gambar berikut ini.
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7) Isilah identitas pribadi dan jawablah setiap butir instrumen dengan cara klik

pada bagian Ya atau tidak.

8) Setelah butir diisi, klik simpan data.
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9) Semua isian Anda akan terkirim secara otomatis pada sistem yang tersedia

di LP3M.

10) Hasil isian akan dirilis oleh LP3M setiap akhir semester pada setiap tahun

akademik.

F. PENUTUP
Demikian, E-Monevin ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana

mestinya. Semoga hal ini merupakan usaha kita untuk menjamin komitmen kita

terhadap kualitas (mutu) penyelenggaraan tridharma PT di Universitas

Hamzanwadi.

Sistem ini akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kita untuk

memastikan continous quality improvement benar dapat diwujudkan di

Unievrsitas Hamzanwadi.


