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KATA PENGANTAR  

 

Akselerasi peningkatan mutu pendidikan tinggi yang termaktub 

dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, maka Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan harus melaksanakan Sistem Penjaminan 

Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI) dan SPMI Universitas Halu Oleo. 

SPM DIKTI merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu 

pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan SPM 

DIKTI adalah menjamin pemenuhan standar  pendidikan tinggi sehingga 

berkembang budaya mutu di perguruan tinggi di Indonesia. 

Dokumen SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 

disusun dengan tujuan untuk digunakan sebagai acuan bagi 

pelaksanaan dan pengelolaan penjaminan mutu pada semua aras yang 

ada dalam lingkup FKIP. Dokumen SPMI ini terdiri atas empat buah 

dokumen yang saling terintegrasi satu sama lain, yakni: Dokumen 1: 

Kebijakan SPMI FKIP, Dokumen 2: Manual Standar SPMI FKIP, 

Dokumen 3: Standar SPMI FKIP, dan Dokumen 4: Formulir SPMI FKIP.  

Pelaksanaan SPMI dalam lingkup FKIP ini hendaknya dijalankan 

secara konsisten, berkelanjutan dan bertanggung jawab oleh seluruh 

unsur penyelenggara dan pengelola bidang akademik maupun non 

akademik dengan mengacu pada standar SPMI FKIP yang telah 

ditetapkan.  

 

Kendari, 05 November 2021 

Dekan FKIP, 

 

Dr. H. Jamiludin, M.Hum.  

NIP. 196410301989021001 
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I. VISI DAN MISI FKIP UHO  

Visi  

Pada tahun 2024 

“Menjadi fakultas bermutu dengan layanan prima, menghasilkan 

insan cerdas komprehensif sebagai pendidik profesional, adaptif, dan 

berkarakter mulia sesuai karakteristik wilayah pesisir, kepulauan, 

dan perdesaan” 

Misi  

1. Menyelenggarakan pendidikan pada bidang keguruan berbasis 

riset dan pembelajaran dengan memanfaatkan kemajuan teknologi 

informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi 

sesuai karakteristik wilayah pesisir, kepulauan, dan perdesaan; 

2. Menyelenggarakan  penelitian unggulan pada bidang sains, 

keguruan dan pembelajaran yang berorientasi pada publikasi dan 

perolehan HaKI; 

3. Menerapkan hasil-hasil penelitian pada bidang sains, keguruan, 

pembelajaran dan produk intelektual yang unggul dalam 

pengembangan pembelajaran; 

4. Menyelenggarakan sistem tata kelola yang akuntabel, transparan 

dan terpercaya dalam pelaksanaan tridharma serta tanggung 

jawab institusi dalam memberikan layanan prima pendidikan yang 

profesional kepada seluruh masyarakat; 

5. Mengembangkan potensi mahasiswa pada bidang kerohanian, 

penalaran, olahraga, seni budaya, karakter, dan kewirausahaan, 

dalam mendukung kecerdasan pada bidang keguruan yang 

profesional untuk membangun atmosfer akademik pada tingkat 

nasional maupun internasional; dan 

6. Meningkatkan pemeliharaan lingkungan kampus yang aman, 

bersih, nyaman, dan berwawasan lingkungan untuk mendukung 

penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. 
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7. Meningkatkan peran alumni dan memperkuat kemitraan dengan 

berbagailembaga perguruan tinggi, lembaga pemerintah dan 

swasta dalam pengembangan fakultas 

8. Memberikan peluang dan kesempatan yang seluas-luasnya 

kepada masyarakat untuk mengikutipendidikan di FKIP UHO. 

Tujuan  

1. Membina mahasiswa untuk menjadi ilmuan dan tenaga pendidik 

yang beriman, bertakwa, profesional, berkarakter dan memiliki 

wawasan kebangsaan. 

2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, 

olahraga dan seni budaya. 

3. Mendukung pembangunan masyarakat sejahtera yang terdidik, 

demokratis, cinta damai, bermartabat dan menghargai kearifan 

lokal yang sesuai karakteristik wilayah pesisir, kepulauan, dan 

perdesaan. 

4. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi dan sosial 

budaya sebagai kekuatan moral yang mandiri. 

Latar Belakang  

Universitas Halu Oleo didirikan sebagai Universitas Negeri 

berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 37 Tahun 1981 

tanggal 14 Agustus 1981, diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 

Prof. Dr. Dody Tisna Amidjaja. Di dalam Kepres tersebut ditetapkan 

empat fakultas sebagai unit pelaksana Tridarma Perguruan Tinggi, 

yakni: (1) Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan, (2) Fakultas 

Ekonomi, (3) Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik, dan (4) Fakultas 

Pertanian. 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo 

pada awal berdirinya memiliki dua jurusan, yaitu: (1) Jurusan 

Pendidikan Sosial, dan (2) Jurusan Pendidikan Matematika. Kedua 

jurusan tersebut memiliki kurikulum hanya sampai pada tingkat 
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Sarjana Muda, sedangkan mahasiswa pertama (angkatan 1980) 

berasal dari mahasiswa semester III Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Halu Oleo swasta (Unhol) yang telah lulus 

ujian seleksi yang diadakan oleh Panitia Pendiri Universitas Halu 

Oleo Negeri. Karena kedua jurusan tersebut hanya sampai Sarjana 

Muda, maka Universitas Halu Oleo mengambil kebijaksanaan bahwa 

kedua jurusan tersebut diarahkan ke program S1 (program sarjana). 

Seiring dengan perkembangan waktu Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan  UHO telah memiliki 17 Jurusan. 

Sistem penjaminan mutu di Universitas Halu Oleo pada 

awalnya di bawah Lembaga Jaminan Mutu dan Monitoring Evaluasi 

Pendidikan (LJM-MEP), yang dibentuk tahun 2007 berdasarkan 

Keputusan Rektor Nomor 10/SK/J29/KP/2007 tanggal 8 Februari 

Tahun 2007. Seiring tuntutan kebutuhan pentingnya jaminan mutu 

di perguruan tinggi, maka lembaga tersebut dilebur dengan Lembaga 

Kajian Pengembangan Pendidikan menjadi Lembaga Pengembangan 

dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP). Untuk Sistem 

Penjaminan Mutu Internal FKIP dibawah koordinasi LPPMP UHO 

sebagai induk sentral penjaminan mutu universitas. 

Landasan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal FKIP 

UHO mengacu pada Peraturan Rektor UHO Nomor 2 Tahun 2019  

tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Halu 

Oleo. Dalam rangka mengembangkan budaya mutu dan 

meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di FKIP Universitas Halu 

Oleo, maka dipandang perlu penyesuaian standar mutu dari 

dokumen mutu sebelumnya.     

II. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI FKIP 

Dokumen kebijakan SPMI FKIP dimaksudkan sebagai: 

a. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku 

kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan FKIP; 
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b. Landasan dan arah untuk menetapkan semua standar yang 

berlaku di FKIP dalam meningkatkan mutu; 

c. Bukti otentik yang menyatakan bahwa FKIP telah memiliki dan 

mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut 

peraturan perundang-undangan. 

III. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI FKIP 

Kebijakan SPMI dalam lingkup FKIP mencakup semua aspek 

penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan fokus utama pada aspek 

akademik dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran. 

Aspek pembelajaran tersebut meliputi kemahasiswaan dan alumni, 

kebijakan di bidang manajemen dan layanan meliputi: standar 

kerjasama; standar pelayanan calon mahasiswa baru, standar visi 

dan misi; standar penjaminan mutu; standar tata pamong; standar 

sistem informasi; dan standar suasana akademik, standar sarana 

dan prasarana umum serta standar pengelolaan lingkungan 

kampus. 

IV. KEBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI FKIP 

Kebijakan SPMI berlaku untuk semua unit yang ada di FKIP, 

yaitu: 

a. Dekan 

Dekan mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan 

FKIP, 

b. Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi 

Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi mengawasi dan 

menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan jurusan/program 

studi. 

c. Unit Jaminan Mutu Fakultas (UJM) FKIP 

Unit Jaminan Mutu (UJM) FKIP menetapkan standar mutu, 

memonitoring dan mengevaluasi SPMI Fakultas sesuai dengan 

lingkup kerja masing-masing. 
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V. ISTILAH DAN DEFINISI 

a. Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (SPMI-FKIP) adalah kegiatan sistemik penjaminan 

mutu di tingkat fakultas secara otonom/mandiri untuk 

mengendalikan, menjamin dan meningkatkan mutu 

penyelenggaraan pendidikan secara berencana dan berkelanjutan; 

b. Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan 

standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga 

pihak-pihak lain (stakeholders) yang berkepentingan memperoleh 

kepuasan; 

c. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang 

sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

d. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang 

sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh 

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

e. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria 

minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada 

perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

f. Standar kompetensi adalah kriteria minimal tentang kualifikasi 

kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian 

pembelajaran; 

g. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi 

yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, 

kompetensi bahan kajian, kompetensi mata kuliah, dan rencana 

pembelajaran semester yang harus dipenuhi oleh mahasiwa; 

h. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai 

standar kompetensi lulusan; 
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i. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria 

pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta 

pendidikan dalam jabatan; 

j. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional 

pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang 

belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, 

laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi 

dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk 

menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi; 

k. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, agar 

tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan; 

l. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen 

dan besarnya biaya investasi, biaya operasional satuan pendidikan 

dan biaya-biaya lain yang berlaku selama satu tahun; 

m. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan 

yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen 

penilaian hasil belajar peserta didik; 

n. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu; 

o. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan 

pemikiran, sikap dan pandangan tentang sesuatu hal 

p. Kebijakan SPMI FKIP adalah pemikiran, sikap dan pandangan 

tentang SPMI yang berlaku di FKIP. 

q. Manual SPMI FKIP adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis 

tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di 

FKIP. 
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r. Standar SPMI FKIP merupakan kriteria yang menunjukkan tingkat 

capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur 

dan menjabarkan persyaratan mutu serta prestasi kerja dari 

individu atau unit kerja dalam lingkup FKIP. Standar SPMI FKIP 

mengikuti Standar Nasional Dikti (Sesuai Permenristekdikti Nomor 

44 Tahun 2016) yang berisi minimal 8 (delapan) standar masing-

masing bagi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat 

s. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam dalam lingkup 

FKIP secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai 

kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk 

mengetahui kelemahan dan kekurangannya 

t. Audit SPMI FKIP adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun 

akademik yang dilakukan oleh Auditor Mutu Internal (AMI) 

universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI FKIP dan 

mengevaluasi pelaksanaan seluruh standar oleh setiap unit dalam 

lingkungan FKIP. 

u. Auditor Mutu Internal (AMI) adalah orang atau sekelompok orang 

dengan kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal. 

VI. RINCIAN KEBIJAKAN SPMI FKIP  

Tujuan SPMI FKIP 

Seluruh sivitas akademika dalam lingkup FKIP berkeyakinan 

bahwa SPMI bertujuan untuk: 

a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa 

dilakukan sesuai Standar SPMI yang telah ditetapkan, sehingga 

apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau 

terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar yang 

telah ditetapkan, maka akan segera diperbaiki; 

b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, 

khususnya orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan 
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pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI FKIP yang telah 

ditetapkan; 

c. Mengajak semua pihak untuk bekerja mencapai tujuan dengan 

berpatokan pada Standar SPMI dan secara berkelanjutan 

berupaya untuk meningkatkan mutu. 

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI di FKIP 

SPMI FKIP UHO dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan 

mutunya secara berkelanjutan dengan berpedoman pada model  

Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian 

pelaksanaan dan Peningkatan (PPEPP). Melalui model ini, FKIP UHO 

akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang akan dicapai melalui 

teknik, metode, strategi, model dan serangkaian aktivitas yang tepat. 

Pencapaian tujuan tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, 

dievaluasi dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara 

berkelanjutan. 

Manajemen SPMI FKIP mendorong perbaikan dan peningkatan 

mutu secara berkelanjutan dengan menerapkan setiap standar mutu 

dengan mengikuti tahapan PPEPP, yang terdiri dari: 

a. Penetapan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perumusan dan 

penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang telah 

ditetapkan; 

b. Pelaksanaan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan pemenuhan standar 

atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan; 

c. Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar Mutu, yaitu kegiatan 

pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau 

ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang 

ditetapkan; 
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d. Pengendalian (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan analisis penyebab 

standar atau ukuran yang terdiri Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan yang tidak 

tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi;  

e. Peningkatan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perbaikan standar 

atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan agar lebih tinggi 

dari standar mutu yang ada. 

Melalui penggunaan model manajemen PPEPP, setiap unit 

dalam lingkungan FKIP secara berkala harus melakukan proses 

evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan 

menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil 

evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf 

pada unit bersangkutan dan kepada pimpinan FKIP. Hasil evaluasi 

diri dari pimpinan unit dan pimpinan FKIP dijadikan sebagai langkah 

untuk membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang 

harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. 

SPMI di FKIP UHO dilaksanakan dengan model manajemen 

PPEPP yang juga mengharuskan setiap unit yang ada dalam FKIP 

bersikap terbuka dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim 

Auditor Mutu Internal (AMI) yang telah mendapat pelatihan khusus 

tentang audit SPMI. Audit yang dilaksanakan setiap akhir tahun 

akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan 

pimpinan FKIP, untuk kemudian dilakukan tindakan tertentu 

berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari Tim Auditor. 

Semua proses tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa 

setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan di FKIP terjamin 

mutunya dan bahwa SPMI fakultas pun juga selalu dievaluasi untuk 

menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan 

perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil evaluasi 

SPMI fakultas yang berbasis model manajemen PPEPP 
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mencerminkan kesiapan semua jurusan/program studi yang ada di 

FKIP untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu 

eksternal baik oleh BAN-PT dan/atau lembaga akreditasi 

internasional yang kredibel seperti pada gambar 1 di bawah ini: 

 

Gambar 1. Model manajemen pelaksanaan SPMI 

Prinsip dalam Melaksanakan SPMI FKIP 

Untuk mencapai tujuan SPMI FKIP di atas dan juga untuk 

mewujudkan visi, misi dan tujuan, maka sivitas akademika FKIP 

dalam melaksanakan SPMI selalu berpedoman pada prinsip: 

a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan 

eksternal; 

b. Mengutamakan kebenaran; 

c. Tanggung jawab sosial; 

d. Pengembangan kompetensi personel; 

e. Partisipatif dan kolegial; 

f. Keseragaman metode; 

g. Peningkatan mutu dan perbaikan secara berkelanjutan. 

Strategi SPMI FKIP 

Strategi FKIP dalam melaksanakan SPMI adalah: 

a. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap 

perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan; 
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b. Melibatkan organisasi profesi, alumni, sekolah, dunia usaha dan 

lembaga pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya 

pada tahap penetapan standar SPMI; 

c. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana untuk para 

dosen dan staf administrasi tentang SPMI dan secara khusus 

mengikuti pelatihan sebagai auditor mutu internal yang 

dilaksanakan oleh LPPMP UHO; 

d. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada 

para pemangku kepentingan secara periodik. 

Pelaksanaan SPMI pada Aras FKIP dan Aras setiap Unit 

Pelaksanaan SPMI pada Aras FKIP dan Aras setiap Unit dapat 

diuraikan seperti di bawah ini: 

1) Dekan  

Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh tiga orang 

Wakil Dekan, terdiri atas Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil 

Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, 

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Dekan memimpin 

penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga 

administrasi fakultas, dan bertanggung jawab kepada Rektor.  

Tugas Dekan sebagai berikut: 

a. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pada FKIP; 

b. Mengambil kebijakan dan keputusan terhadap kegiatan FKIP. 

c. Mengevaluasi seluruh kegiatan pada FKIP. 

d. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat; membina tenaga dosen, 

mahasiswa, tenaga penunjang akademik dan tenaga administrasi 

Fakultas; serta membina hubungan dengan stakeholder. 

e. Melaksanakan tugas dan wewenang Tridharma Perguruan Tinggi, 

administrasi umum  dan keuangan, didasarkan atas persetujuan 
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senat Fakultas, rapat pimpinan Fakultas, rapat pimpinan 

Universitas serta petunjuk dan keputusan Rektor. 

f. Membuat   dan   menyampaikan   laporan   pertanggungjawaban 

tahunan kepada Rektor. 

g. Berwewenang melakukan tindakan peringatan, larangan 

mengikuti pelajaran dalam jangka waktu tertentu, dan 

mengusulkan kepada Rektor pemecatan mahasiswa yang 

melanggar peraturan akademik. 

h. Berwewenang  mengusulkan  kepada  Rektor untuk  melakukan 

tindakan preventif atau refresif kepada pegawai FKIP UHO untuk 

menegakkan disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

i. Mengadakan rapat rutin pimpinan Fakultas dengan Wakil Dekan, 

Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi, Sekretaris Jurusan, 

Kabag TU, Kasubag Pendidikan, Kasubag Kepegawaian dan 

Keuangan, serta Kasubag Kemahasiswaan pada lingkup FKIP 

sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. 

j. Berwewenang mengusul kepada Rektor untuk 

pengangkatan/pemberhentian Wakil Dekan, Ketua 

Jurusan/Ketua Koordinator Program Studi, Sekretaris Jurusan, 

Kabag TU, Kasubag Pendidikan, Kasubag Kepegawaian dan 

Keuangan, Kasubag Kemahasiswaan lingkup Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan. 

k. Merumuskan kebijaksanaan dengan persetujuan senat fakultas 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

l. Menyusun rencana dan program kerja fakultas sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi. 

m. Membagi tugas dan menilai prestasi kerja kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

n. Menjalin dan membina kerjasama dengan instansi/lembaga 

pemerintah, swasta dan LSM dalam pelaksanaan Tridharma 

Perguruan Tinggi. 
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o. Membina tenaga pendidik dan kependidikan, mahasiswa dalam 

peningkatan kinerja. 

p. Memberikan pelayanan terhadap lembaga/instansi pemerintah 

dan masyarakat dalam bidang tugasnya. 

q. Menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan 

bidang tugasnya untuk memajukan fakultas. 

r. Menyusun laporan pertanggungjawaban fakultas 

s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang 

tugasnya. 

2)  Wakil Dekan 

Dalam melaksanakan dan mengembangkan tugas tridharma 

perguruan tinggi, Dekan dibantu oleh tiga Wakil Dekan yang fungsi 

dan perannya secara kolektivitas (satu sama lain saling menunjang 

dan melengkapi). 

2.1. Wakil Dekan Bidang Akademik 

Wakil Dekan bidang Akademik mempunyai tugas dalam 

pelaksanaan pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian 

masyarakat meliputi:  

a. Mewakili Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan 

pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 

b. Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan pendidikan;  

c. Mempersiapkan program pendidikan baru pada berbagai tingkat 

maupun bidang;  

d. Menyusun program pengembangan daya penalaran mahasiswa; 

e. Merencanakan dan melaksanakan kerja sama pendidikan dan 

penelitian dengan semua unsur pelaksana di lingkungan 

Universitas Halu Oleo;   

f. Mengelola data yang menyangkut bidang pendidikan dan 

pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, dan 

bertanggung jawab kepada Dekan. 
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g. Merencanakan pelaksanaan kerja sama pada bidang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan semua 

unsur pelaksana di lingkungan Universitas Halu Oleo dan instansi 

lain di luar Universitas Halu Oleo. 

h. Merancang, membuat naskah kerjasama (MOU) dan memantau 

pelaksanaan kerjasama dengan berbagai lembaga di luar 

lingkungan FKIP Universitas Halu Oleo 

i. Merencanakan dan menyusun sistem informasi FKIP Universitas 

Halu Oleo dan bertanggung jawab kepada dekan. 

2.2. Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan 

Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan 

bertugas melaksanakan kegiatan meliputi:  

a. Mewakili Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang 

administrasi umum dan keuangan 

b. Merencanakan dan mengelola anggaran pendapatan dan belanja 

Fakultas. 

c. Menyusun rencana dan program kerja fakultas bidang 

administrasi dan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

d. Memberikan tugas dan arahan kepada bawahan langsung sesuai 

dengan bidangya untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

e. Mengoordinasikan dan membina bawahan langsung agar terjalin 

kerjasama yang baik dalam meningkatkan kemajuan dan disiplin. 

f. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan untuk mengetahui 

permasalahan dan penanggulangannya. 

g. Menelaah peraturan perundang-undangan bidang administrasi 

umum dan keuangan untuk penjabaran pelaksanaannya. 

h. Menetapkan kebijakan teknis dibidang adminitrasi umum dan 

keuangan demi kelancaran tugas. 

i. Memberikan layanan teknis di bidang administrasi umum dan 

keuangan. 
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j. Melaksanakan pembinaan tenaga kependidikan pada fakultas 

melalui lanjutan studi, seminar, lokakarya, kursus/latihan untuk 

meningkatkan kemampuan administrasinya; 

k. Membuat petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang 

admnistrasi umum, dan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas. 

l. Menyusun laporan di bidangnya sesuai dengan hasil yang dicapai 

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

m. Melakukan pembinaan karier dan kesejahteraan Dosen, Tenaga 

Penunjang Akademik, dan Tenaga Administrasi. 

n. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Dosen, Tenaga 

Penunjang Akademik, dan Tenaga Administrasi 

o. Melakukan koordinasi penyusunan Daftar Usulan Kegiatan, 

Daftar Isian Proyek, dan Daftar Isian Kegiatan setiap unit kerja; 

p. Melakukan koordinasi hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

di Fakultas 

q. Melakukan koordinasi fungsional dengan Pembantu Rektor Bidang 

Administrasi Umum; 

r. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dekan 

s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan bidang tugas 

2.3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni 

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni bertugas 

melaksanakan kegiatan meliputi: 

a. Mewakili dekan dalam memimpin kegiatan di bidang pendidikan 

yang bersifat ekstrakurikuler. 

b. Penyelenggaraan suasana pendidikan yang kondusif dan 

mendorong terciptanya Keharmonisan dan kedamaian dalam 

lingkungan kampus; 

c. Penyelenggaraan dan pembinaan aktivitas mahasiswa dengan 

bantuan seluruh staf pengajar dalam mengembangkan sikap dan 
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tatakrama yang etis dan kemampuan berorganisasi, serta kegiatan 

mahasiswa dalam bidang minat dan bakat; 

d. Pelaksanaan usaha kesejahteraan mahasiswa serta usaha 

bimbingan konseling bagi mahasiswa. 

e. Pelaksanaan usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa 

yang sudah diprogramkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik. 

f. Kerja sama semua unsur pelaksana di lingkungan Universitas 

Halu Oleo dalam usaha bidang kemahasiswaan. 

g. Penciptaan iklim pendidikan yang baik dalam pelaksanaan 

program pembinaan, pemeliharaan, persatuan dan kesatuan 

bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 

dan bertanggung jawab kepada Dekan. 

h. Menyelenggarakan pendataan (tracer study) dan kegiatan alumni 

i. Merencanakan dan menyusun data alumni FKIP Universitas Halu 

Oleo 

j. Pelaksanaan pembinaan mahasiswa oleh seluruh staf pengajar 

dalam pengembangan sikap dan minat bakat, antara lain meliputi 

kegiatan penalaran, seni budaya, dan olah raga sebagai bagian 

pembinaan civitas akademika yang merupakan sebagian dari 

tugas pendidikan tinggi. 

k. Pelaksanaan usaha kesejahteraan mahasiswa serta usaha 

bimbingan konseling bagi mahasiswa. 

3. Senat Fakultas 

a. Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan merupakan 

badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang memiliki wewenang untuk 

menjabarkan kebijaksanaan, peraturan Universitas Halu Oleo, 

serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 

b. Senat Fakultas dipimpin oleh seorang ketua dan seorang 

sekretaris senat yang dipilih dari anggota senat. 
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c. Senat Fakultas terdiri atas dekan, wakil dekan, ketua jurusan, 

guru besar, kepala laboratorium dan dosen perwakilan program 

studi. 

d. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, senat fakultas 

dilengkapi komisi-komisi. 

e. Tugas pokok senat Fakultas  

1) Merumuskan kebijakan akademik dan program kerja 

fakultas; 

2) Melakukan penilaian akademik dan kecakapan serta 

kepribadian dosen; 

3) Merumuskan norma dan tolok ukur keberhasilan 

penyelenggaraan kegiatan akademik setiap tahun akademik; 

4) Melaksanakan proses penjaringan bakal calon dekan, 

penyaringan calon dekan, dan pemilihan calon dekan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

5) Menilai pertanggungjawaban tugas dekan atas pelaksanaan 

kebijakan yang telah ditetapkan pada setiap awal tahun 

akademik; 

6) Memberikan pertimbangan kepada rektor mengenai calon 

yang diusulkan untuk diangkat menjadi dekan; 

7) Memberikan pertimbangan kepada dekan mengenai calon 

Wakil dekan, ketua dan sekretaris jurusan, ketua program 

studi, kepala laboratorium, dan kepala perpustakaan 

fakultas; 

8) Menetapkan kebijakan pengawasan di bidang akademik 

fakultas. 

9) Memberikan pertimbangan kepada dekan yang berkaitan 

dengan kelancaran tugas fakultas; 

10) Memberikan pertimbangan dan persetujuan tentang Rencana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas (RAPBF) yang 

diajukan oleh pimpinan fakultas; 
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11) Memberikan pertimbangan kepada Dekan berkaitan dengan 

pengangkatan Jabatan Fungsional Dosen mulai dari Asisten 

Ahli, Lektor, Lektor Kepala sampai dengan Guru Besar. 

4. Jurusan/Program Studi 

a. Jurusan/Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik 

pada tingkat jurusan/program studi yang melaksanakan 

pendidikan profesional sebagian atau satu cabang ilmu 

pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu. 

b. Jurusan/ Program Studi dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh 

sekretaris jurusan. 

c. Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi bertanggung jawab 

kepada pimpinan fakultas. 

d. Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi bertugas: 

1) Membuat rencana kerja dan uraian tugas akademik pada 

setiap tahun akademik. 

2) Mengontrol dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan 

akademik di lingkup jurusan/program studi. 

3) Mengelola dan mengkoordinasi pelaksanaan tridharma 

perguruan tinggi di lingkup jurusan/program studi. 

4) Mengelola dan mengawasi penyelesaian Tugas Akhir 

Mahasiswa di lingkup jurusan/program studi 

5) Mengkoordinir penyusunan jadwal perkuliahan dan jadwal 

pelaksanaan Ujian pada setiap semester di lingkup 

jurusan/program studi 

6) Menjalin koordinasi dan kerja sama baik antarsatuan 

organisasi di lingkup Universitas Halu Oleo maupun 

antarinstansi di luar Universitas Halu Oleo melalui 

persetujuan Fakultas. 

7) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penalaran, 

pengembangan minat dan bakat serta kesejahteraan 

mahasiswa lingkup jurusan/program studi. 
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8) Bertanggung jawab atas terselenggaranya penjaminan mutu di 

tingkat jurusan/program studi. 

9) Melakukan penilaian DP-3 dosen di tingkat jurusan/program 

studi. 

10) Mengontrol SK PAK di tingkat jurusan/program studi setiap 

semester. 

11) Mengkoordinir pelaksanaan yudisium mahasiswa di tingkat 

jurusan/program studi. 

12) Mengkoordinir pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat 

jurusan/program studi melalui Kelompok Kerja Jaminan Mutu 

(K2JM) 

13) Membuat laporan pelaksanaan tugas pokok setiap semester 

untuk disampaikan kepada pimpinan fakultas. 

e. Sekretaris jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang 

mendampingi ketua jurusan. Sekretaris jurusan bertugas: 

1) Membantu ketua jurusan/program studi dalam pelaksanaan 

tugas tridharma perguruan tinggi; 

2) Membuat dan mengarsipkan surat-surat dalam pelaksanaan 

tridharma perguruan tinggi; 

3) Membuat SK Penasehat Akademik, SK Pembimbingan Tugas 

Akhir Mahasiswa dan SK pelaksanaan Ujian Akhir mahasiswa 

di tingkat jurusan/program studi; 

4) Membuat laporan dan usulan tentang mahasiswa yang lama 

studinya sudah melebihi batas maksimum;  

5) Mendokumentasikan data dosen, mahasiswa, alumni, PAK dan 

pembimbing skripsi; 

6) Memberikan layanan informasi dan sosialisasi tentang 

kegiatan tridharma bagi dosen dan mahasiswa di tingkat 

jurusan/program studi; 

7) Mengelola pelaksanaan yudisium di tingkat jurusan/program 

studi 
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8) Menyiapkan dokumen atau data pembuatan SK mengajar. 

9) Membuat transkrip nilai akhir mahasiswa. 

10) Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas pengisian Borang 

Akreditasi dan Evaluasi Diri Program Studi; 

11) Mengkoordinir dan mengimput data program studi melalui 

Sistim Informasi Akademik (SIAKAD) pada setiap semester; 

12) Bertanggung jawab atas pengisian data jurusan/program studi 

melalui Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri 

(EPSBED) setiap semester; 

13) Mengkoordinir pelaksanaan proses perkuliahan di program 

studi; 

14) Mengkoordinir/Melaksanakan evaluasi keberhasilan studi 

mahasiswa; 

15) Membuat laporan dan usulan tentang mahasiswa yang lama 

studinya sudah melebihi batas maksimum; 

16) Mendistribusi mata kuliah kepada dosen-dosen melalui rapat 

jurusan/program studi; 

17) Melaksanakan kegiatan kelompok kerja jaminan mutu (K2JM). 

18) Membuat laporan pelaksanaan tugas pokok setiap semester 

untuk disampaikan kepada pimpinan fakultas. 

5. Laboratorium Tingkat Jurusan dan Fakultas 

a. Laboratorium Pembelajaran 

1) Laboratorium pembelajaran merupakan penunjang fakultas 

untuk memberikan pengalaman belajar kepada para 

mahasiswa calon guru dengan bimbingan dosen. Fokus utama 

kegiatan laboratorium pembelajaran adalah latihan 

penguasaan keterampilan dasar mengajar terbatas (micro 

teaching) serta latihan mengajar terintegrasi yang dapat 

dilakukan dalam situasi nyata atau simulasi. 

2) Fungsi Laboratorium Pembelajaran 
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a) Wadah bagi mahasiswa untuk melatih diri secara 

terprogram dalam menyiapkan diri menjadi guru yang 

profesional. 

b) Sarana pengimplementasian pengetahuan teoritis yang 

diperoleh dalam perkuliahan, baik menyangkut bidang 

studi, maupun bidang keguruan. 

c) Wahana pembinaan dan pembentukan sikap dan 

keterampilan profesional mahasiswa. 

3) Laboratorium dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh 

seorang sekretaris dan satu koordinator untuk setiap 

jurusan/program studi. 

4) Pimpinan Laboratorium pembelajaran bertanggung jawab 

langsung kepada Dekan. 

5) Membuat laporan pelaksanaan tugas pokok setiap semester 

untuk disampaikan kepada pimpinan fakultas. 

b. Pusat Sumber Belajar 

Pusat Sumber Belajar berfungsi sebagai: 

1) Fungsi Penyediaan Informasi dengan tugas: 

a) Menginventarisasi informasi Sumber Belajar dari berbagai 

sumber.  

b) Membuat Data Base.  

c) Up dating secara periodik 

2) Fungsi Pelayanan Informasi Sumber Belajar dengan tugas:  

a) Mensosialisasikan adanya jaringan PSB kepada User.  

b) Memberikan informasi Sumber Belajar sesuai kebutuhan 

User.  

c) Memberikan konsultasi pengembangan Sumber Belajar.  

3) Fungsi Pengembangan dengan tugas:  

a) Mendisain Diklat sesuai kebutuhan User.  

b) Mengembangkan SDM Pusat Sumber Belajar melalui Diklat.  

c) Memperluas jaringan lintas sektor.  
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4) Fungsi Produksi dan Pemasaran dengan tugas:  

a) Memproduksi/ menghasilakan bahan ajar dalam berbagai 

bentuk media (cetak, elektronik, interaktif, dll.)  

b) Memasarkan produk dan jasa PSB. 

5) Fungsi Koordinasi dengan tugas: meningkatkan kerjasama 

antar PSB melalui pertemuan-pertemuan seperti Seminar, 

Lokakarya, dan sebagainya. 

  6. Unit Pelaksana Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu 

unit pelaksana program (UPP) di FKIP yang berfungsi mengelola dan 

menyelenggarakan program pengalaman lapangan dan kuliah kerja 

profesi, bertugas: 

a. Merencanakan pelaksanaan PPL terintegrasi KKP pada setiap 

semester ganjil dan genap; 

b. Bekerja sama Pusat Sumber Belajar untuk menyusun, 

menyiapkan, menggandakan dan mendistribusikan instrumen 

PPL. Instrumen tersebut meliputi: (a) panduan pelaksanaan PPL-

KKP, (b) panduan pembekalan PPL-KKP di kampus dan di 

sekolah, (c) panduan penilaian PPL-KKP, dan (d) panduan 

pembuatan laporan akhir pelaksanaan PPL-KKP; 

c. Menverifikasi dokumen nilai matakuliah yang telah diluluskan 

sebagai syarat untuk menentukan dapat tidaknya mahasiswa 

mendaftar sebagai peserta PPL-KKP; 

d. Merencanakan dan menetapkan jadwal pendaftaran peserta PPL 

terintegrasi KKP pada setiap awal semester ganjil dan genap; 

e. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan 

pembekalan (bimbingan) PPL terintegrasi KKP di kampus; 

f. Melakukan koordinasi dengan para ketua prodi, pihak sekolah 

mitra (calon pengguna), serta dengan kepala dinas pendidikan 

berkaitan dengan rencana dan pelaksanaan kegiatan PPL-KKP; 
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g. Merencanakan dan menetapkan sekolah mitra, serta 

mendistribusikan mahasiswa di sekolah, guru pamong, 

koordinator dan wakil koordinator guru pamong, serta dosen 

pembimbing; 

h. Merencanakan dan menetapkan jadwal pemberangkatan 

mahasiswa PPL terintegrasi KKP di sekolah serta jadwal 

penarikan kembali ke kampus; 

i. Melakukan pendampingan dan evaluasi monitoring selama 

pelaksanaan program PPL terintegrasi KKP, baik yang 

kegiatannya dilaksanakan di kampus maupun di sekolah;  

j. Membuat laporan pelaksanaan tugas pokok setiap semester 

untuk disampaikan kepada pimpinan fakultas. 

7. Laboratorium Jurusan 

Laboratorium jurusan FKIP merupakan sarana penunjang 

pelaksanaan praktikum pembelajaran di jurusan/program studi 

sesuai dengan bidang studi untuk pengembangan ilmu dan 

pendidikan. Laboratorium jurusan dipimpin oleh seorang dosen yang 

ahli di bidangnya dan telah memenuhi syarat tertentu dan 

bertanggung jawab kepada Dekan melalui ketua jurusan/program 

studi. 

Tugas Pokok Kepala Laboratorium jurusan adalah:  

a. Merencanakan dan menyusun rencana pengembangan pada setiap 

unit laboratorium. 

b. Mengembangkan sistem administrasi pada setiap unit 

laboratorium. 

c. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja pada masing-

masing laboratorium. 

d. Melakukan koordinasi dengan seluruh Kepala Unit Laboratorium 

untuk menyusun pedoman pelaksanaan praktikum. 

e. Membuat laporan pelaksanaan tugas pokok setiap semester untuk 

disampaikan kepada pimpinan fakultas. 
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8. Kelompok Pengajar (Dosen) 

a. Kelompok pengajar adalah tenaga pengajar di lingkungan FKIP 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik. 

b. Kelompok pengajar terdiri dari: (a) dosen tetap, (b) dosen tetap 

Non PNS dan (c) dosen tamu. 

c. Kelompok pengajar mempunyai tugas melaksanakan pendidikan 

dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan bidang keahlian/ilmunya serta memberikan 

bimbingan kepada mahasiswa. 

  9. Bagian Tata Usaha 

 9.1. Tugas Kabag Tata Usaha 

a. Menyusun program kerja tahunan bagian dan 

mempersiapkan penyusunan kerja tahunan fakultas. 

b. Menghimpun, mengolah dan menganalisis data/informasi 

yang menghubungkan dengan kegiatan fakultas. 

c. Mengontrol target pelaksanaan tugas bawahan sesuai yang 

telah ditetapkan pimpinan. 

d. Menghimpun, menelaah dan menyebarluaskan peraturan 

perundang undangan yang berhubungan dengan kegiatan 

fakultas. 

e. Memelihara kebersihan, keindahan dan keamanan ruang 

kantor, halaman, gedung, fasilitas umum dan pertamanan. 

f. Mengurus penyelenggaraan rapat dinas, upacara dan 

pertemuan resmi lainnya. 

g. Melaksanakan urusan administrasi hubungan masyarakat 

dan kerja sama. 

h. Membantu kesulitan-kesulitas teknis dari bawahan yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

i. Membuat laporan pelaksanaan tugas pokok setiap semester 

untuk disampaikan kepada pimpinan fakultas. 
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9.2. Tugas Kasubag Pendidikan 

a. Melaksanakan administrasi akademik yang meliputi 

pendidikan dan pengajaran penelitian dan pengembangan 

kepada masyarakat dan sarana akademik. 

b. Menertibkan data administrasi akademik yang meliputi 

pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian 

masyarakat; 

c. Menyiapkan pelaksanaan yudisium 

d. Mengontrol target pelaksanaan tugas staf 

e. Menyiapkan pelaksanaan perkuliahan dan ujian setiap 

semester. 

f. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja bagian dan 

memper¬siapkan penyusunan laporan pelaksanaan program 

kerja fakultas. 

9.3. Tugas Kasubag Kepegawaian dan Keuangan 

a. Mempersiapkan/melaksanakan urusan kepegawaian yang 

meliputi penyusunan format; usul kenaikan pangkat dan 

angka kredit, usul mutasi, pembinaan, dan kesejahteraan 

pegawai. 

b. Melaksanakan urusan keuangan yang meliputi urusan 

penyusunan anggaran, dan rencana penggunaan anggaran, 

pelaksanaan anggaran, dan pemantauan pelaksanaan 

anggaran. 

c. Menyusun kerangka acuan untuk bahan usulan penyusunan 

anggaran rutin, dan pembangunan serta penggunaan DPP. 

d. Membina disiplin, kerjasama, tanggung jawab, prestasi kerja 

pegawai. 

e. Mengontrol target pelaksanaan tugas staf 

f. Menyusun data dan laporan pelaksanaan program kerja 

bagian dan mempersiapkan penyusunan laporan 

pelaksanaan program kerja fakultas. 
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9.4. Tugas Kasubag Umum, Perlengkapan dan Akademik 

a. Melaksanakan urusan perlengkapan yang meliputi 

perencanaan pengadaan, penyimpanan, distribusi, 

perawatan, inventarisasi, dan usul penghapusan barang 

perlengkapan. 

b. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan 

akademik 

c. Menerima dan mengarsipkan surat masuk dan keluar  

d. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan cleaning service 

e. Mengawasi pelaksanaan piket siang/malam 

f. Mengontrol target pelaksanaan tugas staf 

g. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja bagian dan 

memper-siapkan penyusunan laporan pelaksanaan program 

kerja fakultas 

9.5. Tugas Kasubag Kemahasiswaan dan Kerjasama 

a. Melaksanakan administrasi kemahasiswaan yang meliputi 

kegiatan penalaran, minat, dan kesejahteraan (beasiswa) 

mahasiswa. 

b. Melaksanakan administrasi yang berhubungan dengan 

alumni. 

c. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan fakultas. 

d. Menyimpan dan memelihara dokumen dan surat yang 

berhubungan dengan ketatausahaan. 

e. Menyiapkan naskah kerjasama (MOU) di berbagai lembaga di 

luar lingkungan FKIP Universitas Halu Oleo. 

f. Mengontrol target pelaksanaan tugas staf 

g. Melaporkan prestasi staf dalam pelaksanaan tugas 

h. Menyiapkan format sistem informasi FKIP Universitas Halu 

Oleo. 



 Kebijakan – SPMI FKIP Universitas Halu Oleo 

i. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja bagian dan 

memper-siapkan penyusunan laporan pelaksanaan program 

kerja fakultas. 

9.6. Tugas Staf Administrasi 

a. Mengarsipkan dan mengimput data aktivitas dosen 

(pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan 

publikasi ilmiah) setiap semester 

b. Mengarsipkan dan mengimput data aktivitas mahasiswa 

setiap semester  

c. Memberikan data tentang mahasiwa yang IP di bawah 2,00 

pada tigas semester awal dan tujuh semester akhir 

d. Menghitung rata-rata kemajuan hasil studi mahasiswa 

e. Menyusun dan mengarsipkan data kepegawaian  

f. Memproses kenaikan gaji berkala pegawai  

g. Memproses usulan kenaikan pangkat pegawai 

h. Menyiapkan dan mengarsipkan data DP3 dan KP-4 pegawai 

i. Menyampaikan dan mengarsipkan surat-surat masuk dan 

keluar 

j. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan 

akademik 

k. Mendata dan memelihara barang-barang inventaris kantor 

l. Menjaga tatatertib, kebersihan dan keamanan kampus 

m. Memberi pelayanan dalam penerimaan beasiswa dan 

pelayanan kesejahteraan mahasiswa 

n. Mengarsipkan dan mengimput data kegiatan penalaran 

mahaiswa 

o. Memberikan pelayanan pengurusan surat izin penelitian 

p. Memberikan pelayanan pengesahan ijazah dan surat-surat 

penting lainnya 

q. Mengikuti upacara hari kesadaran nasional dan upacara hari-

hari besar nasional 
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r. Mengikuti apel setiap hari kerja  

s. Menggandakan soal ujian semester  

t. Mengawas pelaksanaan ujian semester 

u. Memproses dan mencetak daftar kuliah, absen serta nilai 

ujian 

v. Mengumumkan nilai ujian 

w. Menyiapkan administrasi pelaksanaan ujian (seminar 

proposal, seminar hasil dan ujian skripsi) 

x. Mendistribusikan SK dan naskah ujian pada panitia/dosen 

penguji tugas akhir mahasiswa  

y. Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan 

z. Membuat laporan pelaksanaan tugas pokok setiap semester 

untuk disampaikan kepada atasan langsung. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada susunan organisasi 

FKIP di bawah ini. 

 

Keterangan: 

______: Garis Komando 

………: Garis Koordinasi 

Gambar 2. Struktur Organisasi FKIP 
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VII. DAFTAR STANDAR SPMI FKIP UHO 

FKIP menjalankan SPMI dengan acuan pada standar mutu 

Universitas Halu Oleo yang terdiri dari 34 standar, yang mencakup 

24 standar mutu berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

yang diperluas dan 10 standar mutu yang dikembangkan Universitas 

Halu Oleo untuk mendukung pencapaian Visi-Misi FKIP Universitas 

Halu Oleo seperti pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 1. Rumusan Standar SPMI FKIP dan Cakupannya 

No. Standar Mutu 

I. 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 Pengelolaan Pembelajaran 

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran 

II. Standar Penelitian: 

9. Standar Hasil Penelitian 

10. Standar Isi Penelitian 

11. Standar Proses Penelitian 

12. Standar Penilaian Penelitian 

13. Standar Peneliti 

14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 

15. Standar Pengelolaan Hasil Penelitian 

16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 

III. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat: 

17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 
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No. Standar Mutu 

18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 

19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 

20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 

21. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 

22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 

24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

IV.Standar Tambahan: 

25. Standar Visi dan Misi 

26. Standar Penjaminan Mutu 

27. Standar Tata Pamong 

28. Standar Suasana Akademik 

29. Standar Sistem Informasi 

30. Standar Kerjasama 

31. Standar Pelayanan Calon Mahasiswa Baru 

32. Standar Kemahasiswaan dan Alumni 

33. Standar Sarana dan Prasarana Umum 

34. Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus 

 

VIII. DAFTAR MANUAL SPMI FKIP 

Dokumen manual mutu terdiri dari 34 manual yang 

menguraikan siklus implementasi setiap standar mutu menurut 

tahapan Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Perbaikan Peningkatan 

(PPEPP). Dengan demikian setiap manual memuat hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Tahap penetapan standar SPMI 

b. Tahap pelaksanaan standar SPMI 
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c. Tahap evaluasi pelaksanaan standar SPMI 

d. Tahap pengendalian pelaksanaan standar SPMI 

e. Tahap peningkatan standar SPMI 

IX. REFERENSI 

a. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan 

Tinggi 

b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas 

Halu Oleo 

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 

Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi 

d. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 

62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Tinggi 

e. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Universitas Halu Oleo 

f. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 

44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

g. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 

32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan 

Tinggi 

h. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 

61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Perguruan Tinggi 

i. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 

100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran 

Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan 

Izin Perguruan Tinggi Swasta 
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j. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 

7411/UN29/PR/2014 tentang Perubahan Peraturan Rektor 

Universitas Halu Oleo Nomor: 2406a/UN29/LL/2012 tentang 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Halu Oleo. 

k. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 2 Tahun 2019 

Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Halu Oleo. 

 

 

 

 

Ditetapkan di Kendari 

Pada Tanggal 5 November 2021 

           

      DEKAN FKIP UHO 

 

     

      Dr. H. Jamiludin, M.Hum 
NIP. 19641030 198902 1 001 

 

 

 

 


