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KATA PENGANTAR 

	  
	  

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Tuhan YME yang telah 

melimpahkan rahmad dan karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan Buku Sasaran 

Mutu  Anti Suap  dalam Implementasi Tri Dharma PT di Lingkungan Universitas Jember. 

Buku ini disusun dengan tujuan agar semua pihak terkait baik pimpinan 

universitas, pimpinan fakultas, seluruh pejabat, dosen, tenaga kependidikan dan 

mahasiswa, serta auditor memiliki konsepsi yang sama tentang sasaran mutu anti suap 

dalam implementasi Tri dharma PT baik  aspek pendidikan, penelitian maupun 

pengabdian kepada masyarakat, serta layanan administrasi di lingkungan Universitas 

Jember sehingga semua komponen dapat bersinergi dalam rangka pencapaian sasaran 

mutu anti suap tersebut dengan memberikan dukungan agar program besar anti suap 

dapat berjalan dengan baik.  Disusunnya Sasaran Mutu Anti Suap ini juga diharapkan 

muncul bentuk kewaspadaan dan upaya pencegahan agar berbagai fenomena, arah atau 

kecenderungan terjadinya suap dapat dihindari. 

Dengan tersusunnya buku sederhana ini kami tak lupa kami mengucapkan banyak 

terima kasih kepada seluruh unsur terkait yang tidak dapat disebut satu per satu yang 

telah bekerja keras hingga terselesaikannya buku ini. 

Akhirnya kami menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan, oleh sebab 

itu segala bentuk masukan bagi perbaikan buku ini sangat kami harapkan. 

 
 

Jember, September 2019 
 
 
Rektor 
 
 
 
Moh. Hasan 

	  
	  

	  
	  



DAFTAR ISI 
	  
	  
	  
HALAMAN	  JUDUL	  …………………………………….…………………………..…………………	   i	  

KATA	  PENGANTAR	  …………………………………………………………………..…………….	   ii	  

DAFTAR	  ISI	  ……………………………………………………………………………………….…...	   iii	  

	   	  

BAB	  1	   PENDAHULUAN ………………………………….……. 1	  

	   1.1 Latar Belakang ………………………………………... 1	  

	   1.2	  Tujuan	  ………….……………………………………..………….…...	   3	  

	   	   	  

BAB	  2	   PENYUSUNAN SASARAN MUTU ANTI SUAP …… 4	  

	   2.1 Ruang Lingkup …………………………………..…... 4	  

	   2.2	  Pihak	  yang	  Terlibat	  ………………………………..……….…...	   4	  

	   2.3 Langkah-langkah Penyusunan Sasaran Mutu  ……… 5	  

	   2.4 Keterkaitan Titik Kitis, Kriteria & Sasaran Mutu  

     Anti Suap …………………………………………….. 

	  

6	  

	   	   	  

BAB	  3	   TITIK	  KRITIS	  ANTI	  SUAP	  …………..…………………………...	   7	  

	   3.1	  Pengertian	  	  ……………………………..………………………….	   7	  

	   3.2 Langkah  Identifikasi Titik Kritis Anti Suap ……….. 	  	  	  	  	  	  	  	  7	  

	   3.3 Hasil Analisis Resiko dan Titik Kritis Anti Suap …... 8	  

	    	  

BAB	  4	   KRITERIA ANTI SUAP ………………. ……..……… 11	  

	   4.1 Pengertian …………………………………………… 11	  

	   4.2 Kriteria Anti Suap ………………………………….. 12	  

	    	  

	   	  



BAB	  5	   SASARAN MUTU ANTI SUAP ………………. ….… 19	  

	   5.1 Pengertian …………………………………………… 19	  

	   5.2 Prinsip Sasaran Mutu ……………………………….. 19	  

	   5.3 Sasaran Mutu Anti Suap ………………………………... 20	  

	    	  

BAB	  4	   PENUTUP ………………. ……….………………..…… 31	  

	   4.1 Kesimpulan ……………………………………..…… 31	  

	   4.2 Saran ……………………………………….……..…. 31	  

	  
 



 

1 

Sasaran Mutu Anti Suap Universitas Jember  

 

 

 

 

 

1.1	  Latar	  Belakang	  

 
Sejalan dengan ditetapkannya UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dan UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang di 

dalamnya menggaribawahi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, yang 

selanjutnya secara implementatif didukung oleh PP No. 19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan dan secara spesifik Permen Ristek Dikti No. 44 

tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menjadi pijakan 

bagi pengembangan standar layanan institusi sebagai persyaratan dasar 

berjalannya sistem penjaminan mutu kelembagaan. Standar tersebut harus 

diwujudkan dalam siklus yang ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, 

dan ditingkatkan oleh setiap lembaga penyelenggara pendidikan dan dijadikan 

dasar pengkuran kinerja institusi dalam durasi waktu yang telah ditetapkan.  

Di sisi lain dalam pengelolaan kelembagaan, pemerintah telah menetapkan UU 

RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas 

dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).  Penerapan UU tersebut di lingkungan 

Universitas Jember diintegrasikan sebagai bagian tak terpisahkan dalam 

memperkukuh lingkungan pengendalian sebagaimana digariskan dalam Peraturan 

Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP) yang diharapkan agar mampu mencapai tujuan organisasi secara efektif, 

efisien, pengamanan asset, pelaporan yang handal, dan taat terhadap peraturan 

perundang-undangan. 

Secara khusus, di dalam Renstra Universitas Jember (UNEJ) tahun 2016-2020 

telah menetapkan target terimplementasinya indikator Good University 
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Governance (GUG), yaitu transparan, akuntabel, keterlibatan semua komponen 

(participatory) atau internally driven, dan auditable. Sejalan dengan target 

manajemen yang digariskan oleh Renstra UNEJ tersebut, Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tahun 2019 ini memberikan amanah 

kepada UNEJ untuk menerapkan Zona Integritas dengan dua indicator besar yaitu 

tercapaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan  

Melayani (WBBM). 

Menggarisbawahi amanah di dalam Renstra dan sekaligus amanah dari 

Kementerian Ristekdikti, maka rektor UNEJ menetapkan bahwa lingkup zona 

integritas tersebut adalah seluruh aspek tri dharma PT di lingkungan UNEJ. Untuk 

itu, agar tujuan tersebut dilakukan secara sistematis dan sekaligus terukur dengan 

baik serta mendapatkan pengakuan dari pihak eksternal, maka UNEJ yang telah 

mendapat pengakuan atas sistem manajemen mutu akademik dengan 

mendapatkan sertifikat ISO 9001 mengupayakan sekaligus menerapkan Sistem 

Manajemen Mutu Anti Suap (SMAP) SNI ISO 37001:2016. Dengan demikian, 

intergrasi SNI ISO 9001 dan SNI ISO 37001 menjadi tantangan UNEJ dalam 

penerapannya sekaligus dalam rangka mencapai target yang ditetapkan. 

Seiring dengan hal di atas khususnya implementasi Sistem Manajemen Mutu 

Anti Suap, maka UNEJ perlu mengidentifikasi berbagai titik kritis anti suap di 

setiap alur proses bisnis yang dilakukan di lingkungan Universitas Jember. 

Penentuan titik kritis sebagai titik yang memiliki resiko tinggi tersebut menjadi 

pijakan strategis dalam rangka sebagai sinyal warning atau peringatan dini agar 

dilakukan langkah –langkah pencegahan sedini mungkin agar resiko tersebut 

dapat dikendalikan sehingga mampu memberikan jaminan atas ketercapaian 

tujuan organisasi. 
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1.2	  Tujuan	  

 

Tujuan disusunnya buku tentang Sasaran Mutu Anti Suap adalah sebagai 

berikut. 

1) Memberikan pemahaman tentang arti pentingnya memahami sasaran mutu 

anti suap agar semua komponen terkait di lingkungan UNEJ dapat 

melakukan tindakan preventif agar segala bentuk suap tidak terjadi, 

sekaligus memberi kontribusi tercapainya sasaran mutu anti suap di 

lingkungan Universitas Jember. 

2) Sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau terpenuhinya atau tidaknya 

Sistem Manajemen Mutu Anti Suap di lingkungan Universitas Jember 

daslam durasi atau periode yang ditargetkan. 

3) Sebagai dasar pengambilan kebijakan guna perbaikan atas kegiatan atau 

layanan yang berkaitan dengan program anti suap di lingkungan UNEJ. 
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2.1	  Ruang	  Lingkup	  

 

Ruang lingkup Sasaran Mutu Anti Suap dalam sajian buku ini meliputi 

komponen, sub komponen, dan indikator yang didasarkan atas standar 

Universitas Jember sebagaimana tertuang di dalam Standar Pelayanan Minimum 

Universitas Jember, yang meliputi sebagai berikut. 

1) Penetapan sasaran mutu anti suap didasarkan atas hasil identifikasi titik 

kritis di dalam layanan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, dan layanan administrasi. 

2) Sasaran Mutu Anti Suap merupakan ukuran atau kondisi yang harus 

terpenuhinya persyaratan dan untuk menjustifikasi sebuah langkah, 

tindakan atau kecenderungan harus terpenuhi atau ukuran yang ditetapkan 

atau dikategorikan sebagai langkah, tindakan, atau kecenderungan yang 

harus dicapai agar tidak masuk dalam kriteria suap. Sasaran Mutu berlaku 

dalam durasi yang ditetapkan dan tidak berlaku di luar durasi waktu 

tersebut. 

3) Sasaran mutu merupakan target yang harus dicapai sekaligus sebagai 

dasar koreksi atas efektivitas program dan strategi menejemen dalam 

pengelolaan mutu SMAP di lingkungan Universitas Jember.  

 
2.2	  Unsur	  yang	  Terlibat	  

 

Unsur yang terlibat dalam merumuskan sasaran Sasaran Mutu Anti Suap 

adalah seluruh komponen pejabat yang berwenang dan unsur terkait lainnya 

2
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dalam implementasi ketercapaian sasaran mutu anti suap tersebut. sesuai dengan 

ruang lingkup yang ditetapkan baik bidang pendidikan, penelitian, pengabdian 

kepada masyarakat, dan layanan administrasi. Unsur yan dimaksud baik dosen, 

tendik, kaprodi, kajur, wakil dekan, dekan, ketua dan sekretaris lembaga dan UPT, 

kasub, kabag, kabiro, wakil rector dan rektor.  

Semua unsur tersebut terlibat karena sasaran mutu anti suap adalah 

sasaran yang harus disepakati bersama dan merupakan ukuran kesanggupan 

bersama untuk dicapai secara bersama-sama. Oleh sebab itu proses 

pengembangan dan penetapan sasaran mutu anti suap didesain internaly driven 

dan sekaligus merupakan refleksi tanggungjawab moral secara bersama. 

 

2.3	  Langkah-‐langkah	  Penyusunan	  Sasaran	  Mutu	  

 
Langkah yang dilakukan dalam pengembangan sasaran mutu anti suap 

adalah sebagai berikut. 

1) Rektor membentuk tim utama dalam mengorganisasi sasaran mutu anti suap. 

2) Tim utama melakukan koordinasi, menyusun program kerja dan jadwal yang 

dilaporkan ke rektor. 

3) Tim utama menelaah Standar pelayanan minimum Universitas Jember dan 

hasil penyusunan dokumen titik kritis yang telah disusun oleh TIM SMAP UNEJ 

yang didasarkan  atas alur proses bisnis tiap bidang layanan, baik layanan 

pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan 

administrasi.  

4) Dari hasil telaah titik kritis SMAP tersebut dilakukan penetapan kriteria anti suap 

untuk tiap titik kritis, dengan demikian menjadi jelas suatu dikatakan atau 

dikategorikan suap atau tidak bila terpenuhi atau tidaknya kriteria suap untuk 

item yang bersangkutan. 

5)  Dari titik kritis dan kriteria antisuap tersebut berikut dijadikan dasar penetapan 

skala prioritas dalam penetapan sasaran mutu anti suap. 
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5) Hasil perumusan dilakukan review bersama dengan melibatkan unit penjaminan 

mutu (GPM), dan para pejabat terkait.  

6) Dilakukan perbaikan berdasarkan masukan hasil review; 

7) Dilakukan workshop dengan mengundang seluruh komponen terkait di 

lingkungan Universitas Jember untuk mengakomodir hal-hal yang belum 

terlingkup, atau sasaran yang belum reflektif sesuai dengan kondisi atau 

kesanggupan unit yang terlibat. 

8) Perbaikan berdasarkan hasil masukkan selama workshop draft sasaran mutu 

anti suap. 

8) Penetapan sasaran mutu oleh rektor.  

9) Sosialisasi Sasaran mutu anti suap kepada seluruh komponen Universitas 

Jember, sekaligus strategi pencapaian sasaran mutu anti suap 

 

2.4	  Keterkaitan	  Titik	  Kritis,	  Kriteria	  &	  Sasaran	  Mutu	  Anti	  Suap	  	  

 

Sebagaimana telah disinggung pada bab sebelumnya bahwa dari hasil 

telaah titik kritis SMAP, maka hasil tersebut dijadikan dasar penetapan skala 

prioritas dalam penetapan sasaran mutu anti suap dengan pertimbangan 

bahwa:  

a) Titik kritis merupakan titik dengan resiko paling tinggi terjadinya suap 

sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus agar hal tersebut tidak 

terjadi;  

b) Identifikasi titik kritis harus segera ditindaklanjuti dengan menetapan 

sasaran atau target bahwa titik tersebut harus segera dikendalikan dan 

diukur dengan satuan tertentu berdasarkan kesanggupan, kondisi, ataupun 

pertimbangan lain yang berorientasi pada tahapan kemajuan atau 

continuous quality improvement. 
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3.1	  Pengertian	  	  

 
Titik kritis adalah titik atau tahapan dari proses penyelesaian suatu tupoksi 

atau alur proses bisnis yang memiliki resiko sangat tinggi terjadinya 

penyimpangan sehingga berpotensi tidak tercapainya suatu tupoksi atau tujuan 

atau target yang ditetapkan. Secara khusus, titik kritis anti suap merupakan titik di 

dalam alur proses bisnis tiap bidang layanan, baik layanan pendidikan, penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat, dan layanan administrasi yang tidak memenuhi 

kriteria yang ditetapkan dan memiliki resiko tinggi terjadinya penyuapan sehingga 

sistem pengelolaan efektif, efisien, bersih dari segala bentuk korupsi, kolusi, dan 

nepotisme tidak tercapai. Kriteria adalah persyaratan atau standar atau acuan 

yang harus dipenuhi.  

 

3.2	  Langkah	  Identifikasi	  Titik	  Kritis	  Anti	  Suap	  	  

 

Titik kritis harus diidentifikasi oleh tiap bidang berdasarkan alur proses 

bisnis tiap bidang atau bagian atau subbagian dengan mengenali titik resiko baik 

dari aspek frekuensi dan dampak resiko. Dari rating probabilitas frekwensi 

kejadian dan besarnya dampak yang mungkin terjadi, maka titik kritis anti 

penyuapan adalah titik yang memiliki probabilitas tinggi akan terjadi penyuapan 

dan memiliki pra kiraan dampak yang tinggi terhadap kegagalan pencapaian 

tujuan organisasi atau lembaga. Hasil dari analisis resiko dijadikan dasar dalam 

penyusunan peta resiko atas pelaksanaan tupoksi, program atau kegiatan yang 

dicanangkan oleh suatu organisasi (Gambar 1). 

3
2

TITIK KRITIS ANTI SUAP  



 

8 

Sasaran Mutu Anti Suap Universitas Jember  

 
Gambar 1. Matriks analisis resiko yang didasarkan atas probabilitas 

kejadian dan tingkat dampak suatu resiko sebagai dasar 
penyusunan peta resiko. 

 

Dengan demikian ketika suatu organisasi telah menetapkan RENSTRA dan 

kemudia dielaborasi ke dalam Renja yang dituangkan ke dalam berbagai TOR, 

maka tiap TOR dapat dilakukan analisis resikonya, sehingga implementasi 

RENSTRA yang dilengkapi dengan analisis resiko akan membantu pimpinan 

untuk segera melakukan langkah-langkah strategi untuk mengendalikan resiko 

guna memastikan bahwa setiap program atau kegiatan dapat dicapai dengan 

sebaik-baiknya. 

 
3.3	  Hasil	  Analisis	  Resiko	  dan	  Titik	  Kritis	  Tri	  Dharma	  PT	  UNEJ	  	  

 

Hasil analisis resiko Tri Dharma PT di lingkungan UNEJ dilakukan berdasar 

komponen, subkomponen tiap Standar Universitas Jember yang terdiri atas 

standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat, 

dan standar layanan administrasi. Hasil analisis resiko keseluruhan komponen 

tersebut disajikan di Lampiran 1.  
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Adapun dari hasil analisis resiko, berdasarkan status resiko yang tinggi 

maka ditetapkan sebagai komponen atau subkomponen yang memiliki titik kristis 

untuk segera mendapat perhatian khusus bagi seluruh komponen terkait baik 

pihak pimpinan ataupun pihak unit pelaksanaan atas layanan tersebut, sehingga 

untuk dilakukan langkah-langkah strategis bagi pengendalian atas resiko tersebut. 

 

a. Bidang pendidikan 
Tabel 3.1 Hasil rekapitulasi identifikasi titik kritis aspek/ subaspek bidang 

pendidikan  
Kode Aspek/sub aspek Layanan 

Pendidikan 
Sumber 
resiko 

Proba
bilitas 

Dampak Skor Status 

Pd2.3 a. Proses Penerimaan calon 
mahasiswa 

SDM 4 4 16 Ekstrim 

Pd4.2 b. Kecepatan penyelesaian 
legalisasi ijasah 

SDM, 
TI 

4 4 16 Ekstrim 

Pd6.2 c. Penyediaan sistem penyaluran 
lulusan ke bursa kerja 

SDM 3 5 15 Ekstrim 

Pd4.3 a. Pengujian tugas akhir SDM 4 5 20 Ekstrim 
Pdo4.
4 

b. Praktek Kerja Lapangan (PKL) / 
Praktek Pengalaman Lapangan 
(PPL) 

SDM 4 4 16 Ekstrim 

Pd5.1 c. Penyediaan dosen/ rekrutmen 
dosen & tenaga kependidikan 

SDM 4 5 20 Ekstrim 

Pd5.3 d. Pengembangan kompetensi 
dosen dan tenaga kependidikan 

SDM 4 4 16 Ekstrim 

Pd6.0 e. Penyediaan Sarana dan 
Prasarana Pembelajaran 

SDM 4 5 20 Ekstrim 

Pd7.4 f. Penilaian dan informasi nilai 
Mata kuliah 

SDM 4 5 20 Ekstrim 

 
b. Bidang Penelitian 

Tabel 3.2 Hasil rekapitulasi identifikasi titik kritis aspek/ subaspek bidang 

penelitian. 
Kode Aspek/sub aspek Layanan 

Pendidikan 
Sumber 
resiko 

Proba
bilitas 

Dampak Skor Status 

Pl1.1 a. Publikasi penelitian SDM 4 5 20 Ekstrim 
Pl1.3 b. Pendaftaran hasil penelitian 

untuk mendapatkan 
HaKI/Paten 

SDM 4 5 20 Ekstrim 

Pl4.1 c. Pemantauan proses dan 
hasil penelitian 

SDM 5 4 20 Ekstrim 
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Pl6.1 d. Penyediaan Sarana dan 
Prasarana Penelitian 

SDM 5 5 25 Ekstrim 

Pl6.2 e. Penggunaan Sarana dan 
Prasarana Penelitian 

SDM 4 4 16 Ekstrim 

Pl8.2 f. Pembiayaan penelitian SDM 5 5 25 Ekstrim 
 

c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat 
Tabel 3.2 Hasil rekapitulasi identifikasi titik kritis aspek/ subaspek bidang 

pengebdian kepada masyarakat 
Kode Aspek/sub aspek Layanan 

Pendidikan 
Sumber 
resiko 

Proba
bilitas 

Dampak Skor Status 

PM1.1 a. Publikasi PM SDM 4 5 20 Ekstrim 
PM4.1 c. Pemantauan proses dan hasil 

PM 
SDM 4 5 20 Ekstrim 

PM6.1 d. Penyediaan Sarana dan 
Prasarana PM 

SDM 5 5 25 Ekstrim 

PM6.2 e. Penggunaan Sarana dan 
Prasarana PM 

SDM 4 4 16 Ekstrim 

PM8.2 f. Pembiayaan PM SDM 5 5 25 Ekstrim 
 

d. Bidang Layanan Administrasi 
Tabel 3.2 Hasil rekapitulasi identifikasi titik kritis aspek/ subaspek bidang 

layanan administrasi 
Kode Aspek/sub aspek Layanan 

Pendidikan 
Sumber 
resiko 

Proba
bilitas 

Dampak Skor Status 

AM4.1 a. Penyediaan sarana dan 
prasarana administrasi 
kemahasiswaan 

SDM 5 5 25 Ekstrim 

AM4.2 b. Penggunaan sarana dan 
prasarana administrasi 
kemahasiswaan 

SDM 5 4 20 Ekstrim 

AM c. Penyediaan Beasiswa SDM 5 5 25 Ekstrim 
AM d. Penyediaan sarana layanan 

adminitasi keuangan 
SDM 5 5 25 Ekstrim 

AM f. Penyediaan sarana layanan 
administrasi kepegawaian 

SDM 5 5 25 Ekstrim 

AM g. Seleksi / penerimaan pegawai SDM 5 5 25 Ekstrim 
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4.1	  Pengertian	  	  

 
Sebagaimana disinggung sebelumnya kriteria adalah persyaratan atau standar 

yang harius dipenuhi. Kriteria anti suap merupakan persyaratan atau standar yang 

harus dipenuhi agar tidak terjadi penyuapan atau agar tidak terpenuhinya batas 

atau ambang sehingga secara logika, etika, dan norma dapat dikategorikan 

sebagai bentuk penyuapan. 

Sesuai dengan karakter organisasi Universitas Jember yang misi utamanya 

melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, maka kriteria anti suap dikategorikan 

menjadi empat bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang penelitian, bidang 

pengabdian kepada masyarakat, bidang layanan administrasi. Diterminasi kriteria 

antisuap di tiap bidang tersebut dilakukan dari komponen input, proses, dan 

outputnya. Adapun penetapan sub bidang yang dijabarkan ke dalam kriteria anti 

suap didasarkan pada sub bidang yang memiliki resiko tinggi terjadinya 

penyuapan atau sub bidang yang dinilai memiliki titik kritis terjadinya penyuapan, 

sehingga dengan penetapan ini diharapkan akan mendapatkan perhatian khusus 

agar dilakukan tindakan pengendalian atau kontrol agar resiko terjadinya suap 

tidak terjadi. 

  

4
3
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4.2	  Kriteria	  Anti	  Suap	  	  

 

a.	  Kriteria	  Anti	  Suap	  Bidang	  Pendidikan	  

Kriteria anti suap bidang pendidikan dijabarkan dari Standar Universitas 

Jember dan dokumen pendukung yang mengatur berlakunya kriteria yang 

ditetapkan di lingkungan Universitas Jember. 

Tabel 4.1 Aspek dan sub aspek layanan bidang pendidikan, kriteria antisuap, dan 

dokumen pendukungnya. 
Kode Aspek/sub aspek Layanan 

Pendidikan 
Kriteria Dokumen 

pendukung 
Pd2.3 a. Proses Penerimaan calon 

mahasiswa 
1. Mekanisme seleksi 

dilakukan secara obyektif 
dan tranparan 
berdasarkan 
komponen/metode seleksi 
yang ditetapkan 

2. Tidak ada penarikan biaya 
selain yang ditetapkan. 

POB 
SNMPTN; 
POB 
SBMPTN; 
POB 
SBMPTBR 

Pd4.2 b. Kecepatan penyelesaian 
legalisasi ijasah 

1. Layanan Penerbitan ijazah 
dilakukan dengan 
memenuhi aturan yang 
berlaku 

2. Legalisasi ijazah tidak 
dilakukan pungutan biaya 
apapun 

Buku 
Pendoman 
Akademik 
Universitas 
Jember 

Pd6.2 c. Penyediaan sistem penyaluran 
lulusan ke bursa kerja 

1. Pemberian training dalam 
rangka penyaluran lulusan 
ke dunia kerja dengan 
memenuhi aturan yang 
berlaku. 

2. Proses training lulusan ke 
dunia kerja tidak dilakukan 
pungutan biaya. 

POB Student 
Advisory 
Center (SAC), 
LP3M. 

Pd4.3 a. Pengujian tugas akhir 1. Tidak ada pemberian 
hadiah dan sejenisnya 
yang berhubungan baik 
langsung atau tidak 
langsung berkaitan 
dengan pemberian nilai TA 

2. Tidak ada pungutan biaya 
dalam penyelenggaraan 
ujian TA 

3. Tidak ada tekanan/ 

Buku 
Pedoman 
Akademik 
Universitas 
Jember 
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ancaman/ ataupun unsur 
yang menghambat dalam 
penyusunan jadwal 
ataupun penyelenggaraan 
ujian TA. 

Pdo4.4 b. Praktek Kerja Lapangan (PKL) / 
Praktek Pengalaman Lapangan 
(PPL) 

1. Tidak ada pemberian 
hadiah dan sejenisnya 
yang berhubungan baik 
langsung atau tidak 
langsung berkaitan 
dengan pemberian nilai 
PKL/PPL 

2. Tidak ada pungutan biaya 
dalam penyelenggaraan 
ujian PKL/PPL 

3. Tidak ada tekanan/ 
ancaman/ ataupun unsur 
yang menghambat dalam 
penyusunan jadwal 
ataupun penyelenggaraan 
ujian  PPL 

Buku 
Pedoman 
Akademik 
Universitas 
Jember 

Pd5.1 c. Penyediaan dosen/ rekrutmen 
dosen & tenaga kependidikan 

1. Rekrutmen dosen 
dilakukan secara obyektif 
berdasarkan aturan yang 
berlaku 

2. Tidak ada pungutan biaya 
apapun dalam proses 
rekrutmen 

Buku 
Pedoman 
Rekrutmen 
Pendidik dan 
Tenaga 
Kependidikan 
di Lingkungan 
Universitas 
Jember 

Pd5.3 d. Pengembangan kompetensi 
dosen dan tenaga 
kependidikan 

1. Pengembangan dosen & 
tenaga kependidikan 
dilakukan berdasarkan 
aturan yang berlaku. 

2. Tidak ada pungutan biaya 
apapun dalam proses 
pengembangan 
kompetensi dosen dan 
tenaga kependidikan 

Buku 
Pedoman 
Rekrutmen 
Pendidik dan 
Tenaga 
Kependidikan 
di Lingkungan 
Universitas 
Jember 

Pd6.0 e. Penyediaan Sarana dan 
Prasarana Pembelajaran 

1. Penyediaan sarana dan 
prasarana pembelajaran 
melalui pengadaan barang 
& jasa (PBJ) dilakukan 
dengan keterlibatan user 
dengan mengikuti Perpres 
No.16  tahun 2018 

2. Tidak ada pungutan biaya 
apapun dalam proses PBJ 

1. Perpres 
No.16  
tahun 2018 

2. Buku 
Petunjuk 
Teknik 
Pengadaan 
barang dan 
Jasa di 
Lingkungan 
Universitas 
Jember 

Pd7.4 f. Penilaian dan informasi nilai 
Mata kuliah 

1. Tidak ada pemberian 
hadiah dan sejenisnya 

Buku 
Pedoman 
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kepada pihak terkait baik 
dosen atau unsur lainnya 
yang berhubungan baik 
langsung atau tidak 
langsung berkaitan 
dengan pemberian nilai 
mata kuliah 

Akademik 
Universitas 
Jember 

 

b.	  Kriteria	  Anti	  Suap	  Bidang	  Penelitian	  

Kreteria anti suap bidang penelitian dijabarkan dari Standar Universitas Jember dan 

dokumen pendukung yang mengatur berlakunya kriteria yang ditetapkan di lingkungan 

Universitas Jember. 

 

Tabel 4.2 Aspek dan sub aspek layanan bidang penelitian, kriteria antisuap, dan 

dokumen pendukungnya. 
Kode Aspek/sub aspek Layanan Kriteria Dokumen 

pendukung 
Pl1.1 a. Publikasi penelitian 1. Proses seleksi proposal 

penelitian untuk 
mendapatkan dukungan 
pendanaan baik 
bersumber dari internal 
ataupun ekternal dilakukan 
secara fair dengan 
mengikuti aturan yang 
berlaku. 

2. 

SOP Seleksi 
Penelitian dan 
Publikasi 
(LP2M) 

Pl1.3 b. Pendaftaran hasil penelitian 
untuk mendapatkan HaKI/Paten 

1. Proses seleksi proposal 
HaKI untuk mendapatkan 
dukungan pendanaan baik 
bersumber dari internal 
ataupun ekternal dilakukan 
secara fair dengan 
mengikuti aturan yang 
berlaku 

SOP seleksi 
Pendanaan 
HaKI (LP2M) 

Pl4.1 c. Pemantauan proses dan hasil 
penelitian 

1. Pemantauan Proses dan 
hasil penelitian dilakukan 
secara obyektif dengan 
mengikuti aturan yang 
berlaku 

2. Tidak dibenarkan memberi 
hadiah ataupun segala 
bentuk pungutan biaya 
baik langsung ataupun 
tidak langsung terkait 
dengan pelaksanaan 

SOP Monev 
Penelitian 
(LP2M) 
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pemantuan hasil penelitian 
Pl6.1 d. Penyediaan Sarana dan 

Prasarana Penelitian 
1. Penyediaan sarana dan 

prasarana penelitian 
melalui pengadaan barang 
& jasa dilakukan dengan 
keterlibatan user dengan 
mengikuti Perpres No.16  
tahun 2018. 

2. Tidak ada pungutan biaya 
atas pelaksanaan PBJ 
sarana dan prasarana 
penelitian 

1. Perpres 
No.16  
tahun 2018. 

2. Juknis PBJ 
di 
lingkungan 
Universitas 
Jember 

Pl6.2 e. Penggunaan Sarana dan 
Prasarana Penelitian 

1. Setiap dosen berhak 
mendapatkan layanan 
sarana dan prasarana 
penelitian sesuai aturan 
yang berlaku 

SOP 
Penggunaan 
Sarpras 
laboratorium 

Pl8.2 f. Pembiayaan penelitian 1. Setiap dosen berhak 
mendapatkan dukungan 
pendanaan penelitian 
sesuai aturan yang berlaku 

SOP 
Pembiayaan 
penelitian 

 

 

c.	  Kriteria	  Anti	  Suap	  Bidang	  Pengabdian	  kepada	  Masyarakat	  

Kriteria anti suap bidang pengabdian kepada masyarakat (PM) dijabarkan dari 

Standar Universitas Jember dan dokumen pendukung yang mengatur berlakunya 

kriteria yang ditetapkan di lingkungan Universitas Jember. 

 

Tabel 4.3 Aspek dan sub aspek layanan bidang PM, kriteria antisuap, dan dokumen 

pendukungnya. 
Kode Aspek/sub aspek Layanan 

PM 
Kriteria Dokumen 

pendukung 
PM1.1 a. Publikasi PM 1. Proses seleksi proposal 

PM untuk mendapatkan 
dukungan pendanaan baik 
bersumber dari internal 
ataupun ekternal dilakukan 
secara fair dengan 
mengikuti aturan yang 
berlaku. 

SOP Seleksi 
PM (LP2M) 

PM4.1 c. Pemantauan proses dan hasil 
PM 

1. Pemantauan Proses dan 
hasil PM dilakukan secara 
obyektif dengan mengikuti 
aturan yang berlaku 

2. Tidak dibenarkan memberi 

SOP Monev 
hasil PM 
(LP2M) 
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hadiah ataupun segala 
bentuk pungutan biaya 
baik langsung ataupun 
tidak langsung terkait 
dengan pelaksanaan 
pemantuan hasil PM 

PM6.1 d. Penyediaan Sarana dan 
Prasarana PM 

1. Penyediaan sarana dan 
prasarana PM melalui 
pengadaan barang & jasa 
dilakukan dengan 
keterlibatan user dengan 
mengikuti Perpres No.16  
tahun 2018. 

2. Tidak ada pungutan biaya 
atas pelaksanaan PBJ 
sarana dan prasarana 
penelitian 

1. Perpres 
No.16  
tahun 2018. 

2. Juknis PBJ 
di 
lingkungan 
Universitas 
Jember 

PM6.2 e. Penggunaan Sarana dan 
Prasarana PM 

1. Setiap dosen berhak 
mendapatkan layanan 
sarana dan prasarana PM 
sesuai aturan yang berlaku 

SOP 
Penggunaan 
Sarpras PM 

PM8.2 f. Pembiayaan PM 1. Setiap dosen berhak 
mendapatkan dukungan 
pendanaan PM sesuai 
aturan yang berlaku 

SOP 
Pendanaan 
PM 

 

 

d. Kriteria Anti Suap Bidang Layanan Administrasi 
Kriteria anti suap bidang layanan adminitrasi (AM) dijabarkan dari Standar 

Universitas Jember dan dokumen pendukung yang mengatur berlakunya kriteria 

yang ditetapkan di lingkungan Universitas Jember. 

Tabel 4.4 Aspek dan sub aspek layanan bidang layanan administrasi, kriteria antisuap, 

dan dokumen pendukungnya. 
Kode Aspek/sub aspek Layanan 

Administrasi 
Kriteria Dokumen 

pendukung 
AM4.1 a. Penyediaan sarana dan 

prasarana administrasi 
kemahasiswaan 

1. Penyediaan sarana dan 
prasarana layanan admin 
kemahasiswaan melalui 
pengadaan barang & jasa 
dilakukan dengan 
keterlibatan user dengan 
mengikuti Perpres No.16  
tahun 2018. 

2. Tidak ada pungutan biaya 
atas pelaksanaan PBJ 
sarana dan prasarana 

1. Perpres 
No.16  
tahun 
2018. 

2. Juknis PBJ 
di 
lingkungan 
Universitas 
Jember 
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penelitian 
AM4.2 b. Penggunaan sarana dan 

prasarana administrasi 
kemahasiswaan 

1. Penggunaan sarana dan 
prasarana kemahasiswaan 
mengikuti aturan yang 
berlaku. 

2. Tidak ada pungutan biaya 
atas penggunaan sarana 
dan prasarana penelitian 

1. Perpres 
No.16  
tahun 
2018. 

2. Juknis PBJ 
di 
lingkungan 
Universitas 
Jember 

AM c. Penyediaan Beasiswa 1. Proses seleksi mahasiswa 
beasiswa dilakukan 
dengan mengikuti 
prosedur yang berlaku. 

2. Tidak ada pemberian 
hadiah dan sejenisnya 
kepada pihak terkait baik 
staf pelayanan beasiswa 
atau unsur lainnya yang 
berhubungan baik 
langsung atau tidak 
langsung berkaitan 
dengan proses seleksi 
beasiswa, dan layanan 
kemahasiswaan lainnya 

1. SOP 
seleksi 
beasiswa 

 

AM d. Penyediaan sarana layanan 
adminitasi keuangan 

1. Penyediaan sarana dan 
prasarana layanan 
adminitasi keuangan 
melalui pengadaan barang 
& jasa dilakukan dengan 
keterlibatan user dengan 
mengikuti Perpres No.16  
tahun 2018 

1. Perpres 
No.16  
tahun 
2018. 

2. Juknis PBJ 
di 
lingkungan 
Universitas 
Jember 

AM f. Penyediaan sarana layanan 
administrasi kepegawaian 

1. Penyediaan sarana dan 
prasarana layanan 
adminitasi kepegawaian 
melalui pengadaan barang 
& jasa dilakukan dengan 
keterlibatan user dengan 
mengikuti Perpres No.16  
tahun 2018 

1. Perpres 
No.16  
tahun 
2018. 

2. Juknis PBJ 
di 
lingkungan 
Universitas 
Jember 
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AM g. Seleksi / penerimaan 
pegawai 

1. Proses seleksi dilakukan 
secara obyektif sesuai 
aturan yang berlaku. 

2. Tidak ada pemberian 
hadiah dan sejenisnya 
kepada pihak terkait 
baik staf bagian 
kepegawaian atau unsur 
lainnya yang 
berhubungan baik 
langsung atau tidak 
langsung berkaitan 
dengan peneriamaan 
pegawai 
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5.1	  Pengertian	  	  

 

Sasaran mutu merupakan ukuran atau target yang harus dicapai dalam stu 

satuan waktu tertentu. Sasaran mutu merefleksikan kesanggupan organisasi 

untuk mencapainya yang diikuti segala konsekwensi langkah sistematik 

manajemen dalam menyusun perencanaan dan strategi pencapaiannya. 

Sasaran mutu merupakan tetapan yang merefleksikan kesanggupan 

bersama untuk mencapai, oleh sebab itu sasaran mutu merupakan bagian dari 

kebijakan internal yang disusun bersama dan ditetapkan oleh rektor, 

dikoordinasikan, dilaksanakan, dan dimonitor serta dievaluasi ketercapaiannya 

sesuai target waktu yang ditentukan. 

 

5.2	  Prinsip	  Sasaran	  Mutu	  	  

 

Dalam penyusunan sasaran mutu, haruslah memenuhi prinsip SMART, 

yaitu Specific (spesifik), Measurable (terukur), Achieveble (dapat dicapai), 

Relevant (relevan), dan Time-Bond (batas waktu). 

Specific, artinya sasaran mutu yang ditentukan haruslah pada tujuan 

spesifik atau tertentu atau khusus sehingga memiliki kesempatan yang besar 

untuk dapat dicapai dengan baik daripada tujuan atau sasaran yang bersifat 

umum.  

Mesurable, artinya suatu sasaran yang ditetapkan harus dapat diukur.  

Oleh sebab itu seyogyanya ditetapkan kriteria atau parameter untuk mengukur 

perkembangan atau kemajuan dari sasaran tersebut. 

5
3

SASARAN MUTU ANTI SUAP  
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Achieveble, artinya sasaran yang ditetapkan haruslah logik, masuk akal, 

rasional, realistik untuk bisa dicapai dengan baik, bukan yang bersifat mengada-

ada.  

Relevant, sasaran mutu yang ditetapkan haru sesuai dengan proses dan 

fungsi terkait. Universitas Jember sebagai PT dengan bisnis utama tri dharma, 

maka sasaran mutu yang ditetapkan harus sesuai dan berorientasi pada 

pencapaian tri dharma tersebut. Walaupun sasaran mutu dalam koridor yang 

sejalan dengan tri dharma, tentu saja sasaran mutu harus sesuai dengan 

kebijakan mutu yang ditetapkan Universitas Jember. 

Time Bond, sasaran mutu yang ditetapkan haruslah dalam lingkup atau 

kurun waktu yang ditargetkan, artinya waktu menjadi salah satu aspek yang 

mengikat kapan sasaran mutu tersebut dicapai. 

Seluruh prinsip tersebut harus terpenuhi dalam perumusan sasaran mutu 

anti suap, disamping itu bahwa sasaran mutu juga harus memperhatikan antara 

lain: konsisten dengan kebijakan di atasnya, memperhitungkan persyaratan yang 

berlaku, dikomunikasikan ke pihak-pihak terkait, dilakukan pemantauan atau 

diukur secara reguler, dan dilakukan pembaharuan sesuai kebutuhan. 

 

5.2	  Sasaran	  Mutu	  Anti	  Suap	  	  

 

a.	  Sasaran	  Mutu	  Anti	  Suap	  Bidang	  Pendidikan	  

Sasaran mutu anti suap bidang pendidikan dijabarkan dari Standar Universitas 

Jember dan kriteria anti suap tiap aspek dan sub aspek layanan pendidikan yang 

telah diidentifikasi sebelumnya. 

Tabel 5.1 Sasaran mutu anti suap aspek dan sub aspek layanan bidang pendidikan, 

kriteria anti suap. 

Kode Aspek/sub 
aspek 
Layanan 
Pendidikan 

Kriteria Sasaran Mutu Target 
(th 20...) 

19 20 21 22 23 

Pd2.3 a. Proses 1. Mekanisme Kepuasanan 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 
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Penerimaan 
calon 
mahasiswa 

seleksi 
dilakukan 
secara objektif 
dan tranparan 
berdasarkan 
komponen/ 
metode seleksi 
yang ditetapkan 

2. Tidak ada 
penarikan biaya 
selain yang 
ditetapkan. 

mahasiswa 
terhadap 
tingkat 
objektivitas & 
transparansi 
penerimaan 
calon mhs baru 
(skala 1-5) 
Kepuasan 
pengendalian 
suap (skala 1-
5) 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

Pd4.2 b. Kecepatan 
penyelesaia
n legalisasi 
ijasah 

1. Layanan 
Penerbitan 
ijazah 
dilakukan 
dengan 
memenuhi 
aturan yang 
berlaku 

2. Legalisasi ijazah 
tidak dilakukan 
pungutan biaya 
apapun 

Kepuasan 
Pengendalian 
suap  

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

Kecepatan 
layanan 
legalisasi 
ijasah (hari) 

1 1 0.5 0.5 0.5 

Kepuasan 
layanan 
legalisasi 
ijazah & 
transkrip (skala 
1-5) 

4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 

Pd6.2 c. Penyediaan 
sistem 
penyaluran 
lulusan ke 
bursa kerja 

1. Pemberian 
training dalam 
rangka 
penyaluran 
lulusan ke 
dunia kerja 
dengan 
memenuhi 
aturan yang 
berlaku. 

2. Proses training 
lulusan ke 
dunia kerja 
tidak dilakukan 
pungutan 
biaya. 

Kepuasan 
layanan 
training  (skala 
1-5) 

4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 

Kepuasan 
pengendalian 
suap 
penyaluran 
lulusan ke 
bursa kerja 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

Pd4.3 a. Pengujian 
tugas akhir 

1. Tidak ada 
pemberian 
hadiah dan 
sejenisnya 
yang 
berhubungan 
baik langsung 
atau tidak 
langsung 
berkaitan 
dengan 
pemberian nilai 

Jumlah prodi 
yang konsisten 
menerapkan 
kriteria secara 
konsisten (%) 

85 90 95 100 100 
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TA 
2. Tidak ada 

pungutan biaya 
dalam 
penyelenggara
an ujian TA 

3. Tidak ada 
tekanan/ 
ancaman/ 
ataupun unsur 
yang 
menghambat 
dalam 
penyusunan 
jadwal ataupun 
penyelenggara
an ujian TA. 

Pdo4.4 b. Praktek 
Kerja 
Lapangan 
(PKL) / 
Praktek 
Pengalaman 
Lapangan 
(PPL) 

1. Tidak ada 
pemberian 
hadiah dan 
sejenisnya 
yang 
berhubungan 
baik langsung 
atau tidak 
langsung 
berkaitan 
dengan 
pemberian nilai 
PKL/PPL 

2. Tidak ada 
pungutan biaya 
dalam 
penyelenggara
an ujian 
PKL/PPL 

3. Tidak ada 
tekanan/ 
ancaman/ 
ataupun unsur 
yang 
menghambat 
dalam 
penyusunan 
jadwal ataupun 
penyelenggara
an ujian  PPL 

Jumlah prodi 
yang 
menerapkan 
kriteria secara 
konsisten (%) 

85 90 95 100 100 

Pd5.1 c. Penyediaan 
dosen/ 
rekrutmen 
dosen & 
tenaga 

1. Rekrutmen 
dosen 
dilakukan 
secara objektif 
berdasarkan 

Kepuasan 
Pengendalian 
suap  dalam 
rekrutmen 
dosen/ tendik 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

Terpenuhinya 82 85 87 91 95 
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kependidika
n 

aturan yang 
berlaku 

2. Tidak ada 
pungutan biaya 
apapun dalam 
proses 
rekrutmen 

rasio dosen: mhs 
eksakta/ 1:20 
(%) 
Terpenuhinya 
rasio dosen: mhs 
tiap prodi Non 
eksakta/ 1:30 
(%) 

84 86 88 90 94 

Terpenuhinya 
rasio tendik: mhs 
tiap prodi (%) 

97 98 99 100 100 

Pd5.3 d. 
Pengembangan 
kompetensi 
dosen dan 
tenaga 
kependidikan 

1. Pengembangan 
dosen & tenaga 
kependidikan 
dilakukan 
berdasarkan 
aturan yang 
berlaku. 

2. Tidak ada 
pungutan biaya 
apapun dalam 
proses 
pengembangan 
kompetensi 
dosen dan 
tenaga 
kependidikan 

Adanya peta 
kebutuhan 
pengembangan 
kompetensi 
dosen 

ada ada ada ada ada 

Adanya peta 
kebutuhan 
pengembangan 
kompetensi 
tendik 

ada ada ada ada Ada 

Kepuasan 
layanan 
pengembangan 
kompetensi 
dosen (skala 1-
5) 

4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 

Kepuasan 
layanan 
pengembangan 
kompetensi 
tendik (skala 1-
5) 

4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 

Pd6.0 e. Penyediaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Pembelajara
n 

1. Penyediaan 
sarana dan 
prasarana 
pembelajaran 
melalui 
pengadaan 
barang & jasa 
(PBJ) dilakukan 
dengan 
keterlibatan 
user dengan 
mengikuti 
Perpres No.16  
tahun 2018 

Terpenuhinya 
standar sarpras 
pembelajaran 
setiap prodi 
(berdasar skor 
standar BAN 
PT, skala: 1-4) 

3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 

Kepuasan 
layanan 
penggunaan 
sarpras 
pembelajaran 
(skala 1-5) 

4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 

2. Tidak ada 
pungutan biaya 
apapun dalam 
proses PBJ 

Kepuasan 
pengendalian 
suap dlm PBJ 
sarpras (skala 
1-5) 

4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 

Pd7.4 f. Penilaian dan 
informasi 

1. Tidak ada 
pemberian 

Kepuasan 
pengendalian 

4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 
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nilai mata 
kuliah 

hadiah dan 
atau sejenisnya 
kepada pihak 
terkait baik 
dosen dan atau 
unsur lainnya 
yang 
berhubungan 
baik langsung 
maupun tidak 
langsung terkait 
dengan 
penilaian mata 
kuliah 

suap dalam 
penilaian mata 
kuliah (skala : 1 
- 5) 
      

 

 

b.	  	  Sasaran	  Mutu	  Anti	  Suap	  Bidang	  Penelitian	  

Sasaran mutu anti suap bidang penelitian dijabarkan dari Standar Universitas 

Jember dan kriteria anti suap tiap aspek dan sub aspek layanan pendidikan yang 

telah diidentifikasi sebelumnya. 

Tabel 5.2 Sasaran mutu anti suap aspek dan sub aspek layanan bidang penelitian , 

kriteria anti suap. 
Kode Aspek/sub 

aspek 

Layanan 

Kriteria Sasaran Mutu Target 
(th 20...) 

19 20 21 22 23 

Pl1.1 a. Publikasi 
penelitian 

Proses seleksi 
proposal penelitian 
untuk 
mendapatkan 
dukungan 
pendanaan baik 
bersumber dari 
internal ataupun 
ekternal dilakukan 
secara fair dengan 
mengikuti aturan 
yang berlaku. 

Kepuasan 
pengendalian suap 
dalam seleksi 
proposal  
penelitian dan  
publikasi hasil 
penelitian yang 
dilakukan secara 
fair dengan 
mengikuti 
peraturan yang 
berlaku (skala 1 - 
5) 

4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 

Pl1.3 b. 
Pendaftara
n hasil 
penelitian 
untuk 
mendapatk

Proses seleksi 
proposal HaKI 
untuk 
mendapatkan 
dukungan 
pendanaan baik 

Kepuasan 
pengendalian 
suap dlm seleksi 
proposal  
pengajuan 
HaKI/Paten (skala 

4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 



 

25 

Sasaran Mutu Anti Suap Universitas Jember  

an 
HaKI/Paten 

bersumber dari 
internal ataupun 
ekternal dilakukan 
secara fair dengan 
mengikuti aturan 
yang berlaku 

1-5) 
Kepuasan layanan 
seleksi proposal  
HaKI/Paten (skala 
1-5) 

4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 

Pl4.1 c. 
Pemantau
an proses 
dan hasil 
penelitian 

1. Pemantauan 
Proses dan 
hasil penelitian 
dilakukan 
secara obyektif 
dengan 
mengikuti 
aturan yang 
berlaku 

2. Tidak 
dibenarkan 
memberi 
hadiah ataupun 
segala bentuk 
pungutan biaya 
baik langsung 
ataupun tidak 
langsung terkait 
dengan 
pelaksanaan 
pemantuan 
hasil penelitian 

Kepuasan 
pengendalian 
suap dlm monev 
penelitian (%) 

4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 

Pl6.1 d. Penyediaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Penelitian 

1. Penyediaan 
sarana dan 
prasarana 
penelitian 
melalui 
pengadaan 
barang & jasa 
dilakukan 
dengan 
keterlibatan 
user dengan 
mengikuti 
Perpres No.16 
tahun 2018. 

2. Tidak ada 
pungutan biaya 
atas 
pelaksanaan 
PBJ sarana 
dan prasarana 
penelitian 

Terpenuhinya 
standar sarpras 
penelitian 
(berdasar skor 
SPM UNEJ) (Ya/ 
Tidak) 

Ya Ya Ya Ya Ya 

Kepuasan layanan 
penggunaan 
sarpras penelitian 
(skala 1-5) 

4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 

Pl6.2 e. 
Penggunaa
n Sarana 
dan 

Setiap dosen dan 
mahasiswa berhak 
mendapatkan 
layanan sarana 

Kepuasan layanan 
penggunaan 
sarpras penelitian 
(skala 1-5) 

4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 
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Prasarana 
Penelitian 

dan prasarana 
penelitian sesuai 
aturan yang 
berlaku 

Pl8.2 f. Pembiayaan 
penelitian 

Setiap dosen 
berhak 
mendapatkan 
dukungan 
pendanaan 
penelitian sesuai 
aturan yang 
berlaku 

Kepuasan 
pengendalian  
suap dlm 
pendanaan 
penelitian dosen 
dan mahasiswa 
(skala 1-5) 

0 0 0 0 0 

Kepuasan layanan 
pendanaan 
penelitian (skala 
1-5) 

4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 

 

 

c.	  Sasaran	  Mutu	  Anti	  Suap	  Bidang	  Pengabdian	  kepada	  Masyarakat	  

Sasaran mutu anti suap bidang pengabdian kepada masyarakat (PM)  

dijabarkan dari Standar Universitas Jember dan kriteria anti suap tiap aspek dan 

sub aspek layanan pendidikan yang telah diidentifikasi sebelumnya. 

Tabel 5.3 Sasaran mutu anti suap aspek dan sub aspek layanan bidang pengabdian 

kepada masyarakat serta kriteria anti suap. 

 
Kode Aspek/sub 

aspek 
Layanan 
PM 

Kriteria Sasaran Mutu Target 
(th 20...) 

19 20 21 22 23 

PM1.1 a. Publikasi 
PM 

Proses seleksi 
proposal PM untuk 
mendapatkan 
dukungan 
pendanaan baik 
bersumber dari 
internal ataupun 
ekternal dilakukan 
secara fair dengan 
mengikuti aturan 
yang berlaku. 

Kasus suap 
dlm seleksi 
proposal  & 
publikasi hasil 
PM (%) 

0 0 0 0 0 

Kepuasan 
layanan 
seleksi 
proposal (skala 
1-5) 

4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 

PM4.1 c. 
Pemantau
an proses 
dan hasil 
PM 

1. Pemantauan 
Proses dan hasil 
PM dilakukan 
secara obyektif 
dengan mengikuti 
aturan yang 
berlaku 

Kasus suap 
dlm Monev 
hasil PM  (%) 

0 0 0 0 0 

Kepuasan 
layanan 
pelaksanaan 
monev PM 

4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 
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2. Tidak dibenarkan 
memberi hadiah 
ataupun segala 
bentuk pungutan 
biaya baik 
langsung 
ataupun tidak 
langsung terkait 
dengan 
pelaksanaan 
pemantuan hasil 
PM 

(skala 1-5) 

PM6.1 d. 
Penyedia
an Sarana 
dan 
Prasarana 
PM 

1. Penyediaan 
sarana dan 
prasarana PM 
melalui 
pengadaan 
barang & jasa 
dilakukan dengan 
keterlibatan user 
dengan mengikuti 
Perpres No.16  
tahun 2018. 

2. Tidak ada 
pungutan biaya 
atas pelaksanaan 
PBJ sarana dan 
prasarana 
penelitian 

Terpenuhinya 
standar sarpras 
PM (berdasar 
skor SPM 
UNEJ) (Ya/ 
Tidak) 

Ya Ya Ya Ya Ya 

Kepuasan 
layanan 
adimintrasi 
penyediaan 
sarpras 
penelitian 
(skala 1-5) 

4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 

Kepuasan 
pengendalian 
suap dalam 
pengadaan 
sarpras PM 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

PM6.2 e. 
Pengguna
an Sarana 
dan 
Prasarana 
PM 

1. Setiap dosen 
berhak 
mendapatkan 
layanan sarana 
dan prasarana 
PM sesuai aturan 
yang berlaku 

Terpenuhinya 
standar 
sarpras PM 
(berdasar skor 
SPM UNEJ) 
(Ya/ Tidak) 

Ya Ya Ya Ya Ya 

Kepuasan 
pengendalian 
suap 
penggunaan 
sarpras (%) 

0 0 0 0 0 

PM8.2 f. 
Pembiaya
an PM 

1. Setiap dosen 
berhak 
mendapatkan 
dukungan 
pendanaan PM 
sesuai aturan 
yang berlaku 

Terpenuhinya 
standar 
Pembiayaan 
PM (berdasar 
skor SPM 
UNEJ) (Ya/ 
Tidak) 

Ya Ya Ya Ya Ya 

Kepuasan 
dosen 
terhadap 
pengendalian 
suap dlm  

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 
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pendanaan PM  
(skala 1-5) 

 

 

d. Sasaran Mutu Anti Suap Bidang Layanan Administrasi 
Sasaran mutu anti suap bidang layanan administrasi dijabarkan dari Standar 

Universitas Jember dan kriteria anti suap tiap aspek dan sub aspek layanan 

pendidikan yang telah diidentifikasi sebelumnya. 

 

Tabel 5.4 Sasaran mutu anti suap aspek dan sub aspek layanan bidang pendidikan, 

kriteria anti suap. 
Kode Aspek/sub 

aspek Layanan 
Administrasi 

Kriteria Sasaran 
mutu 

Target 
(th 20...) 

19 20 21 22 23 
AM4.1 a. Penyediaan 

sarana dan 
prasarana 
administrasi 
kemahasiswa
an 

1. Penyediaan 
sarana dan 
prasarana 
layanan admin 
kemahasiswaan 
melalui 
pengadaan 
barang & jasa 
dilakukan dengan 
keterlibatan user 
dengan mengikuti 
Perpres No.16  
tahun 2018. 

2. Tidak ada 
pungutan biaya 
atas pelaksanaan 
PBJ sarana dan 
prasarana 
penelitian 

Kepuasan 
pengendalian 
suap dlm 
PBJ sarpras  
adiministrasi 
(skala 1-5) 

4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 

AM4.2 b. Penggunaan 
sarana dan 
prasarana 
administrasi 
kemahasiswa
an 

1. Penggunaan 
sarana dan 
prasarana 
kemahasiswaan 
mengikuti aturan 
yang berlaku. 

2. Tidak ada 
pungutan biaya 
atas penggunaan 
sarana dan 
prasarana 
penelitian 

Kepuasan 
pengunaan 
sarpras 
adiministrasi 
untuk mawa 
(skala 1-5) 

4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 
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AM c. Penyediaan 
Beasiswa 

1. Proses seleksi 
mahasiswa 
beasiswa 
dilakukan dengan 
mengikuti 
prosedur yang 
berlaku. 

2. Tidak ada 
pemberian hadiah 
dan sejenisnya 
kepada pihak 
terkait baik staf 
pelayanan 
beasiswa atau 
unsur lainnya 
yang 
berhubungan baik 
langsung atau 
tidak langsung 
berkaitan dengan 
proses seleksi 
beasiswa, dan 
layanan 
kemahasiswaan 
lainnya 

Kepuasan 
layanan 
seleksi 
beasiswa 
(skala 1-5) 

4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 

Kepuasan 
layanan  
adiministrasi 
beasiswa 
(skala 1-5) 

4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 

Kepuasan 
pengendalian 
suap dalam 
seleksi dan 
layanan 
administrasi 
beasiswa 
(skala 1-5) 

4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 

AM d. Penyediaan 
sarana 
layanan 
administrasi 
keuangan 

1. Penyediaan 
sarana dan 
prasarana 
layanan 
adminitasi 
keuangan melalui 
pengadaan 
barang & jasa 
dilakukan dengan 
keterlibatan user 
dengan mengikuti 
Perpres No.16  
tahun 2018 

Kepuasan 
pengendalian 
suap dlm 
PBJ sarpras  
adiministrasi  
keuangan 
(skala 1-5) 

4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 

AM f. Penyediaan 
sarana 
layanan 
administrasi 
kepegawaian 

1. Penyediaan 
sarana dan 
prasarana 
layanan 
adminitasi 
kepegawaian 
melalui 
pengadaan 
barang & jasa 
dilakukan dengan 
keterlibatan user 
dengan mengikuti 
Perpres No.16  
tahun 2018 

Kepuasan 
pengendalian 
suap dlm 
PBJ sarpras  
adiministrasi  
kepegawaian 
(skala 1-5) 

4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 

AM g. Seleksi / 1. Proses seleksi Kepuasanan 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 
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penerimaan 
pegawai 

dilakukan secara 
obyektif sesuai 
aturan yang 
berlaku. 

2. Tidak ada 
pemberian hadiah 
dan sejenisnya 
kepada pihak 
terkait baik staf 
bagian 
kepegawaian atau 
unsur lainnya 
yang 
berhubungan baik 
langsung atau 
tidak langsung 
berkaitan dengan 
peneriamaan 
pegawai 

peserta 
seleksi 
pegawai  
terhadap 
tingkat 
objektivitas 
penerimaan 
pegawai baru 
(skala 1-5) 
Kepuasan 
pengendalian 
suap dalam 
proses 
seleksi dan 
penerimaan 
pegawai 
(skala 1-5) 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 
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6.1	  	  Kesimpulan	  

 
 Dari penjelaskan yang telah dijabarkan dari Bab 1 s/d Bab 5, maka dapat 

disimpulan sebagai berikut. 

1) Buku ini disusun dalam rangka pemahaman semua komponen di lingkungan 

UNEJ tentang pentingnya identifikasi resiko, penetapan titik kritis resiko, 

sasaran mutu dan kriterianya agar berbagai bentuk langkah pencegahan 

terjadinya suap dapat dihindari. 

2) Titik kritis anti suap merupakan titik atau tahahap di dalam alur proses bisnis di 

lingkungan UNEJ yang memiliki resiko tinggi terjadinya penyuapan sehingga 

perlu dilakukan pencegahan agar berbagai bentu suap tidak terjadi. 

3) Kriteria anti suap merupakan ukuran atau standar atau persyaratan yang 

menjadi dasar dalam penentuan suatu kegiatan atau layanan menenuhi atau 

tidak untuk ditetapkan atau dikategorikan sebagai bentuk suap atau kegiatan 

yang dapat ditetapkan sebagai tindakan suap. 

4) Sasaran mutu anti suap merupakan target yang ditetapkan oleh UNEJ yang 

merefleksikan keinginan bersama untuk dicapai dan juga agar menjadi arah 

gerak yang sama bagi civitas akademika di lingkungan UNEJ untuk mencapai 

target yang ditetapkan. 

 
 

6.2	  Saran	  

 
Dengan diimplementasikan integrasi SMM dan SMAP di lingkungan UNEJ, 

maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut. 

6
5

PENUTUP 



 

32 

Sasaran Mutu Anti Suap Universitas Jember  

1) Pengintegrasikan  kedua sistem merupakan sesuatu yang baru, oleh sebab itu 

koordinasi, konsultasi antara bawahan dengan atasan sangat perlu dilakukan 

secara terus menerus dan bahkan berbagai bentuk pendampingan menjadi hal 

yang strategis untuk dilakukan agar sinergisitas antar komponen di lingkungan 

UNEJ terjadi dengan baik. 

2) Sebagai sesuatu yang baru, tentunya berbagai kesulitan menjadi tantangan 

yang luar biasa akan terjadi, oleh sebab itu keteguhan, ketekunan, dan 

kontinuitas yang dilakukan secara konsisten dengan tetap merangkul untuk 

melibatkan semua komponen dengan baik menjadi kunci besar keberhasil 

program ini. Oleh sebab itu, seluruh komponen harus selalu menjaga soliditas 

dalam menerapkan integrasi SMM dan SMAP tersebut. 

3) Sasaran mutu anti suap perlu dipantau secara sistematis yang dikoordinasikan 

oleh FKAP agar sasaran mutu benar-benar dapat dicapai dengan sebaik-

baiknya. 
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