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Dr.Hj.Rd. Funny Mustikasari 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kita panjatkan ke khadirat Tuhan 
Yang Maha Esa, karena dengan keridhoan-Nya, 
kita dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab 
yang telah diberikan oleh pimpinan universitas. 
Laporan ini disajikan sebagai pertanggung jawaban 
kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan 
Penjaminan Mutu (SPM) dari tahun 2015 (okt) 
sampai tahun 2019 (Feb). Ada beberapa hal yang 
perlu disampaikan dalam laporan ini, yaitu bahwa 
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan merupakan 
bentuk dukungan capaian Indikator Kunci Kinerja 
(IKK) Universitas yang telah disepakati oleh Rektor 
Universitas Padjadjaran dengan Menteri Riset, 
Tekonologi dan Pendidikan Tinggi. Keseluruhan 

IKK yang merupakan target yang harus dicapai oleh SPM Unpad adalah: 
1. Program peningkatan kualitas tata kelola yang inklusif di seluruh level institusi 

dengan IKK Jumlah laporan Audit Prodi oleh Auditor sebanyak 60 program studi 
(PS) melalui target dengan capaian 133 program studi sampai februari. 

2. Program peningkatan penguatan kelembagaan dengan IKK 
a). Jumlah PS berakreditasi A tahun 2015 tercapai sebanyak 64 PS tahun 2019 
menjadi 117 PS 
b). Jumlah PS berakreditasi internasional sebanyak  tahun 2016 menjadi 3PS 
tahun 2018 

Pencapaian kegiatan tersebut tentu bukan masalah mudah dan memerlukan 
kolaborasi dari semua pihak yang terkait. Ada 4 strategi yang dilakukan dalam 
merealisasikan targer tersebut yaitu 1) Peningkatan, kualitas  standar mutu 
akademik sesuai peraturan terbaru dengan pemanfaatkan  SDM (Penjamin dan 
Pengendali Mutu),  2) Pengembangan dan Pengendalian program pelaksanaan 
SPM yang berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan auditor dan asesor internal 
Unpad; 3) Pemanfaatan potensi institusi dan kemitraan dengan Dunia Usaha dan 
Dunia Industri, masyarakat, pemerintah, media dan akademisi lain baik di dalam 
maupun di luar negeri, dan 4) Pemberdayaan dan penguatan pengelolaan kegiatan 
yang terkendali. Keempat strategi tersebut diarahkan untuk pencapaian 32 target. 
Target Utama yang ditetapkan SPM yang merupakan bagian dari IKK Unpad, telah 
tecapai dengan sangat baik, yaitu sebanyak 60 prodi teraudit, peningkatan akreditasi 
Nasional Peringkat A sebanyak 117 prodi, dan peningkatan akreditasi Internasional 
sesuai yang ditergetkan yaitu 3 program studi.  Ketercapaian target SPM terwujud 
karena kolaborasi dari semua pihak serta jalinan kerjasama yang baik antar unit 
kerja. Untuk itu kami menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya. 
Demikian laporan tahunan ini dibuat dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan 
masukan dalam pengambilan keputusan. 

Jatinangor, Februari 2019 
Kepala Satuan Penjaminan Mutu Unpad, 

Dr. Rd. Funny Mustikasari Elita, M.Si. 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Laporan Tahunan Satuan Penjaminan Mutu Unpad Tahun 2019 dibuat dengan 

tujuan untuk melaporkan seluruh kegiatan   Satuan Penjaminan Mutu (SPM) 

Unpad pada tahun 2015-2019 dari  mulai  Pembuatan  Draft  Standar  Mutu  

Akademik  sampai  Audit  Mutu  Internal  program Studi.   Satuan  Penjaminan  

Mutu (SPM)  Unpad  (dulu bernama Tim  Penjaminan Mutu/TPM) didirikan pada 

akhir tahun 2003 dengan SK Rektor No.:3402/J06/Kep/ KP/2003 tertanggal 31 

Desember 2003. Hal ini dilatarbelakangi paradigma baru manajemen pendidikan 

tinggi yang menekankan pentingnya otonomi institusi yang berlandaskan pada 

akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi yang bertujuan meningkatkan kualitas 

pendidikan secara berkelanjutan. Penjaminan  mutu  Unpad  berbasis pada 

jurusan/program  studi  dan  dikoordinasikan secara operasional oleh fakultas, 

sedangkan peran universitas adalah sebagai motor penggerak untuk   

mengembangkan   sistem   dan   menggunakan   strategi facilitating,   empowering,   

dan enabling. Peran   universitas   tersebut   dilakukan   dalam   bentuk   bantuan   

teknis,   finansial, konsultasi, pengembangan konsep-konsep baru yang lebih 

aplikabel dan akseptabel, monitoring dan saran tindak perbaikan. Berdasarkan  

Peraturan  Rektor  Nomor  70  tahun  2015  tentang  Organisasi  dan  Tata Kelola 

Pengelola Universitas Padjadjaran jo. Peraturan Rektor Nomor 102 Tahun 2015 

tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran 

maka tugas SPM Unpad adalah untuk merencanakan dan melaksanakan sistem 

penjaminan mutu secara keseluruhan di Unpad,  membuat  perangkat  yang 

diperlukan  dalam  rangka pelaksanaan  sistem  penjaminan mutu, memonitor 

pelaksanaan sistem penjaminan mutu, melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan 

sistem penjaminan mutu, dan melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem 

penjaminan mutu di Unpad. 

Laporan Kinerja Satuan Penjaminan Mutu merupakan kegiatan evaluasi kinerja 

program studi  di  lingkungan  Universitas  Padjadjaran  yang  dilaksanakan  secara  

periodik  setiap  satu tahun  sekali.  Kegiatan  SPM  Periode  2015-2019  

berlangsung  secara  berkala  yakni    terbagi dalam beberapa kelompok audit, 

yaitu Audit Mutu Internal Program Studi Jenjang Sarjana, Audit Mutu Internal 

Program Studi Jenjang Magister dan Audit Mutu Internal Program Doktor, audit 

proposal prodi baru, audit pendirian pusdi maupun pusri, serta audir kurikulum. 

Untuk penyusunan standar mutu akademik dilakukan dengan tujuan untuk 

menyusun dan merumuskan Standar Mutu dan sasaran mutu terkait dengan masa 

transisi Universitas Padjadjaran yang mengalami perubahan sebagai Perguruan 

Tinggi Negeri Berbadan Hukum [PTNBH] pada tahun 2015 sehingga perlu 

diterjemahkan dalam kebijakan dan sasaran mutu yang relevan yang akan menjadi 

dasar atau “payung” bagi penyusunan standar, turunan, dan formulir SPMI-PT 
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dalam memberikan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga 

terwujud budaya mutu di lingkungan Unpad. Adapun standar mutu yang telah 

disusun sebanyak 36 standar, dilengkapi dengan dokumen kebijakan, standar, 

manual serta SOP dan juga form-form Audit baik audit prodi lama maupun pendirian 

prodi baru , audit fakulas, audit direktorat, audit pusdi, serta pedoman integrasi 

tridharma dan integrasi caturdharma. Pada tahun 2015, Universitas Padjadjaran 

berubah bentuk dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) BLU menjadi Perguruan Tinggi 

Negeri Badan Hukum (PTN-BH), status tersebut dikukuhkan dengan Peraturan 

Pemerintah RI. Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universias Padjadjaran 

sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Diperkuat dengan terbitnya 

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas 

Padjadjaran.Perubahann Grand Strategy yang ditetapkan oleh Kemenristekdikiti 

berdampak pada Grand Strategy yang telah ditetapkan Unpad, yaitu dari 4 Grand 

Strategy berubah menjadi 3 Grand Strategy, dimana capaian untuk tahun 2019 

adalah “Menjadi universitas riset berdaya saing regional”. Dengan adanya 

perubahan tersebut capaian tersebut berdampak pula pada program-program kerja 

bagian atau unit-unit kerja yang beradah di bawah naungan Unpad, yang salah 

satunya adalah unit kerja Satuan Penjaminan Mutu (SPM). 

Program kerja SPM telah disesuaikan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang 
telah ditetapkan, Prorgam kerja SPM dikategorikan kedalam 4 strategi, yaitu 1) 
peningkatan, kualitas  standar mutu akademik   sesuai peraturan terbaru dengan 
pemenfaatkan  SDM (Penjamin dan Pengendai Mutu) 2) pengembangan dan 
Pengendalian program pelaksanaan SPMI yang berdaya saing tinggi dengan 
memanfaatkan auditor dan asesor internal Universitas Padjadjaran; 3) pemanfaatan 
potensi institusi dan kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri, masyarakat, 
pemerintah, media dan akademisi lain baik di dalam maupun di luar negeri, dan 4) 
Pemberdayaan dan penguatan pengelolaan kegiatan yang terkendali. Dari keempat 
strategi tersebut diarahkan untuk pencapaian 32 target sasaran, hal ini seperti 
terlihat pada Tabel 1 dalam laproran ini. Target Utama yang ditetapkan SPM periode 
tahun 2015-2019 adalah merupakan bagian dari IKK Unpad periode     2015-2019, 
yaitu terauditnya program studi sebanyak 60 program studi per tahun, peningkatan 
akreditasi Nasional A dan peningkatan akreditasi Internasional. Ketiga target 
tersebut telah tercapai dengan sangat baik, yaitu 60 program studi teraudit setiap 
tahun, peningkatan akreditasi Nasional A tercapai sebanyak 117 program studi atau 
111,43% dari jumlah yang ditargetkan, kemudian peningkatan akreditasi 
Internasional Unggul sesuai yang ditergetkan yaitu 3 program studi. 
 
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan SPM, terkait dengan penjaminan mutu , 
belum menjadi suatu kesadaran dan kebutuhan yang mendasar di hampir disetiap 
unit kerja termasuk program studi. Koordinasi program studi dengan departemen 
dan pusat studi belum berjalan baik, dan masih bekerja secara sektoral.  Untuk itu 
perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap pelaksanaan atau penerapan Pedoman 
beserta SOP yang telah ditetapkan. 
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Bab I PENDAHULUAN 
 

Penyelenggaraan pendidikan tinggi menghadapi perubahan situasi 
lingkungan kehidupan yang tidak mudah diprediksi dan dikendalikan. Esensi 
perubahan itu meliputi: perubahan dari pandangan kehidupan masyarakat lokal ke 
masyarakat global,  dari kohesi sosial ke partisipasi demokratis, dari government ke 
governance, dari state-oriented ke society oriented. dan dari pertumbuhan ekonomi 
ke perkembangan kemanusiaan. Menyikapi perubahan situasi tersebut, arah 
pengembangan pendidikan tinggi memosisikan perguruan tinggi sebagai tempat 
pembelajaran Riset dan abdimas serta sebagai sumber daya pengetahuan. Selain 
itu, pendidikan tinggi berperan dalam menanggapi perubahan tuntutan pasar kerja, 
perguruan tinggi sebagai pusat kebudayaan dan pembelajaran terbuka untuk 
semua, serta pendidikan tinggi untuk wahana kerjasama internasional. Universitas 
Padjadjaran (Unpad), sebagai salah satu pendidikan tinggi, dituntut untuk mengikuti 
perubahan tersebut, termasuk perubahan pada regulasi yang mengatur 
penyelenggaraan pendidikan tinggi. Salah satu upaya untuk mengikuti perubahan 
tersebut, Unpad menetapkan Rencana pengembangan jangka panjang yang 
memiliki tonggak-tonggak pencapaian sebagai berikut: 

 

 
Gambar 1.  RPJP Unpad 2012-2024 

 
Pengembangan 2015-2019 telah berakhir, karena dilakukan perumusan tahap 
pengembangan  Unpad periode 2020-2024 pengembangan  Unpad  Periode  2012-
2016.  Perumusan  tahap  pengembangan  ini  didasarkan     pada evaluasi kinerja 
dalam pencapaian visi dan misi 2007-2011. Proses evaluasi didasarkan pada 
Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dilakukan secara objektif kondisi organisasi dan 
manajemen  serta menyikapi  perkembangan situasi  pendidikan  tinggi  periode 5  
tahun  yang akan datang. Tingkat keberhasilan pencapaian visi dan misi pada tiap 
tahapan pengembangan ditentukan oleh kemampuan semua elemen   institusi 
Unpad dalam mencapai kinerja sesuai dengan IKK yang telah ditentukan. Tingkat 
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pencapaian kinerja pada tahap pengembangan Periode 2007-2011 tercermin pada 
situasi dan kondisi yang diuraikan pada Renstra Periode 2012-2014. Renstra ini 
menjadi tolok ukur keberhasilan dan landasan perencanaan antisipatif dalam upaya 
pencapaian visi Unpad tahun 2024 yang akan datang. Universitas Padjadjaran 
adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum [PTNBH] yang menggunakan  
statuta sebagai  landasan  penyusunan  peraturan  dan  prosedur  operasional  di 
lingkungan Universitas Padjadjaran dan sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor : 
70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Unpad pada bagian 
keenam pasal 72 bahwa : Satuan Penjaminan mutu bertugas melakukan 
penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan sebagai 
pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. 
 
Misi Universitas Padjadjaran adalah: 
1. Menyelenggarakan tridharma (pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu 

pengetahuan, serta pengabdian kepada masyarakat), yang mampu memenuhi 
tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi. 

2. Menyelenggarakan riset terpadu yang berdaya saing internasional, relevan 
dengan tuntutan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat. 

3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional dan akuntabel 
untuk meningkatkan citra perguruan tinggi. 

4. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi keluhuran budaya lokal, dan 
budaya nasional dalam keragaman budaya dunia.  
 

Tujuan Unpad: 
a. Tercapainya  peningkatan  pemerataan  dan  perluasan  akses  masyarakat  

dalam memperoleh pendidikan tinggi; 
b. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam pengembangan ilmu 

pengeyahuan dan teknologi serta pemenuhan tuntutan masyarakat melalui 
pengembangan penelitian dan inovasi; 

c.  Terbangunnya   infrastruktur   dan   iklim   akademik   yang   kondusif   bagi 
penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; 

d.  Terwujudnya dan terintegrasinya pemanfaatan teknilogi informasi dan komunikasi 
dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan publik; 

e. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan dan 
pengembangan pendidikan tinggi; 

f. Tercapainya pemilikan sumberdaya manusia yang kapabel dan profesional 
dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi; 

g.  Terwujudnya pengembangan tata kelola yang akuntabel dan sesuai dengan 
perundang-undangan    serta    teraihnya    sumberdaya    finansial    mandiri    
untuk tercapainya stabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi; 

h.   Terbentuknya citra diri unggul berdasarkan tradisi luhur dan keunggulan 
k inerja; 

i.   Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya sunda untuk meraih 
daya saing internasional. 
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Nilai nilai dasar Unpad 
a.    Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 

b.    Kejujuran,  kebenaran  dan  keunggulan  ilmiah  untuk  perkembangan  budaya  

dan      peradaban,   kepeloporan,   kejuangan,   ketulusan,   dan   keikhlasan   

dalam   proses pencerdasan dan pengembangan kehidupan bangsa yang 
berbudaya luhur; 

c.    Keadilan, demokrasi, kebebasan, dan keterbukaan; 
d.   Pengembangan yang berkelanjutan; 
e.    Kemitraan dan kesederajatan; 
f.     Manfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. 
 
Pola Ilmiah Pokok 
Bina mulia hukum dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional 

 
Budaya kerja Unpad: 

a.    Bertanggung jawab; 
b.    Unggul; 
c.    Teliti ilmiah; 
d.    Profesional;  
e.    Semangat; 
f.     Kreatif  
g.    Dipercaya 
 

Visi, Misi dan Tujuan Satuan Penjaminan Mutu 
Dari Visi Misi Unpad maka diturunkan ke dalam Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan 
Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Unpad sebagai berikut: 
 
Visi : Menjadi pusat rujukan  penjaminan mutu tridharma maupun manajemen 
kelembagaan  perguruan  tinggi  yang  berdaya  saing  internasional  pada  tahun 
2029 
 
Misi : 

1. Mengembangkan kerangka acuan penjaminan mutu akademik  Unpad 
2. Mengembangkan dan mendorong  pelaksanaan sistem penjaminan mutu 

akademik  di unpad yang berdaya saing tinggi baik nasional maupun 
internasional 

3. Menyelenggarakan audit internal terhadap fakultas dan program studi 
4. Membentuk keunggulan-keunggulan yang khas di    lingkup unpad 

menjunjung tinggi  yang memiliki keluhuran budaya lokal dan budaya 
nasional dalam keragaman budaya dunia. 
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Tujuan: 
1) Terlaksananya Penetapan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik   

berdasarkan  pemanfaatan organisasi  dan aset SDM; 
2) Terlaksananya Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu 

akademik berbasis learning outcome  yang berorientasi stakeholder; 
3) Terlaksananya pengembangan pedoman dan  tata cara evaluasi internal 

penjaminan mutu akademik berbasis learning outcome  yang berorientasi 
stakeholder; 

4) Terlaksananya inovasi pengembangan instrumen  Pengendalian   penjaminan 
mutu akademik  yang berorientasi outcome based; 

5) Terlaksananya audit Mutu Akademik  Internal terhadap fakultas, departemen 
serta program Studi; 

6) Terlaksananya asesmen akademik terhadap fakultas, departemen dan 
program studi; 

7) Terlaksananya evaluasi  akademik terhadap fakultas, departemen dan 
program studi; 

8) Terlaksananya pengembangan fasilitasi layanan akademik berbasis learning 
outcome  berdasarkan kebutuhan stakeholder; 

9) Terlaksananya Peningkatan mutu layanan  akademik berbasis learning 
outcome  berorientasi stakeholders; 

10) Terbentuknya keunggulan-keunggulan yang khas di  lingkup unpad yang 
mengangkat  keluhuran budaya lokal dan budaya nasional  dalam keragaman 
budaya dunia; 

11) Terjalinnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan institusi di 
bidang penjaminan mutu baik dalam maupun luar negeri. 

 
Sasaran : 
Indikator keberhasilan Satuan Penjaminan Mutu – Unpad, yaitu: 

1. Terlaksananya Penetapan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik  
berdasarkan  pemanfaatan organisasi  dan aset SDM; 

2. Terlaksananya Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu 
akademik    berbasis   learning    outcome yang berorientasi stakeholder; 

3. Terlaksananya pengembangan pedoman dan  tata cara evaluasi internal 
penjaminan  mutu  akademik  berbasis  learning  outcome yang berorientasi 
stakeholder; 

4. Terlaksananya inovasi pengembangan instrumen  Pengendalian  internal 
penjaminan   mutu   akademik   yang   berorientasi outcome based; 

5. Terlaksananya pengembangan fasilitasi layanan akademik berbasis learning    

outcome    berdasarkan    kebutuhan stakeholder;         
6. Terlaksananya Peningkatan mutu layanan   akademik berbasis learning 

Outcome berorientasi stakeholder; 
7.Terbentuknya keunggulan-keunggulan yang khas di   lingkup unpad 

menjunjung tinggi  yang memiliki keluhuran budaya lokal dan budaya 
nasional dalam keragaman budaya dunia. 
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Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dipakai strategi sebagai berikut: 
1. Peningkatan kualitas  standar mutu akademik sesuai peraturan terbaru; 
2. Pemanfaatan SDM (UPM dan tim); 
3. Pengembangan  dan  Pengendalian  program  pelaksanaan  SPMI  yang 

berdaya saing tinggi; 
4. Pemanfaatan auditor dan asesor internal unpad; 
5. Pemberdayaan dan penguatan pengelolaan kegiatan yang terkendali; 
6. Pemanfaatan potensi institusi dan kemitraan dengan Dunia Usaha dan 

    Dunia Industri. 
 

b.    Fungsi dan Tugas SPM 
i.   Fungsi SPM 

 Sebagai  perangkat  Rektor,  SPM  berfungsi menyelenggarakan  proses 
penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan Universitas baik 
Akademik maupun Non Akademik dalam upaya mencapai indikator kinerja   
yang   telah   ditetapkan   untuk   kurun   waktu   tertentu.   SPM menjamin 
perbaikan secara terus menerus pelaksanaan dan capaian program dan 
kegiatan Universitas. 

 mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik; 

 mengembangkan pedoman dan tata cara evaluasi internal penjaminan 
mutu akademik; 

 mengembangkan    instrumen    evaluasi    internal    penjaminan    mutu 
akademik; 

 menelaah dan menyusun konsep fasilitasi layanan kegiatan perancangan 
dan aplikasi pembelajaran sesuai dengan arahan dan program kerja yang 
telah ditetapkan; 

 menyusun  bahan  pemantauan  dan  evaluasi  layanan  pengembangan 
strategi dan metode pembelajaran serta layanan kegiatan perancangan 
dan aplikasi pembelajaran sesuai dengan program kerja yang telah 
ditetapkan; 

 merumuskan pengembangan sistem pembelajaran; 

 merumuskan peningkatan mutu proses pembelajaran; 
 merumuskan   rencana,   program,   dan   anggaran   di   bidang   inovasi 

pembelajaran; 
 mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan: 

o pengembangan kurikulum; 
o perancangan dan aplikasi pembelajaran; 
o pengembangan produk inovasi pembelajaran; 
o pengembangan strategi dan metode pembelajaran; dan 
o pengembangan bahan ajar; 

 mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan kegiatan di 
bidangnya; 
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ii.   Tugas SPM 

1. Melakukan   sistem   penjaminan   mutu   internal   secara   konsisten   dan       
berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. 

2. Mengembangkan   perangkat   dan   panduan   penjaminan   mutu   
program akademik pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat, serta program dan kegiatan non-akademik, yang sifatnya umum. 

3. Mengkoordinasikan   pelaksanaan   kegiatan   penjaminan   mutu   program 
akademik dan non-akademik. 

4. Melaksanakan kajian-kajian terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu 
yang dilaksanakan oleh Akademik ataupun non akademik. 

5. Menyampaikan  hasil  kajiannya  kepada  Rektor,  dengan  tembusan  
Senat Akademik dan Majelis Wali Amanah sebagai bahan masukan. 

 
iii.   Tugas-Tugas Khusus SPM 

1. Melakukan asesmen mutu program, kegiatan dan layanan manajemen pada 
unit kerja di lingkungan Universitas Padjadjaran. 

2. Memandu, memfasilitasi dan mengkoordinisasikan terlaksananya akreditasi 
program studi dan akreditasi institusi/kelembagaan Universitas Padjadjaran 
oleh Badan/Lembaga Akreditasi dalam negeri 

3. Memandu, memfasilitasi dan mengkoordinasikan terlaksananya kegiatan 
sertifikasi manajemen mutu (quality management) dan sertifikasi standar 
penjaminan   mutu   (quality   assurance   standards)   pada   unit   kerja   di 
lingkungan Universitas Padjadjaran. 

4. Memberikan  layanan  penjaminan  mutu  berupa  pendampingan  jaminan 
mutu dan akreditasi program studi; pendampingan jaminan mutu kelompok 
keilmuan/keahlian dan layanan manajemen baik di lingkungan Universitas 
Padjadjaran maupun di lingkungan Perguruan Tinggi / Institusi Mitra. 
 

c.    Struktur Organisasi SPM 
Organisasi SPM Universitas Padjadjaran dibentuk sesuai dengan Peraturan 
Rektor Nomor  70 Tahun  2015 tentang Organisasi  dan Tata  Kerja  
Pengelola  Universitas Padjadjaran [OTKP] dan mengacu pada Peraturan 
rektor no 40 serta 47 tahun 2017 serta peraturan rektor no 20 tahun 2017 
sehingga diharapkan efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan fungsi 
yang diamanahkan dalam OTK tersebut. 
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STRUKTUR ORGANISASI 
SATUAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PADJADJARAN 

 
 

Gambar 2: SOTK SPM Unpad 
 

d.   Layanan Penjaminan Mutu 
Layanan penjaminan mutu SPM Universitas Padjadjaran mencakup : 

1.   Layanan penjaminan mutu; 
2.   Layanan pendampingan penyusunan borang akreditasi; 

a.    Akreditasi Program Studi 
b.    Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi 

3.   Layanan Visitasi Akreditasi; 
4.   Layanan pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal [AMAI]; 
5.   Pelaksanaan Layanan Pengelolaan Mutu Pendidikan; 
6.   Layanan Perkantoran 

e.    Sistem Penjaminan Mutu Internal [SPMI] 
1.   Elemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) terdiri dari: 

 Kebijakan  Mutu  (Policy):  Naskah/buku/dokumen  yang  berisi  definisi, 
konsep,  tujuan,  strategi,  berbagai  standar  dan/atau  standar  
turunan,nprioritas SPMI. 

 Pedoman Mutu (Manual): Naskah/dokumen/buku yang berisi panduan 
untuk menetapkan, memenuhi, mengendalikan, dan mengembangkan/ 
meningkatkan standar; pedoman atau petunjuk/instruksi kerja bagi 
stakeholders internal yang harus menjalankan mekanisme tersebut. 

 Standar: Naskah/dokumen/buku yang berisi rumusan substansi atau isi 
setiap standar yang digunakan dalam SPMI–PT, termasuk 24  (duapuluh 
empat) standar  minimal  dari  SNP,  standar  turunan  dari  duapuluh 
empat tersebut; penambahan jumlah standar selain duapuluh empat 
standar mutu. 

MWA 

Rektora
t 

SPM 

Tim Mutu Pendidikan, 
suasana akademik, 

kemahasiswaan, dan 
alumni 

Tim Mutu Penelitian 
dan Pengabdian kepada 

Masyarakat 

Tim Mutu Tata pamong 
dan sistem informasi 

Tridharma 

Tim Mutu Akreditasi, 
Akreditasi 

internasional, Audit 
internal 

Sekretariat dan  
Administrasi SPM 

Tim Auditor dan asesor 
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 Dokumen/Formulir Mutu : Naskah/dokumen/buku yang berisi berbagai 
formulir   yang   berfungsi   sebagai   instrumen   untuk   merencanakan, 
menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar. 

 
2.   Dokumen  Prosedur  dan  Standar  Mutu  Akademik,  Dokumen  Prosedur  
dan Standar Mutu Akademik Universitas Padjadjaran dapat diunduh di website 
: http://spm.unpad.ac.id 
 
3.   Standar Mutu yang dikembangkan adalah : Bagian Standar Mutu 
Pembelajaran yang terdiri dari: 

•    Standar Kompetensi lulusan 

•    Standar Isi Pembelajaran 
•    Standar Proses Pembelajaan 
•    Standar penilaian pembelajaran 
•    Standar dosen dan tenaga kependidikan 
•    Standar sarana dan prasarana pembelajaran 
•    Standar pengelolaan pembelajaran 
•    Standar pembiayaan pembelajaran 

Bagian Standar Mutu Penelitian yang terdiri dari: 
•    Standar hasil penelitian 
•    Standar Isi penelitiian 
•    Standar Proses Penelitian 
•    Standar Penilaian Penelitian 
•    Standar Peneliti 
•    Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 
•    Standar pengelolaan Penelitian 
•    Standar pembiayaan Penelitian 

Bagian Standar Mutu PKM yang terdiri dari: 
•    Standar hasil PKM 
•    Standar Isi PKM 
•    Standar Proses PKM 
•    Standar Penilaian PKM 
•    Standar Pelaksana Abdimas 
•    Standar Sarana dan Prasarana PKM 
•    Standar pengelolaan PKM 
•    Standar pembiayaan PKM 

Bagian Standar Khas Perguruan Tinggi (Unpad) 
•    Standar Visi Misi dan Tujuan 
•    Standar Sistem Jaminan Mutu 
•    Standar Tata Pamong 
•    Standar Sistem Informasi 
•    Standar Kerjasama 
•    Standar Suasana akademik 
•    Standar Sarana non akademik 
•    Standar Prasarana non akademik 
•    Standar Kemahasiswaan 
•    Standar Pengelolaan Keuangan 
•    Standar Kesejahteraan 
•    Standar pengelolaan Usaha 

http://spm.unpad.ac.id/
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f.     Sistem Penjaminan Mutu Eksternal [SPME] 
Sistem  Penjaminan  Mutu  Eksternal  (SPME)  atau  Akreditasi,  kegiatan  penilaian 
untuk   menentukan   kelayakan   program   studi   dan   perguruan   tinggi.   Dengan 
demikian, akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan 
kelayakan program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan 
penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi. SPME atau akreditasi 
merupakan salah satu subsistem dari SPM Universitas Padjadjaran di samping SPMI 
dan PD Dikti. SPME atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran 
penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status terakreditasi dan 

peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. 

                                                                                                                                                  
Di Universitas Padjadjaran, kegiatan SPME meliputi koordinasi kegiatan asesmen 
dan akreditasi yang dilaksanakan oleh badan asesmen / akreditasi nasional maupun 
internasional terhadap institusi maupun program studi di lingkungan Universitas 
Padjadjaran. Untuk mewujudkan program tersebut, maka SPME menyediakan 
informasi dan layanan pembimbingan dan koordinasi untuk persiapan akreditasi 
nasional dan internasional. Informasi tersebut dapat diunduh melalui website Satuan 
Penjaminan Mutu dengan alamat http://spm.unpad.ac.id berupa: 
 
a.    Akreditasi Nasional BAN PT dan Akreditas LAM PT Kes 

i.   Status Akreditasi BAN-PT dan LAM PT Kes Prodi Unpad 
ii.   Informasi bagi Prodi yang akan mengajukan akreditasi / Re – akreditasi 
BAN-PT dan LAM PT Kes 
iii.   Nilai Peringkat dan tindakan pada evaluasi Dokumen Akreditasi  
iv.   Dokumen yang disusun Prodi dan diserahkan ke SPM Unpad 
v.   Dokumen yang diproses SPM dan dikirimkan ke BAN-PT dan LAM PT Kes  
vi.   Dokumen yang disiapkan Prodi pada saat visitasi BAN-PT dan LAM PTKes 

 
b.    Instrumen Akreditasi BAN PT 

i.   Instrumen Akreditasi Institusi 
ii.   Instrumen Akreditasi Diploma, Sarjana, Profesi, Magister dan Spesialis, 

serta Doktoral dan subsesialis  
 

Model Proses dan Prosedur Mutu Pendidikan Unpad 
 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya SPM Unpad menganut b u d a ya  
k e r j a  penjaminan mutu yang berdasarkan pada metode KIKIKAK yaitu : 

1.   Kerjasama; 
2.   Inovasi; 
3.   Kolaborasi; 
4.   Integritas; 
5.   Kepedulian; 
6.   Apresiasi; 
7.   Komunikasi 

 
 

http://spm.unpad.ac.id/
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Proses penjaminan mutu di SPM Unpad didasarkan pada aspek utama: 
1. Indikator kinerja program dan kegiatan untuk kurun waktu tertentu telah 

ditetapkan dalam rencana strategis Unpad; 
2. Penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan dilakukan secara 

menyeluruh pada tahapan  Input,  Process,  output,  outcome,  benefit  dan  
impact.    Khusus  untuk    bidang pendidikan mengikuti tahapan berikut: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3 Tahapan Proses mutu pendidikan 

 
3. Penjaminan mutu Unpad merujuk pada pendekatan yang telah dipraktekkan 

diinstitusi nasional serta dari kerangka kualifikasi internasional dengan 
adaptasi pada situasi dan kondisi Unpad; 

4.   Penjaminan mutu Unpad memperhatikan proporsi aspek kualitatif dan 
kuantitatif yang telah dicapai oleh unit yang ada di lingkungan Unpad atas 
sasaran target mutu yang 
ditetapkan untuk kurun waktu tertentu; 

5.   Penjaminan mutu Unpad dilakukan melalui pengembangan sistem  
penjaminan mutu yang memuat proses monitoring, assessment  dan 
evaluation atas program dan kegiatan yang   bermutu   dan   akultabel   serta   
bertanggungjawab   untuk   mencapai   kepuasan stakeholder baik internal 
maupun eksternal. 

6. Tahapan kerja sistem penjaminan mutu Unpad yang digunakan adalah 
penetapan, pelaksanaan,  evaluasi,  pengendalian  serta  peningkatan.  
Berikut  penjelasannya  atas tahapan kerja SPM: 
 - Tahap Penetapan Standar: tahap ketika seluruh standar dirancang, 

dirumuskan, hingga disahkan atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang 
pada PT yaitu Rektor 

-  Tahap  Pelaksanaan  Standar  (Pemenuhan  Standar):  tahap  ketika  
isi  seluruh standar mulai dilaksanakan untuk dicapai atau diwujudkan 
oleh semua pihak yang bertanggungjawab untuk itu. 

- Tahap  Evaluasi  :  Tahap  ketika  kegiatan  berjalan  dan  atau  sudah  
selesai  untuk melihat kesesuaian dengan acuan /Standar 
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- Tahap   Pengendalian   Standar:   tahap   ketika   pihak   yang   
bertanggungjawab melaksanakan standar harus selalu memantau, 
mengkoreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi standar atau ketidak-
sesuaian antara kondisi riil dengan isi  standar, mengevaluasi, mencatat, 
melaporkan semua hal tentang  pelaksanaan standar. 

- Tahap  Pengembangan  Standar:  tahap  ketika  isi  satu,  beberapa,  
atau  seluruh standar harus dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara 
berkala dan berkelanjutan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 4 Strategi Pengembangan  Mutu Akademik 
 

Untuk mengarahkan kegiatan menjadi lebih terorientasi maka manajemen Mutu 
SPM Unpad yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
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Gambar 5 Manajemen Mutu SPM 
 
Manajemen yang berlangsung berdasarkan langkah Kerja berdasarkan fokus of 
interest  sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 6. Fokus kerja SPM 
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A. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Satuan Penjaminan Mutu Unpad 
1. Belum terpahaminya visi misi tujuan dan sasaran Unpad secara 

komprehensif/ 
Permasalahan tersebut teridentifkasi dari masalah spesifik sebagai berikut: 
- Belum efektifnya mekanisme evaluasi terhadap keberhasilan program 

- Keterbatasan  kuantitas  dan  kualitas  SDM  dalam  merealisasikan  strategi  
pencapaian tujuan program. 

- Visi Misi belum selaras antara prodi, fakultas dan universitas. Masih beragam 
anar prodi maupun antara fakultas dengan universitas. Sosialisasi VMTS 
masih belum optimal 

- Prodi dan fakultas belum memiliki rencana operasional sendiri, apalagi 
rencana pengembangan yang mandiri. 
 

2. Masalah Ketatapamongan yang belum dilengkapi dengan pedoman dan 
SOP atau informasi yang diperlukan untuk beragam kegiatan/program. 
Permasalahan di ketatapamongan secara spesifik tercermin dari: 

- Tata pamong direktorat, fakultas maupun prodi belum baik, masih banyak 
yang belum memiliki dokumen turunan mutu seperti pedoman kerja dan SOP 
di tingkat unit atau pun bentuk informasi yang dijadkan rujukan.  

- Budaya mutu masih berorientasi pada akreditasi belum merupakan 
kesadaran yang melekat dalam pengelolaan prodi maupun fakultas.  

- Masih Perlu diingatkan unuk mengurusi akreditasi, belum jadi kesadaran di 
banyak prodi. 

- Terikat pada berbagai aturan tentang pengelolaan instansi pemerintah. 
- Terbatasnya  SDM  yang  memiliki  kemampuan  kepemimpinan yang 

mumpuni  serta  melakukan  pengelolalan organisasi. 
- Kuatnya perbedaan pendapat dalam memberikan sanksi terhadap 

pelanggaran yang terjadi. 
- Masih   rendahnya kesadaran  dosen   dan    mahasiswa     serta    tenaga    

kependidikan terhadap penjaminan mutu. 
- Kurangnya sosialisasi yang dilakukan  terkait dengan standar kualitas yang 

ditetapkan. 

- Mekanisme  evaluasi internal yang terlaksana belum  ditindaklanjuti secara 
optimal. 

- Kendala penguasaan bahasa asing mengakibatkan partisipasi      
pimpinan/dosen         dalam  kerjasama internasional belum optimal. 

- Belum terbangunnya sistem informasi terkait dengan penjaminan mutu. 
 

3. Masalah Kemahasiswaan dan Lulusan. Permasalahan di bidang 
kemahasiswaan dan lulusan terindentifikasi dari masalah spesifik berikut: 

- Prestasi mahasiswa belum didisain dengan baik dan dokumentasinya belum 
baik. 

- Tracer studi belum seluruh prodi melakukannya dengan baik, walauun ada 
blm sesuai dengan capapain pembelajaran lulusan prodinya masing-masing. 

- Kelulusan tepat waktu masih harus ditingkatkan. 
- Pelibatan alumni belum maksimal 
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4. SDM. Permasalahan SDM secara spesifk terindentifikasi dari hal-hal berikut: 
- Kualifikasi SDM  di Fakultas/depatremen/prodi belum terkelola secara baik 

masih banyak yang berbasis kultur masa lalu. 
- Terdapat  keterbatasan  SDM  untuk  pengelolaan  dan  optimalisasi  

sistem  informasi pelayanan akademik. 

- Belum optimalnya kinerja tenaga kependidikan. 
- Mutasi  pegawai  berdasarkan  kebijakan  universitas  seringkali  

menghambat  kegiatan administrasi. 
- Kemampuan SDM untuk tenaga kependidikan masih harus ditingkatkan. 

- Sistem monitoring dan evaluasi kinerja masih harus ditingkatkan. 
- Penempatan SDM Tendik tdak sesuaiperuntukan dan kebutuhan Unit.  

Contoh di Unit SPM semua Tendik memiliki jafung Arsiparis, padahal yang 
dibtuhkan adalah administrasi dan auditor2. 
 

5. Permasalahan Kurikulum dan proses pembelajaran 
- Kurikulum masih banyak menggunakan basis isi belum terintegrasi bahan 

kajiannya. 
- CPL belum masih harus diselaraskan dengan struktur dan peta kurikulum dan 

masih sangat sedikit yang sudah menginterasikan dengan PPKM juga 
dengan kegiatan kemahasiswaan. 

- Metode pembelajaran walaupun sudah menggunakan SCL akan tetapi dilihat 
dari RPS masih klasikal 
 

6. Pendanaan PPKM dan Kerjasama 
- Orientasi kinerja tridharma sudah pada output masih harus diarahkan untuk 

dapat memenuhi tuntutan lingkungan eksternal yang membutuhkan peran 
dari prodi untuk meningkatkan dampak di masyarakat 

- Pengelolaan dana prodi belum berbasis keunggulan prodi 
- Sistem informasi pembelajaran belum dilakukan secara maksimal 
- Penelitian dan PKM Dosen belum seluruhnya berbasis CPL prodi-prodi yang 

diampu. 
- Kerjasama prodi2 belum optimal dalam bidang Tridharma. 
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BAB II PERENCANAAN KINERJA 
 

2.1,  Program Kinerja SPM 
 
Untuk merealisasikan IKK Unpad terutama dengan terkait dengan target yang akan 
dicapai oleh SPM adalah      
1) Peningkatan akereditasi Nasional Unggul 
2) Peningkatan akreditasi internasional.  
Selain kegiatan tersebut perlu didukung dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang 
dituangkan dalam Rencana Operasional SPM. Program Kerja SPM adalah separti 
pada tabel berikut. 
 

TABEL 1 PROGRAM KERJA SPM UNPAD 2016-2020 yang belum dikaitkan 
dengan IKK 

No. Program Kerja 
Target Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Penyusunan pedoman Penjaminan Mutu V V    

   2 Penyusunan kebijakan standar mutu V V        

3 
Pembuatan standar turunan Penjaminan 
Mutu 

V V V  V V  

4 Peningkatan mutu akreditasi unggul V V V V V 

5 
Assessment institusional [Prodi dan Unit 
Kerja] 

  V V  V V  

6 
Memfasilitasi penyusunan modul bahan 
ajar berbasis elektronik 

  V V V V 

7 
Memfasilitasi penyusunan modul buku 
ajar berbasis elektronik 

  V V  V V 

8 
Penyusunan strategi integrasi 3 in 1 
[Pembelajaran berbasis riset dan aplikasi] 

  V V V V 

9 
Pembuatan alih bentuk media output 
kegiatan berbasis IT ke dalam bentuk pdf 

  V V V V 

10 
Pengembangan website Satuan 
Penjaminan Mutu 

V V V V V 

11 
Menfasilitasi penyusunan Rencana 
Pembelajaran Semester berbasis 
elektronik 

  V  V  V V 

12 Penyusunan Kalender Kegiatan SPM V V V V V 

13 
Menfasilitasi pengembangan kurikulum 
transformatif program studi 

V V V  V V 

14 
Membuat kerangka kualifikasi ciri khas 
Unpad 

V V       

15 
Mengevaluasi penerapan Student Center 
Learning di 16 Fakultas 

V V V V V 
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16 
Monitoring dan evaluasi kegiatan unit 
kerja untuk peningkatan mutu Perguruan 
Tinggi - AIPT 

V V V V V  

17 
Penyusunan instrument tracer study dan 
memonitor pelaksanaan dan evaluasi 
hasil tracer study 

V V V V V 

18 
Evaluasi kepuasan SDM terhadap 
manajemen 

V V  V  V V 

19 
Evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap 
layanan  

V V V V V 

20 
Evaluasi kepuasan pengguna terhadap 
kelulusan 

V V V V V 

21 
Menfasilitasi Pembentukkan tim institusi 
dan Program studi berakreditasi bertaraf 
internasional 

V V  V  V V 

22 
Memfasilitasi penyusunan kerangka kerja 
stategis prodi jangka menengah (5 
tahunan) 

V V  V   V  

23 
Fasilitasi Pendampingan penyusunan 
borang Prodi jenjang sarjana, magister 
dan doktoral 

V V V V  V 

24 
Peningkatan kualitas auditor  Akademik 
berbasis SAN 

V V V V  V 

25 Penyelarasan  LO dan nomenklatur Prodi V V    

26 Pengembangan program studi baru V V V V V 

 
 
Turunan misi  1 kedalam strategi  

a. Mengembangkan kerangka acuan penjaminan mutu akademik  Unpad 
 
Strategi: 

1. Peningkatan kualitas  standar mutu akademik   sesuai peraturan terbaru 
2. Pemanfaatan SDM (UPM dan tim)  

 

No. Program Kerja 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Penyusunan pedoman Penjaminan Mutu V V V V V 

2 Penyusunan kebijakan standar mutu V V        

3 
Pembuatan standar turunan Penjaminan 
Mutu 

V V V  V V  

12 Penyusunan Kalender Kegiatan SPM V V V V V 
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Turunan Misi 2 
b. Mengembangkan dan mendorong  pelaksanaan sistem penjaminan mutu 

akademik  di unpad yang berdaya saing tinggi baik nasional maupun 
internasional 

Strategi 
1. Pengembangan dan Pengendalian program pelaksanaan SPMI yang berdaya 

saing tinggi 
2. Pemanfaatan auditor dan asesor internal unpad 

 

No. Program Kerja 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

6 
Memfasilitasi penyusunan modul bahan 
ajar berbasis elektronik 

  V V V V 

7 
Memfasilitasi penyusunan modul buku 
ajar berbasis elektronik 

  V V  V V 

8 
Penyusunan strategi integrasi 3 in 1 
[Pembelajaran berbasis riset dan aplikasi] 

  V V V V 

9 
Pembuatan alih bentuk media output 
kegiatan berbasis IT ke dalam bentuk pdf 

  V V V V 

10 
Pengembangan website Satuan 
Penjaminan Mutu 

V V V V V 

11 
Menfasilitasi penyusunan Rencana 
Pembelajaran Semester berbasis 
elektronik 

  V  V  V V 

14 
Membuat kerangka kualifikasi ciri khas 
Unpad 

V V       

23 
Fasilitasi Pendampingan penyusunan 
borang Prodi jenjang sarjana, magister 
dan doktoral 

V V V V  V 

24 
Peningkatan kualitas auditor berbasis 
SAN 

V V V V  V 

25 
Penyesuaian kurikulum berbasis LO dan 
Nomenklatur 

V     

 
 
Turunan Misi 3 

c. Menyelenggarakan audit internal terhadap fakultas dan program studi 
Strategi : 

1. Pemberdayaan dan penguatan pengelolaan kegiatan yang terkendali. 

15 
Mengevaluasi penerapan Student Center 
Learning di 16 Fakultas 

V V V V V 

16 
Monitoring dan evaluasi kegiatan unit 
kerja untuk peningkatan mutu Perguruan 
Tinggi - AIPT 

V V V V V  



22 
 

 

 

17 
Penyusunan instrument tracer study dan 
memonitor pelaksanaan dan evaluasi 
hasil tracer study 

V V V V V 

18 
Evaluasi kepuasan SDM terhadap 
manajemen 

V V  V  V V 

19 
Evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap 
layanan – layanan 

V V V V V 

20 
Evaluasi kepuasan pengguna terhadap 
kelulusan 

V V V V V 

 
Turunan Misi 4 
Membentuk keunggulan-keunggulan yang khas di  lingkup unpad menjunjung tinggi 
yang memiliki keluhuran budaya lokal dan budaya nasional  dalam keragaman 
budaya dunia. 
 
Strategi: 

1. Pemanfaatan potensi institusi dan kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia 
Industri 
 

13 
Menfasilitasi pengembangan kurikulum 
transformatif program studi 

V V V  V V 

21 
Menfasilitasi Pembentukkan tim institusi 
dan Program studi berakreditasi bertaraf 
internasional 

V V  V  V V 

22 
Memfasilitasi penyusunan kerangka kerja 
stategis prodi jangka menengah (5 
tahunan) 

V V  V   V  

25 Penyelarasan  LO dan nomenklatur Prodi V V    

26 
Pengembangan program studi baru yang 
dibutuhkan masyarakat (DUDI) 

V V V V V 
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Dari Program kerja tersebut maka dirumuskan strategi serta arah dalam 
pelaksanaan program kerja sebagai berikut: 

STRATEGI ARAH PROGRAM KERJA 

1. Peningkatan 
kualitas  standar 
mutu akademik   
sesuai peraturan 
terbaru dengan 
pemenfaatkan  
SDM (Penjamin 
dan Pengendai 
Mutu); 

Growth: 
Sharpening 
tujuan akademik  

1.  Penyusunan kebijakan standar mutu 

2.  Pembuatan standar turunan 
Penjaminan Mutu [AMAI DAN 
AKREDITASI] 

3.  Pembuatan Assessment institusional 
[Prodi dan Unit Kerja] 

4.  Memfasilitasi penyusunan modul bahan 
ajar berbasis elektronik 

5.  Mengevaluasi penerapan Student 
Center Learning di 16 Fakultas 

6.  Monitoring dan evaluasi kegiatan unit 
kerja untuk peningkatan mutu 
Perguruan Tinggi - AIPT 

7.  Menfasilitasi Pendampingan 
penyusunan borang Prodi jenjang 
sarjana, magister dan doktoral 

8.  Peningkatan mutu auditor  Akademik 
berbasis SAN 

9.  Monev  Penyelarasan Capaian 
Pembelajaran, PPKM dan kegiatan 
kemahasiswaan 

10.  Pengelolaan Borang Prodi yang 
menggunakan Akreditasi LAMPTKES 

11.  Audit Mutu Akademik Internal dengan 
instrumen yang baru 

2. Pengembangan 
dan Pengendalian 
program 
pelaksanaan SPMI 
yang berdaya 
saing tinggi 
dengan 
memanfaatkan 
auditor dan asesor 
internal Universitas 
Padjadjaran; 

Growth: 
Knowledge 
management 
(collecting, 
acquisition, 
utilization, 
sharing, storage) 

12.  Penyusunan Pedoman Penjaminan 
Mutu 

13.  Pembuatan alih bentuk media output 
kegiatan berbasis IT ke dalam bentuk 
pdf 

14.  Pengembangan website Satuan 
Penjaminan Mutu 

15.  Menfasilitasi penyusunan Rencana 
Pembelajaran Semester berbasis 
elektronik 

16.  Penyusunan Program kerja dan 
Kalender Kegiatan SPM 

17.  Pembuatan Pedoman Pengelolaan 
Program Studi vokasi 

18.  Pembuatan Pedoman Evaluasi 
Penyelenggaraan Pendidikan Di Luar 
Kampu Utama 
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19.  Pembuatan Aplikasi AMAI Online 

20.  Pembuatan Aplikasi Akreditasi Online 

3. Pemanfaatan 
potensi institusi 
dan kemitraan 
dengan Dunia 
Usaha dan Dunia 
Industri, 
masyarakat, 
pemerintah, media 
dan akademisi lain 
baik di dalam 
maupun di luar 
negeri. 

Growth: Inovation 

21.  Assessment pelaksanaan Program 
Studi Baru yang dibutuhkan oleh 
masyarakat 

22.  Pengembangan program AA dan 
PEKERTI berbasis Learning Outcomes 

Stakeholder 
Centric: Built 
competitive 
advantage 

23.  Peningkatan mutu akreditasi unggul 

  a. Peningkatan akereditasi Nasional 
Unggul 

  b. Akereditasi Internasional Unggul 

  - Peningkatan akreditasi 
internasional unggul 

  - Rintisan akreditasi internasional 
unggul 

24.  Penyusunan dan Monev strategi 
integrasi 3 in 1 [Pembelajaran berbasis 
riset dan aplikasi] 

25.  Menfasilitasi pengembangan kurikulum 
transformatif program studi 

26.  Pembuatan kerangka kualifikasi ciri 
khas Unpad 

27.  Evaluasi kepuasan pengguna terhadap 
kelulusan 

28.  Penyusunan instrument tracer study 
dan memonitor pelaksanaan dan 
evaluasi hasil tracer study 

29.  Menfasilitasi Pembentukkan institusi 
dan Program studi bertaraf internasional 

30.  Memfasilitasi penyusunan kerangka 
kerja strategis prodi jangka menengah 
(5 tahunan) 

4. Pemberdayaan 
dan penguatan 
pengelolaan 
kegiatan yang 
terkendali; 

Empowerment & 
Improvement: 
HRD 
Organization 

31.  Evaluasi kepuasan SDM terhadap 
manajemen 

32.  
Evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap 
layanan – layanan 
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BAB III Capaian Kinerja 

 
Agar target mudah untuk dicapai untuk itu SPM mengembangkan analisis 

SWOT yang dijabarkan dari deskripsi diri yang ada di SPM maka aspek internal dan 
aspek ekternal dikawinkan untuk mencapai kinerja yang unggul. Analisis internal dan 
eksternal  diuraikan sebagai berikut: 
 
Aspek Internal 
Kekuatan 

- Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sebagai unit kerja d i  Un pad   
- Memiliki    strategi    pencapaian    tujuan    yang    jelas    dan realistis    

dalam mencapai tujuan. 

- Sebagian   besar   pengelola   adalah   alumni  Universitas  Padjadjaran  
sehingga   lebih mudah untuk bekerja sama dan menyatukan visi dan misi. 

- Memiliki aturan kerja/tugas di setiap unit atau subbagian kerja. 

- Memiliki mekanisme pengambilan kebijakan yang melibatkan semua pihak. 
- Memiliki mekanisme koordinasi antar pimpinan unit/bagian. 
- Memiliki program studi sebanyak 176 termasuk prodi baru 
- Peningkatan kemampuan SDM tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan 

dengan meningkatkan  jenjang  pendidikan,  dan  penambahan  softskill  
yang  relevan  dengan kebutuhan. 

- Adanya beragam peraturan sebagai Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan 
Tinggi. 

- Tersedia prasarana yang sangat lengkap. 

- Tersedianya    berbagai    macam    sarana    yang    menunjang    interaksi    
antar-civitas akademika dalam kegiatan akademik dan pengembangan 
kegiatan ilmiah. 

- Adanya  rancangan  program  peningkatan  suasana  yang  kondusif  untuk  
aktifitas  tri dharma. 

- Tingginya partisipasi sivitas akademika dalam kegiatan akademik internal dan 
eksternal. 

- Terbukanya upaya pengembangan mekanisme kepemimpinan dan 
pengelolaan program. 

- Memiliki 146 Auditor yang bersertifikat dan sejumlah dosen Unpad yang 
menjadi Asesor BAN PT  

 
 
3.2 Kelemahan (internal) 

- Belum efektifnya mekanisme evaluasi terhadap keberhasilan program 

- Keterbatasan  kuantitas  dan  kualitas  SDM  dalam  merealisasikan  strategi  
pencapaian tujuan program. 

- Visi Misi belum selaras antara prodi, fakultas dan universitas. Masih beragam 
antar prodi maupun antara fakultas dengan universitas. Sosialisasi VMTS 
masih belum optimal 
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- Prodi dan fakultas belum memiliki rencana operasional sendiri, apalagi 
rencana pengembangan yang mandiri. 

- Tata pamong direktorat, fakultas maupun prodi belum baik, masih banyak 
yang belum memiliki dokumen turunan mutu seperti pedoman kerja dan SOP 
di tingkat unit.  

- Budaya mutu masih berorientasi pada akreditasi belum merupakan 
kesadaran yang melekat dalam pengelolaan prodi maupun fakultas.  

- Terikat pada berbagai aturan tentang pengelolaan instansi pemerintah. 
- Terbatasnya  SDM  yang  memiliki  kemampuan  kepemimpinan yang 

mumpuni  serta  melakukan  pengelolalan organisasi. 
- Kuatnya perbedaan pendapat dalam memberikan sanksi terhadap 

pelanggaran yang terjadi. 
- Masih   rendahnya kesadaran  dosen   dan    mahasiswa     serta    tenaga    

kependidikan terhadap penjaminan mutu. 
- Kurangnya sosialisasi yang dilakukan  terkait dengan standar kualitas yang 

ditetapkan. 

- Mekanisme  evaluasi internal yang terlaksana belum  ditindaklanjuti secara 
optimal. 

- Prestasi mahasiswa belum didisain dengan baik dan dokumentasinya belum 
baik. 

- Kualifikasi SDM  di Fakultas/departemen/prodi belum terkelola secara baik 
masih banyak yang berbasis kultur masa lalu. 

- Terdapat  keterbatasan  SDM  untuk  pengelolaan  dan  optimalisasi  
sistem  informasi pelayanan akademik. 

- Belum terbangunnya sistem informasi terkait dengan penjaminan mutu. 
- Belum optimalnya kinerja tenaga kependidikan. 
- Belum tepatnya penempatan SDM di Unit SPM (semua tenaga kependidikan 

arsiparis 
- Mutasi  pegawai  berdasarkan  kebijakan  universitas  seringkali  

menghambat  kegiatan administrasi. 
- Kemampuan SDM untuk tenaga kependidikan masih harus ditingkatkan. 

- Sistem monitoring dan evaluasi kinerja masih harus ditingkatkan. 
- Masih banyak program studi yang sudah kadaluarsa masa akreditasinya 

namun belum menyelesaikan penyusunan borang. 
- Orientasi kinerja tridharma sudah pada output masih harus diarahkan untuk 

dapat memenuhi tuntutan lingkungan eksternal yang menghasilkan dampak 
positif. 

- Kurikulum masih banyak menggunakan basis isi belum terintegrasi bahan 
kajiannya 

- Metode pembelajaran walaupun sudah menggunakan SCL akan tetapi dilihat 
dari RPS masih klasikal 

- Pengelolaan dana prodi beum berbasis keunggulan prodi 
- Sistem informasi pembelajaran belum dilakukan secara maksimal 
- Penelitian dan PKM Dosen belum seluruhnya berbasis CPL prodi-prodi yang 

diampu. 
- Kerjasama prodi2 belum optimal dalam bidang Tridharma.  
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3.3 Peluang (Eksternal) 

- Terbukanya peluang untuk memanfaatkan perubahan peraturan dari 
kemristek serta Kemenpan RB sebagai dinamika untuk mencapai perbaikan 
dan kemajuan. 

- Terbukanya  kesempatan mengembangkan jaringan kerjasama  dan 
kemitraan baik dalam maupun luar negeri. 

- Berkembangnya berbagai teknologi komunikasi di lingkungan eksternal yang 
dapat  dimanfaatkan dalam mengembangkan  sistem kepemimpinan dan 
manajemen . 

- Terbuka luasnya kesempatan studi lanjut di dalam dan luar negeri lewat 
peningkatan jenjang pendidikan maupun kemampuan softskill melalui hibah 
dikti  

- Terbukanya kesempatan yang luas  untuk pengembangan kemampuan 
dosen maupun mahasiswa serta tenaga kependidikan lewat skema hibah dari 
kemristek maupun dari kerjasama. 

- Terbukanya kesempatan untuk pemberian penghargaan terhadap tenaga 
pendidik dan kependidikan yang prestasi kerjanya tinggi dari kementerian 

- Kebijakan DIKTI yang  memberi keleluasaan   dalam  penyusunan kurikulum 
yang transformatif. 

- Banyak Mitra yang sudah menyadari pentingnya penjaminan mutu sehngga 
dapat ditingkatkan di masa yang akan datang dalam kegiatan kerjasama. 

 
3.4 Ancaman (Eksternal) 

- Adanya  perubahan  bentuk  institusi kementerian dari diknas menjadi 
ristekdikti  dengan  kebijakan  yang  berpengaruh orientasi pendidikan yang 
semula berorientasi pembelajaran menjadi berorientasi riset. 

- Adanya  perubahan  kebijakaan  di  tingkat  Dikti  terkait  dengan  program  
studi  dan pengembangannya. 

- Adanya   perkembangan   teknologi   komunikasi   yang   sangat   pesat   
serta   menuntut pengembangan visi dan misi yang sesuai dengan perubahan. 

- Kesadaran dalam perkembangan ilmu yang pesat semakin menuntut para 
praktisi dan akademisi bidang ilmu lebih profesional. 

- Target kementerian yang dibebankan kepada pihak Penjaminan Mutu sering 
melampaui kemampuan. 

- Berkembangnya     teknologi     informasi     dan     komunikasi     menuntut    
sivitas dan staf  untuk mengembangkan diri. 

- Permintaan   dari   instansi   pemerintah   kepada   tenaga   pengajar untuk 
menduduki jabatan struktural/fungsional cukup tinggi dengan reward yang 
lebih menjanjikan. 

- Banyaknya Perguruan tinggi yang sudah sama-sama berorientasi riset belum 
berkolaborasi. 
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Aspek Internal 

Strength(S)      Weakness (W) 
 

 
 

 
 

 
 

Memiliki visi,  misi,  dan tujuan yang jelas sebagai  unit 

kerja pada lembaga pendidikan tinggi negeri. 

Memiliki     strategi     pencapaian     tujuan     yang     jelas 

dan   realistis   dalam mencapai tujuan. 

Memiliki SDM,  sarana       dan prasarana             yang 

mendukung strategi pencapaian tujuan. 

Sebagian   besar   pengelola   adalah   alumni Universitas 

 

 
 

 
 

 
 

Belum efektifnya mekanisme evaluasi terhadap keberhasilan 

program. 

Keterbatasan      kuantitas      dan      kualitas      SDM      dalam 

merealisasikan strategi pencapaian tujuan program. 

Terikat  pada  berbagai  aturan  tentang  pengelolaan  instansi 

pemerintah. 

Terbatasnya  SDM  yang  memiliki  jiwa  kepemimpinan  serta  Padjadjaran sehingga  lebih  mudah  untuk bekerja sama  melakukan pengelolalan organisasi. 

 dan menyatukan visi dan misi.  Terdapatnya perbedaan pendapat dalam memberikan sanksi 

 Memiliki    aturan    kerja/tugas    di    setiap    unit    atau  terhadap pelanggaran yang terjadi. 

 subbagian  kerja.  Masih rendahnya kesadaran dosen    dan     mahasiswa     serta 

 Memiliki    mekanisme    pengambilan    kebijakan    yang  tenaga kependidikan terhadap penjaminan mutu. 

 melibatkan anggota dan pimpinan.  Kurangnya sosialisasi yang  dilakukan terkait  dengan standar 

 Memiliki     mekanisme     koordinasi     antar     pimpinan  kualitas yang ditetapkan. 

 unit/bagian dalam.  Mekanisme     evaluasi     internal     yang     terlaksana     belum 

 Memiliki program studi sebanyak 155  ditindaklanjuti secara optimal. 
 Peningkatan      kemampuan  SDM  tenaga  pendidik  dan  Kendala  bahasa  mengakibatkan  partisipasi  pimpinan/dosen 

 kependidikan dilakukan  dengan  meningkatkan jenjang  dalam kerjasama internasional belum optimal. 

 pendidikan,   dan   penambahan   softskill   yang   relevan  Terdapat     keterbatasan     SDM     untuk     pengelolaan     dan 

 dengan kebutuhan.  optimalisasi sistem informasi pelayanan akademik. 

 Adanya Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.  Belum    terbangunnya    sistem    informasi    terkait    dengan 

 Tersedianya  berbagai  macam  sarana  yang  menunjang  penjaminan mutu. 

 interaksi      antar-   civitas   akademika   dalam   kegiatan  Belum optimalnya kinerja tenaga kependidikan. 

 akademik dan pengembangan kegiatan ilmiah.  Mutasi pegawai berdasarkan kebijakan universitas seringkali 

 Adanya rancangan program peningkatan suasana yang  menghambat kegiatan administrasi. 

 kondusif untuk aktifitas tri dharma.  Kemampuan  SDM  untuk  tenaga  kependidikan  masih  harus 
 Tingginya partisipasi sivitas akademika dalam kegiatan 

akademik internal dan eksternal. 

 

 

ditingkatkan. 

Sistem    monitoring    dan    evaluasi    kinerja    masih    harus    ditingkatkan. 

   Masih  banyak  program  studi  yang  sudah  kadaluarsa  masa 

   akreditasinya  namun  belum  terselesaikannya  penyusunan 

   borang. 

ANALISIS SWOT SPM untuk 

merumuskan  Strategi pencapaian 

sasaran  

     



Opportunity (O) 
 Terbukanya peluang untuk memanfaatkan perubahan 

sebagai dinamika untuk mencapai perbaikan dan 

kemajuan. 

 Terbukanya   kesempatan   mengembangkan   jaringan 
kerjasama dan kemitraan. 

 Terbukanya  kesempatan  meningkatkan  kompetensi 
bagi tenaga kependidikan 

 Terbukanya      upaya      pengembangan      mekanisme 
kepemimpinan dan pengelolaan program. 

 Berkembangnya berbagai teknologi  komunikasi  yang 
dapat   mengembangkan   sistem   kepemimpinan   dan 
manajemen. 

 Terbuka luasnya kesempatan studi lanjutan di dalam 

dan luar negeri lewat peningkatan jenjang pendidikan 

maupun kemampuan softskill. 

 Terbukanya       kesempatan       yang       luas       untuk 

pengembangan kemampuan 

 Terbukanya        kesempatan        untuk        pemberian 

penghargaan terhadap tenaga pendidik dan 

kependidikan yang prestasi kerjanya tinggi. 

 Kebijakan DIKTI yang        memberi             keleluasaan 

dalam penyusunan kurikulum 

Strategi (SO): 
 Merealisasikan visi,  misi,  dan tujuan yang telah 

ditetapkan dengan memanfaatkan dinamika 

perubahan yang ada 

 Memaksimalkan    kerjasama    dengan    berbagai 

pihak/unit kerja dengan memanfaatkan sdm, 

sarana dan prasarana yang ada 

 Meningkatkan kompetensi SDM yang  ada sesuai 

dengan kebutuhan proses akademik. 

Strategi (WO): 
  Membangun    mekanisme    evaluasi   keberhasilan 

program dengan memanfaatkan dinamika yang ada 

untuk memaksimalkan upaya untuk mencapai 

perbaikan dan kemajuan program 

    Mengembangkan   berbagai  kerjasama   dengan   lintas 

unit   dan   di   luar  unit   kerja   untuk   meningkatkan 

kuantitas dan kualitas SDM sesuai dengan tuntutan 

untuk mencapai tujuan 

    Mensosialisasi ketentuan SPM terkait  dengan  standar 
kualitas yang ditetapkan. 

    Meningkatkan  kompetensi   SDM   yang      ada   sesuai 
dengan kebutuhan 

    Mengoptimalkan kinerja tenaga kependidikan 
    Sistem  monitoring  dan  evaluasi  kinerja  masih  harus 

ditingkatkan 

Threat (T): 
       Adanya perubahan bentuk institusi atau kebijakan yang 

dapat berpengaruh pada ketercapaian tujuan. 

  Adanya  perubahan  kebijakaan  di  tingkat  Dikti  terkait 

dengan program studi dan pengembangannya. 

  Adanya perkembangan teknologi komunikasi yang sangat 

pesat serta menuntut pengembangan visi dan misi yang 

sesuai dengan perubahan. 

  Perubahan pimpinan di tingkat yang lebih tinggi baik di 

fakultas dan/atau universitas. 

  Kesadaran    dalam    perkembangan    ilmu    yang    pesat 

semakin  menuntut  para  praktisi  dan akademisi  bidang 

ilmu lebih profesional. 

  Berkembangnya   teknologi   informasi   dan   komunikasi 

menuntut  staf untuk mengembangkan diri. 

  Permintaan   dari   instansi   pemerintah   kepada   tenaga 
pengajar untuk menduduki jabatan struktural/fungsional 
cukup tinggi dengan reward yang lebih menjanjikan. 

  Penggunaan    teknologi    dalam    proses    pembelajaran 
memungkinkan terjadinya pelanggaran etika akademik 
dalam bentuk plagiarism. 

      Persaingan dengan institusi lain. 

Strategi (ST): 

 
- Mengikuti  perkembangan  kebijakan  yang  ada  dan 

menyesuaikan dengan tuntutan yang ada tanpa 

mengabaikan visi, misi dan tujuan yang telah 

ditetapkan 

- Meningkatkan   jaringan  kerjasama   dan   informasi 

terkait dengan berbagai kebijakaan Dikti 

- Memaksimalkan   perkembangan   teknologi  untuk 

merealisasikan   visi,  misi  dan   pencapaian   tujuan 

yang telah ditetapkan 

- Meningkatkan  daya  saing  dengan  program  studi 

lainnya dengan memaksimalkan keunggulannya 

sebagai lembaga pendidikan tinggi negeri yang telah 

dikenal dan terus berkembang 

Strategi (WT): 

 
- Meningkatkan kerjasama prodi dengan pihak universitas 

dalam membangun mekanisme evaluasi program dengan 

memperhatikan berbagai kebijakan yang ada 

- Meningkatkan   kerjasama   prodi   dengan   dikti   untuk 
meningkatkan sdm yang ada 

- Mengoptimalkan teknologi dalam berbagai upaya untuk 

merealisasikan visi, misi dan tujuan SPM 

- Meningkatkan   kerjasama   dengan   berbagai   PTN   yang 
menyelenggarakan SPMI yang baik 



3.5 Baseline dan capaian kinerja 
 
Tabel Capaian dilihat dari baseline pada tahun 2015 dibandingkan dengan 
capaian-capaian tahun 2015-2019 
 

No Kondisi Base line  
Tahun 2015 

Capaian 

2016 2017 2018 2019 

1 Standar Mutu 14  Standar Mutu 36     

2 Nilai AIPT  AIPT A (nilai 366)    AIPT A 
(nilai 375) 

3 AMI  60 AMI  60 AMI 60 113 113 20 

4 Akreditasi Prodi 
A 

64 83 92 117 117 

5 Akreditasi Prodi 
B   

50 49 37 28 28 

6 Akreditasi Prodi 
C   

6 9 5 0 0 

7 Kadaluarsa  57 54 27 20 0 

8 Prodi Baru yang 
blm terakreditasi 

2 21 28 24  

9 Akreditasi 
Internasional 0 

0  2 2 3 

10 Review CPL Review CPL 0 178   

11 Jumlah Prodi 175  169 175 182  

 
 
Rekapitulasi capaian Kinerja SPM dari tahun 2015 sampai Febuari 2019 terlihat 
dari tabel berikut: 
 

NO Program Tahun 2015 Tahun 2019 

1 Standar Mutu 14 36 

2 Nilai AIPT A 366 A 375 

3 AMI 60 169 

4 Akreditasi A 64 117 

5 Akreditasi B 55 28 

6 Areditasi C 6 0 

7 Prodi Kadaluarsa 57 0 

8 Akreditasi Internasional 0 3 

9 Prodi baru terakreditasi 0 32 

10 Review CPL 0 175 
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Faktor Keberhasilan SPM: 
1. Ketegasan dalam mengambil keputusan membuat para phak mendapat 

kepastian. 
2. Budaya Kerja SPM KIKIKAK yang membuat prodi mendapatkan peer dalam 

menyusun portofolio. 
3. Prinsip Kerja dengan pendekatan Komsosiopsikologis (Pendekatan komunikatif, 

sosiologis dan psikologis) membuat segala aspek berpengaruh terhadap 
pemikiran manusia ke arah positif 

4. Penggunaan bahasa yang lebih manusiawi, kata Audit diganti menjadi 
pendampingan sehingga tidak ada lagi program studi yang menghindar untuk 
diaudit/didampingi 

5. Tim Kerja yang berorientasi input-proses-output dan menghasilkan silaturahim 
yang baik antara auditor/asesor dengan auditee 

6. Kerangka kerja dijadikan sebagai pedoman untuk mencapai target. 
7. Pengintegrasian kegiatan dan juga kolaborasi kerja yang solid. 
8. Pemanfaatan jam kerja di luar waktu kerja membuat target lebih cepat untuk 

dicapai 
 
 

Faktor Kendala 
1. Sistem remunerasi yang gonta-ganti ditengah jalan membuat tim yang 

ditugaskan mengeluh dan menyayangkan. 
2. Pengalihan jafung tendik yang tanpa hitungan membuat kondisi kerja naik-turun. 
3. Pemindahan tenaga kependidikan yang juga tanpa hitungan membuat proses 

kerja menumpuk 
4. Kesadaran tentang menjaga mutu dari mulai memahamkan prodi untuk 

mengurus akreditasi sebagai kepanjangan izin program studi belum dipahami 
dengan baik. 

5. Manajer-manajer tata kelola di fakultas sangat sedikit yang handal dalam proses 
menjaga mutu maupun meningkatkan mutu yang terintegrasi. 

6. Sarana pelayanan sangat kurang sehingga memperlambat proses kerja, laptop 
untuk proses audit yang sering hang di tengah proses dan dengan kecepatan 
yang lambat. 
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BAB IV PENUTUP 

 
4.1.   Kesimpulan 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Sistem Penjaminan Mutu Unpad adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan 

mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan. Sesuai dengan Peraturan 
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 62 Tahun 2016 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Unpad memiliki dokumen 
mutu, yang meliputi Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu, dan Prosedur 
Mutu/SOP. 

2. Perubahan standar mutu pedidikan menuntut penyempurnaan/perubahan pada 
kebijakan mutu yang telah ada. Penyempurnaan kebijakan mutu telah dilakukan 
pada tahun 2016 sebanyak satu paket dokumen, yang di terdiri dari 36 kebijakan 
mutu; 

3. Pembuatan standar turunan penjaminan mutu, pada tahun 2015 telah diterbitkan 
15 paket dokumen standar mutu, namun dengan adanya perubahan mutu 
pendidikan, maka pada tahun 2016 telah terbuat 36 dokumen standar mutu; 36 
manual standar mutu, dan 180 Standar Operasional Prosedur (SOP). 

4. Program Studi yang terakreditasi Nasional  A  dari tahun 2013 sampai dengan 
tahun 2014 adalah sebanyak 64 Prodi, dengan upaya yang dilakukan SPM, yaitu 
melalui sistem pendampingan penyusunan dokumen borang arkeditasi/re-
akreditasi, maka sampai akhir bulan Desmeber 2018 jumlah program studi yang 
terakreditasi Nasional Unggul (A) sebanyak 118 prodi. 

5. Target program studi Internasional unggul telah tercapai sesuai target yaitu 3 
prodi (Prodi Magsiter Manajemen, Prodi Magister Akuntasi., dan Prodi Magister 
Ekonomi Terapan). Kedepannya program studi terakreditasi internasional unggul 
ditargetkan 7 program studi. Pada tahun 2019 akan dilakukan perintisan untuk 
ketujuh program studi tersebut; 

6. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) telah dilakukan dengan sukses dan 
dapat dipertahankan, bahkan nilai akreditasi meningkat dari peringkat A dengan 
nilai 366 pada tahun 2014, menjadi peringkat A dengan nili 375 pada tahun 2019. 

7. Untuk peningkatan akreditasi internsionel baru akan dilakukan perintisan pada 
tahun 2019, dan perintisan akan dilaksanakan dari mulai pemilihan prodi unggul 
dan yang telah layak untuk diusulkan terakreditasi standar internasonal.  

 
 
4.2. Saran 
1. Pimpinan Unit pengelola perlu dibekali dengan penguasaan dalam mengelola 

risiko-risiko dalam meningkatkan mutu unit kerjanya. 
2. Mengefektifkan mekanisme evaluasi terhadap keberhasilan program yang telah 

ditetapkan. 
3. Visi, misi, tujuan, sasaran Unpad yang telah ditetapkan harus dipahami oleh 

seluruh pengelola (pemangku kepentikan internal, dosen, tenaga kependidikan, 
dan mahasiswa) serta disosialisasikan dengan baik kepada sivitas maupun 
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tenaga kependidikan secata intensif dengan beragam cara sesuai dengan irama 
kerja; 

4. Meningkatkan budaya mutu baik di tingkat universitas maupun fakultas termasuk 
unit-unit kerja di lingkungan Unpad, sehingga input, poses, dan output dari 
kegiatan akademik bermutu; 

5. Dalam proses akreditasi/re-akreditasi seluruh pegawai harus bertanggung jawab, 
karena akreditasi adalah cerminan kinerja seluruh pengelola; 

6. Hasil evaluasi harus dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, 
sehingga hasil evaluasi dapat ditindaklanjuti dengan perbaikan atau 
pengembangan program kerja; 

7. Hasil evaluai SPM harus dijadikan sebagai filter dalam penelaahan perencanaan 
dan program kerja tahunan; 

8. Jadikanlah SOP sebagai alat acuan dalam tahapan aktivitas manajemen; 
9. Strategi pencapaian sasaran ada baiknya menggunakan metode lain sesuai 

dengan kondisi unit kerja seperti menggunakan strategi EVR, balance score 
card, dll 

10. Pengusulan Program studi baru belum terencanakan secara lebih terstruktur. 
11. Penguasaan IT untuk semua SDM baik dosen maupun Tendik sangat diperlukan 

dalam mempercepat proses kerja yang terukur. 
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LAMPIRAN 
 
Tahun 2018 
 

 

DIREKTORI HASIL AKREDITASI PROGRAM STUDI 

Rekapitulasi Akreditasi Program Studi Universitas padjadjaran  

(Data Diluar PS D3) Jumlah PS 142 

 

PS / Strata 
Predikat 

Jml PS 
A B 

D-IV 1 0 1 

Profesi 6 0 6 

S1 43 7 50 

S2 30 11 41 

S3 11 7 18 

Spesialis 23 3 26 

Total 114 28 142 

Persentase 
80,
28 

19,
72 100,00 

Sumber BANPT (Update 14 Februari 2019) 
 

    
 

DIREKTORI HASIL AKREDITASI PROGRAM STUDI 

Rekapitulasi Akreditasi Program Studi Universitas padjadjaran 

(Data keseluruhan (dengan PS D3) 

Jumlah PS 149 (142 tambah D3 7) 
   Sumber BANPT (Update 14 Februari 2019) 

    
Strata 

Predikat 
Jml PS 

A B 

D-III 3 4 7 

D-IV 1 0 1 

Profesi 6 0 6 

S1 43 7 50 

S2 30 11 41 

S3 11 7 18 

Spesialis 24 3 27 

Total 117 33 150 

Persentase 
78,
66 

21,
48 100,00 

 



 

LAMPIRAN 
Target dan Capaian Indikator Kunci Kinerja SPM 

Rencana 
Strategi 

No. Program Kerja 

IKK Base Line Target dan Capaian Per Tahun 

Keterangan Renop 
Unpad 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Growth: 
Sharpening 
tujuan 
akademik & 
nonakademik 

1 Penyusunan dan 
penyempurnaan 
kebijakan standar mutu 

    1 dokumen  1 dokumen  -  -  -  -  Target 

  8 dokumen 
standar 

3 dokumen 
standar 

-  -  -  -  Realisasi 

2 Pembuatan standar 
turunan Penjaminan 
Mutu 

    15 dokumen 
standar 

34 dokumen 
standar  

-  -  -  -  Target 

  15 dokumen 
standar 

34 dokumen 
standar  

-  -  -  -  Realisasi 

3 Assessment 
institusional [Prodi dan 
Unit Kerja] 

60 Prodi 6 Prodi 8 Prodi 45 Prodi 40 Prodi 41 Prodi 7 Prodi Target 

  6 Prodi 8 Prodi 48 Prodi 40 Prodi - Prodi - Prodi Realisasi 

4 Memfasilitasi 
penyusunan modul 
bahan ajar berbasis 
elektronik 

-   -  -  -  -  -  17 modul Dirkema 

-   -  -  -  -  -  - modul 

5 Mengevaluasi 
penerapan Student 
Center Learning di 16 
Fakultas 

-   -  -  -  -  -  1 dokume
n 

Target 

-   -  -  -  -  -  - dokume
n 

Realisasi 

6 Monitoring dan 
evaluasi kegiatan unit 
kerja untuk 
peningkatan mutu 
Perguruan Tinggi - 
AIPT 

-   -  -  26 dokume
n 

26 doku
men 

-  -  Target 

-   -  -  26 dokume
n 

26 doku
men 

-  -  Realisasi 

7 Fasilitasi 
Pendampingan 
penyusunan borang 
Prodi jenjang sarjana, 
magister dan doktoral 

60 Prodi 60 Prodi 60 Prodi 60 Prodi 40 Prodi 40 Prodi 40 Prodi Target 

  60 Prodi 60 Prodi 61 Prodi 44 Prodi - Prodi - Prodi Realisasi 

8 Peningkatan kualitas -   -  40 Orang 30 Orang -   -   -  Target 



 

Rencana 
Strategi 

No. Program Kerja 

IKK Base Line Target dan Capaian Per Tahun 

Keterangan Renop 
Unpad 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

asesor/auditor  
Akademik berbasis SAN 

-   -  45 Orang 38 Orang -   -   -  Realisasi 

9 Penyelarasan  LO dan 
nomenklatur Prodi 

    -  - 1 Keg 1 Keg  -  - Target 

   -  - 1 Keg 1 Keg  -  - Realisasi 

10 Penyusunan Borang 
untuk Prodi yang 
menggunakan 
LAMPTKES 

-    - 1 Prodi 4 Prodi 18 Prodi 5 Prodi  - Target 

-    - 1 Prodi 4 Prodi 18 Prodi - Prodi  - Realisasi 

11 Audit Mutu Akademik 
Internal dengan 
instrumen yang baru 

-   60 Prodi 60 Prodi 60 Prodi 60 Prodi 169 Prodi 169 Prodi Target 

-   60 Prodi 60 Prodi 60 Prodi 60 Prodi -  Prodi - Prodi Realisasi 

Growth: 
Knowledge 
management 
(collecting, 
acquisition, 
utilization, 
sharing, 
storage) 
Growth: 
Inovation 

12 Penyusunan dan 
penyempurnaan 
Pedoman Penjaminan 
Mutu 

     -  -  -  - 1 Paket  - Target 

   -  -  -  - - Paket  - Realisasi 

13 Pembuatan alih bentuk 
media output kegiatan 
berbasis IT ke dalam 
bentuk pdf 

-    -  -  -  - 1 Paket - - Target 

-    -  -  -  - - Paket - - Realisasi 

14 Pengembangan 
website Satuan 
Penjaminan Mutu 

-    - 1 Paket 1 Paket 1 Paket - Paket - Paket Target 

-    - 1 Paket 1 Paket 1 Paket - Paket - Paket Realisasi 

15 Menfasilitasi 
penyusunan e- RPS  

-    -  -  -  - 1 dokumen - - Target 

-    -  -  -  - - dokumen - - Realisasi 

16 Penyusunan Kalender 
Kegiatan SPM 

-    - 1 dokumen 1 dokume
n 

1 doku
men 

1 dokumen 1 dokume
n 

Target 

-    - 1 dokumen 1 dokume
n 

1 doku
men 

- dokumen - dokume
n 

Realisasi 



 

Rencana 
Strategi 

No. Program Kerja 

IKK Base Line Target dan Capaian Per Tahun 

Keterangan Renop 
Unpad 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

17 Pembuatan Pedoman 
Pengelolaan PS vokasi 

-    -  -  -  -  1 Pedoman  - Target 

-    -  -  -  - - Pedoman  - Realisasi 

18 Pembuatan Pedoman 
Evaluasi 
Penyelenggaraan 
Pendidikan Di Luar 
Kampu Utama 

-    - -   -   -   1 Pedoman -   Target 

-    - -   -   -   - Pedoman -   Realisasi 

19 Pembuatan Aplikasi 
AMAI Online 

-    - -   -   -   1 Paket -   Target 

-    - -       - Paket -   Realisasi 

20 Pembuatan Aplikasi 
Akreditasi Online 

-    -        1 Paket -   Dirkema 

-    - -        Paket -   

Growth: 
Inovation 

21 Assessment 
pelaksanaan Program 
Studi Baru yang 
dibutuhkan oleh 
masyarakat 

-    - 10   5   2   4 Paket -   Target 

-    - -   -   -   - Paket -   Realisasi 

22 Pengembangan 
program AA dan 
PEKERTI berbasis 
Learning Outcomes 

-    - -   -   -   1 Paket -   Target 

-    - -   -   -   - Paket -   Realisasi 

Stakeholder 
Centric: Built 
competitive 
advantage 

23 Peningkatan mutu 
akreditasi A 

                             

  a. Peningkatan 
akreditasi Nasional 
(A) prodi 

96 Prodi 60 Prodi 98 Prodi 105 Prodi 122 Prodi 140 Prodi 150 Prodi Target 

96 Prodi 45 Prodi 98 Prodi 100 Prodi 117 Prodi 118 Prodi - Prodi Realisasi 

  -  Peningkatan 
akreditasi 
internasional 

2 Prodi 2 Prodi 2 Prodi 2 Prodi 3 Prodi 7 Prodi 7 Prodi Target 

2 Prodi 2 Prodi 2 Prodi 2 Prodi 3 Prodi  Prodi  Prodi Realisasi 

  -  Rintisan akreditasi 
internasional 

-    - -  -  -  7 Prodi 7 Prodi Target 

-    - -  -  -  - Prodi - Prodi Realisasi 



 

Rencana 
Strategi 

No. Program Kerja 

IKK Base Line Target dan Capaian Per Tahun 

Keterangan Renop 
Unpad 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

24 Penyusunan strategi 
integrasi 3 in 1 
[Pembelajaran berbasis 
riset dan aplikasi] 

-   - - -  1 dokumen -  -  -  Target 

-   - - -  1 dokumen -  -  -  Realisasi 

25 Menfasilitasi 
pengembangan 
kurikulum prodi 

-   - - -   1 dokumen -   - - -  Target 

-   - - -   1 dokumen -   - - -  Realisasi 

26 Pembuatan kerangka 
kualifikasi ciri khas 
Unpad 

-    - -    - -   1 dokumen -   Target 

-    - -    - -   - dokumen -   Realisasi 

27 Evaluasi kepuasan 
pengguna terhadap 
kelulusan 

-   - -    - -   17 dokumen 17 dokumen Target 

-   - -    - -   - dokumen - dokumen Realisasi 

28 Penyusunan instrument 
tracer study dan 
memonitor 
pelaksanaan dan 
evaluasi hasil tracer 
study 

-   - -    - 1 dokumen -    - Target 

-   - -    - 1 dokumen -    - Realisasi 

29 Menfasilitasi 
Pembentukkan institusi 
dan Program studi 
bertaraf internasional 

-   - -    - -   1 Kegiatan 1 Kegiatan Target 

-   - -    - -   - Kegiatan - Kegiatan Realisasi 

30 Memfasilitasi 
penyusunan kerangka 
kerja strategis prodi 
jangka menengah (5th) 

-   - -    -  - 16 Kegiatan 
 

-   Target 

-   - -    -  - 16 Kegiatan 
 

-   Realisasi 

Empowerment 
& Improvment: 
HRD 
Organization 

31 Evaluasi kepuasan 
SDM terhadap 
manajemen 

-   - -    -  - 26 dokumen 26 dokumen Target 

-   - -    -  - - dokumen - dokumen Realisasi 

32 Evaluasi kepuasan 
mahasiswa terhadap 
layanan - layanan 

-   - -    -  - 17 dokumen 17 dokumen Target 

 -   - -    -  - - dokumen - dokumen Realisasi 

 


