
 
Urgensi Keberadaan Unit Penjaminan Mutu dan Gugus Kendali Mutu di Fakultas 

 
Pertanyaan seputar Penjaminan Mutu di Sistem Akreditasi Nasional, selain untuk 
Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) juga sudah ada 5 LAM yang harus diikuti oleh prodi-

prodi yang ada di Unpad selain juga ada prodi-prodi yang masih diakreditasi oleh BANPT. 
Penjaminan Mutu merupakan pertanyaan penentu (Syarat Perlu) bagi kelanjutan proses 
akreditasi.  Berikut adalah butir-butir mutu yang secara eksplisit diajukan oleh lembaga 

akreditasi terkait :  
 
A. Proses Akreditasi Prodi rumpun BAN PT   

1. Mutu, manfaat, keberlanjutan kerjasama yang relevan dengan program studi. 
UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 
aspek berikut:  

a) Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, 
penelitian, PkM. 

b) Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas Akreditasi Program Studi 

LAM Teknik Program Sarjana Terapan 5 pendukung program studi.  
c) Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta 

menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya 

2. Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) 
yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 

a) Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 

b) Ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan 
formulir SPMI. 

c) Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP). 

d) Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 
e) Memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu. 

 

B. Proses Akreditasi Institusi BAN PT 
 

2.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)  

Uraian tentang dokumen formal sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang 
menunjukkan implementasi sistem penjaminan mutu internal yang fungsional, yang 
mencakup:  

a) ketersediaan dokumen formal penetapan unsur pelaksana penjaminan mutu 
internal di perguruan tinggi;  

b) ketersediaan dokumen mutu yang mencakup: kebijakan SPMI, standar dalam 

SPMI, manual SPMI, dan formulir SPMI;  
c) keberadaan rencana implementasi penjaminan mutu yang mencakup: strategi, 

kebijakan, pemberdayaan para pemangku kepentingan yang merupakan bagian 

dari rencana jangka menengah maupun jangka panjang;  
d) keberadaan laporan audit, monitoring dan evaluasi penjaminan mutu yang 

terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan;  

e) keberadaan bukti sahih sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi 
hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan.  



Uraian pelaksanaan rapat tinjauan manajemen yang mengagendakan pembahasan 
unsur-unsur, yang meliputi: 

 a) hasil audit internal; 
 b) umpan balik; 
 c) kinerja proses dan kesesuaian luaran; 

 d) status tindakan pencegahan dan perbaikan; 
 e) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya;  
 f) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu; dan  

 g) rekomendasi untuk peningkatan. 
 

2.2 Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal  

Uraian pelaksanaan penjaminan mutu pada seluruh unsur organisasi perguruan 
tinggi terkait dengan siklus atau pentahapan SPMI yang terdiri atas: 
    1) penetapan standar, 

    2) pelaksanaan standar, 
    3) evaluasi (pelaksanaan) standar, 
    4) pengendalian (pelaksanaan) standar, dan 

    5) peningkatan standar 
 

2.3 Pelampauan SN-DIKTI  

Uraian indikator kinerja pendidikan tinggi yang melampaui SN-DIKTI dan pencapaian 
indikator kinerja tersebut pada saat TS-1 dan TS dengan mengikuti SN-DIKTI 
Beserta uraian bagaimana indikator kinerja yang melampaui SN-DIKTI diukur, 

dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan 
 
2.4 Mekanisme Penjaminan Mutu Menuju Outcome Based Accreditation 

 
Uraian  data hasil pengukuran kepuasan pemangku kepentingan dan pelacakan lulusan 
yang dilakukan perguruan tinggi pada saat TS-1 dan TS dengan mengikuti format Tabel 

berikut:  

 
 
 



C. BUTIR-BUTIR MUTU YANG DIMINTA DAN DINILAI OLEH LAM 
 

I. LAM PT KES 
Beberapa butir penilaian yang terkait mutu (belum termasuk Monev) adalah: 
1. Sistem Penjaminan Mutu 

Terbangunnya sistem penjaminan mutu internal yang fungsional pada UPPS, 
paling tidak termasuk:  
a) Dokumen legal penetapan unsur pelaksanaan penjaminan mutu internal di 

perguruan tinggi. 
b) Ketersediaan dokumen SPMI yang mencakup: kebijakan SPMI, manual SPMI, 

standar dalam SPMI dan dokumen lain yang diperlukan. 

c) Bukti sahih terkait efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan, 
dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditindak lanjuti untuk perbaikan 
yang berkelanjutan (PPEPP). 

d) Bukti sahih pelaksanaan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu yang 
terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan. 

2. Audit internal terhadap pencapaian sasaran sesuai dengan rencana operasional 

setiap tahun pada Unit Pengelola Program Studi 
3. Pelaksanaan penjaminan mutu internal pada Unit Pengelola Program Studi, serta 

kelengkapan dokumennya. 

4. Hasil pelaksanaan penjaminan mutu eksternal pada Unit Pengelola Program 
Studi, serta kelengkapan dokumennya. 

5. Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non akademik) 

pada UPPS yang dibuktikan dengan keberadaan 4 aspek:  
1) Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu.  
2) Ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, 

dan formulir SPMI. 
3) Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP). 
4) Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 

6. Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian 
dan PkM yang relevan dengan program studi pada UPPS dilihat dari 2 Aspek: 
1) Kepuasan Pengguna 

Pengukuran kepuasan layanan manajemen oleh UPPS terhadap para 
pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, 
pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut: 

a. menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 
b. dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara 

komprehensif,  

c. dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan 
keputusan, dan 

d. tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan 

peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 
e. review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan para pemangku 

kepentingan. 

f. hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh para pemangku 
kepentingan. 



 
2) Tinjauan Manajemen atas semua kriteria (1-9) 

Deskripsi dan bukti yang sahih tindakan-tindakan pengendalian berdasarkan 
sistem penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi untuk 
memastikan efektivitas sistem penjaminan mutu pada UPPS. 

7. Audit internal terhadap sistem seleksi mahasiswa dan layanan mahasiswa pada 
Unit Pengelola Program Studi 

8. Audit internal terhadap pengelolaan keuangan pada Unit Pengelola Program 

Studi. 
9. Audit internal terhadap pengelolaan sarana dan prasarana pada Unit Pengelola 

Program Studi. 

10. Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan 
kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada 
program studi. 

11. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) 
untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip 
penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) 

transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi. 
 

 

II. LAM TEKNIK 
LAM TEKNIK MEMBAHAS SATU BAB KHUSUS MENGENAI PENJAMINAN 
MUTU DI UPPS (FAKULTAS) 

Mengenai Penjaminan Mutu mendeskripsikan implementasi Sistem Penjaminan 
Mutu yang sesuai dengan kebijakan, organisasi, instrumen yang dikembangkan, 
serta monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Unsur-unsur yang perlu 

dijelaskan pada penjaminan mutu mencakup:  
1) Keberadaan organ/fungsi pelaksana penjaminan mutu internal yang berlaku 

pada UPPS yang didukung dokumen formal pembentukannya.  

2) Dokumen yang dimiliki yaitu kebijakan SPMI, manual SPMI, Standar SPMI dan 
Formulir (Tabel 9.b LKPS). Keterlaksanaan penjaminan mutu UPPS dan PS 
sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.  

3) Standar yang ditetapkan perguruan tinggi mencakup IKU dan IKT yang terdiri 
dari: 
(1) Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama;  

(2) Mahasiswa;  
(3) Sumber Daya Manusia;  
(4) Keuangan, Sarana dan Prasarana;  

(5) Pendidikan;  
(6) Penelitian;  
(7) Pengabdian kepada Masyarakat;  

(8) Luaran dan Capaian Tridharma Perguruan Tinggi.  
4) Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dan ketersediaan bukti sahih efektivitas 

pelaksanaan penjaminan mutu sesuai dengan siklus penetapan, pelaksanaan, 

evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP) oleh UPPS dan 
PS (Tabel 9.a LKPS) berikut:  



 
Tabel 9.a) Evaluasi dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal    

        

No. Nama Standar (SN Dikti) 

Ketersedi
aan 

Standar 
(P) 

Pelaksanaa
n Standar 

(P) 

Monitoring, 
Evaluasi dan 
Audit Mutu 
Internal (E) 

Umpan 
Balik Audit 

Mutu 
Internal (P) 

Tindak 
Lanjut Audit 

Mutu 
Internal (P) 

Tanggal Audit 
Mutu Internal 
(HH/BB/TTTT) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Standar Kompetensi Lulusan             

2 Standar Isi Pembelajaran             

3 
Standar Proses 
Pembelajaran 

            

4 
Standar Penilaian Pendidikan 
Pembelajaran 

            

5 
Standar Dosen dan Tenaga 
Kependidikan 

            

6 
Standar Sarana dan 
Prasarana Pembelajaran 

            

7 Standar Pengelolaan             

8 
Standar Pembiayaan 
Pembelajaran 

            

9 Standar Hasil Penelitian             

10 Standar Isi Penelitian             

11 Standar Proses Penelitian             

12 Standar Penilaian Penelitian             

13 Standar Peneliti             

14 
Standar Sarana dan Prasana 
Penelitian 

            

15 
Standar Pengelolaan 
Penelitian 

            

16 
Standar Pendanaan dan 
Pembiayaan Penelitian 

            

17 Standar Hasil PkM             

18 Standar Isi PkM             

19 Standar Proses PkM             

20 Standar Penilaian PkM             

21 Standar Pelaksana PkM             

22 
Standar Sarana dan 
Prasarana PkM 

            

23 Standar Pengelolaan PkM             

24 
Standar Pendanaan dan 
Pembiayaan PkM 

            

Jumlah 0 0 0 0 0   

 



5) Pengakuan mutu dari lembaga audit eksternal, lembaga akreditasi, dan lembaga 
sertifikasi. 

 
6) Mendeskripsikan pengukuran kepuasan pengguna terhadap layanan 

manajemen terhadap para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga 

kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra terhadap layanan manajemen), 
layanan pengelolaan dan pengembangan SDM, layanan pengelolaan keuangan 
dan fasilitas, layanan dan pelaksanaan proses pendidikan, layanan dan 

pelaksanaan proses penelitian, layanan dan pelaksanaan PkM dan Kepuasan 
pengguna lulusan dan mitra kerja terhadap kinerja lulusan. Pengukuran 
kepuasan pengguna memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:  

(1) Menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan;  
(2) Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif;  
(3) Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan 

keputusan;  
(4) Kaji-ulang terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan para pemangku 

kepentingan;  

(5) Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh para pemangku 
kepentingan, dan  

(6) Hasil pengukuran kepuasan ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan 

mutu secara berkala dan tersistem. 
 

7). UPPS Menetapkan  Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerja sama 

yang relevan dengan program studi yang diakreditasi. UPPS memiliki bukti 
yang sahih terkait kerjasama yang ada serta memenuhi aspek-aspek sebagai 
berikut:  

• Memberikan peningkatan kinerja tridharma perguruan tinggi dan fasilitas 
pendukung, 

• Memberikan manfaat dan kepuasan kepada mitra, dan  

• Menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.  
8) Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerja sama tridharma 

(pendidikan, penelitian dan PkM terutama yang terkait dengan ilmu keteknikan) 

yang relevan dan bermanfaat bagi program studi yang diakreditasi. 
9) Keberadaan unit penjaminan mutu UPPS dan komitmen pimpinan dengan 

keberadaan 4 aspek.  

a) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu.  
b) dokumen legal bahwa auditor bersifat independen.  
c) Dokumen pelaksanaan audit mutu internal  

d) Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) 
 
 

 
 
 

 
 



III. LAMEMBA 
LAM EMBA  MEMBAHAS SATU BAB KHUSUS MENGENAI PENJAMINAN MUTU DI 

UPPS (FAKULTAS).Fakultas diminta untuk mendeskripsikan  implementasi Sistem 
Penjaminan Mutu yang sesuai dengan nkebijakan, organisasi, instrumen yang 
dikembangkan, serta monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Unsur-

unsur yang perlu dijelaskan pada penjaminan mutu mencakup: 
1) Keberadaan organ/fungsi pelaksana penjaminan mutu internal yang berlaku 

pada UPPS yang didukung dokumen formal pembentukannya. 

2) Dokumen yang dimiliki yaitu kebijakan SPMI, manual SPMI, Standar SPMI dan 
Formulir. 

3) Keterlaksanaan penjaminan mutu UPPS dan PS sesuai dengan standar 

nasional pendidikan tinggi. Standar yang ditetapkan perguruan tinggi mencakup 
IKU dan IKT yang terdiri dari: (1) Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama; (2) 
Mahasiswa; (3) Sumber Daya Manusia; (4) Keuangan, Sarana dan Prasarana; 

(5) Pendidikan; (6) Penelitian; (7) Pengabdian kepada Masyarakat; (8) Luaran 
dan Capaian Tridharma Perguruan Tinggi. 

4) Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dan ketersediaan bukti sahih efektivitas 

pelaksanaan penjaminan mutu sesuai dengan siklus penetapan, pelaksanaan, 
evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP) oleh UPPS dan 
PS. 

5) Pengakuan mutu dari lembaga audit eksternal, lembaga akreditasi, dan lembaga 
sertifikasi. 

6) Deskripsi pengukuran kepuasan pengguna terhadap layanan manajemen 
terhadap para pemangku kepentingan, layanan pengelolaan dan pengembangan 
SDM, layanan pengelolaan keuangan dan fasilitas, layanan dan pelaksanaan 

proses pendidikan, layanan dan pelaksanaan proses penelitian, layanan dan 
pelaksanaan PkM dan Kepuasan pengguna lulusan dan mitra kerja terhadap 
kinerja lulusan.  

 
IV. LAM SAMA 
 

1. Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang 
dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 
1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 

2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan 
formulir SPMI. 
3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP). 

4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 
5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu. 
 

2. Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama yang relevan dengan 
program studi yang diakreditasi. UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama 
yang ada serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:  

a. memberikan peningkatan kinerja tridarma dan MBKM serta fasilitas pendukung,  
b. memberikan manfaat dan kepuasan kepada mitra, dan  
c. menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.  



d. memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta 
menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya  dan adanya Hasil analisis data 

terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridarma (pendidikan, penelitian, 
Pengabdian kepada Masyarakat) yang relevan dan bermanfaat bagi program studi 
yang diakreditasi  

3.  Penjaminan Mutu Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama Berisi deskripsi dan 
bukti sahih tentang implementasi sistem penjaminan mutu di UPPS yang sesuai 
dengan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait tata 

pamong, tata kelola, dan kerjasama, yang mengikuti siklus penetapan, 
pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP). 

4. Penjaminan Mutu Mahasiswa Berisi deskripsi dan bukti sahih tentang implementasi 

sistem penjaminan mutu di UPPS yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi 
yang ditetapkan perguruan tinggi terkait kemahasiswaan, yang mengikuti siklus 
penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan 

(PPEPP). 
5. Penjaminan Mutu SDM Berisi deskripsi dan bukti sahih tentang implementasi 

sistem penjaminan mutu di UPPS yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi 

yang ditetapkan perguruan tinggi terkait SDM, yang mengikuti siklus penetapan, 
pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP). 

6. Penjaminan Mutu Keuangan, Sarana, dan Prasarana Berisi deskripsi dan bukti 

sahih tentang implementasi sistem penjaminan mutu di UPPS yang sesuai dengan 
standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait keuangan dan 
sarana dan prasarana, yang mengikuti siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, 

pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP). 
7. Berisi deskripsi dan bukti sahih tentang implementasi sistem penjaminan mutu di 

UPPS yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan 

tinggi terkait proses pendidikan, yang mengikuti siklus penetapan, pelaksanaan, 
evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP). 

8.  Penjaminan Mutu Penelitian Berisi deskripsi dan bukti sahih tentang implementasi 

sistem penjaminan mutu di UPPS yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi 
yang ditetapkan perguruan tinggi terkait proses penelitian, yang mengikuti siklus 
penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan 

(PPEPP). 
9. Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Berisi deskripsi dan bukti sahih 

tentang implementasi sistem penjaminan mutu di UPPS yang sesuai dengan 

standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait Pengabdian 
kepada Masyarakat, yang mengikuti siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, 
pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP). 

10. Berisi deskripsi dan bukti sahih tentang implementasi sistem penjaminan mutu di 
UPPS yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan 
tinggi terkait luaran dan capaian tridarma, yang mengikuti siklus penetapan, 

pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP). 
 
 

 
 



IV. LAM INFOKOM 
Menyatunya SPMI dengan Semua Kriteria  (1-9) disemua kriteria merupakan cerminan 

siklus penjaminan Mutu sesuai dengan permendikbud no 3 tahun 2020 yang berisi  
1. [PENETAPAN] Ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang 

berkaitan dengan Kriteria 1-9 

2.  [PELAKSANAAN] Keterlaksanaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan 
dengan kriteria di  UPPS dan Prodi 

3.  [EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi secara berkala dan efektif mengenai 

kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemu-kenali praktik 
baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan Kriteria 1-9 di  
UPPS dan Prodi 

4. [PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi (revisi 
dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) 
yang berkaitan dengan kriteria 1-9 UPPS dan Prodi. 

5. [PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, 
dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan VMTS 
UPPS dan Prodi 

 
 
 

Demikian hasil analisis terhadap sistem penjaminan mutu yang diperlukan bagi 
Universitas dan prodi-prodi yang berkaitan dengan proses akreditasi nasional.  Semoga 
menjadi pertimbangan bagi Universitas Padjadjaran untuk menjaga keberlangsungan 

mutu. Terimakasih atas Perhatian dan kerjasamanya selama ini. 
 
 

         Bandung,  4 April 2022 
 
        Kepala Satuan Penjaminan Mutu 

 
 
         Rd Funny Mustikasari Elita 


