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Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di Politeknik
Kutaraja berkenaan dengan pelaksanaan di bidang
penjaminan mutu, maka diperlukan Standar Operasional
Prosedur Penj aminan Mutu ;
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5. Statuta Politeknik Kutar4ja
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Kutaraja Nomor OO4IYPSIK-BNA/V/2021 tentang
Pengangkatan Direktur Politeknik Kutaraja.
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Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penjaminan Mutu
di Politeknik Kutaraja.
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1. Tujuan  

Sebagai pedoman dan rujukan untuk proses penyelenggaraan pendidikan. 

  

2. Ruang Lingkup  

Prosedur ini berlaku untuk seluruh bidang baik akademik maupun non-akademik. 

3. Definisi  

SPMI adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan 

sehingga semua unsur (Mahasiswa, Alumni, Civitas Akademika, masyarakat, Pemerintah, Pengguna 

Lulusan) memperoleh kepuasan 

  

4. Referensi : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

2. Permenristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

3. Permenristekdikti RI No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Statuta Politeknik Kutaraja 

6. Peraturan Akademik Politeknik Kutaraja 

 

5. Uraian Prosedur :  

1. Mensosialisasikan aturan dan dokumen pada semua bagian dan unit 

2. Menjalankan seluruh proses penyelenggaraan akademik maupun non akademik berdasarkan 

SOP yang ada 

3. Tim auditor internal melakukan monitoring dan evaluasi 

4. Hasil pelaksanaan dan evaluasi menjadi dasar perbaikan dan pengembangan. 
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6. Bagan Alur  

 

ti Uraian Kegiatan Pelaksana 

  Ketua LPM Wakil 

Akademik 

dan Non 
Akademik 

Tim Auditor 
Internal 

Civitas 
Akademika 

1 Mensosialisasikan 

aturan dan dokumen 

pada semua bagian dan 

unit 

 

    

2 Menjalankan seluruh 

proses 

penyelenggaraan 

akademik maupun non 

akademik berdasarkan 

SOP yang ada 

.  

 

    

3 melakukan monitoring 

dan evaluasi terhadap 

proses 

penyelenggaraan 

akademik maupun non 

akademik selama ini 

.   

 

    

4 Hasil pelaksanaan dan 
evaluasi menjadi dasar 

perbaikan dan 

pengembangan  
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1. Tujuan  

Standar operasional prosedur (SOP) ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan 

menetapkan Standar Mutu di lingkungan Politeknik Kutaraja.  

 

2. Ruang Lingkup  

1. Perancangan, perumusan dan penetapan standar pendidikan, standar penelitian, dan 

standar pengabdian kepada masyarakat, yang yang masing- masing terdiri dari 8 butir 

standar ditambah dengan standar identitas, standar pengelolaan mahasiswa dan alumni, 

standar pengelolaan perguruan tinggi dan standar sistem informasi. 

2. Untuk semua lingkup prosedur meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi 

kelulusan, standar dosen, standar penilaian hasil belajar, standar sarana dan prasarana, 

standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penelitian, standar pengabdian pada 

masyarakat, standar identitas, standar pengelolaan mahasiswa dan alumni, standar 

pengelolaan perguruan tinggi san standar sistem informasi. 

3. Standar ini melingkupi unit kerja Alumni, Stakeholder, Pejabar Internal dan LPM 

 

  

3. Definisi : 

1. Merancang standar adalah Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang 

dibutuhkan dalam Sistem Penjamin Mutu. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/ 

menjabarkan 8 standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur 

berbagai aspek secara lebih rinci. 

2. Merumuskan standar adalah Menuliskan setiap standar kedalam bentuk pernyataan 

lengkap dan untuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, and 

Degree (ABCD).  

3. Menetapkan standar adalah Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar 

sehingga standar dinyatakan berlaku.  

4. LPM merupakan pusat pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu  
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4.  Referensi : 

1. Merancang standar adalah Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang 

dibutuhkan dalam Sistem Penjamin Mutu. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/ menjabarkan 8 

standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur berbagai aspek 

secara lebih rinci.  

2. Merumuskan standar adalah Menuliskan setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap 

dan untuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, and Degree 

(ABCD).  

3. Menetapkan standar adalah Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga 

standar dinyatakan berlaku.  

4. LPM merupakan pusat pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu. 

 

5. Uraian Prosedur :  

1. LPM melakukan analisis dan mentelaah Visi dan Misi Politeknik Kutaraja.  

2. LPM mempelajari kondisi faktual dari kegiatan yang akan dibuat standarnya untuk 

mengetahui kelemahan dan kekurangan yang masih ada yang dibandingkan dengan kondisi 

ideal yang ingin dicapai.  

3. LPM memperhitungkan daya dukung sarana dan prasarana berserta sumberdaya manusia 

yang dimiliki untuk melaksanakan standar yang akan dibuat.  

4.  Stakeholders memberikan masukan dalam penetapan standar yang dibuat. 

5. LPM mempelajari semua peraturan yang ada berkaitan dengan kegiatan yang akan dibuat 

standarnya.  

6. LPM melakukan evaluasi diri terhadap pelaksanaan kegiatan yang akan dibuatkan 

standarnya.  

7. LPM membuat draft awal standar menggunakan rumus ABCD. 

8. LPM mengundang semua pemangku kepentingan untuk mendapatkan saran.  

9. LPM Merumuskan kembali pernyataan standar dengan mempertimbangkan hasil uji publik.  

10. LPM menggandakan dan mendistribusikan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu. 
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6. Bagan Alir 

No Uraian Kegiatan Pelaksana  

  LPM Stakeholders 

1 Melakukan analisis dan mentelaah Visi dan 

Misi Politeknik Kutaraja. 

  

2 Mempelajari kondisi faktual dari kegiatan 

yang akan dibuat standarnya untuk 

mengetahui kelemahan dan kekurangan 

yang masih ada yang dibandingkan dengan 

kondisi ideal yang ingin dicapai.  

 

  

3 Memperhitungkan daya dukung sarana dan 

prasarana berserta sumberdaya manusia 
yang dimiliki untuk melaksanakan standar 

yang akan dibuat. 

 

  

4 memberikan masukan dalam penetapan 
standar yang dibuat. 

 

  

5 mempelajari semua peraturan yang ada 
berkaitan dengan kegiatan yang akan dibuat 
standarnya  

 

 

  

6 melakukan evaluasi diri terhadap 

pelaksanaan kegiatan yang akan dibuatkan 

standarnya.  

 

  

7 membuat draft awal standar menggunakan 

rumus ABCD  

  

8 mengundang semua pemangku 

kepentingan untuk mendapatkan saran. 
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 Merumuskan kembali pernyataan standar 

dengan mempertimbangkan hasil uji publik. 

  

 menggandakan dan mendistribusikan 

Dokumen Sistem Penjaminan Mutu. 
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1. Tujuan  

1. Menyediakan panduan dalam pelaksanaan standar mutu program pendidikan sarjana yang 

akan berlaku di lingkungan Politeknik Kutaraja.  

2. Menyediakan panduan untuk pelaksanaan satandar mutu  program pendidikan agar dapat 

memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi 

persyaratan/kriteria/standar yang ditetapkan oleh pihak eksternal. 

  

2. Ruang lingkup  

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini mencakup proses pelaksanaan standar mutu program 

pendidikan sarjana yang akan diberlakukan di Politeknik Kutaraja. 

  

3. Definisi :  

1. SPMI adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal. 

2. BAN-PT adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 

3. Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah standar minimal dari sistem pendidikan tinggi di 

Indonesia yang terdiri atas standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar 

pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, 

standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. 

4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) adalah SNP ditambah standar penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

5. Pelaksanaan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana diinyatakan dalam 

pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 

6. Standar mutu adalah standar mutu yang terukur dalam penyelenggaraan akademik 

program studi yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik Kutaraja. 

 

4. Referensi : 

1. SOP Audit Mutu Internal 

1. Pedoman SPMI 

2. Manual Mutu 

.  
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5. Uraian Prosedur : 

1. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar SPMI yang 

disesuaikan dengan isi standar. 

2. Menyiapkan prosedur kerja/Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau 

sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan. 

3. Melakukan sosialisasi standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, 

karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non-akademik 

(karyawan administrasi, satpam, dll.), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan 

konsisten. 

4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar SPMI 

yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan standar SPMI. 

 

6. Bagan Alir 

No Uraian Kegiatan Pelaksana  

  Penjaminan 
Mutu 

Program 
Studi 

Direktur 

1 Persiapan Teknis dan atau administratif 

pelaksanaan standar SPMI 

   

2 Menyiapkan prosedur kerja/Standar 

Operasional Prosedur (SOP), instruksi 

kerja atau sejenisnya 

   

3 Sosialisasi standar SPMI yang 

diberlakukan kepada seluruh pejabat 

struktural, karyawan akademik dan 

karyawan non-akademik 

   

4 Melaksanakan kegiatan 

penyelenggaraan pendidikan dengan 

menggunakan isi standar SPMI  

   

5 Menyusun dan menyampaikan laporan 

kepada Direktur 

   

6 Direktur menerima laporan dan 

memberikan masukan/saran 
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1. Tujuan  

Prosedur ini digunakan untuk menetapkan tata cara Audit Mutu Internal di lingkungan. 

Politeknik Kutaraja, sebagai upaya perbaikan efektifitas sistem manajemen mutu, penilaian 

peluang perbaikan serta peningkatan performa organisasi. 

  

2. Ruang lingkup  

Berlaku terhadap seluruh tahapan audit mulai dari perencanaan audit, pelaksanaan audit 

hingga rincian tindak lanjut. 

  

3. Definisi :  

1. Auditor adalah orang yang yang melakukan kegiatan audit.  

2. Auditee adalah orang atau pihak yang diaudit.  

3. Kriteria audit adalah set kebijakan, prosedur, atau persyaratan yang dipakai sebagai 

rujukan.  

4. Bukti audit adalah rekaman / arsip pernyataan fakta atau informasi lain yang relevan 

dengan kriteria audit dan dapat diverifikasi.  

5. Temuan audit adalah hasil penilaian bukti audit yang terkumpulkan terhadap kriteria audit.  

6. Tindakan koreksi adalah segala tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian 

yang ditemukan.  

7. Verifikasi adalah penegasan, melalui penyediaan bukti obyektif bahwa persyaratan yang 

ditentukan telah dipenuhi.  

8. Bukti obyektif (Objective Evidence) adalah segala informasi kualitatif atau kuantitatif, 

catatan atau pernyataan yang mendukung / membuktikan adanya atau kebenaran sesuatu.  

 

4. Referensi : 

1. Kebijakan Mutu 

2. Manual Mutu 

.  
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5. Uraian Prosedur : 

1. Perencanaan Audit : 

a. Audit mutu internal sedikitnya dilaksanakan sekali dalam 6 (enam) bulan. Manajemen 

Representative menyusun Program Audit Mutu Internal Tahunan   

b. Frekuensi pelaksanaan audit adalah dengan mempertimbangkan hal –hal sebagai berikut 

:  

1) Hasil audit sebelumnya.  

2) Permintaan  tindakan koreksi dan pencegahan yang cenderung meningkat.   

3) Adanya metode atau proses yang baru.  

4) Adanya perubahan personil yang cukup mempengaruhi mutu.  

2. Persiapan Audit : 

a. Pemilihan Auditor.  

          Untuk memastikan keobjektifan dan tidak berpihaknya dalam proses audit, pemilihan 

Auditor adalah dengan sistem silang.  Manajemen representative memastikan Auditor 

internal harus independen dengan tidak mengaudit bagian yang menjadi 

tanggungjawabnya.  

b. Manajemen Representative memprakarsai pelaksanaan audit dengan memberikan Surat 

Tugas Auditor Internal  yang diterbitkan oleh Direktur kepada Auditor Internal yang 

dipilih.  

c. Manajemen Representative mengadakan pertemuan  dengan Lead Auditor dan Auditor 

untuk membahas strategi audit dan dituangkan dalam Rencana Pelaksanaan Audit Mutu 

Internal. 

d. Tim audit menyiapkan  check list Audit untuk membuat pertanyaan  berdasarkan 

dokumen yang akan diaudit dan juga dengan mempertimbangkan hal-hal berikut :  

1) Ketidaksesuaian yang cenderung ada/sering ditemui.  

2) Permintaan tindakan koreksi hasil audit sebelumnya.  

3. Pelaksanaan Audit : 

a. Metode Audit.  

Audit dilaksanakan dengan metode :  

1) Wawancara dengan mengacu kepada checklist yang telah dibuat.  
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2) Observasi di lapangan untuk melihat penerapan secara langsung.   

3) Klarifikasi : 

a. Verifikasi rekaman.  

b. Investigasi.  

c. Pengambilan contoh secara random.  

b. Tahapan Audit.  

b. Pembukaan Audit.  

         Dalam rapat pembukaan Lead Auditor memperkenalkan diri dan anggota timnya serta 

tugas-tugas yang akan dilaksanakan dan mengkomunikasikan apa saja yang akan 

dijadikan sebagai kriteria audit.  

c. Pengumpulan, klarifikasi dan evaluasi informasi. Pengumpulan, klarifikasi dan evaluasi 

informasi dilakukan oleh Tim Auditor dengan mengisi form Chek List Audit pada kolom 

“hasil observasi” dan jika ditemukan ketidaksesuaian maka akan dicatat dalam form 

Temuan Audit Mutu Internal. 

d. Penutupan Audit.  

         Penutupan audit dilaksanakan untuk menjelaskan temuantemuan selama audit serta 

target pelaksanaan untuk tindakan koreksi dan pencegahan. Lead Auditor secara resmi 

menyerahkan salinan laporan Audit kepada perwakilan auditee/klien sedangkan yang asli 

diberikan kepada Manajamen Representative.  

4. Pelaporan Audit.  

       Lead auditor melaporkan hasil audit kepada Manajemen Representativeu dengan menggunakan 

form Laporan Audit Mutu Internal untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan melaksanakan. 

Rapat Tinjauan Manajemen yang mengacu pada Prosedur Mutu Tinjauan Manajemen.. 

Selanjutnya laporan audit tersebut diteruskan kepada klien/auditee.   

5. Tindak lanjut hasil Audit : 

a. Tindak Lanjut Permintaan Tindakan Koreksi.  

b. Auditee harus melakukan tindakan perbaikan terhadap temuan audit dengan terlebih 

dahulu mencari penyebab dari permasalahan tersebut. Tindakan koreksi dan pencegahan 

yang diperlukan ditetapkan beserta tanggal target penyelesaian.  
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c. Pemantauan temuan audit : 

1) Manajemen Representative melakukan pemantauan pelaksanaan tindakan 

 koreksi dan  pencegahan terhadap hasil audit dengan menggunakan form Log 

Status Audit Mutu Internal.   

2) Laporan audit dianggap selesai bila sudah ditutup (closed out) dan ditandatangani 

oleh Manajemen Representative pada laporan audit tersebut.   

3) Untuk penyelesaian temuan yang melewati target penyelesaian, akan diberikan 

peringatan kepada bagian yang terkait oleh Manajemen Representative.  

  

6. Bagan Alir 

No Uraian Kegiatan Pelaksana 

  Lembaga 

Penjaminan 
Mutu 

Auditor Tim 
Manajemen 

Auditee 

1 Merencanakan Audit 

Mutu Internal tahun 
bersangkutan 

 

    

2 Mempersiapkan Audit 

Mutu Internal tahun 
bersangkutan 

 

    

3 Melaksanakan Audit 

Mutu Internal dengan 

metode-metode yang 
telah ditetapkan. 

 

    

4 Melakukan pelaporan 

hasil Audit Mutu 
Internal  

 

    

5 Melakukan Rapat 

Tinjauan Manajemen 

untuk mengevaluasi 

hasil Audit Mutu 
Internal yang telah di 

    

6 Selanjutnya dilakukan 

tindak lanjut dari hasil 
Audit tersebut. 
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1. Tujuan  

1. Menyediakan panduan dalam pengendalian standar mutu yang akan berlaku di Politeknik 

Kutaraja.  

2. Menyediakan panduan untuk pengendalian standar mutu Perguruan Tinggi agar dapat 

memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi 

persyaratan/kriteria/standar yang ditetapkan oleh pihak eksternal. 

 

3. Ruang Lingkup  

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini mencakup proses Pengendalian standar Perguruan Tinggi  

yang akan diberlakukan di Politeknik Kutaraja. 

  

4. Definisi : 

1. SPMI adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal.  

2. BAN-PT adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.  

3. Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah standar minimal dari sistem pendidikan tinggi di 

Indonesia yang terdiri atas standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar 

pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, 

standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.  

4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) adalah SNP ditambah standar penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat.  

5. Pengendalian standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam 

pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 

6. Standar mutu adalah standar mutu yang terukur dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi 

yang diselenggarakan oleh Politeknik Kutaraja. 

 

5. Referensi : 

1. Manual Mutu. 

2. Kebijakan SPMI 

 

6. Uraian Prosedur :  
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1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan, atau semesteran) 

terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan 

sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.  

2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, 

kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 

dibandingkan dengan isi standar SPMI. 

3. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja 

dan formulir(borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan.  

4. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan 

dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.  

5. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaraan atau penyimpangan dari isi 

standar.  

6.  Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.   

7. Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat 

apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.  

8. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut 

pengendalian standar.  

9. Membuat laporan hasil evaluasi Standar SPMI kepada Direktur Politeknik Kutaraja.  
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3. Bagan Alir 

No Uraian Kegiatan Ketua LPM Staf LPM Pengguna 

1 Melakukan pemantauan secara periodik 

(harian, mingguan, bulanan, atau 

semesteran) terhadap pelaksanaan isi 

standar dalam semua aspek kegiatan 

penyelenggaraan pendidikan sesuai 

dengan program kerja yang telah 

ditetapkan. 

 

   

2 Melakukan pencatatan atau rekaman 

atas semua temuan berupa 

penyimpangan, kelalaian, kesalahan, 

atau sejenisnya dari pelaksanaan 

kegiatan penyelenggaraan pendidikan 

dibandingkan dengan isi standar SPMI 

 

   

3 Melakukan pencatatan bila ditemukan 

ketidak-lengkapan dokumen, seperti 

prosedur kerja dan formulir(borang) dari 

setiap standar yang telah dilaksanakan. 

 

   

4 Melakukan pemeriksaan dan 

mempelajari alasan atau penyebab 

terjadinya penyimpangan dari isi standar 

atau bila isi standar tidak tercapai. 

 

   

5 Melakukan tindakan korektif terhadap 

setiap pelanggaraan atau penyimpangan 

dari isi standar. 

   

6 Melakukan pencatatan atau rekaman 

tindakan korektif. 

 

   

7 Melakukan pemantauan terus-menerus 

efek dari tindakan korektif tersebut, 

untuk melihat apakah kemudian 

penyelenggaraan pendidikan dapat 

berjalan sesuai dengan isi standar  
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8 Melakukan pembuatan laporan tertulis 

secara periodik tentang hal-hal yang 

menyangkut pengendalian standar. 

 

   

 

9 

Membuat laporan hasil evaluasi Standar 

SPMI kepada Direktur Politeknik 

Kutaraja.  
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1. Tujuan  

1. Menyediakan panduan dalam peningkatan standar mutu program pendidikan sarjana yang 

akan berlaku di lingkungan Politeknik Kutaraja.  

2. Menyediakan panduan untuk peningkatan standar mutu program pendidikan sarjana agar 

dapat memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi 

persyaratan/kriteria/standar yang ditetapkan oleh pihak eksternal.  

2. Ruang Lingkup  

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini mencakup proses peningkatan standar mutu program 

pendidikan sarjana yang akan diberlakukan di Politeknik Kutaraja 

 

3. Definisi  

1. SPMI adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal.  

2. BAN-PT adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.  

3. Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah standar minimal dari sistem pendidikan tinggi di 

Indonesia yang terdiri atas standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar 

pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, 

standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.  

4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) adalah SNP ditambah standar penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat.  

5. Peningkatan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam 

pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.   

6. Standar mutu adalah standar mutu yang terukur dalam penyelenggaraan akademik program 

studi yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik Kutaraja 

 

4. Referensi : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

2. Permenristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

3. Permenristekdikti RI No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

4. Statuta Politeknik Kutaraja 

5. Kebijakan SPMI 
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5. Uraian Prosedur :  

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan 

pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah ditetapkan yang 
dilaksanakan secara periodik. 

2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring 
dan evaluasi, serta hasil audit Internal dengan para pejabat struktural yang terkait dengan 

standar SPMI. 

3. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan Peningkatan Standar Mutu  
a. Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya  

b. Perkembangan situasi dan kondisi Politeknik Kutaraja dan unit terkait atau tenaga 

akademik atau non-akademik yang melaksanakan isi standar serta tuntutan 
kepentingan Politeknik Kutaraja dan Stakeholder.  

c. Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan Politeknik Kutaraja 
4. Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan melakukan rumusan standard 

baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, 

pengembangan/peningkatan mutu dilakukan dengan benchmarking untuk penetapan 
standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI. 
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6. Bagan Alur  

 

ti Uraian Kegiatan Pelaksana 

  Direktur Ketua LPM   

1 Mempelajari laporan hasil 
pengendalian standar, 

sebagai upaya perbaikan 
dan 

pengembangan/peningkata

n mutu dari setiap isi 
standar SPMI yang telah 

ditetapkan yang 

dilaksanakan secara 
periodik. 

 

    

2 Menyelenggarakan rapat 

atau forum diskusi untuk 

mendiskusikan laporan hasil 

monitoring dan evaluasi, 
serta hasil audit Internal 

dengan para pejabat 

struktural yang terkait 
dengan standar SPMI. 

.  

 

    

3 Melaksanakan evaluasi isi 

standar berdasarkan 
Peningkatan Standar Mutu.   

 

    

4 Melaksanakan tindakan kaji 
ulang untuk revisi isi 

standar, dan melakukan 

rumusan standard baru 
untuk peningkatan mutu 
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1. Tujuan  

Sebagai sarana untuk memantau persepsi pelanggan (internal & eksternal), guna mendapatkan 

informasi yang akurat dalam menilai persepsi pelanggan (internal & eksternal). 

 

2. Ruang Lingkup  

Prosedur ini mengatur seluruh aktivitas yang dilakukan dalam rangka mengukur kepuasan pelanggan 

mulai dari pemberian kuesioner dan penerimaan keluhan pelanggan (internal & eksternal), 

pengolahan dan analisis data yang diperoleh sampai dengan penentuan tindak lanjut. 

  

3. Definisi : 

1. Pelanggan adalah  pihak yang menerima hasil dari suatu aktifitas / karya pihak lain.  

2. Pelanggan Internal adalah  meliputi dosen & karyawan serta pihak internal Politeknik 

Kutaraja lainnya. 

3. Pelanggan Eksternal adalah  meliputi mahasiswa serta pengguna lulusan yang 

berhubungan dengan pihak Politeknik Kutaraja dalam proses delivery jasa pendidikan, 

penelitian & pengabdian masyarakat. 

4. Kepuasan Pelanggan adalah  kondisi dimana harapan pelanggan telah terpenuhi.   

 

4. Referensi : 

1. Manual Mutu. 

2. Dokumen Pendukung. 

 

5. Uraian Prosedur :  

1. Sesuai jadwal/ periode pengukuran kepuasan pelanggan, Manajemen Representative 

meminta Sekretariat ISO mempersiapkan kuisioner kepuasan Pelanggan.  

2. Manajemen Representative berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait pengukuran 

kepuasan pelanggan di Polieknik Kutaraja. 

3. Sekretariat ISO menyebarkan kuisioner pengukuran kepuasan pelanggan pada target 

pelanggan sesuai arahan dari MR.  

4. Pelanggan mengisi kuisioner pengukuran kepuasan pelanggan dan menyerahkan kembali 

ke Sekretariat ISO. 

5. Sekretariat ISO mengolah data kuisioner kepuasan pelanggan yang telah terisi. 
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6. Sekretariat ISO menyajikan data hasil pengolahan kuisioner kepuasan pelanggan kepada 

MR. 

7. Sekretariat ISO mengarsipkan kuisioner kepuasan pelanggan dan data hasil olahannya.  

8. Manajemen Representative menyerahkan data hasil pengolahan kuisioner pada pihak-

pihak terkait untuk ditindak lanjuti melalui pengisian formulir Permintaan Tindakan 

Perbaikan &  Pencegahan. 

9. Manajemen Representative memantau tindak lanjut yang dilakukan pihak terkait sesuai 

Prosedur Mutu Permintaan Tindakan Pencegahan dan perbaikan.  
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6. Bagan Alir 

No Uraian Kegiatan Manajemen 
Representative 

Sekretariat ISO Pelanggan 

1 Meminta Sekretariat ISO 

mempersiapkan kuisioner 

kepuasan Pelanggan.  

 

   

2 Berkoordinasi dengan pihak-

pihak terkait pengukuran 
kepuasan pelanggan di 

Polieknik Kutaraja 

 

   

3 Menyebarkan kuisioner 

pengukuran kepuasan 

pelanggan pada target 

pelanggan sesuai arahan dari 
MR. 

 

   

4 Mengisi kuisioner 
pengukuran kepuasan 

pelanggan dan menyerahkan 

kembali ke Sekretariat ISO. 

 

   

5 Mengolah data kuisioner 

kepuasan pelanggan yang 
telah terisi. 

 

   

6 Menyajikan data hasil 

pengolaha kuisioner 

kepuasan pelanggan kepada 

MR. 

 

   

7 Mengarsipkan kuisioner 

kepuasan pelanggan dan 

data hasil olahannya.  

 

   

8 Menyerahkan data hasil 
pengolahan kuisioner pada 

pihak-pihak terkait untuk 

ditindak lanjuti melalui 
pengisian formulir 
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Permintaan Tindakan 
Perbaikan &  Pencegahan. 

 

 

9 

Memantau tindak lanjut 

yang dilakukan pihak terkait 

sesuai Prosedur Mutu 

Permintaan Tindakan 

Pencegahan dan perbaikan.  
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1. Tujuan : 

2. Prosedur tertulis yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Pembelajaran di lingkungan Politeknik Kutaraja. 

3. Persyaratan dan mekanisme dalam rangka pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran 

di lingkungan Politeknik Kutaraja.  

 

2. Ruang Lingkup  

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran di lingkungan 

Politeknik Kutaraja.  

 

3. Definisi : 

1. Monitoring adalah kegiatan pemantauan atau pengamatan yang berlangsung selama berjalan 

untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan perencanaan yang 

telah ditetapkan.  

2. Monitoring perkuliahan atau pembelajaran kegiatan pemantauan terhadap kegiatan 

perkuliahan nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.  

3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Pembelajaran ini kegiatan yang sangat penting dalam rangka pencapaian 

kompetensi mahasiswa agar dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan.  

4. Monitoring dan evaluasi (monev) pembalajaran di seluruh lembaga pendidikan dilakukan secara 

rutin dan berkesinambungan. 

 

4. Referensi : 

1. Manual SPMI 

2. Dokumen Pendukung. 

 

5. Uraian Prosedur : 

1. Lembaga Penjamin Mutu dan Monev menyiapkan form pelaksanaan monitoring pembelajaran 

dan berkoordinasi langsung dengan Wadir I. 

2. Lembaga Penjamin Mutu dan Monev menginformasikan ke Jurusan dan Prodi di lingkungan 

Politeknik Kutaraja tentang pelaksanaan monitoring pembelajaran. 

3. Lembaga Penjaminan Mutu dan Monev melakukan monitoring pembelajaran atau perkuliahan.  
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4. Lembaga Penjaminan Mutu dan Monev melakukan rekapitulasi hasil monitoring pembelajaran.  

5. Lembaga Penjaminan Mutu dan Monev melakukan analisa data hasil monitoring pembelajaran.  

6. Lembaga Penjaminan Mutu dan Monev menyampaiankan hasil monitoring pembelajaran 

kepada.  

7. Direktur dan Wadir I Menindaklanjuti hasil hasil monitoring pembelajaran kepada Jurusan, 

Prodi dan Dosen masing-masing. 
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6. Bagan Alir 

No Uraian Kegiatan Pelaksana 

  LPM Direktur/Wadir I 

1 Menyiapkan form pelaksanaan monitoring pembelajaran 
dan berkoordinasi langsung dengan Wadir I. 

 

 

  

2 Menginformasikan ke Jurusan dan Prodi di lingkungan 

Politeknik Kutaraja tentang pelaksanaan monitoring 
pembelajaran  

 

  

3 Melakukan monitoring pembelajaran atau perkuliahan.  

 

 

  

4 Melakukan rekapitulasi hasil monitoring pembelajaran  

 

 

  

5 Melakukan analisa data hasil monitoring pembelajaran  

 

 

 

  

6 Menyampaiankan hasil monitoring pembelajaran kepada.  

 

 

  

7 Menindaklanjuti hasil hasil monitoring pembelajaran 

kepada Jurusan, Prodi dan Dosen masing-masing. 
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1. Tujuan  

Prosedur ini digunakan untuk menetapkan tata cara pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen. 

  

2. Ruang lingkup  

Berlaku terhadap seluruh civitas akademika Politeknik Kutaraja. 

  

3. Definisi :  

1. Rapat Tinjauan Manajemen adalah rapat yang dilakukan untuk mengevaluasi temuan dalam 

hasil Audit Mutu Internal untuk mengambil tidakan selanjutnya. 

2. Temuan audit adalah hasil penilaian bukti audit yang terkumpulkan terhadap kriteria audit.  

3. Tindakan koreksi adalah segala tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang 

ditemukan.  

4. Verifikasi adalah penegasan, melalui penyediaan bukti obyektif bahwa persyaratan yang 

ditentukan telah dipenuhi.  

 

4. Referensi : 

1. SOP Audit Mutu Internal 

1. Pedoman SPMI 

2. Manual Mutu 

.  

5. Uraian Prosedur : 

1. Ketua LPM melaporkan ke Direktur terkait hasil AMI satu minggu setelah laporan AMI 

tersusun 

2. Direktur menetapkan tanggal Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) paling lambat satu hari 

setelah laporan AMI diterima 

3. Sekretaris LPM menyiapkan dan mendistribusikan undangan tertulis RTM sesuai Daftar 

Undangan Rapat paling lambat satu minggu sebelum tanggal pelaksanaan.  

4. Sekretaris LPM menyiapkan agenda pokok pembahasan RTM, paling lambat satu minggu 

sebelum tanggal pelaksanaan. 

5. Ketua LPM menyiapkan materi penjaminan mutu paling lambat 2 hari sebelum rapat ke 

admin LPM.  

6. Pimpinan Unit Kerja yang ditunjuk oleh Direktur menyiapkan dan mengirimkan materi sesuai 

agenda pokok bahasan rapat paling lambat 2 hari sebelum rapat ke admin LPM 

7. Admin LPM mendistribusikan materi rapat ke seluruh daftar undangan rapat paling lambat 1 

hari sebelum rapat 

8. Direktur memimpin pelaksanaan RTM sesuai waktu yang dijadwalkan. 

9. Ketua LPM memastikan bahwa RTM telah membahas semua agenda rapat. 
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10. Notulis yang ditunjuk dalam RTM mencatat semua  keputusan  atau  ketetapan  yang  timbul  

dari  pembahasan  dalam  Notulen RTM harus jelas menginformasikan  personil penanggung 

jawab tindak  lanjut serta batas waktu penanganannya. Personil penanggung jawab 

tindaklanjut dapat ditunjuk dari peserta rapat atau dari personil lain yang ditentukan  dalam 

rapat tersebut 

11. Notulis membacakan seluruh hasil keputusan/ketetapan rapat di akhir rapat, bila diperlukan 

. 

12. Staff LPM membagikan notulen RTM kepada Pimpinan Unit kerja paling lambat tujuh hari 

kerja terhitung sejak tanggal rapat, dan mengarsipkan notulen RTM. 

13. Penanggung jawab tindaklanjut keputusan RTM harus melaporkan perkembangan  tindak 

lanjutnya  kepada Ketua LPM pada waktu yang telah ditentukan  atau disepakati dalam 

Notulen 

14. Ketua LPM merangkum hasil tindaklanjut dan melaporkan kepada Direktur per 3 bulan sejak 

tanggal pelaksanaan RTM. 

15. Sekretaris LPM memelihara semua rekaman yang berhubungan dengan RTM dan 

tindaklanjutnya sesuai dengan SOP Pengendalian Rekaman.  
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6. Bagan Alir 

No Uraian Kegiatan  Pelaksana 

  Ketua LPM Direktur   staff LPM Notulis Ketua 
bidang/prodi 

1 melaporkan ke Direktur 

terkait hasil AMI satu 

minggu setelah laporan 

AMI tersusun 

 

     

2 menetapkan tanggal 

Rapat Tinjauan 
Manajemen (RTM) 

paling lambat satu hari 

setelah laporan AMI 
diterima  

     

3 menyiapkan dan 

mendistribusikan 

undangan tertulis RTM 

sesuai Daftar 

Undangan Rapat paling 

lambat satu minggu 

sebelum tanggal 
pelaksanaan.  

     

4 menyiapkan agenda 

pokok pembahasan 

RTM, paling lambat 

satu minggu sebelum 

tanggal pelaksanaan. 

 

     

5 menyiapkan materi 

penjaminan mutu 
paling lambat 2 hari 

sebelum rapat ke 

admin LPM. 

     

6 menyiapkan dan 

mengirimkan materi 

sesuai agenda pokok 

bahasan rapat paling 

lambat 2 hari sebelum 

rapat ke admin LPM 

     

7 mendistribusikan 

materi rapat ke seluruh 
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daftar undangan rapat 

paling lambat 1 hari 

sebelum rapat 

 

8 memimpin 

pelaksanaan RTM 

sesuai waktu yang 

dijadwalkan. 

 

     

9 memastikan bahwa 

RTM telah membahas 
semua agenda rapat 

     

10 mencatat semua  

keputusan  atau  

ketetapan  yang  timbul  

dari  pembahasan  

dalam  Notulen RTM 

harus jelas 

menginformasikan  

personil penanggung 

jawab tindak  lanjut 

serta batas waktu 

penanganannya. 

Personil penanggung 

jawab tindaklanjut 

dapat ditunjuk dari 

peserta rapat atau dari 

personil lain yang 

ditentukan  dalam 

rapat tersebut 

 

     

11 membacakan seluruh 
hasil 

keputusan/ketetapan 

rapat di akhir rapat, 

bila diperlukan 

     

12 membagikan notulen 

RTM kepada Pimpinan 

Unit kerja paling 

lambat tujuh hari kerja 

terhitung sejak tanggal 

rapat, dan 

mengarsipkan notulen 

RTM. 
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13 melaporkan 

perkembangan  tindak 

lanjutnya  kepada 

Ketua LPM pada waktu 

yang telah ditentukan  

atau disepakati dalam 

Notulen 

 

     

14 merangkum hasil 

tindaklanjut dan 

melaporkan kepada 

Direktur per 3 bulan 

sejak tanggal 

pelaksanaan RTM. 

 

     

15 memelihara semua 

rekaman yang 

berhubungan dengan 

RTM dan 
tindaklanjutnya sesuai 

dengan SOP 

Pengendalian 
Rekaman. 
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1. Tujuan  

SOP pertanggung jawaban laporan disusun bertujuan untuk memberikan kemudahan civitas 

akademika  dalam menyusun laporan pertanggung jawaban agar efektif dan efisien. 

  

2. Ruang lingkup  

Prosedur ini mengatur dan menjelaskan tahapan penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan  

di Lingkungan Politeknik Kutaraja. 

  

3. Definisi :  

1. Civitas akademika adalah dosen, Tenaga kependidikan dan Mahasiswa.  

2. Pimpinan adalah Direktur, Wakil Direktur I dan Wakil Direktur II.  

3. Ka-Bidang adalah yang mengepalai bidang-bidang.  

4. Struktur organisasi Politeknik Kutaraja adalah  susunan dan hubungan antara tiap 

bagian serta posisi yang ada di Politeknik Kutaraja dalam menjalankan kegiatan 

operasional untuk mencapai suatu tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan 

dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan 

bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. 

5. Laporan terjadwal adalah laporan dari kegiatan yang telah dijadwalkan berupa 

laporan semesteran, tahunan maupun di akhir jabatan bagi pejabat structural.  

6. Laporan insidental adalah laporan yang harus segera disampaikan setelah melakukan 

suatu aktivitas yang tidak terjadwal, misalnya penugasan untuk mengikuti pelatihan, 

seminar, dan lain-lain. 

 

4. Referensi : 

1. SOP Audit Mutu Internal 

1. Pedoman SPMI 

2. Manual Mutu 

.  

5. Uraian Prosedur : 

1. Civitas akademika melakukan tugas/kegiatan. 

2. Civitas akademika membuat laporan dengan format yang ada. 

3. Civitas akademika menyampaikan ke atasannya. 

4. Atasan menelaah dan mengoreksi. 
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5. Apabila laporan tidak sesuai, civitas akademika merevisi sesuai masukan. 

6. Jika sudah sesuai, atasan menandatangani dan mengarsip laporan. 

 

6. Bagan Alir 

No Uraian Kegiatan Pelaksana 

  Civitas 
Akademika 

Atasan 

1 Civitas akademika melakukan 

tugas/kegiatan. 

  

2 Civitas akademika membuat 

laporan dengan format yang ada. 

  

3 Civitas akademika menyampaikan 

ke atasannya. 

  

4 Atasan menelaah dan mengoreksi.    

5 Apabila laporan tidak sesuai, civitas 

akademika merevisi sesuai 

masukan. 

  

6 Jika sudah sesuai, atasan 

menandatangani dan mengarsip 

laporan 
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1. Tujuan  

Sebagai panduan melakukan tindakan koreksi/perbaikan untuk menghilangkan penyebab 

ketidaksesuaian dan tindakan pencegahan untuk menghilangkan penyebab potensi terjadinya 

ketidaksesuaian. 

 

2. Ruang Lingkup  

Prosedur ini mencakup mencatat sampai memonitoring tindakan koreksi dan pencegahan terhadap 

ketidaksesuaian penyampaian jasa di lingkup Politeknik Kutaraja. 

  

3. Definisi : 

1. Ketidaksesuaian adalah tidak dipenuhinya suatu persyaratan atau ketentuan-ketentuan 

lain yang telah ditetapkan.  

2. Tindakan Koreksi/Perbaikan adalaah tindakan menghilangkan penyebab ketidak sesuaian 

yang ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki. 

3. Tindakan Pencegahan adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab potensi 

ketidaksesuaian atau situasi potensial lain yang tidak dikehendaki. 

 

4. Referensi : 

1. Manual Mutu. 

2. Kebijakan SPMI 

3. SOP AMI 

 

 

5. Uraian Prosedur :  

1. Pelapor menyampaikan permintaan tindakan perbaikan pada Satf LPM. 

2. Staf LPM menerima permintaan tindakan perbaikan. 

3. Staf LPM melaporkan permintaan tindakan perbaikan kepada ketua LPM paling lambat 1 

(satu) hari sejak permintaan tindakan perbaikan diterima. 

4. Ketua LPM menugaskan staf LPM untuk melaksanakan tindakan perbaikan pada hari yang 

sama dengan waktu laporan permintaan tindakan perbaikan diterima. 
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5. Staf LPM menyiapkan rumusan jawaban atas permintaan Tindakan perbaikan dan 

menyampaikan paling lambat 1 (satu) hari sejak laporan permintaan tindakan perbaikan 

diterima. 

6. Staf LPM melaksanakan tindakan perbaikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. 

7. Staf LPM menyampaikan hasil perbaikan kepada Ketua LPM paling lambat 1 (satu) hari sejak 

penyelesaian Tindakan perbaikan. 

8. Staf LPM menyampaikan hasil perbaikan kepada pelapor paling lambat 1 (satu) hari sejak 

tindakan perbaikan diselesaikan. 

9. Staf LPM melakukan rekapitulasi permintaan tindakan perbaikan setiap bulan, dan 

menyampaikan kepada ketua LPM setiap akhir bulan. 

10. Staf LPM melakukan evaluasi laporan permintaan tindakan perbaikan setiap awal bulan bila 

diperlukan. 

 

 

 

 

6. Bagan Alir 

No Uraian Kegiatan Ketua LPM Staf LPM Pelapor 

1 Menyampaikan permintaan 

tindakan perbaikan pada LPM. 

   

2 Menerima permintaan tindakan 

perbaikan. 

   

3 Melaporkan permintaan tindakan 

perbaikan kepada ketua 

LPM paling lambat 1 (satu) hari 

sejak permintaan tindakan 

perbaikan diterima. 

   

4 Menugaskan staf LPM untuk 

melaksanakan tindakan perbaikan 

pada hari yang sama dengan 

waktu laporan permintaan 

tindakan perbaikan diterima. 

   

5 Menyiapkan rumusan jawaban 

atas permintaan Tindakan 

perbaikan dan menyampaikan 
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paling lambat 1 (satu) hari sejak 

laporan permintaan tindakan 

perbaikan diterima. 

6 Melaksanakan tindakan perbaikan 

sesuai dengan waktu yang telah 

disepakati. 

   

7 Menyampaikan hasil perbaikan 

kepada Ketua LPM paling lambat 

1 (satu) hari sejak penyelesaian 

Tindakan perbaikan. 

   

8 Menyampaikan hasil perbaikan 

kepada pelapor paling lambat 1 

(satu) hari sejak tindakan 

perbaikan diselesaikan. 

   

 

9 

Melakukan rekapitulasi 

permintaan tindakan 

perbaikan setiap bulan, dan 

menyampaikan kepada ketua LPM 

setiap akhir bulan.  

   

10 melakukan evaluasi laporan 

permintaan 

tindakan perbaikan setiap awal 

bulan bila diperlukan. 

   


