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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah swr, atas limpahaa rahmat dan karunia-
Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Manual Mutu ini. Manual Mutu ini
merupakan bagian dari dokumen induk/pelaksanaan SpMI yang kedua dan disusun
sebagai acuan bagi penyusunan standar Mutu dan Formulir Mutu baik pada tingkat
Politeknik Negeri Lhokseumawe rnaupun unit kerja.

Manual Mutu ini memberikan deskripsi mengenai sistem mutu yang digunakan oleh Unit
Penjaminan Mutu (UPM) Politeknik Negeri Lhokseumawe. Manual Mutu ini menjelaskan
tentang kemampuan unit Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe dalam
memenuhi persyaratan pelanggan. Selain itu, Manual Mutu ini menjadi panduan penerapan
Sistem Manajemen Mutu yang sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Intemal (SPMI).

Semoga Manual Mutu ini dijadikan panduan bagi pengelola politeknik Negeri
Lhokseumawe, jurusa& program studi, unit kerja, para dosen, staftenaga kependidikan, dan
mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas tri dharma perguruan tinggi.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim penyusun
Manual Mutu PNL dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah
diberikan selama penyusunan Manual Mutu ini.

Lhokseumawe, 29 Februari 2016
Direktur,

Ir. Nahar, MT.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Penyusunan Manual SPMI PI\L
Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib
dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-
undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah
No.l9 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pergrrruan Tinggi No.44 Tahun 2015 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pelaksarnan dan implementasi sistem penjaminan
mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing
perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) bertujuan menjamin pemenuhan
Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan
berkembang budaya mutu. Guna meningkatkan mutu secara berkelanjutan, relevansi dan
efisiensi layanan Politeknik Negeri Lhokseumawe di era global, maka pengelolaannya
dibutuhkan Sistem Penjaminan Mutu Intemal (SPMI). Unit Penjaminan Mutu Politeknik
Negeri Lhokseumawe sebagai perangkat penjaminan mutu dalam melaksanakan Sistem
Penjaminan Mutu Intemal (SPMI) dengan mengintegrasikan peraturan-peraturan
pemerintah, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) terdiri atas: Sistem
Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan
dkembangkan oleh perguruan tinggi. dan Sistem Penjaminan Mutu Ekstemal (SPME) yang
akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dar/atau LAM melalui
akeditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Prinsip dasar implementasi penjaminan mutu adalah sebagai berikut :

1. Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten
dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (CQl - continuous
quality improvement).

2. Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
3. Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
4. Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun

standar, prosedur dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan

mengacu pada pedoman/standar yang berlaku di UPM PNL.

Sementara itu, kondisi pra syarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal berikut:

l. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (e;rp ected work quality).
2. Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.

3. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan
kompetensi secara individual.

4. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (stakeholder
lainnya mencakup minimal doseq alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.



5. Pemberian penghargaan (reward) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama
baik institusi serta sanksi (punishment) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan
yang berlaku.

Pelaksanaan SPMI membutuhkan Quality Management yang baik, sedangkan manajemen
mutu yang baik membutuhkan KOMITMEN semua pihak, termasuk MANAJEMEN
PUNCAK' untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan.
Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan
internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan terinstitusi dalam bentuk prosedur standar
organisasi dan melibatkan pihak -pthak luar (stakeholders, external judgements dll).

Pedoman umum implementasi SPMI PNL adalah sebagai berikut :

l. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggungiawab
untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip
pemerintahan yang baik.

2. Menyusun dan menetapkan kebijakan, manual dan standar mutu serta prosedur
penjaminan mutu.

3. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara
fleksibel tanpa mengubah tujuan;

4. Mendokumentasikan semua kebijakan, manual, prosedur, dan standar mutu dengan baik
dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan s takeholders lain.

5. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (networking) yang
efektif dan konstruktif dengan badan/institusi ekstemal, terutama Badan Akreditasi
Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPM.

6. Melakukan benchmarking yang efektif untuk meningkatkan mutu PNL.

Dalam proses pengembangan SPMI, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simuftan
dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan SpM yang
dimaksud adalah sebagai berikut :

l. Menentukan tujuan dan standar mutu.
2. Melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik yang mendorong maupun menghambat

(good or bad practices) dalam pencapaian standar tersebut.
3. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat

pencapaian standar.

1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Manual SPMI PNL

Manual SPMI PNL merupakan penjabaran dari Kebijakan SPMI PNL. Manual Mutu
Politeknik Negeri Lhokseumawe bertujuan untuk :

1. Memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan
mutu di seluruh unit kerja di lingkungan PNL;

2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang
SPMI yang berlaku di dalam lingkungan PNL;

3. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual / prosedur dalam
SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu;



Dalam rangka untuk mewujudkan dan melaksanakan Kebiiakan SpMI tersebut diperlukan
pedoman, arah dan landasan Manual Mutu/SPMI pNL adalah :

l. Manual penetapan standar SPMI PNL,
2. Manual pelaksanaan standar SPMI PNL,
3. Manual evaluasi (pelaksanaan) standar SPMI pNL,
4. Manual pengendalian (pelaksanaan) standar SpMI pNL dan
5. Manual peningkatan standar SPMI PNL

sasaran pemanfaatan Manual SPM adalah peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas
kinerja seluruh unit kerja di lingkungan PNL.

1.3, Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Manual Mutu adalah sebagai berikut:

I' undang undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentane sistem pendidikan
Nasional;

2. Undang- undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 66 Tahun 201 0, tentang Perubahan atas peraturan RI,

Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan;
5. Peraturan Mendikbud No 50 tahun 2014 tentang Sistem penjaminan Mutu pendidikan

Tinggi;
6. Buku Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Tahun 2014;
7. Pedoman Akreditasi BAN-PT Tahun 2013 tentang penilaian program Studi;
8. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Negeri Lhokseumawe ;9. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhoseumawe, Nomor : 279 Tahun 2016, tentang

Organisasi Perguruan Tinggi Pada Politeknik Negeri Lhoseumawe;
10. Statuta Politeknik Negeri Lhoseumawe;
11. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Lhoseumawe, periode 2015-2019;
12. Standar Nasional Indonesia (SNI) Sistem Manajemen Mutu (SMM) Badan

Standardisasi Nasiona;
13. Dokumen Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi,2012
14. Dokumen Kebijakan Mutu, Sistem Penjaminan Mutu Internal politeknik Negeri

Lhoseumawe;
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BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PNL

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Politeknik Negeri Lhokseumawe, direncanakan
akan terwujud pada tahun 2024, dan pencapaian tersebut dilakukan secara bertahap sesuai
dengan penyusunan Renstra setiap lima tahun.

Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) sebagai lembaga pendidikan vokasional dengan
multi disiplin ilmu yang berorientasi pada keahlian dan keilmuan untuk menunjang
perkembangan industri dan masyarakat, melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi,
maka Politeknik Negeri Lhokseumawe menetapkan visi sebagai berikut : "Politeknik
Negeri Lhokseumawe sebagai Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi yang mandiri dan
unggul di tingkat global pada Tahun 2024".

Dalam visi PNL mengandung makna "mandiri, unggul dan global" dengan penjelasan
sebagai berikut :

Mandiri
Kata "Mandiri" memilki makna Politeknik Negeri Lhokseumawe mampu secara otonom
menentukan arah dan kebijakan pengembangan institusi serta mengelola Tridarma
perguruan tinggi yang berkualitas secara mandiri sesuai dengan kebijakan pengembangan
perguruan tinggi yang dicanangkan pemerintah untuk mencapai cita-cita pendidikan
nasional. Contoh usaha yang telah dilakukan Politeknik Negeri Lhokseumawe dalam menuju
kemandiriannya adalah kegiatan maintenance peralatan laboratorium yang telah banyak
dilakukan secara mandiri oleh tenaga teknisi yang berada di setiap laboratorium dan
pemberdayaan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pengujian dan pendampingan.
Usaha-usaha meningkatkan pendapatan dengan pihak ketiga terus diupayakan. Politeknik
Negeri Lhokseumawe juga telah mengsosialisasikan perubahan satker menjadi Badan
Layanan Umum (BLU).

Unggul
Kata "Unggul" memberi makna Politeknik Negeri Lhokseumawe mempunyai keunggulan
atau ciri khas dibandingkan perguruan tinggi di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera.
Politeknik Negeri Lhokseumawe memiliki keunggulan dalam bidang vokasi, dengan
memiliki sejumlah laboratorium yang sangat representatif untuk mendukung proses
pembelajaran dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu keunggulan Politeknik Negeri
Lhokseumawe ditunjukan dengan karya-karya akademik yang bersifat inovatif dan keatif
yang dapat melayani kebutuhan masyarakat dan industri. Disamping keunggulan yang
dimiliki, Politeknik Negeri Lhokseumawe memilki ciri khas program studi yang melibatkan
industri dalam proses pembelajarannya. Program studi Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
(Migas) merupakan satu-satunya program studi yang ada di Sumatera. Program studi ini
bekerjasama dengan industri profit (PT. Arun NGL), dan bukti kepercayaan industri
terhadap Politeknik Negeri Lhokseumawe.



l)
2)

Global
Global pada kalimat visi Politeknik Negeri Lhokseumawe mempunyai makna, bahwa pada
capaian visi 2024, Politeknik Negeri Lhokseumawe telah mempunyai daya saing tinggi di
tingkat global (internasional). Usaha-usaha untuk menuju global telah dilakukan seperti
membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) bagi
mahasiswa yang akan lulus, sehingga lulusan memiliki sertifkat kompetensi disamping
pengakuan secara akademik (ijazah) dan pembukaan Kantor urusan Intemasional (KUl)
pada OTK tahun 2016.

2.2 MISI

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi Misi Politeknik Negeri
Lhokseumawe adalah :

Menyelenggarakan pendidikan vokasi secara mandiri dengan pengtatan soft skill
Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berorientasi teknologi
inovatif

3) Aktif merespon isu global dalam upaya peningkatan kapasitas lembaga dan akses
layanan dengan memperhatikan kearifan lokal

2.3 TUJUAN

Tujuan dasar penyelenggaraan PNL adalah:

l) Menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidang vokasi berstandar kompetensi
nasional dan intemasional,

2) Menghasilkan lulusan yang berdaya saing global dan bertaqwa kepada Allah SWT.
3) Menjadikan sebagai pusat pengembangan kompetensi vokasi yang bersertifikasi nasional

dan internasional.
4) Menghasilkan penelitian terapan dan implementasi IPTEKS untuk peningkatan kualitas

masyarakat.
5) Menjadikan sebagai pusat layanan bagi stakeholders yang bermutu dan efisien.

2.4 SASARAN

Adapun sasaran untuk mencapai tujuan PNL, yaitu:

I ) Diperolehnya peringkat akreditasi unggul dari lembaga nasional dan intemasional
2) Meningkatnya daya saing lulusan dalam persaingan global
3) Lulusan bersertifftasi kompetensi yang diakui di tingkat nasional dan intemasional
4) Meningkatnya penyebarluasan ipteks dan penelitian terapan sesuai dengan kebutuhan

stakeholders
5) Tersedianya pusat layanan stakeholders menuju Politeknik yang mandiri..



BAB 3
LUAS LINGKUP MANUAL MUTU PNL

Manual Mutu/SPMI ini merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai
cara, langkah tentang bagaimana Sistem Penjaminan Mutu tntemal (SpMI) ditetapkan,
dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan / ditingkatkan mutunya
dafam berbagai Standar Mutu./sPMI secara berkelanjutan (continuous improvement) oleh
seluruh penyelenggarapendidikan tinggi di PNL sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya
masing- masing.

Berkaitan dengan hal tersebut Sistem Penjaminan Mutu Internal (SpMI) yang disusun
Politeknik Negeri Lhokseumawe meliputi kegiatan SPMI bidang akademik dan non-
akademik yang mengadopsi 24 (dua puluh empat) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN
Dikti) wajib minimal sebagaimana diatur dalam Permenristek Nomor44 Tahun 201 5 tentang
SNPT ditambah dengan 8 (delapan) Standar lain/Perguruan Tinggi (Standar Dikti) yang
tertuang dalam penetapan Standar Mutu dan pelaksanaan Kebijakan Mutu/SpMI pNL,
dengan tujuan memudahkan proses implementasi SPMI dan proses akreditasi program studi
serta evaluasi implementasi SPMI-PNL.

Manual ini berlaku untuk semua standar pada saat standar dirancang, dirumuskan dan
ditetapkan. Luas lingkup implementasi manual mutu adalah pada aspek Penetapan,
Pelaksanaan, Evaluasi (Pelaksanaan), Pengendalian (Pelaksanaan), dan Peningkatan
Standar Mutu Pendidikan Tinggi (Standar Mutu Dikti). Dalam mengimplementasikan
manual mutu pada SPMI PNL sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam
implementasi SPMI PNL sebagaimana Gambar 3.

Penetapan Standar Dikti;

Pelaksanaan Standar Dikti;

valuasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

i'en8endalian (Pelaksanan) Standar Dikti; dan

eningkatan Standar Dikti.

Gambar 3.1 Implemetasi Manual Mutu pada SPMI PNL

Setiap program Unit Penjaminan Mutu PNL dalam pelaksanaannya dilakukan secara
konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:

a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders),
b) transparansi,
c) efisiensi dan efektivitas, dan
d) akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh PNL.

&

ffi t



3.1. Manual Penetapan Standar Muttt/SPMI PNL

Penyusunan tiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan

standar yang bersifat khusus sesuaijenis standar. Namun demikian.secara umum, penetapan

dan pemenuhan standar mutu harus mengikuti mekanisme sebagai berikut :

1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran PNL
serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.

2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat politeknik,
jurusan/program studi, lab/bagiaq dan seterusnya sesuai kebutuhan.

3. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan

dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.

4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil
evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjala4 masukan datr stakeholders, hasil
benchmarking, dan atau hasil studi pelacakan (tracer study).

5. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan

standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja padajenjang
di atasnya.

6. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan

standar yang akan disusun dan ditetapkan.
7. Unit kerja membentuk tim yang sesuai dengan jenis standar yang terdiri dari unsur

pemimpin unit kerja, unsur doserl tenaga kependidikan. Jika diperlukaq tim juga dapat

menyertakan sla keholders ekstemal yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun

standar.
8. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan

kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan

dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.

9. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan

diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai

acuan dalam implementasi SPMI.
10. Standar Mutu pada tingkat politeknik disahkan oleh Pemimpin PNL setelah mendapat

persetujuan Senat PNL.
I l. Setelah disahkan, standar mutu harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka

kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
12. Penetapan standar mutu PNL dirumuskan dan ditetapkan dengan meramu visi

perguruan tinggi, jurusan dan program studi (secara deduktif) dan kebutuhan

stakeholders (secara induktif). Standar mutu, rumusannya harus spesifik dan terukur
yaitu mengandung dan mengikuti kaidah ABCD (Audience, Behaviour, Competence'

dan Degree) yang berarti:

menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang

bertanggungiawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut

menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat "should
be" yang harus selalu dapat diukur
menjelaskan target/sasarar/tugas/materi/objek
(behaviour) yang telah dirumuskan

dalam perilaku

menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau

melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut

Audience

Behaviour

Competence

Degree



Jfta standar mutu dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada
pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan. Setiap jumlah butir
standar dalam setiap jenis standar ditentukan oleh PNL, jurusan dan program studi, sesuai

dengan visi, misi dan kebutuhan stakeholders serta urgensi dan kemampuan PNL, jurusan

dan program studi yang bersangkutan.

3.2, Manual Pelaksanaan Standar Muhr/SPMI PNL

Pelaksanaan SPMI-PNL dilaksanakan secara ekstemal oleh BAN-PT dan secara Intemal
dilahrkan oleh UPM, dan GKM PNL. Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar
yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu
melaksanakan mekanisme sebagai berikut :

l. Tiap unit kerja perlu menlusun kebijakan yang terstruktur agar rnmpu menjalankan
fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka
mencapai standar yang telah ditetapkan.

2. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan
kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.

3. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapain
standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan

kegiatan di unit kerjanya.
4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerj4 pemimpin unit kerja perlu

memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin
pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.

5. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis

untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
6. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif,,

efisien dan sistematis.

3.3. Manual Evaluasi Standar Mutu/SPMI PNL

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi Kebijakan SPMI
harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali. Sementara itu, evaluasi
implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non

akademik, baik dalam bentuk laporan AMAI, EMI, EPSBED, SIMAII SIMPEG, SIMKEU
maupun dalam bentuk lain yang disepakati. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun
prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur gap

mutu. Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut :

l. Kebijakan Mutu, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan

sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan

perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra

PNL.
2. Manual Mutu, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur

pelaksanaan pada tingkat politeknik, jurusan/bagian dan program studi, termasuk di
dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.

3. Standar Mutu, berupa dokumen yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan

hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemeq yang

ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses- proses dan

pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan



merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/output. Keberadaan standar mutu
lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih knerja Qterformance) terbaik dari
tiap individu, unit kerja, dan PNL secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan
Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (input), proses, dan keluaran
(output) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

4. Pemantauan dan Audit Mutu Internal, meliputi audit kepatuhan yang secara internal
dilakukan oleh tingkat politeknik dan tingkat jurusan untuk unit -unit di bawahnya
dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.

5. Evaluasi Diri, dilakukan oleh unit pelaksana akademik fiurusan/bagian dan program
studi).

6. Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan, didasarkan pada temuan
hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.

7. Implementasi program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan
(Continuous Quality Improvement) di semta jenjang unit pelaksanaan akademik.

Tahap pemantauan dan evaluasi pencapaian standar yaitu melalui pelaksanaan audit mutu
internal. Audit mutu intemal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan
program dan kegiatan di PNL berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar,
dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Beberapa hal yang perlu
diperhatikan pada audit intemal dalam rangka implementasi SPMI adalah sebagai berikut :

l. Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik Audit
Intemal Mutu Akademik (AIMA) dan Evaluasi Mutu Intemal (EMI) merupakan audit
yang wajib dilaksanakan pada semua program studi, jurusan.

2. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, minimal satu
tahun sekali.

3. Khusus AIMA dan EMI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam semester oleh
Unit Penjaminan Mutu PNL.

4. Cakupan Audit Internal Mutu Akademik ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya
dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.

5. Jurusan dapat mengajukan permohonan audit mutu intemal kepada pemimpin PNL
apabila diperlukan.

6. PNL harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu
tahun.

7. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit
atas koordinasi Unit Penjaminan Mutu atau Cugus Kendali Mutu di tingkat jurusan.

8. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor yang diterbitkan oleh
Lembaga Sertifikat AtMA.

9. Hasil dan rekomendasi audit intemal mutu harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit
kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit
kerja pada jenjang di atasnya.

10. Laporan audit intemal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta
pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.

11. Politeknik, Jurusan/Program Studi, dan pemimpin Pusat Penelitian dan Pengabdian
Kepada masyarakat perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan
hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola
program studTjurusaq dosen dan senat politeknik/juruvn.

12. Mekanisme rincian pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Operasional
Prosedur Audit Internal Mutu.



Hasil audit internal mutu dapat berupa :

1. Pelaksanaan standar mencapai standar dikti yang telah ditetapkan
2. Pelaksanaan standar melampaui standar dikti yang telah ditetapkan
3. Pelaksanaan standar belum mencapai standar dikti yang telah ditetapkan
4. Pelaksanaan standar menyimpang standar dikti yang telah ditetapkan

Selanjutnya PNL harus melakukan tindakan pengendalian Standar Mutu/SPMI berdasarkan
hasil audit intemal mutu yang dilakukan oleh tim AIMA.

3-4. Manual Pengendalian Standar SPMI PNL

Pengendalian standar dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan
kegiatan di PNL berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang
disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah
ditetapkan dalam Penyrsunan dan Penetapan Standar. Selanjutnya untuk mengendalikan
standar maka semua unit yang ada di lingkungan PNL perlu menetapkan secara sah standar-
standar yang d iberlakukan.

Pada tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap yang penting
menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi
kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan
evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan.

Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu hal yaitu:

a) Evaluasi Diri;
b) Upaya perbaikan,
c) Audit Mutul
d) Solusi dan Hasil Perbaikan serta
e) Peningkatan Standar.

Kelima hal ini bersifat siklus (Gambar 3.2) dan dilakukan secara berkesinambungan dan
konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan
peningkatan berkelanjutan) seperti disajikan pada Gambar 3.4 dibawah ini.
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Gambar 3.2 Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu

3.5. Manual Peningkatan Standar SPMI PNL

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus yang terdiri dari 7(tujuh) tahapan
yaitu:
1. Penetapan Standar Mutu, berupa dokumen mutu tingkat PNL, bagian/pusat/unit, jurusan

dan program studi;
2. Pelaksanaan, yang beraxti telah memiliki organisasi dan prosedur pelaksanaan pada

tingkat tingkat PNL, bagiar/pusat/unit, jurusan dan program studi;. Termasuk di
dalamnya adalah sumber daya manusia untuk melaksanakan;

3. Monitoring, yang dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait;
4. Evaluasi Diri secara sistematis dan berkal4 dilakukan oleh unit pelaksana akademik

(bagian/pusaVunit, jurusan dan program studi);
5. Audit Intemal, adalah audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat PNL,

jurusan untuk unit-unit di bawabnya;
Rumusan Koreksi didasarkan pada temuan hasil kegiatan Audit Mutu Akademik Internal
Peningkatan Mutu Berkelanjutan (Continuous Quality Improvement) di semua jenjang
unit pelaksanaan akademik.

6.
7.
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Gambar 3.3 Penerapan Satu Siklus Sistem Penjaminan Mutu

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada
dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (continuous
improvement) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (sustainable quality).
Penerapan prnsip continuous improvement melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip
sustainable quality dil*sanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu seperti
diperlihatkan pada Gambar 3.2. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan
Kaizen Qrcrbakan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Berdasarkan Gambar 3.3,
konsep peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang

berulangkali dan juga berkelanjutan (Gambar 3.4).

PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan)

akan menghasilkan kaizen alau continuous quolity improvement mutu
Pendidikan Tinggi di PerBUruan Tinggi.

Quolity litst

Stakeholder - in

The next prccess is our
stdkeholder

Speok with doto

Upstreom mandgement

PPEPP

Gambar 3.4 Peningkatan Standar di setiap sildus



Sikap Mental Penyelenggaraan SPMI antara lain :

l. QualityJirct
Semua pikiran dan tindakan pengelola Perguruan Tinggi di PNL harus memrioritaskan
mutu.

2. Stakeholders-in
Semua pikiran dan tindakan pengelola Perguruan Tinggi di PNL harus ditujukan pada
kepuasan para pemangku kepentingan (intemal dan ekstemal).

3. The n*t process is our stakeholder
Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada PNL harus
menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai
pemangku kepentingan yang haxus dipuaskan.

4. Speak with data
Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada PNL harus
didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa.

5. Upstream managemenl
Setiap pengambilan keputusan&ebijakan dalam proses pendidikan pada PNL harus
dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.
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BAB 4
CAKUPAN MANUAL MUTU/SPMI PNL

4.1. Delinisi

l Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan
tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan
Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk
meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

3. Sistem Penjaminan Mutu Intemal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan
sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom
untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara
berencana dan berkelanj utan.

4. S istem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan
penilaian melalui akeditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu
program studi dan perguruan tinggi

5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan
tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar
Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar
Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

7. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah
standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang
menyelenggaxakan pendidikan tinggi

9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT,
adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan
akreditasi perguruan tinggi secma mandiri.

10. Kebijakan : pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari
institusi tentang sesuatu hal;

I l. Kebijakan SPMI : pemikian, sikap, pandangan politeknik mengenai SPMI yang berlaku
di politekaik;

12. Manual SPMI : dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana
menialankan atau me laksanakan SPMI;
Standar SPMI : dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukura4 spesifikasi, mengenai
sesuatu yang harus dicapai / dipenuhi;
Standar Operasional Prosedw (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk
mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis
dan koheren.
Formulir (Borang) : Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam
kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional
Prosedur (SOP).

16. Monitoring : Tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan
pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan
berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang
telah ditetapkan.

13.

14.

15.
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t7.

18.

Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam politeknik secara periodik untuk memeriks4
menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk
mengetahui kelemahan dan kekurangannya;
Audit SPNfl: kegiatan rutin setiap akhh tahun akademik yang dilakukan oleh auditor
internal politeknik untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah
seluruh standar SPMI telah dicapaildipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan
politeknik
Benchmarking : Upaya pembandingan standar, baik antar intemal organisasi maupun
dengan standar ekstemal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.

4.2- Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual

Tim Unit Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan
Politeknik Negeri Lhokseumawe dan semua unit, tenaga pendidik , tenaga kependidikan
sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahlian.

4.3. Cakupan Penjamin Mutu/SPMI

Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata
Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi
yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup
penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah: (1). Tata Pamong (go vernance); (2).
pengelolaan, (3). SDM (dosen dan tenaga kependidikan), (4). prasarana dan sarana, (5).
pembiayaan. Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada
peningkatan mutu dan kepatuhan pada standar-standar yang telah ditetapkan merupakan
kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup
yang mengarah pada pencapaian keunggulan PNL.

Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Politeknik Negeri Lhokseumawe
terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan terrnasuk administrasi.
Implementasi sistem penjaminan mutu ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar
Mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di PNL mengikuti tahapan dalam kerangka
kerja yang disajikan pada Gambar 3.2. Fokus dan prioritas implementasi S istem Penjaminan
Mutu PNL bidang Akademik, yaitu dalam hal pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma
Perguruan Tinggi. Namun demikian, sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan
administrasi tetap dianggap penting mengingat aspek ini berperan penting untuk
mewujudkan Good Governance sebagai prasyarat untuk penyelenggaraan Tri Dharma
Perguruan Tinggi yang berkualitas.

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI Politeknik Negeri Lhokseumawe yang disajikan
pada Gambar 3.1 perlu dirancang, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan
ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP.
Berdasarkan model PPEPP ini Politeknik Negeri Lhokseumawe akan menetapkan terlebih
dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat.
Selanjufity4 terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu
dimonitor secara berkal4 dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara
berkelanjutan.

19.



l"l*:"yl SPMI dengan model manajemen ppEpp mengharuskan setiap unit di
Politeknik bersikap terbuk4 kooperati{, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim
auditor intemal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit sfMI. Audit yang
dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit
dan politeknik, untuk kemudian diambil tindakan tertentu birdasarkan hasil temuan da.,
rekomendasi dari tirn auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan
pendidikan tinggi pada politeknik terjamin mutunya, dan bahwa sltvl poiitet<nit p-u-n jugu
selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat air"r"iti.
perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SpMl'dengan basis
model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam politeknik untuk
mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BiN- pr atauoun
lembaga akreditasi lainnya yang kredibel.
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5.1. Isi Form Manual Mutu
Dokumen ini merupakan dokumen yang berisi manual prosedur yang distandarkan, secara
keseluruhan manual prosedur-prosedur tersebut membentuk satu kesafuan proses. Adapun
informasi yang dimuat dalam dokumen Manual Mutu antara lain sebagai birikut :

BAB 5
URAIAN DAN PRINSIP PELAKSANAAN

berisi lambang/logo PNL dan Kop/kata POLITEKNIK NEGERI
LHOKSEUMAWE;
ditulis Manual Mutu (MM);
nama manual mutu yang diimplementasikan;
Standax Mutu PNL yang akan dicapai;
nomor manual mutu yang diumplementasikan sebagai identifikasi;
nomor revisi dokumen;
tanggal effektif diberlakukan MM dibuat;
jumlah Halaman MM yang dibuat
di tulis visi dan misi PNL
tujuan penulisan manualr pelaksanaan kegiatan tersebut
luas lingkup manual mutu dalam kegiatan tersebut
berisi definisi atau istilah sebagai dasax pemahaman persamrum
persepsi dan ukuran standar yang digunakan
menjelaskan langkah-langkah kegiatan secara terinci dan
sistematis dari manual yang distandarkan.
Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan menjalankan
manual mufu

: memberikan penjelasan mengenai kemungkinan-kemungkinan
yang terjadi ketika manual dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

: peraturan maupun perundang-undangan yang mendasari prosedur
ini dibuat;

l. Logo & Kop PNL

Nama dokumen
Judul dokumen
Standar
No. Dokumen
Revisi
Tanggal Eff
Jlh Hal
Visi dan Misi
Tujuan
Luas Lingkup
Istilah dan defrnisi

13. Prosedur

14. Pihak yang terlibat :

15. Catatan

16. Referensi

5.2. Prosedur / Blok Diagram

Prosedur blok diagram menggambarkan sebuah algoritma yang terstruktur dan mudah
dipahami oleh orang lain. Blok diagram ini akan menunjukkan alur di dalam program secara
logis yang dibutuhkan sebagai alat komunikasi dan dokumentasi. Blok diagram
digambarkan dengan orientasi dari atas ke bawah. Setiap kegiatan dalam diagram alir
dinyatakan secara eksplisit. Blok diagram menggunakan penghubung (Connector) dengan
label untuk menunjukkan keterhubungan antar path terputus/ter?otong: misalnya ganti
halaman.
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Berikut ini ada beberapa simbol-simbol blok diagram yang digunakan dalam prosedur mutu
sebagai berikut :

(t,

t-t
\,

Proses Penghubung
dalam satu
halaman

Penghubung beda
halaman

Alur/penghubung

5.3. Nomor Dokumen/Kodefikasi Manual Mutu
Nomor dokumen / kodefikasi dicantumkan pada cover dokumen, lembar pengesahan
dokumen. Pembuatan nomor dokumen berdasarkan nama./judul dokumen. Untuk setiap judul
dokumen, dimulai dari nomor 1 dengan menggunakan dua digit (contoh 01, 02, 0i dsO.
Pembuatan nomor dokumen, mengacu pada contoh sebagai berikut :

No. Dok : AIB/C-XXNY-ZZZ

Keterangan :

A : Singkatan dari judul dokumen.: Singkatan tingkatan/aras selaku pembuat dokumen.
= Singkatan UniVJurusan/Progdi selaku pembuat dokumen.

XX : Nomor dokumen
YY = Kode standar
ZZZ = 5o-ot *ur.

5.4. Prinsip Pelaksanaan Manual Mutu
Pelaksanaan MM harus memenuhi prinsip sebagai berikut:

l. Konsisten
MM harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapa pun dan dalam
kondisi apa pun oleh seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan pNL.
Komitmen
MM harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dari seluruh jajaran organisasi,
dari level yang paling rendah sampai yang tertinggi
Perbaikan berke lanj utan
Pelaksanaan MM harus terbuka terhadap segala penyempurnaan untuk memperoleh
prosedur yang benar-benar efisien dan efektif.
Mengikat
MM harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur
standar yang telah ditetapkan
Seluruh unsur memiliki peran penting
Seluruh pegawai berperan dalam setiap manual prosedur yang distandarkan. Jika ada
pegawai yang tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka akan mengganggu
keseluruhan proses, yang akhirnyajuga berdampak pada proses penerapan mutu di pNL

B
C

2.

3.

5.
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6. Didokumentasikan dengan baik
Seluruh manual prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan denean baik.
sehingga dapat selalu dijadikan referensi.
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Dalam mengimplementasikannya maka dibuatlah suatu Manual Mutu pNL disusun
berdasarkan urutan Standar Mutu PNL. Standar mutu ditetapkan oleh pNL dengan
berpedoman pada uU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (SpN) iab
IX Pasal 35 dan PP No 19 tahun 2005 tentang sNp serta permesristek nikti No. ++ tahun
2015. Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Intemal pNL mencakup komponen-
komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan p"niidik-
tinggi yang bermutu. Komponen yang tercakup dalam standar mutu untuk menerapkan
Sistem Penjaminan Mutu Intemal di PNL adalah: Standar Nasional pendidikan ringgi 1sN
Dikti) dan standar Lain {Pendidikan Tinggi (standar Dikti). Komponen-komponen yang
diterapkan untuk penyusunan Manual Mutu PNL yang tercakup dalam standairnrtu pttl
adalah:

6.1 standar Nasional Pendidikan Tinggi (sN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma
perguruan tinggi. SNPT terdiri atas:

a. Standar Nasional Pendidikan, Berdasarkan Permenristek Dikti No. 44 Tahun
2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNpT) ada Delapan macam
standar pendidikan minimal waj ib, yaitu:

l).

BAB 6
MANUAL MUTU DALAM IMPELENTASI SPMI

standar

Kode Dokumen Judul Dokumen
MM?NL/UPM4Z0l{l Manual Penetapan standar kompetensi lulusan
MM?NUT'PM{?0I42 Manual Pelaksanaan slandar kompaemi lulusan
MN4/PNIJUPM4ZOI43 lvlanq4 Evaluasi standar kompetensi lulusan
MM/PNI./UPM4ZO I -04 Manual Pengendalian standax kompetensi luluan
MM/PNI.,T]PM42JOI-05 Manual Peningkatan standar komDetensi lulusan

2). standar isi pembelaiar

Kode Dokumen Judul Dokumen
MM/PNTAIPM4ZM{1 Manual Penetapan standar isi pembelaiaran
MM/?NUUPM-O2/O2{2 Manual Pelaksanaan standar isi oembelaiaran
MM/PNUUPM-OZO2{3 Manual Evaluasi slandar isi pembelaiaran
MM/PNIA'PM4ZO244 Manual Pengendalian standar isi pembelaiaran
MM/PNUUPM4ZU-05 Marual Peningkatan $andar isi pembelaiaran

3). standar

Kode Dokumen Judul Dokumen
MIVI/PNUTJPM4ZO3{I Manual Penetapan sandar proses pembelajaran
MM/PNI,/UPM4ZO342 Manual Pelaksanaan standar proses pembelalaran
MM,iPNI"/UPM420343 Manual Evaluasi sandar proses pembelaiaran
MM/PNUUPM4ZO344 Manual Pengendalian standar proses pembelaiaran
MI\4/PNI/UPM4ZO3-05 Manual Peningkatan standar penilaian pembelaiaraa
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Judul Dokumen

standar dosen

6).

7).

8).

dan

lolaan

dan

Kode Dokumen Judul Dokumen
MM/PNUUPM-OZO54I Manual Pelal<lanaan standar dosen dan tenaga kependidikan
MI!4/PNI-/UPM4Z05-02 Manual Evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan
MM,IPNUUPM{Z0543 Manual Pengendalian standar dosen dan tenaga kepinOidikan
MM?NI,/UPM4ZO544 Manual Peningkatan standqr dosen dan tenaga kependidikan
MMfNI,/UPM{20545 Manual Pelaksanqan standar dosen dan tenaga kependldikan

sarana

Kode Dokumen Judul Dokumen
MM/PNUUPM{ZO64I Manual Penetapan sarana dan prasarana pembelaiaran
MM/PNIA'PM4ZO6O2 Malual Pelaksanaaq sarana dan prasarana pembelajaran
MM/PNI,/IJPM{Z06{3 Manual Evaluasi saranq dan prasarana pembelajaran
MIWPNT-,UPM{2y0fl4 Manual Pengendalian sarana dan prasarana pembelaiaran
MM/PNIIIPM{Z06.05 Manual Peningkqtan sarana dan prasarana pembelajaran

aran: dan

Kode Dokumen Judul Dokumen
MM/PNIAJPM{ZO74I Manual Penetapan standar pengelolaan pembelaiaran
MM/PNI/UPM4ZO7{2 Manual Pel4lanaan standar pengelolaan pembelajaran
MM/?NI-/UPM{2/07{3 Manual Evaluasi standar pengelolaaq pembelajaran
MM/PNI-/UPM4ZO7.O4 Maq!.ul Pengendalian standar pengelolaan pembelaiaran
MM,IPNUI'PM42/O7{5 Manual Peni gkatan standar pengelolaan pembelajaran

Kode Dokumen Judul Dokumen
MM/?NUTJPM{ZO84I Manual Pgnetapan standar pembiayaan pembelajaran
MMfNUUPM{ZO8{2 Manual Pelaksanaan standar pembiayaan pembelaiaran
MM/"NUL'PM.OZO8{3 Manual Evaluasi standar pembiayaan pembelaiaran
MM/PNUUPM{Z0844 Manual Pengeqdalian slandar pembiayaan pembelajaran
MtwPNUnPM{zo8-0s Manual Peningkataa standar pembiayaan pembelaiaran
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Standar Nasional Penelitian, Berdasarkan permenristek No. 44 Tahun 2015
Tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNpr) ada Delapan macam standar
nasional penelitian minimal wajib, yaitu:

9). standar hasil

Kode Dokumen Judul Dokumen
MM/PNI./UPM{ZO9{I Manual Penetapan standar hasil penel ian
MM/PNIruPM4ZO9{2 Manual Pelaksanaan standar hasi! penelitian
MM/PNUUPM4ZO9{3 Manual Evaluasi standq hasil penelitian
MMTPNL/IIPM4Z0944 Manual Pengendalian standar haril pe*liti'-
MM,iPNUUPM-O2/O9{5 Manual Peningkatan slandar hasil penelitian

10). standar lsl

Kode Dokumen Judul Dokumen
MM/PNULIPM4ZI04I Manual Penetapan standar isi penelitian
MM/PNI./UPM{21042 Manual Pelaksanaan standar isi penelitian
MI\4?NUUPM4ZIO43 Manual Evaluasi standar isi oenelitial
MIWPNUI'PM{ZIO{4 Manual Pengendalian stanliar isi penelitian
M]WPNI./LIPM{ZIO45 Manual Peningkatan standar isi penelit ian

1l). standar

Kode Dokumen Judul Dokumen
MM/PNUUPM.OZI I4I Manual Penetapan stardar proses penelitian
MM/PNI-/IJPM42yI I {2 Manual Pelaksanaan standqr proses penelitian
MM/"NUUPM4ZII{3 Manual Evaluasi standar proses penelitian
MM/PNUUPM4ZII44 Manual Pengendalian slandar proses penelitian
MM/PNI-/[r?M42/ I l-05 Marual Peningkatan standar proses penelitian

standar

Kode Dokumen Judul Dokumen
MIWPNUUPM.OZI24I Manual Penetalan standar penilaian penelir ian
MM/PNI/UPM4ZI2{2 Manual Pelaklqnaan standar penilaian penelit ian
MM/PNI,/UPM{Z12-03 Manual Evaluasi srandar penilaian penelitian
MIV'/PNUUPM4ZI2-04 Manu4l Pengendalian standar penilaian penelitian
MM/PNIIJPM4'Y1245 Manual Peningkatan standar penilaian penelitian

13). standar

Kode Dokumen Judul Dokumen
MM/?Nr-,UPM4Zl341 MarualTenetapan standar peneliti
MMiPNI,/UPM4?I3.02 Manual Pelaksaaaan standax Deneliti
MM,PNI/UPM{2/I343 Manual Evaluasi standar neneliti
MM/PNI-/['PM{21344 Manlal Pengendalian standar peneliti
MMPNI,/UPM4ZI3{5 Manual Peningkatan standar peneliti

12).
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l4). standar dan

l5). lolaan litian: dan

l6). standar

sarana

Kode Dokumen Judul Dokumen
vranual reneupan standar sa.rana dan prasarana pcnelil ian

MM/PNUTJPM.OZI44I
MM/PNI/LPM-071447 Manual Pelaksanaan sranrlar sararB Ci-iffiaiiJlr j En
MN,I/PNI/UPM4?/I4.0' Manual Evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian-
MM4NUIIPM42/ I4-O4 Manual Pengendal iar srandar st;t dan;ra;una p;nel ir ian
MM,/PNT/UPM-OZI4-O5 Manual Peningkatan srandar sarana dan pffiEnelitian

Kode Dokumen Judul Dokumen
\4anuat Penelapan standar pengelolaan penel it ian

MMiPNl-,{-rPM-02/1 5-0 1

MM,/PNUUPM-OZI542 Manual Pelaksanaan st andar pengi lo lq4 n pe ne l ir ia n
MMPNI,'t'PM4?/15-03 Manual Evaluasi standar pengelolaqn penelirian
MM/PNI,/UPM.OZ1544 wlanuat fenqendallanv
Mtvt"NL/uPM4Zl5-04 Manual Peningkaran sr,rndar pengelo laary6llit ifi

dan oembia litian

Kode Dokumen Judul Dokumen
MIWPNUTIPM-O?I6{I Manual Penetapan standar pendana.an iiJiiilEffi-

penelit ian
Manual Pelaksanaan sanAar penaanaan Oin pemUlavaan
penelit ian

MM/PNUUPM-OZI6{2

MM/PNI,UPM-O2/I643
n

MM/PNI/TJPM4Z16-04 Mamral Pengendalian stanaar pend;naan dan pe;biataan
penentlan

Manual Peningkatan tt*dur p"n-uniin dfiffibioy*i-
Denelitian

MM/?NI/UPM4Z16-05
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Standar_Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, Berdasarkan permenristek
No- 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional peniidikan Tinggi (SNpT) ada
Delapan macam standar nasional pengabdian minimal waiib. vaitu: 

-

l8). standar isi

Kode Dokumen Judul Dokumen
MM,IPNUUPM{ZI84I Manual Penelapan srandar isi peng;Eian k.p ;;;)-"k?r
MM/PNUIJ'PM4ZI8{2 Manual Pelaksanaan standarGi pengiEEnEpaddffiGakii
MM/PNUUPM-0ZI8-03 Manual Evaluasi sandar isi peniqldEnTdiGTEFfiii
MIVI/PNULPM4ZI8-04 Man ual P* gendalian stand@
MMiPNI,/UPM{2/I845 Manual Peningkatan Sandar isi pengabdian kepada masyarakar

l9). standar

20). standar

Judul Dokumen

Manual Pelaksanaan stanO- tras-i peng"Udi-Tepaaa

Manual Pengendalian standar hasil pengaME; kepada

Manual Peningkatan standar has-l p€ng;fr ianT<ep;A

Kode Dokumen Judul Dokumen
Mlvl/PNl lPM4Zl94l Manual Pen€tapan statrdar proses p"t gaEian k"pi?i

masyarakat
MM/?NLuPM4ZI942 Manual Pelaksanaan slandar proses pengaUdian kepada

masyarakal
MM/PNLUPM{ZI9{3 Manual Evaluasi srandar proses pengabdEnTdadiGsyarlar
MM,IPNUT]PM{ZI9{4 Manual Pengendalian standar proses pengabdian k"padu

masyarakat
MM?NI./TJPM4?yI9.O5 Manua.l Peningkatan sanAar pmG-pengabdian kepaOa

masyarakat

,EI]

Kode Dokumen Judul Dokumen
MM/PNUUPM422O{I Manual Penetapan slandar penilaian pengabdian kepffi

masyarakat
MM/PNIAIPM-oz042 Manual Pelaksanaan sandar penitaian pengabdian kepada

masyar:u@t
MM/PNULTPM{2N O{3 Manual Evaluasi standar penilaian pengtbdian k€pada

rnasyamkat
MM,?NUUPM.O2N 044 Manual Pengendalian sanaar penGian penliFianl$aaa

masvaxakat
MM/PNI./IJPM42r2O45 Manual Peningkatan standar penilaian pengaMian kepada

masyarakat
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2I), standar pelaksana

22). stmdar dan

24). standar

23).

Kode Dokumen Judul Dokumen
MM/PNUTJPM{2N I{I rvranuar ieneBpan $andar pelaksana pengaMian kepada

masyarakat

maslara.kat
Manual Evaluasi s-oar pi@
masyarakat

-

MM/PNI,'[IPM42I42

MIWPNL'UPM42/z1-0t

M\4/PNT-/LIPM{2I44 rvr4lluu reng€noalran standar pelaksana pengabdian kepada
masvaraKat
rvanuat Fentngi(atan slandar pelaksana pengabdian kepada
masvarakat

MM/PNUL?M{2/2I{5

sarana

Kode Dokumen Judul Dokumen
MM/PNIJTJPM{2z24I Manual Penetapan stanaar sutana aan prasarana pe"gaUAian

kepada masyarakat
lr,NVPNUUPMJJ2/2242 Manual Pelaksanaan stanaar sarana aan p.asarana pengabdian

kepada masyarakal
MM/PNI,,'IIPM42N243 rvanual bvaluast slandar sarana dan prasarana pengabdian

kepada masyarakat
MM?NIAJPM422-04 ManualPengendaliansandarsaranidanJEifi lifu audian--

kepada masrarakal_i:--rr;=---:-.-.'------:_

Manual Peningkatan sand* s--a d-]r ianulengu-6diun-
kepada masyarakat

MM/?NI/UPM{22-05

laan arakat: dan

Kode Dokumen Judul Dokumen
MM/?NL/UPM{2/23-01 Manual Penetapan srandar petrgelolaanl@fuid-kepfii

masvarakat
MM/PNUT'PM4Z2342 Manual Pelaksanaaa r-tand* p"ngelolan pengmian- kepm

mas)ffakat
MM/PNl-,trPM{223-03 Manual Evaluasi stanaar peng"lotaan pengubOiiiT$iJu

masvaraKat
MMIPNL/UPM{2|2 344 Maaual Pengendalian standar pengelolaan pengMian kepada

miuyaral(at
MM/PNI,{IPM{22 345 Manual Peningkaran standar pendloT;;n pengttdia; kepada

masYarakat

dan

Kode Dokumen Judul Dokumen
MIvI/PNI/JPM4Z4{l Manual Penetapan standar pendanaan dan pernbE@

pengabdian kepada masyarakat
\4J[TIPNI.jIJPMJD2442 Manual Pelaksanaan sandar pendanaan dan-fErnbiayaan

pengabdian kepada rnasyar4at
MM/PNUUPM{22,I-03 Manual Evaluasi standar penOanaan Oan pembEffi

pengabdian kepada nrasyarakat
MN'PNUUPM.O2N444 ManualPengendalianstandarlendanaanti!fi biayaan-

pengabd ian kepada rnasyarakat
MM?NI{IPM{22,I{5 Manual Peningkatan sandar pendanaan da" pimbiayu""

pe ngaMian kepada masyarakat
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6.2 Standar Lain/Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)
standax_ ini ditetapkan oreh Fotieknik Negeri Lhokseumawe, untuk menambah
sejumlah standar lain yang melampaui standar iinimal untuk kebutuhan atreaitasi, laitmelampaui secara kuantitatif maupun kualitatif, atas inisiatif p*g"*- -rirggi
(internally driven) yang dijabarkan dari visi pNL, sebagai berikut :

25). standar

27). standar mahasiswa dan alumni

Kode Dokumen Judul Dokumen
MIV'?NUUPM-O2N 7{. Manual Penerapan standar mahaiG*i di aluffi
MM,/PNIT'PM4Z27-02 Manual Pelaksanaan standar mahasiswa dan alumni
MM,?NI-/UPM{2N 743 Manual Evaluasi standar mahasiswidan alumni
MM/PNT/'IIPM42744 Manual Pengendalian standar mahasijii?aniumii
MM/PNUUPM4274' Manual Peningkatan standar mahasiswa dan-iiGnJ

28). standar suasana akademik

Kode Dokumen Judul Dokumen
MIWPNI-/I-'PM{2/28-0 I Manua.l Penetapan standar suasani ukaoern 

-
MM,1PNUUPM{22842 Manu,al Pelaksanaan standar suasana akademik
MM/PNI/T'PM42843 Manual Evaluasi standar suasani akadEfilk
MM/PNUT'PM{228{4 Manual Pengendalian standar suasana akademik
MM/PNIA]PM42D 845 Manual Peningkatan standar suasala akademiT

29). standar sistem informasi

Kode Dokumen Judul Dokumen
MM,1PNUUPM.O2I294I Manual Penelapan slandar siltim informasi
ly'J|.llPNLlnlil42/zg{2 Manual Pelaksanaan standar sisrem infonrrasi
MM,IPNUUPM.O2'9{3 Manual Evaluasi standar sistem informasi
MN,I/PNI rPM4229-M Manual Pengendalian slandar sistem inlormas-i
MM/PNUUPM-O2N 9{5 Vanual peningkatan sbnaar-isGm infgrmasi

uan dan sasaran

Kode Dokumen Judul Dokumen
MI\,f/PNULPM42,2541 rvranuar renenpan sbndar visi, mjsi. tquan dan sasaran
MM/PNI./UPM.O2I2542 Manual felaRsanaan Standar visi- misi r|tirren da.
MII{/PNUL]PM4212 5.0' Manual E"alu^i srundat uiffi

Jt 
tanual Pen gendal i an@

Iuanual Peningkaran sand@
MM/PNL{IPM{22544
MM,?NUTIPM{225{5

Judul Dokumen

MM/PNUT'PM42,2 642
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Judul Dokumen

MM/PNUUPM{Z3O{2

31). standar srstem mufti

Kode Dokumen Judul Dokumen
MM/PNUUPM{zR I4I Manual Penetapan standariistern penjfiG miiu-
MM/PNUTJPM-OZ3Ib- Manual Pelaksanaan standariisGm pgnjaminiud
MM/PNII]PM{23I43 Manual Evaluasi sl,andar sistem penjamtn Turu
MM,IPNUUPM.O?/3I44 Manual Pengendalian standariisremE[fi in mitu
MM/PNI-/LIPM{23I4' Marual Peningkatan srandar sGGmEnjifiinTutu

32). standar

Kode Dokumen Judul Dokumen
MM/PNUUPM{z3241 Manual Penetapan standar kedasam-
MM/PNL/UPM42/3242 Manual Pelaksanaan standar kerjasama
MM/PNI,tJPM{?/3243 Manual Evaluasi standar kerjasama
MIWPNTATPM42/32{4 Manual Pengendalian standar kerjasama
MM/PNUTIPM{I3245 Manual Peningkatan standar kerjasarna

Jenis Manual Muhr/sPMI yang perlu disusun oleh unit kerja disesuaikan dengan tugas dan
fungsinya masing-masing. Kriteria standar yang disusun liu*. ,u-u atau rebih tinlgi dari
:t-dg .y1lg ditetapkan 24(dua puluh empat) standard minimal sN DIKTI dan s(d;apan)
Standard Dikti yang ditetapkan oleh politeknik Negeri Lhokseumawe.
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BAB 7
STRUKTUR ORGANISASI PENJAMIN MUTU

7.1 Struktur Organisasi Unit penjaminan Mutu

unsur-unsur organisasi dan tata kelola unit penjaminan mutu di pNL terdiri atas Direktur
Politeknik Negeri Lhokseumawe dibantu oteh bnit penjaminan Mutu (UpM) u,u" auru.
ketentuan keputusan direktr1 \:. ?7: ?hy 2016 tentan"g organisasi dan tata icelola yang
telah disetujui oleh senat pNL. unit penjaminan Mutu beringgotakan: ketua, sekretaris, staf
administrasi dan perwakilan dari dosen yang ditunjuk oleh dGktur. unit l"n;a,ninun rvrutu(UPM) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan lsry niret<tur. Adapun tugis-tugu, v*gharus dilaksanakan oleh anggota Unit penjaminan Mutu adalah sebagai berifut : "
l. Mengembangkan sistem penjaminan Mutu Internal (spMI) secara keseluruhan di pNL,

^ termasuk penyusunan perangkat yang diperlukan daiam rangka pelaksanaannya.2. Membantu Direktur daram monitoring, evaruasi serta audit pelaksanaan spMI di
lingkungan PNL, dan melaporkan secara berkala pelaksanaan spMI kepada Direkt.r.

Untuk melaksanakan tugas di unit penjaminan mutu maka disusun struktur organisasi unit
penjamin mutu sesuai dengan bidangnya masing-masing sebagai berikut :

l. Bidang Sistem Penjamin Mutu Internal (spMI) bertanggungjawab dalam pelaksanaan
sistem penjamin mutu intemal di tingkat poriteknik, ;urusan aan program studi. Tim
sistem penjamin mutu intemal berperan dalam aktivitas sistem penjamin mutu internal
yang dilaksanakan secara periodik berdasarkan pedoman sistem ienjamin mutu internal.2. Bidang sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) bertanggungiawub dui;
pelaksanaan sistem penjamin mutu ekstemal di tingkat politekn <, jrirsi aan p.ogru,n
studi terutama. Tim sistem penjamin mutu ekstemal b".p".un seLagai tim akreaitasi,
dan pembukaan program studi baru, dalam aktivitasnya sistem perijamin mutu yang

- dilaksanakan secara periodik berdasarkan pedoman sistem penjamin mutu ekstemal.3. Bidang .monitoring dan evaluasi (Monev) bertanggungjawab melakukan aktivitas
Sorltorine dan evaluasi pada seluruh kegiatan unit potitetnit dan penerimaan hibah.
Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim monitoring evafuasi yang ditunjuk
melalui surat keputusan (SK) Direktur.

4- Bidang Audit Internal Mutu Akademik bertanggungiawab melakukan aktivitas audit
pada seluruh kegiatan unit politeknik sesuai dengan standar mutu yang sudah
ditetapkan. Kegiatan Audit dilakukan oleh tim audit birsertifikat AIMA ying iit""j"k
melalui surat keputusan (SK) Direktur.
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Adapun struktur organisasi Unit penjamin Mutu pNL adalah sebagai berikut :

Gambar 7.1. Struktur Organisasi Unit penjamin Mutu

Wrkil Direktur t, tt, lI, lV

Cqfus {9,nd..-ll lv!!r!u Jurusan/progrsm Studi

Ketua unit Penjaminan Mutu bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari-hari
pembinaannya dilakukan oleh wakil Direktur Bidang Akademik dan perencanaan.
Penjaminan Mutu PNL merupakan tanggung jawab se-tiap komponen yung uau fuitudirektur, jurusan, program studi serta unit-unit terkait. Secara ,^-" org#r*i
penyelenggara SPMI di Politeknik Negeri Lhokseumawe adalah:

l. Ditingkat Institusi Politeknik Negeri Lhokseumawe (pNL)
Sistem Penjaminan mutu ditingkat Institusi pNL dapat pengesahaan dari Senat
Politeknik Negeri Lhokseumawe, Direktur (pimpinan Institusi) pNL dan Ketua unit
Penjamin Mutu (UPM) PN_L, Sgnat pNL merupakan badan normative tertinggl yang
beranggotakan direktur, wakit direktur, ketua jurusan dan dosen wakil daril"unisan.
senat perwakilan jurusan mempunyai tugas dan tanggung jawab tertait peng;mbilan
kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan muiu oitingtat insrirusi'(plil). unit
Penjaminan Mutu merupakan unit yang dia.ngkat der[an keputur- dir"ktu,
beranggotakan para perwakilan, dari dosen yang mempunyai tirgas aan tanggung jawab
merumuskan kebijakan mutu PNL. Dalam melakukan tugasnya, upM dikoordinir olen
Wakil Direktur I (Bidang Akademik dan perencanaan)

2. Ditingkat Jurusan
Gugus Kendali Mutu di tingkat Jurusan terdiri atas ketua jurusan yang diangkat oleh
Direktur yang mempunyai tugas dan tanggung jawab meraksanakan ke6i.iakan'mutu di
Jurusan. Dalam melakukan tugasnya, Gugus Kendali Mutu dikoordinir oleh Ketua
Jurusan, Program Studi masing-masing dalam jajaran Jurusan. penjaminan mutu
ditingkat Jurusan dilakukan oleh Gugus Kendali 

-Mutu 
di Tingkat J-urusan. Ketua

J.uryryn dan Ketua Program Studi dalam lingkungan Jurusan darianggota perwakilan
dari dosen program studi.



Unit atau pejabat khusus
I. Penjaminan Mutu dilakukan oreh unit peraksana Teknis (Upr) penjaminan Mutu pNL2' Ketua Jurusan, Ketua program Studi, bertanggungiawab atas terbJnruknya o.!-iruri
- mutu (Gugus Kendali Mutu) dan terlaksananya pen]aminan mutu dimasing'- mas-;11s unft3. Pelaksana program yaitu Ketua Jurusan, letua prodi ;;i ;";;;;;;"f ;;",

tersusunnya spesifikasi program, pelaksanaan program dan tercapainla ,6na* rnutu
serta pengawasan mutu

4. Asesor intemal sebagai tim yang akan menilai kinerja unit terhadap target sasaran mutu5. Audil Intemal sebagai mitra unit penjaminan Mutu dalam merakukai audit terhadap
kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku baik intemar dan ekst.-ui 

--

7.2 Pelaksana Kegiatan Unit penjaminan Mutu

l{11 rytat<sanaan 
penyelenggaraan kegiatan unit penjaminan mutu di tingkat poriteknik,

Jurusa program studi agar pelaksanan pengembangan, penerapan dan evaruasi peningkatan
mutu di semua unit kerja dapat terlaksana maka dapat rihat bagin peraksana Kegiata; t;itPenjamin Mutu pada Struktur Organisasi pNL sebagai berikut :

SENAT

POLITEKNIK

Gambar 7.2. Pelaksana Kegiatan unit penjamin Mutu pada struktur organisasi pNL

Wakil Direktur t, [, t, tV
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A. Tingkat Politeknik
l' unsur-unsur organisasi penjaminan mutu di tingkat poriteknik terdiri atas Direktur

dibantu oleh_U.nit penjaminan Mutu 0rpM) atas d-asar ietentu* n*u-.ro*u, .*a*
^ mutu dan kebijakan mut,/akademik yang ditetapkan oleh senat poriteknik.
2. ?"".h:. menetapkan peraturan, t<aiaatr aan iolok ukur penyel"ngg*u* kegiatan

akademik secara umum.
3. P.engembangan, penerapandan evaluasi peningkatan mutu intemal di semua unit kerja,

Direktur dibantu oleh UpM.
+' 

JIP|{_b-ertanggung 
jawab kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dirakukan orehWakil Direktur Bidang Akademik dan perencanaan

t IIPM beranggotakan : Ketua, sekretaris, dan perwakilan dari dosen
9. UPM menyiapkan Audit Intemal Mutu Akademik (AIMA)
7 ' UPM dibentuk berdasarkan Surat Keputusan DirekLr dengan tugas untuk:l). Mengembangkan Sistem penjaminan Mutu Intemar lsrurfsecara keseluruhan di

Politeknik Negeri Lhokseumawe, termasuk penyusunan perangkat yang diperrukan
dalam rangka pelaksanaannya.

2). Membantu Direktur_ dalam monitoring, evaluasi serta audit pelaksanaan spMI di
lingkungan di politeknik Neged Lhokseumawe

3). Melaporkan secara berkala pelaksanaan SpMI kepada Direktur.
4). Tindak lanjut atas laporan audit tersebut (iermasuk permintaan tindakan

koreksi/PTK) dilakukan oleh Direktur untuk dilaksanakan oleh Ketua Jurusan.5). Setiap semester senat politeknik 
T"lgllmu Laporan Evaluasi Diri serta rafo.un

Audit Intemar Mutu Akademik dari UpM. Sinat politeknik ut* *"rpiu;*i
kedua laporan tersebut dan menentukan kebijakan dan peraturan t"* ai-tirgk"t

- politeknik untuk peningkatan mutu pendidikan.
8' Berkaitan dengan audit mutu, upM melaksanakan tugas Direkhrr untuk meraksanakan

Audit Intemal Mutu Akademik (AIMA) pada jurusin kegiatan ini dilakukan secara
berkala.

B. Tingkat Jurusan
I . Unsur organisasi jaminan mutu di tingkatjurusan terdiri atas ketua jurusan.

? Ketua Jurusan bertanggungiawab atas terjaminnya mutu di jurusan.
3- untuk mempersiapkan SpMI di tingkat jurusan, maka setiap jurusan membentuk Gugus
. Kendali Mutu (GKM) yang bersifat ad hoc dengan Surat Keputusan Direktur.4' Tugas GKM adalah membantu Jurusan dalam peningkatan mutu akademik, dimulai

dari:
a) penyusunan dokumen (Spesifikasi program Shrdi (Sp), Manual prosedur (Mp,,

Instruksi Kerja (IK) yang sesuai dengan Standar Mutu, Manuar Mutu/Akademik
dan Manual Prosedur di tingkat jurusan),

b) penyusunan Laporan Evaluasi Diri Jurusan berdasar Laporan Evaluasi Diri
Jurusan/program studi dan pDpr (pangkalan Data pendidikan Tinggi) program
Studi tiap semester,

- c) peningkatan mutu jurusan dan prodi berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi.5. GKM beranggotakan: Ketua jurusan, Ketua program Studi, para aor"n p"*utii_
program studi yang ditunjuk.

6' Ketuajurusan melakukan koordinasi tindaklanjut atas prK, membuat keputusan dalam
batas kewenangannya serta memobilisasi sum-berdaya di jurusan untuk melaksanaG
keputusan tersebut.
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7. Ketua Jurusan bertanggungjawab atas terlaksananya:l). Proses pembelajaran yang bermutu sesuai Sp;Mp, IK.
2). Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.
3). Evaluasi hasil proses pembelajaran.
4). Tindakan perbaikan proses pembelajaran.
5). Penyempumaan Sp, Mp, IK secara berkelanjutan.
6). Penelitian yang sesuai dengan kompetensi jurusan dan Manual Mutu penelitian.
7)' Pengabdian kepada masyarakat yang sesuaidengan kompetensi jurusan dan Manual

Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat.
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