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KAlA PENGANlAR

Dalam era global yang makin kompetitif, Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Pendidikan
Indonesia (UPI) menyadari sepenuhnya bahwa perguruan tinggl harus memberikan layanan
akademik yang bermutu kepada seluruh stakeholder baik internal maupun ekstemal. layanan
akademik yang bermutu tinggi harus dilandasi dengan sistem manajemen mutu akademik yang
baik. ISO 9001:2015 merupakan sistem manajemen mutu berstandar internasional yang dapat
diterapkan pada berbagai aspek termasuk layanan akademik di perguruan tinggi.

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 mendorong terselenggaranya layanan
akademik yang sehat, sehingga proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien, menghasilkan
lulusan yang kompeten serta dapat bersaing di tingkat internasional.

Puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, akhirnya dakumen Manual Mutu ISO9001:2015 untuk
layanan akademik di SPs'dapat diselesaikan dan implementasinya telah berlangsung sejak satu
tahun terakhir. Penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak, terutama
tim ISO SPs UP!. Hingga tahun 2018 sebanyak 33 prodi telah melaksanakan sistem penjaminan
mutu ini dengan konsisten. Manual Mutu ini harus dijadikan pedoman dan terus dikembangkan
oleh seluruh dosen, pengelola, karyawan dan mahasiswa di SPs UPI dalam menjalankan tugas
pakak dan fungsinya.

Setelah ISO 9001:2015 ini diberlakukan selama satu tahun di SPsUPI, perlu dilakukan beberapa
revisi baik untuk Manual Mutu, Prosedur Operasional Baku, maupun Formulir.

Bandung,17 Januar; 2017

Prof. H. Yaya 5. Kusumah, M.Sc., Ph.D.
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DISTRIBUSIPEMEGANG SALINAN DOKUMEN

No. Pemegang Dokumen Status No.
Dokumen Salinan

Master Dokumen Asli disimpan di Satuan
Asli AsliKendali Mutu SP, UPI

01 Direktur SPsUPI Terkendali 01
02 Wakil Direktur 1 SP, UPI Terkendali 02
03 Wakil Direktur 2 SP, UPI Terkendali 03
04 Kepala Baglan Tata Usaha SP, UPI Terkendali 04

05
Kepala Subbagian Akademlk dan

Terkendali OSKemahasiswaan

06
Kepala Subbagian Keuangan dan

Terkendali 06Kepegawaian

07
Kepaia Subbagian Umum dan

Terkendali 07Perlengkapan
08 Ketua Prodi Administrasi Pendidikan Terkendali 08

09
Ketua Prodi Bimbingan dan

Terkendali 09Konseling
10 Ketua Prodi Pend. Bahasa Indonesia Terkendali 10
11 Ketua Prod! Pend. IPA Terkendali 11
12 Ketua Prodi Pend. IPS Terkendali 12
13 Ketua Prodi IImu Manajemen Terkendali 13
14 Ketua Prodi Pend. Dasar Terkendali 14
15 Ketua Prodi Pend. Teknologi dan

Terkendali 15
Kejuruan

16 Ketua Prod! Pend. Sejarah Terkendali 16
17 Ketua Prodi Pend. Ekonomi Terkendali 17
18 Ketua Prodi Pend. Matematika Terkendali 18
19 Ketua Prodi Pend. Seni Terkendali 19
20 Ketua Prodi Pend. Khusus Terkendali 20
21 Ketua Prodi Pend. luar Sekolah Terkendali 21
22 Ketua Prodi Pengembangan

Terkendali
22

Kurikufum
23 Ketua Prodi Unguistik Terkendali 23
24 Ketua Prodi Pend. Fisika Terkendali 24
25 Ketua Prodi Pend. Kimia Terkendali 25
26 Ketua Prodi Pend. Biologi Terkendali 26
27 Ketua Prodi Pend. Geografi Terkendali 27
28 Ketua Prodi Pend. Olahraga Terkendali 28
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No. Pemegang Dokumen Status No.
Dokumen Salina"

29 Ketua Prodi Pend. Bahasa dan
Terkendali

29
Budaya Sunda

30 Ketua Prodi Pend. Anak Usia Dini Terkendali 30
31 Ketua Prodi Pend. Bahasa Jepang Terkendali 31
32 Ketua Prodi Pend. Umum Terkendalj 32
33 Ketua Prodi Psikologi Pendidlkan Terkendali 33
34 Ketua Prodi Pend. Bahsa Inggris Terkendali 34
35 Ketua Prodi Pend. Kewarganegaraan Terkendali 35
36 Ketua Prodi Pend. Bahasa Arab Terkendali 36
37 Ketua Prodi Pend. Bahasa Perancis Terkendali 37
3B Ketua Prodi IImu Pendidikan Agama

Terkendali 38
Islam

39 Ketua Prodi Pend. Sosiologi Terkendali 39
40 Ketua Prodi Pedagogik Terkendali 40

• Dlbuat • Oiperiksa. Oisetujui,
K,,", Sot,,"K'S" M,w, WakU Direktur Bidang akademik dan QKemahasiswaan,

:Ew.t;'MS;
P<of D;~;;!:"'rl'MSL

-
Prof. Yaya S.Kusumah, M.SC., Ph,D

Tanggal: 1 Mei 2018 Tanggal; 1 Mei 2018
Tanggal: 1 Mei 2018
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8. PENGENDALIANMANUALMUTU

Penerapan sistem manajemen mutu pada Sekolah Pascasarjana (SPs), mengacu kepada
persyaratan 5tandar Internasional ISO 9001:2015. Manual Mutu asli (master) disimpan oJeh
Pengendali Dokumen. Apabila ada salinan atau copy Manual Mutu yang dikendalikan, maka akan
diberi identitas OIKENDAUKAN. Sedangkan salinan atau copy Manual Mutu yang berstatus tidak
dikendalikan, apabila diperlukan, maka akan diberikan bagi pihak yang berkepentingan melalui
persetujuan Satuan Kendali Mutu (SKM), dimana salinan atau copy dokumen tersehut akan diberi
identitas TJDAK DIKENDAUKAN pada halaman pengesahan. Manual Mutu ini merupakan
dokumen internal SPsUPI, yang diperuntukkan sebagai panduan pen era pan sistem manajemen
mutu di lingkunganSPsUPI, dan berstatus dikendalikan.

Manual Mutu ini digunakan sebagai rujukan bagi level dokumen mutu di bawahnya dan untuk
keperluan pengendalian. dokumen-dokumen tersebut tidak dapat digandakan baik secara
keseluruhan maupun sehagian atau disebarluaskan dengan cara apapun tanpa persetujuan dari
Satuan Kendall Mutu (SKM). Pengaturan pengendallan leblh lelas dlatur dalam Prosedur
Pengendalian Dokumen.

c. PROFILSEKOLAHPASCASARJANAUPI

0.1. Tentang Sekolah Pascasarjana UPI

Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Pendidikan Indonesia (UP!) merupakan salah satu SPs
tertua di Indonesia yang memiliki komitmen kuat terhadap mutu. Sejarahnya bermula pada tahun
1968 dengan dlbukanya Lembaga Pendldikan Post Doktoral (LPPD) yang kemudlan berubah
menjadi Sekolah Pasca Sarjana (1977-1982), Fakultas Pascasar]ana (1983 -1990). Program
Pascasarjana (1991-2005), dan tahun 2006 kembali menjadi Sekalah Pascasarjana. 5Ps UPI
menyelenggarakan Program Magister Pendidikan dan Non-Pendidikan (52) serta Program Doktor
Pendldikan (S3).

Sepanjangperjalanannya, 5PsUPl dipimpin oleh:
1. Prof. Dr. Sikun Pribadi, M.A. (1968-1981)
2. Prof. Dr. Achmad Sanusi, S.H., M.PA. (1982-1992)
3. Prof. Dr. Moh. Djawad Dahlan (1993-1996)
4. Prof. Dr. Abdul Azis Wahab, M.A. (1996-2003)
S. Prof. Dr. Asmawi Zainul, M.Ed. (2003-2007)
6. Prof. Furqon, PhD. (2007 - Agustus 2010)
7. Prof. Fuad Abdul Hamled, MA., Ph.D. (Agustus 2010 - 2011)
8. Prof. Dr. Didi Suryadi, M.Ed (2011-2015)
9. Prof. H. Yaya S. Kusumah, M.Sc., Ph.D. (201S-sekarang)
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Program studi yang diselenggarakan dan ada pada lingkup Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:
2015 di 5Ps UPIdisajlkan pad a tabel1.1 berlkul.

Tabel1.1
Program Studi di SPs UPI

No 107.' '-.'~ ,'Program 5tudijKonsentrasi ~ Jenjang
1. Administrasi Pendidikan 52 dan 53
2. Bimbingan dan Konseling 52 dan 53
3. Pengembangan Kurikulum 52 dan 53
4. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 52 dan 53
5. Pendidikan IImu Pengetahuan Alam 52 dan 53
6. Pendidikan Bahasa Indonesia 52 dan 53
7. Pendidikan Teknologi dan Kejuruan 52 dan 53
8. Umu Manajemen 52 dan 53
9. Pendidikan Dasar 52 dan 53
10. Pendldikan 5elarah 52
11. Pendidikan Ekonomi 52 dan 53
12. Pendidikan Matematika 52 dan 53
13. PendJdikan Luar 5ekolah 52 dan 53
14. Pendidikan Khusus 52 dan 53
15. Unguistik 52 dan 53
16. Pendidikan Seni 52 dan 53
17. Pendidikan Fisika 52
18. Pendidikan Kimia 52
19. Pendidikan Biologi 52
20. Pendidikan Geografi 52 dan 53
21. Pendidikan Olahraga 52 dan 53
22. Ketua Prodi Pend. Bahasa dan Budaya Sunda 52
23. Ketua Prodi Pend. Anak Usia Dini 52
24. Ketua Prodi Pend. Bahasa Jepang 52
25. Ketua Prodi Pend. Umum 52 dan 53
26. Ketua Prodi Psikologi Pendidikan 52
27. Ketua Prodi Pend. Bahsa Inggris 52 dan 53
28. Ketua Prod! Pend. Kewarganegaraan 52 dan 53
29. Ketua ProdJ Pend. Bahasa Arab 52
30. Ketua Prodi Pend. Bahasa Perancis 52
3l. Ketua Prodi IImu Pendidikan Agama Islam 52
32. Ketua Prodi Pend. Sosiologi 52
33. Ketua Prodi Pedagogik 52
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0.2. 5truktur Organisasi

5truktur Qrganisasi SPs UPI dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2015 digambarkan pad a 5truktur Organ;sasi SPs UPI pada Gambar 1.1.

DIREKTL'R
~SPs

Wakil Onkhu"
Bma. AhdC'alik d:m
K••••olu.tiu. .•••••

Wakll Dlrrklur
Bid:mg Keu3..lIl!:m
dan Sum~rdlYI

~fu!!!!!!!
MlIIJl --------1,

i

0.3. Vis!dan Misi

1. Visi

Gambar 1.1. Struktur Organisasl Sekolah Pascasarjana UPI

Mendapat pengakuan yang Jebih luas di level internaslonal dalam Penyelenggaraan
Pendidikan Pascasarjana Bidang IImu Kependidikan dan Pendldikan Disiplin IImu, dan IImu
Lainnya Menuju Kepeloporan dan Keunggulan UPI Tahun 2020

2. Misi

1) Menyelenggarakan pendidikan program magister bagi lulusan program sarjana atau
sederajat untuk menghasilkan lulusan yang mampu mengamalkan dan mengembangkan
i1mu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah;

2} Menyelenggarakan program doktor bag! lulusan magister atau sederajat untuk
menghasilkan luJusan yang mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan
kontribusi kepada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi
melalui penalaran dan penelitian ilmiah;

3} Menyelenggaraan penelitian yang bermutu dan produktif yang berorientasi pada publikasi
i1miah nasional dan internasional;

8
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4) Menyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian yang dapat
memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat;

5) Memperluas jejaring dengan masyarakat i1miah nasianal dan internasional;
6) Menyelenggaraan manajemen yang mendukung terciptanya Jingkungan pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan bertaraf regional dan
global.

0.4. Komitmen Manajemen Puncak

Komitmen Manajemen Puncak untuk memberikan jaminan layanan yang berkualitas dan
konsisten terhadap perbaikan berkesinambungan, dilakukan dengan dilandasi prinsip
manajemen rnutu. Pengembangan layanan selalu berorientasi kepada tingkat produktivitas
dan efisiensl yang meningkat, serta pemenuhan persyaratan pelanggan, yang selanjutnya
dinyatakan dalam Kebijakan Mutu, dan diimplementasikan dalam Sasaran Mutu yang diukur
pada aktivitas di lingkungan SPsKebijakan mutu yang disusun merujuk kepada Visi dan Misi
SPs UPI.

Manajemen Puncak menerapkan sistem manajemen mutu berdasar Standar Internasional
ISO 9001:2015, dimana proses penerapan sistemnya secara global dituangkan dalam
Manual Mutu ini. Manual Mutu SPs UPI disusun dalam rangka penerapan Sistem
Manajemen Mutu (5MM) ISO 9001:2015 dalam manajemen SPs UP!. Fokus manual mutu
adalah seluruh unit kerja di SPs UP! yang berkaitan dengan proses belajar mengajar yang
meliputi perslapan perkuliahan, perkuliahan, serta penyelesaian studi dan wisuda
mahasiswa pada seluruh program pendidikan Strata 2 dan Strata 3 di lingkungan SPsUPI
seperti ditunjukkan pada Gambar 2.1.
Penerapan SMM ISO9001: 2015 ini dimaksudkan untuk menunjukkan kemampuan SPsUPI
secara konsisten menghasilkan produk jasa pendidikan, yaitu kompetensi yang ada dalam
dlri lulusan, yang memenuhi kebutuhan pelanggannya dan persyaratan hukum yang
berlaku, serta memberikan kepuasan kepada para pelanggan yaitu para mahasiswa selaku
peserta didik melalul penerapan sistem layanan yang efisien dan efektif dan peningkatan
proses yang berkelanjutan pada semua bagian terkait di SPsUP!.

;
0.5 Alamat SPs UPI

Kampus SPsUPl berlokasi di:
JI. Or. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154
Bandung Jawa Barat -Indonesia
Telepon: 022-2001197, 2002320
Faximile: 022-2005090
Homepage : http://sps.upi.edu
E-mail: pascasarjana@upi.edu.pascasarjanaupi@gmail.com
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Denah Kampus 5Ps UPI:

1. RUANG L1NGKUP

Ruang lingkup penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dilakukan pad a proses
"Penyediaan Pelayanan Pendidikan Magister dan Doktor di Sekolah Pascasarjana
Universitas Pendidikan Indonesia",

Alamat

.I
2. ACUAN NORMATIF

JI. Dr. 5etiabudhi No. 229 Bandung 40154
Bandung Jawa Barat -Indonesia

Referensi atau aeua" normatif yang digunakan dalam pen era pan persyaratan sistem
manajemen mutu mengacu kepada:

a. ISO9001:2015 - Quality Management Systems- Requirements.
b. ISO9000:2015 - Quality Management Systems - Fundamentals and Vocabulary.
c. ISO19011:2011 - Guidelines for Management System Auditing.
d. UU Nomar 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

10
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e. Undang-Undang Nomar 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomar 78, Tambahan lembaran Negara RepubHk
Indonesia Nomar 4301);

f. Undang-Undang Nomar 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lemharan Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomar 157, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Namar 4586);

g. Undang-Undang Nornar 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomar 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Namar 5336);

h. Peraturan Pemerintah Nomar 19 Tahun 2005 tentang Standar NasionaJ Pendidikan
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diu bah yang kedua kalinya dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Namar 5670);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan TInggi
dan Pengelolaan Perguruan TInggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 16, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan
Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan
lembaran Negara Nomor 5509);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan
Perguruan TInggi Negeri Badan Hukum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 210, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

I. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar
Nasional Pendidikan TInggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomar 769);

m. Peremenristekdikti Na 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tnggi (SNPT)
n. Ketetapan Majeiis Waii Amanat Namar 021rrAP/MWA UPI/2010 tentang Reneana

Strategis (RENSTRA)Universitas Pendidikan Indonesia 2011.2015;
a. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan

PeJaksanaan Peraturan Pemerintah Namar 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas
Perididikan Indonesia;

p. Keputusan Majelis wan Amanat Nomor 10/KEP/MWA UPI/2015 tentang Pemberhentian
Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010-2015 dan Pengangkatan Rektor
Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2015-2020;

q. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 7993/ H40/DT/2010 tentang
Penetapan Kode Program Pendidikan Prafesi Guru Dalam Jabatan dan Pra Jabatan di
Iingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

r. Peraturan Rektor Nomar 6489/UN40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Pendidikan Indonesia

s. Renstra UPI Tahun 2016-2020 dan Renstra SPsUPi Tahun 2016-2020

11
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t. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan UPI Tahun 2017

3. ISTILAH DAN DEFINISI

Definisi penggunaan istilah-isti/ah yang terkait dengan penerapan Sistem Manajemen Mutu
ISO 9001:2015 dalam Manual Mutu ini, mengacu kepada istilah dan definisi yang dinyatakan
dalam:

• ISO 9001:2015 - Quality Management Systems - Requirements
• ISO 9000:2015 - Quality iv7anagement Systems - Fundamentals and Vocabulary.
• Setlap prosedur terkalt yang menggunakan Istilah-Istllah tertentu dl dalam penerapannya

Dalam Manual Mutu ini, istilah-istilah serta definisi yang dipakai berkaitan dengan sistem
manajemen mutu adalah istilah dan definisi yang dimuat dalam ISO 9001: 2015. Definisi
dan istilah teknis yang terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan proses pendidikan di
SPs UPI didasarkan pada peraturan/perundang-undangan yang berlaku serta dijelaskan
dalam prosedur atau dokumen lain yang terkait.

4. KONTEKSORGANISASI

Manajemen Puncak telah meninjau dan menganalisis isu-isu internal dan eksternal yang
relevan termasuk kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan sebagai dasar untuk
menetapkan Iingkup pen erapan dan dokumentasi sistem manajemen mutu.

4.1. Pemahaman Organisasi dan Konteksnya
Pemahaman isu internal dan eksternal yang reIevan dengan tujuan dan arah strategis
SPsUPI, baik faktor positif maupun negatif.

Pemantauan dan evaluasi terhadap informasi yang berkaitan dengan isu internal dan
eksternal tersebut dilaksanakan oleh Ketua Satuan Kendali Mutu oleh Sekretaris SKM,
Ketua Prodi, dan Kepala Subbag Unit Pendukung yang terkait.

4.2. Pemahaman Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan
Identifikasi kebutuhan dan harapan dari pihak berkepentingan yang rei evan dengan
sistem manajemen mutu, diantaranya adalah: pelanggan, pegawai, masyarakat,
p~merintah, atau rekanan, dll.

Pemantauan dan evaluasi terhadap informasi yang berkaitan dengan kebutuhan dan
harapan pihak berkepentingan tersebut dilaksanakan oleh Satuan Kendali Mutu (SKM)
dibantu oleh Kaprodi dan Unit Pendukung terkait.

Konteks Sekolah Pascasarjana UPI tersebut di atas ditinjau secara periodik melalui
tinjauan manajemen dan diperbarui setiap terjadi perubahan kondisi atau situasinya.

4.3. Lingkup Sistem Manajemen Mutu
Berdasarkan analisis terhadap isu-isu
kebutL!han dan harapan pihak

internal dan eksternal yang rei evan termasuk
berkepentingan terse but di atas, serta
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mempertimbangkan karakteristik produk dan jasa yang disediakan, maka Manajemen
Puncak telah menetapkan lingkup sistem manajemen mutu seperti yang diuraikan pada
poin 1 di atas.

Manual Mutu ini mengikuti struktur ISO 9001:2015 untuk memudahkan Sekolah
Pascasarjana UPI dalam memahami pemenuhan persyaratan terhadap standar ISO
9001:2015.

4.4. Sistem ManaJemen Mutu dan Proses-Prosesnya
Sekolah Pascasarjana UPI telah menetapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
dalam rangka untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan perbaikan kinerja Sekolah
Pascasarjana UPI secara berkelanjutan.

Dengan komitmen penerapan sistem manajemen mutu, maka Sekolah Pascasarjana UP!.
telah mengatur persyaratan umum yang dfperlukan untuk penerapan sistem manajemen
mutu. Peneta pan, pendokumentasian, penerapan, dan pemeliharaan terhadap sistem
manajemen mutu, serta perbaikan efektifitas sistem ini secara terus menerus akan
senantiasa mengacu pada persyaratan Stand,u ISO9001:2015.

Persyaratan sistem manajemen mutu yang ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana UPI
meliputi penetapan dan penerapan informasi terdokumentasi, mencakup:

a. Manual Mutu;
b. Kebijakan Mutu;
c. Sasaran Mutu;
d. Rencana Kegiatan;
e. Dokumen panduan kerja meliputi : Prosedur (Prosedur Operasional Standar),

Instruksi Kerja, dan Formulir yang dibutuhkan untuk menjamln efektifitas
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap sistem serta proses
operasional yang dllaksanakan,

f. Rekaman, sebagai bukti hasil dari pelaksanaan proses.proses yang tercakup dalam
ruang lingkup sistem manajemen mutu dalam bentuk laporan, daftar, jadwal,

\ rencana kerja, dll.
"

Sekolah Pascasarjana UPl telah menetapkan proses yang diperlukan untuk sistem
manajemen mutu dan penerapannya di seluruh Sekolah Pascasarjana UPI, antara lain
mencakup:

a. Ada input yang dibutuhkan dan output yang diharapkan dari setiap proses;
b. Ada urutan dan interaksi proses.proses tersebut;
c. Ada kriteria, metode, termasuk pengukuran dan indikator kinerja terkait;
d. Ada sumber daya yang dibutuhkan dan memastikan ketersediannya;
e. Ada tanggungjawab dan wewenang untuk proses-proses tersebut;
f. Mengatasi risiko dan peluang sesuai persyaratan Klausul 6.1;
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g. Ada metode pemantauan dan pengukuran serta evaluasi proses-proses terse but;
h. Memperbaiki proses-proses dan sistem manajemen mutu.

Rangkaian proses utama dan proses pendukung diidentifikasi dan ditetapkan kriterianya
ke dalam dokumen sistem manajemen mutu Sekalah Pascasarjana UP/.

Sekolah Pascasarjana UPI menyediakan sumberdaya dan informasi yang cukup dalam
rangka menunjang terselenggaranya setiap kegiatan unit kerja untuk merealisasikan
rencana yang sudah disusun dan ditetapkan, dengan pengaturan sesuai dengan sistem
manajemen mutu.

Sekolah Pascasarjana UPI telah menetapkan proses bisnis dalam kaitannya dengan
sistem manajemen mutu yang diterapkan. Proses bisnis ini menggambarkan secara
umum kegiatan yang ada pada Sekolah Pascasarjana UPI, beserta aktivitas yang ada di
setiap bagian tersehut, hubungan dengan pelanggan dan huhungan dengan penyedia
eksternal.

Proses bisnis juga menggambarkan secara umum hubungan aktivitas Sekolah
Pascasarjana UPI, dengan klausul-klausul Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang
dipenuhi pada seluruh aktivitas Sekolah Pascasarjana UPI Peta Proses bisnis ini
digamharkan pada Lampiran Peta Proses Bisnis.

5. KEPEMIMPINAN

5.1. Kepemimpinan dan Komitmen Manajemen

5.1.1 Umum

Manajemen Puncak menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap sistem
manajemen mutu, dengan:

a. Mengambil akuntabilitas atas efektifitas sistem manajemen mutu;
b. Memastikan bahwa kebijakan mutu dan sasaran mutu ditetapkan dalam manajemen

mutu dan kompatibel dengan arah strategis dan konteks Sekolah Pascasarjana UPI;
c. Memastikan integrasi persyaratan sistem manajemen mutu ke dalam proses bisnis

Sekolah Pascasarjana UPI;
d. Mendorong penggunaan pendekatan proses dan pemikiran berbasis risiko;
e:
i
Memastikan bahwa sumher daya yang dibutuhkan untuk sistem manajemen mutu
tersedia;

f. Mengkomunikasikan pentingnya manajemen mutu yang efektif dan sesuai dengan
persyaratan sistem manajemen mutu;

g. Memastikan bahwa sistem manajemen mutu mencapai hasHyang diinginkan;
h. TerJibat, mengarahkan dan mendukung orang-orang untuk berkontribusi pada

keefektifan sistem manajemen mutu;
i. Mempromosikan perbaikan berkelanjutan;
j. Mendukung peran manajemen lainnya untuk menunjukkan kepemimpinan mereka

di area yang menjadi tanggung jawabnya.
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5.1.2 Fokus pada Pelanggan

Manajemen Puncak menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap fokus pada
pelanggan, dengan memastikan bahwa:

a. Persyaratan pelanggan, persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku ditetapkan,
dipahami dan secara konsisten dipenuhi;

b. Risiko dan peluang yang dapat mempengaruhi produk dan jasa, serta kemampuan
untuk meningkatkan kepuasan pelanggan ditentukan dan diatasi;

c. Fokus pada peningkatan kepuasan pelanggan tetap terpelihara.

Pemenuhan persyaratan fokus pada pelanggan dipenuhi melalui perbaikan efektifitas
pengembangan dan pen erapan sistem manajemen mutu, melalui :

a. Memperhatikan dan memantau kegiatan pelaksanaan produksi/jasa secaraperiodik
terhadap pemenuhan kesesualan persyaratan pelanggan, peraturan dan
perundangan yang berlaku serta kriteria yang diacu.

b. Selalu memantau informasi yang berkaitan dengan persepsl pelanggan dengan
menggunakan metode dan kriteria yang telah dltetapkan. Para Kepala Unit Kerja
selalu aktif melakukan komunikasl dengan pihak terkait untuk memantau
pemenuhan persyaratan pelanggan dalam rangka kegiatan produksl atau jasa di
Sekolah PascasarjanaUP!.

5.2. Kebijakan Mutu

Manajemen Puncaktelah menetapkan kebijakan rnutu dengan mempertimbangkan:

1) Kesesuaiandengan Visi Misi dan Strategi SekolahPascasarjanaUPI;
2) Kesesuaian dengan konteks Sekolah Pascasarjana UPI dan mendukung arah
strategisnya;

3) Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan dan meninjau sasaranmutu;
4) Mencakup komitmen untuk mernenuhi persyaratan yang berlaku;
5) Mencakup komitmen untuk peningkatan berkelanjutan.
6) Memastikan bahwa kebijakan rnutu tersebut dipahami, diterapkan, dan dipelihara
pada semua bagian di Sekolah PascasarjanaUPI;

7)1 Tersedia untuk pihak.pihak yang berkepentingarl dengan semestinya;
8) Melakukan penln)auan terhadap kebl)akan mutu agar selalu sesual.

Kebijakan mutu ditetapkan dan ditinjau oleh Manajemen Puncak melalui mekanisme
tlnjauan manajemen.

Kebijakan mutu yang ditetapkan aleh Manajemen Puncakditerangkan kepada seluruh
pegawai termasuk kepada pegawai baru disajikan pada Lampiran Kebijakan Mutu.

5.3. Peran, Tanggungjawab dan Wewenang
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Peran, tanggung jawab dan wewenang ditetapkan berdasarkan Struktur Organisasi
Sekolah Pascasarjana UPI seperti digambarkan dalam Lampiran Struktur Organisasi
Sekolah Pascasarjana UPI serta sesuai dengan Uraian Jabatan.

Manajemen Puncak telah menunjuk Satuan Kendali Mutu (SKM) untuk bertanggung
jawab dan berwewenang dalam hal:

a. Memastikan bahwa sistem manajemen mutu pada masing-masing Prodi dan Unit
Pendukung memenuhi persyaratan standar ini;

b. Memastikan bahwa setiap proses yang menjadi tanggungjawabnya menghasilkan
keluaran (output) yang diinginkan;

c. Melaporkan kinerja sistem manajemen mutu dan peluang pada masing~masing Unit
Kerja untuk perbaikan kepada Manajemen Puncak;

d. Memastikan promosi ten tang fokus pelanggan di Sekolah Pascasarjana UPI;
e. Memastikan integritas sistem manajemen mutu dipelihara dan dijaga ketika

perubahan terhadap sistem manajemen mutu direncanakan dan diimplementasikan.

Manajemen Puncak menetapkan peran, tanggungjawab dan wewenang kepada Satuan
Kendali Mutu (SKM), Wadir Akademik dan Kemahasiswaan, Wadir Bagian Keuangan dan
Sumber Daya, Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan, Kasubag Umum dan
Perlengkapan, Kasubag Keuangan dan SDM untuk memastikan semua kegiatan yang
berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan operasional guna
menjamin bahwa seluruh personil memiliki kompetensi dalam bidang yang menjadi
tanggung jawabnya. Uraian mengenai persyaratan jabatan, peran, tanggungjawab dan
wewenang ditetapkan pada Uraian Jabatan.

Peran, tanggung jawab dan wewenang dikomunikasikan kepada seluruh personil daJam
sekoJah Pascasarjana UPI sesuai dengan keterkaitannya terhadap fungsi dan aktivitas
masing~masing jabatan tersebut.

6. PERENCANAAN

6.1. nndakan Ditujukan pada Risiko dan Peluang

sekolah Pascasarjana UPI mempertimbangkan risiko dan peluang dalam
rnengembangkan perencanaan sistem manajemen mutu, termasuk di dalam penerapan
dan perbaikan sistem manajemen mutu. Manajemen perencanaan pengendalian risiko
dilaksanakan sesuai dengan Prosedur Pengelolaan dan Pengendalian Risiko. Semen tara
itu, perencanaan pengendalian peJuang dilaksanakan sesuai dengan Prosedur
Pemahaman Konteks Organisasi khusus aspek Peluang (Opportunities) pada isu-isu
internal.

sekolah Pascasarjana UPI memandang ketidakpastian sebagal sesuatu yang netral,
namun menetapkan rlsiko sebagai sesuatu yang negatif dan peluang sebagai sesuatu
yang positif. Identifikasi risiko dan peluang dilakukan baik pada level korporat maupun
level proses, termasuk risiko dan peluang yang berasal dari isu internal dan eksternal
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serta kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan dituangkan di dalam Profil dan
Pengendalian Risiko.

HasHidentifikasi isu internal dan eksternal, serta kebutuhan dan harapan pihak
berkepentingan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan yang ditujukan
pada risiko dan peluang. Tindakan yang ditujukan pada risiko dan peluang (tindakan
pencegahan ketidaksesuaian potensial) ditetapkan untuk menghilangkan penyebab
potensial ketidaksesuaian dalam rangka mencegah terjadinya ketidaksesuaian.

6.2. Sasaran Mutu dan Rencana Kegiatan

Sasaran Mutu ditetapkan pada bagian atau fungsi yang relevan dari aktivitas/proses
SekoJah Pascasarjana UPI yang terkait dengan persyaratan produk dan jasa. Sasaran
Mutu ditetapkan oJeh Manajemen Puncak dan secara berkala ditinjau kesesuaiannya
setiap tahun.

Sekolah Pascasarjana UPI mengendalikan proses yang relevan mengacu pada sasaran
mutu yang ditetapkan. Setiap proses memiJiki setidaknya satu sasaran yang harus
dibangun, dan setiap sasaran dldukung oleh setidaknya satu KPI (Key Performance
Indicator), yang selanjutnya KPI tersebut digunakan untuk menentukan kemampuan
suatu proses untuk mencapai sasaran mutu. Namun beberapa proses dapat memiliki
lebih dari satu sasaran mutu dan lebih dari satu KPI. Dengan demikian penetapan sasaran
mutu dan KPI ditentukan oleh sifat dari suatu proes dan dampaknya pada produk dan
jasa, serta risiko yang terkait.

Sasaran Mutu yang didistribusikan kepada penanggungjawab proses atau bagian terkait,
harus dipahaml dan dUaksanakan pencapalannya. Untuk pencapaian Sasaran Mutu,
ditetapkan program.program pencapaian sasaran Mutu seperti dlsajikan pada Lampiran
Sasaran Mutu dan Rencana Kegiatan, serta digunakan sebagai dasar penyusunan
program kerja dan anggaran.

Sesuai rencana pencapaian sasaran mutu, data bukti pencapaian sasaran mutu harus
disediakan oleh penanggungjawab proses atau bagian terkait, sebagai rekaman yang
tidak terpisahkan dari sasaran mutu. Selanjutnya penanggungjawab proses
menyampaikan data.data terse but kepada pimpinan terkait untuk dilakukan analisis
dina. Ketika sasaran mutu tidak tercapai, atau terjadi permasalahan yang tidak terduga.
akan segera dilakukan koreksi untuk menghilangkan ketidaksesuaian dan tindakan
korektif untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian sesuai Prosedur Pengendalian
Ketidaksesuaian Keluaran dan Prosedur Tindakan Korektif.

Sasaran Mutu ini ditetapkan secara terukur, konsisten dengan kebijakan mutu,
memperhitungkan persyaratan yang berlaku, relevan dengan kesesuaian produk dan
jasa, untuk peningkatan kepuasan pelanggan, dlpantau, dikomunikasikan, diperbarui jika
diperlukan dan didokumentasikan.

6.3. Perencanaan Perubahan
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Ketika Manajemen Puncak menentukan kebutuhan untuk melakukan perubahan pad a
sistem manajemen mutu, maka perubahan tersebut dilakukan secara terencana, dengan
mempertimbangkan :

1} Tujuan dari perubahan dan dampak potensialnya;
2) Integritas sistem manajemen mutu;
3) Ketersediaan sumber daya;
4) Alokasi atau realokasi tanggungjawab dan kewenangan.

Peru bahan terhadap dokumen dilakukan dengan mengacu pad a Prosedur Pengendalian
Dokumen.

7. DUKUNGAN

7.1. Sumber Daya

7.1.1 Umum

Sekolah Pascasarjana UPl telah menentukan dan menyediakan sumber daya yang
dibutuhkan untuk penerapan dan pemeliharaan $istem Manajemen Mutu ISO9001:2015
dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan. Sumber daya yang disediakan
mencakup sumber daya manusla, sarana prasarana (lnfrastruktur), Ilngkungan untuk
menjalankan proses yang dapat mendukung pencapaian peningkatan kinerja Sekolah
Pascasarjana UPI yang semakin bermutu, sumber daya pemantauan dan pengukuran,
serta pengetahuan Sekolah Pascasarjana UP!.

7.1.2 Sumber Daya Manusia

Sekolah Pascasarjana UPI menetapkan dan menyediakan personil yang diperlukan untuk
penerapan yang efektif dari sistem manajemen mutu, operasional dan kendali
p~osesnya.

Sekolah Pascasarjana UPI menerapkan manajemen sumber daya manusia dalam upaya
untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan personil termasuk personil
pendukukungnya. Tugas, tanggungjawab dan wewenang yang telah diuraikan pada
Uraian Jabatan mempertimbangkan kemampuan dan kendala sumber daya internal yang
ada dan hubungan manajemen dengan penyedia eksternaL Manajemen pengelolaan
5umber daya manusia dilaksanakan sesuai dengan pedoman kerja terkait.

7.1.3 Sarana Prasarana

18



M SEKOLAH PASCASARJANA

MANUAL MUTU

~~
Kode Dokumen Revisi Tanggal Halaman

~!!!" MM.06 2 17-01-2017 19 dar! 36

Sekolah Pascasarjana UPI menetapkan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana
yang dibutuhkan !.mtuk menunjang pelaksanaan pekerjaan dan menjamin kesesuaian
produk atau layanan yang dihasilkan sesuai persyaratan atau kriteria yang ditetapkan.
Pengelolaan dan pemeliharaan saran a prasarana (gedung, ruang kerja dan peralatan I
mesin-mesin) dan lingkungan kerja termasuk penetapan jadwal pemeliharaan
dilaksanakan sendiri oleh Sekalah Pascasarjana UPI atau oleh pihak ketiga.

Penyediaan sarana dan prasarana mencakup:
a. Fisik, seperti gedung, ruang kerja yang "yaman, gudang, kendaraan operasional, dan

kelengkapan kerja terkait seperti fasilitas toilet, peralatan pemadam kebakaran,
mesin genset, dll;

b. Peralatan kerja pendukung, berupa meja tulis, kursi, almari, filing cabinet, komputer
dan fasilitas lainnya untuk menunjang produktivitas yang optimal;

c. Non fisik, seperti sistem kerja, perangkat lunak (software sistem kerja), sarana
pengaduan/keluhan pelanggan, dll;

d. Jasa pendukung penerapan sistem, seperti transportasi, teknologi informasi, media
komunikasi, dll.

7.1.4 lingkungan Untuk Menjalankan Proses

Sekolah Pascasarjana UPI telah menyediakan Iingkungan kerja yang sesuai untuk seluruh
pegawai agar dapat bekerja dengan baik dan lingkungan proses produksi yang nyaman.
Penyediaan Iingkungan kerja yang sesuai ini ditunjang dengan kegiatan pembersihan
ruang kerja, penyedlaan dan pemeliharaan perangkat kerja yang sesual dengan
persyaratan kerja dan atau persyaratan pelanggan.

7.1.5 Sumber Cava Pemantauan dan Pengukuran

Sekolah Pascasarjana UPI menetapkan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan
untuk memastikan hasH yang benar dan dapat diandalkan ketika pemantauan atau
pengukuran digunakan untuk memverifikasi kesesuaian produk terhadap persyaratan.

Sekolah Pascasarjana UPI memastikan bahwa sumber daya yang tersedia:
,I
a. Sesuai untuk jenis tertentu dari pemantauan dan pengukuran yang tersedia;
b. Diperlihara untuk memastikan kesesuaiannya secara berkelanjutan.

Untuk memastikan keabsahan dan keakuratan hasHpemantauan dan pengukuran maka
sumber daya pemantauan dan pengukuran harus:

a. Dikalibrasi atau diverifikasi, atau keduanya, pada rentang waktu tertentu, atau
sebelum digunakan, terhadap standar pengukuran internasional atau nasiona!. BHa
tidak ada standar, dasar untuk kalibrasi atau verifikasi harus disimpan sebagai
informasi terdokumentasi;

b. Diidentifikasi untuk menentukan status kalibrasi;
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c. Dijaga dari penyetelan, perusakan atau penurunan mutu yang dapat membatalkan
status kalibrasi dan hasHpengukuran berikutnya.

7.1.6 Pengetahuan Organisasi

Sekolah Pascasarjana UPI menetapkan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan
proses-proses dan untuk mencapai kesesuaian produk dan jasa dengan cara menerapkan
metode manajemen pengetahuan (knowledge management). Manajemen pengetahuan
(knowledge management) adalah suatu rangkaian kegiatan yang digunakan cleh Sekolah
Pascasarjana UPI untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan
mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembaJi, diketahui, dan dipelajari di
dalam Sekolah Pascasarjana UPI untuk mencapai suatu hasil tertentu seperti
pengetahuan bersama, peningkatan kinerja, keunggulan kompetitif, atau tingkat inovasi
yang lebih tinggi.

Manajemen pengetahuan (knowledge management) memlllki prlnslp merubah
Pengetahuan Tacit menjadi Pengetahuan Eksplisit. Pengetahuan Tacit merupakan
pengetahuan yang diperoleh dari individu (perorangan) yang pengembangannya melalui
pengalaman yang sulit untuk diformulasikan dan dikomunikasikan. Sedangkan
Pengetahuan Eksplisit adalah pengetahuan yang mudah dikomunikasikan dan dibagi,
bersifat formal dan sistematis, pen erapan pengetahuan eksplisit akan lebih mudah
karena pengetahuannya atau pernyataan yang ada telah didokumentasikan dalam
bentuk tulisan.

Siklus pengembangan manajemen pengetahuan Sekolah Pascasarjana UPI dilakukan
dengan tahapan sebagai berikut:

a. Tahap 1- Akuisisi (Capture)
Proses untuk mendapatkan dan mengumpulkan pengetahuan yang sudah ada, baik
yang berasal dari sumber internal maupun sumber eksternal. Contoh sumber
internal, seperti: dokumen kerja, prosedur (POS), memo, laporan, notulen rapat,
pelajaran dari kegagalan dan keberhasilan proses produksi, mengambil dan membagi
pengetahuan dan pengalaman yang tidak terdokumentasi, hasil dari perbaikan pada
proses, produk dan jasa, pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman,dll. Contoh

} sumber eksternal, dapat berupa: laporan riset dari konsultan, standar, akademisi,
materi pelatihan/pendidikan dari lembaga luar, laporan benchmark/studi banding ke
instansi lain, majalah, koran, internet, rapat dengan pelanggan, informasi supplier,
dll;

b. Tahap 2 - Penciptaan (Create)
Proses untuk mengembangkan pengetahuan-pengetahuan baru. Contoh: hasH dari
pengembangan bisnis, kekayaan intelektual, systematic problem solving untuk
menemukan solusi baru, kegiatan yang mensinergikan antara kegiatan bekerja
dengan proses belajar secara simultan (action learning), dll.

c. Tahap 3 - Penyimpanan (Store)
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Proses menyimpan berbagai data dan informasi serta pengetahuan, seperti: biodata
pegawai, kisah kegagalan dan keberhasilan proses produksi, laporan pengembangan
bisnis, dJl;

d. Tahap 4 - Mendapalkan Kembali (Retrieve)
Proses mendapatkan kembali pengetahuan dari media penyimpanan ke pihak yang
memerlukan, melalui media digital (email, intranet, CD ROM), media eetak (buku.
dokumen, laporan) atau melalui kegiatan diskusi, sosialisasi, presentasi, dll;

e. Tahap 5. Penggunaan (Utilizatian)
Proses aplikasi pengetahuan untuk digunakan atau dimanfaatkan untuk keperluan
pengemhangan jenis-jenis diklat, meningkatkan kinerja orgnisasi, meningkatkan
kompetensi pegawai, melakukan inovasi, problem solving, dll.

Ketika menangani perubahan kebutuhan dan tren, Sekolah Pascasarjana UPI
mempertimbangkan pengetahuan Sekolah Pascasarjana UPI ini dan menentukan
bagaimana untuk memperoleh atau mengakses pengetahuan tambahan dan update
yang diperJukan.

7.2. Kompetensi

Sekolah Pascasarjana UPI berketetapan bahwa personil yang melaksanakan pekerjaan
dan mempengaruhl mutu produk dan jasa telah memiliki kompetensi yang sesuai
berdasarkan pendidikan, pelatihan atau pengalaman yang sesuai.

Kompetensi secara lengkap mengacu pada Uraian Jabatan. Pimpinan SPs,Wadir Bidang
Keuangan dan Sumber Daya, dan Kasubbag Keuangan dan SDM SPs UPI bertanggung
jawab terhadap proses yang berhubungan dengan pelatihan, pendidikan, atau
pengalaman untuk seluruh pegawai SPs UPI menetapkan standar kompetensi
berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang dibutuhkan bagi suatu
perkerjaan atau jabatan tertentu dalam rangka pen erapan sistem manajemen mutu.

Pelatihan pegawai SPs UPI disusun dan dilaksanakan secara terencana atas dasar
kebutuhan pelatlhan serta kebljakan SPs UPI, Pelatihan pegawai dJlaksanakan dengan
tujuan untuk meningkatkan kompetensi, kinerja dan wawasan pegawai. Pelatihan
dilaksanakan baik bagi personil pengelola (pelaksana) maupun kepada personil yang
mjlakukan verifikasi ataupun validasi terhadap pekerjaan yang mempengaruhi mutu,
juga terhadap personil yang melaksanakan audit internal.

Rencana pelatihan disusun secara rinci berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan
kompetensi personal sesuai dengan Identifikasi Kebutuhan PeJatihan Pegawai. Pelatihan
dapat diJakukan secara eksternal dengan cara mengikuti pelatihan yang diselenggarakan
oleh pihak terkait, atau secara internal melalui inhouse training maupun pelatihan oleh
atasan langsung (mentoring/brie/ing). EvaJuasi efektifitas pelatihan dilakukan setiap
akhir tahun sesuai dengan Evaluasi Pasca Pelatihan Pegawai.

7.3. Kepedulian
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SPs UPI menyelenggarakan pelatihan, mentoring, briefing, sosialisasi, presentasi atau
bentuk komunikasi lainnya yang sesuai untuk memastikan bahwa personil yang
melaksanakan pekerjaan dibawah kendali Sps UP! peduJi terhadap:

•
•
•

•

Kebijakan Mutu;
Sasaran Mutu;
Kontribusi mereka terhadap efektifitas sistem manajemen mutu, termasuk manfaat
dari peningkatan kinerja;
Implikasi dari ketidaksesuaian dengan persyaratan sistem manajemen mutu .

7.4. Komunikasl

Manajemen Puncak menetapkan kegiatan komunikasi internal dan eksternal sesuai
dengan Matriks Komunikasl. Proses komunikasi internal dilakukan melalui media
pertemuan (rapat) antar personil di dalam unit kerja, atau antar pemegang jabatan dari
unit kerja sesuai struktur Sekolah Pascasarjana UPI Sedangkan proses komunikasi
eksternal dilakukan dengan menunjuk perwakilan sebagai juru bicara SPsUPI.

Metode komunikasi internal dapat menggunakan media komunikasi seperti telepon,
hand phone, papan pengumuman, surat, memo, email, audit internal, maupun melalui
rapat.rapat. Metode komunikasi eksternal dapat menggunakan company profile, press
conference atau website resmi.

Hasil kegiatan komunikasi internal dan eksternal direkam dalam media yang dapat
berupa notulen rapat, papan pengumuman, memo dan lain-lain. Masing-masing unit
kerja menyimpan dan memelihara hasH kegiatan komunikasi internal, dan rekaman
komunlkasllnternal yang berkaltan dengan audit Internal ataupun tlnjauan mana]emen
disimpan oleh Pengendali Dokumen.

7.5. Informasl Terdokumentasi

Informasi terdokumentasi yang dimaksud meliputi dokumen dan rekaman. Untuk
menghindari kerancuan istilah antara dokumen dan rekaman, Manajemen Puncak telah
menetapkan definisi dokumen dan rekaman sebagai berikut:

a. Dokumen adalah informasi tertulis yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana
} suatu aktlvitas dijalankan.
b. Rekaman adalah bukti yang didapatkan dari suatu aktivitas yang telah dilaksanakan.

Sekolah Pascasarjana UPI telah membangun informasi terdokumentasi serta sudah
diterapkan dan digunakan untuk:

a. Mengkomunikasikan sistem manajemen mutu serta alur proses di antara unit kerja
maupun personel.

b. Memberikan kerangka dasar bagi pengendalian, pencegahan ketidaksesuaian, serta
perbaikan yang terus rnenerus untuk efektifitas sistem manajemen mutu.
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C. Memberikan bukti objektif kepada pihak eksternal yang terkait bahwa sistem
manajemen mutu telah diterapkan dan dipelihara.

Sistem dokumentasi tersebut ditetapkan, didokumentasikan, diterapkan dan dipelihara
dengan mengacu kepada pemenuhan standar Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015.

lnformasi terdokumentasi sistem manajemen mutu serta hirarki tingkatannya yang
ditetapkan adalah sebagai berikut:

a. Manual Mutu, termasuk Kebijakan Mutu; Sasaran Mutu;
b. Prosedur Operasional Standar;
c. Instruksi Kerja/Standar/Acuan/Petunjuk Teknis;
d. Formulir;
e. Rekaman.

Manual Mutu diterbitkan sebagai panduan utama penerapan Sistem Manajemen Mutu
ISO 9001:2015. Manual Mutu ini diterbitkan dalam bentuk salinan DIKENDALIKAN
maupun TIDAK D1KENDALIKAN. Pemegang Manual Mutu yang dikendalikan akan selalu
mendapatkan dokumen yang terbaru jika terdapat perubahan pada Manual Mutu ini.
Manual Mutu yang didistribusikan kepada pelanggan atau Sekolah Pascasarjana UPI
eksternal tidak dikendalikan, kecuali apabila disetujui menu rut perjanjian atau kontrak.

Jlka terjadi revisi pada Manual Mutu, Pengendali Dokumen hanya akan mengganti bagian
yang mengalami perubahan saja dan diidentifikasikan dalam urutan angka yang
progresif, misalnya revisi 01 menggantikan revisi 00. Pengendali Dokumen bertanggung
jawab untuk memberikan stempel KADAlUARSA dan menyimpan dokumen asli (master)
Manual Mutu yang mengalami perubahan tersebut, mencatat perubahan pada bagian
Riwayat Perubahan Dokumen Manual Mutu, serta menarik seluruh salinan yang berubah
tersebut untuk dimusnahkan.

Manual Mutu secara periodik ditinjau kesesuaiannya, baik relevansinya dengan proses
bisnis maupun alasan lain yang dianggap penting. Tinjauan ini dilakukan sekurang-
kurangnya 1 (satu) kaJi dalam 1 (satu) tahun yang dihadiri oleh ManaJemen Puncak,
Satuan Kendali Mutu (SKM), Pengendali Dokumen, Auditor Internal, serta personil lain
yang ditunjuk. Hasil tinjauan tersebut dieatat pada Hasil Tinjauan Manajemen.

Manual Mutu merupakan dokumen yang menjadi panduan pen erapan sistem
manajemen mutu bagi Sekolah Pascasarjana UP!.

Satuan Kendali Mutu (SKM) bersama dengan Pengendali Dokumen yang telah ditunjuk
manajemen, bertanggungjawab terhadap pengendalian dokumen yang meliputi:

a. Pengesahan dokumen sebelurn diterbitkan;
b. Peninjauan dan perbaikan Oika diper/ukan} serta pengesahan ulang;
c. Pengidentifikasian perubahan dan status revisi dokumen;
d. Pendistribusian dokumen kepada pihak yang memer/ukan; termasuk kepada

pegawai baru;
e. Melakukan fasilitasi serah terima dokumen pada saat pergantian pegawai;
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f. Pengidentifikasian dan pendistribusian dokumen eksternal;
g. Penarikan dan penyimpanan dokumen kadaluarsa (tidak dipakai lagi);
h. Pengendali Dokumen bertanggung jawab mengendalikan dan memelihara dokumen

asli (master) dokumen sistem manajemen mutu.

Pengaturan secara keseluruhan terhadap penyelenggaraan pengendalian dokumen
sistem manajemen mutu diatur dalam Prosedur Pengendalian Dokumen.

Rekaman (arsip) dipelihara sebagai bukti penerapan sistem manajemen rnutu. Rekaman
dapat berhentuk dalam berbagai jenis media dan memiliki mekanlsme identifikasi,
penylmpanan, perlin dungan, dan masa simpan yang dltetapkan untuk waktu tertentu.
Setiap unit kerja menunjuk personil untuk menyimpan rekaman agar dapat dibaca,
mudah diambil dan terhindar dari kerusakan atau kehilangan. Pengendali Dokumen
menyimpan Daftar Rekaman sebagai alat pengendali penerapan sistem manajemen
mutu. Pengaturan secara keseluruhan terhadap penyelenggaraan pengendallan
rekaman dlatur dalam Prosedur Pengendallan Rekaman.

8. PELAYANAN PENDIDIKAN

8.1. Perencanaan dan Pengendallan Pelayanan

Sekolah Pascasarjana UPI merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan proses.
proses pada Proses Bisnis serta tindakan yang telah ditetapkan pada Profil dan
Pengendalian Risiko, untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya
target-target yang telah ditetapkan, dengan:

a. Menentukan persyaratan bagi produk dan jasa yang dlsediakan;
b. Menentukan kriteria untuk proses dan keberterimaan prod uk dan jasa;
c. Menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesesuaian dengan

persyaratan produk dan jasa;
d. Menerapkan pengendalian proses sesuai dengan kriteria.;
e. Menentukan, memelihara dan menyimpan informasi yang dibutuhkan;
f. Memastikan keluaran (output) dari perencanaan sesuai dengan operasi Sekolah

Pascasarjana UP!.

SekoJah Pascasarjana UPI mengendalikan perubahan yang direncanakan dan meninjau
ko~sekuensi dari perubahan yang tidak diinginkan, mengambil tindakan untuk mengurai
efeknya. Perencanaan dan pengendalian operasi dilaksanakan sesuai dengan Rencanaan
Produksi.

8.2. Persyaratan Produk dan PeJayanan

8.2.1. Komunikasi Pelanggan

Sekolah Pascasarjana UPI telah menetapkan dan menerapkan komunikasi yang efektif
dengan pelanggan, meliputi:

a. Penyediaan informasi yang berkaitan dengan produk dan pelayanan;
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b. Penanganan permintaan, kontrak atau pesanan, termasuk perubahan;
c. Mendapatkan umpan balik pelanggan yang berkaitan dengan produk dan pelayanan,

termasuk keluhan pelanggan;
d. Penanganan atau pengendalian barang milik pelanggan;
e. Menetapkan persyaratan khusus untuk tindakan kontinjensi, jika reIevan.

Sekolah Pascasarjana UPI selalu menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan dengan
cara selalu berkomunikasi dengan pelanggan dan menerima masukan dari pelanggan
untuk peningkatan mutu produk dan pelayanan, serta selaJu memberikan penanganan
untuk keluhan pelanggan sesual dengan mekanlsme dan aturan yang berlaku.

Untuk mendukung proses perencanaan realisasi produk dan jasa yang integratif dan
mempertimbangkan berbagai pihak yang berkepentingan (interested parties), maka juga
dilakukan komunikasi ke Sekolah Pascasarjana UPI berbagai pihak yang terkait maupun
berbagai pihak lain yang berkepentingan.

Hasil komunikasi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun
perencanaan baik perencanaan jangka panjang maupun jangka pendek. Komunikasi
dengan pelanggan dilaksanakan sesuai Matriks Komunikasi.

8.2.2. Penetapan Persyaratan Prod uk dan Pelayanan

Sekolah Pascasarjana UPI telah menetapkan persyaratan prod uk dan jasa yang akan
ditawarkan kepada pelanggan sesuai dengan sesuai dengan peraturan dan perundangan
yang berlaku dan persyaratan lainnya yang ditetapkan internal organisasi.

Sekolah Pascasarjana UPI teJah memastikan bahwa persyaratan teknis maupun non-
teknis (adminlstrasi) dapat dicapai dan/atau dipenuhi oleh semua tingkatan Sekolah
Pascasarjana UPI, termasuk ketersediaan waktu produksi dan pengiriman produk dan
jasa.

8.2.3. TInjauan Persyaratan Produk dan Pelayanan

Satuan Kendali Mutu (SKM), Wadir Bidang Akademik dan kemahasiswaan, Wadir Bidang
Keuangan dan Sumber Daya, Kaprodi, dan Kepala Unit Pendukung SPsUPI bertanggung
jawab untuk mengkaji ulang atau meninjau semua persyaratan produk dan pelayanan,
sebelum diterima oleh pelanggan. Tinjauan persyaratan tersebut meliputi:

a. Persyaratan yang ditetapkan oleh pelanggan, termasuk persyaratan pengiriman dan
pasca pengiriman;

b. Persyaratan yang tidak dinyatakan oleh pelanggan, tetapi dibutuhkan;
c. Persyaratan yang ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana UPI, seperti prosedur,

instruksi kerja atau peraturan perusahaan;
d. Persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku;
e. Persyaratan kontrak atau permintaan yang berbeda dari yang dinyatakan

sebelumnya.
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SPs UPl memastikan perbedaan antara kontrak atau pesanan yang sebelumnya sudah
diselesaikan. Rekaman yang berhubungan dengan tinjauan persyaratan produk dan jasa
dipelihara dan menjadi tanggung jawab bagian terkait.

8.2.4. Perubahan Persyaratan Produk dan Pelayanan

Jika terjadi peruhahan persyaratan produk dan jasa (akibat adanya peruhahan peraturan
atau kebijakan $Ps UPI atau permintaan pihak terkait), maka perubahan tersehut akan
menjadi rujukan terhadap ketentuan SPs UPI, dimana Pengendali Dokumen aka"
menyiapkan revisi dokumen mutu (terutama terkait persyaratan/kriteria yang beruhah)
dan melengkapi prosedur yang reievan, selanjutnya akan dimintakan persetujuannya
kepada Satuan Kendali Mutu (SKM). Perubahan persyaratan produk dan jasa tersebut
juga harus dipastikan bahwa personi! yang relevan telah paham tentang persyaratan
yang diu bah.

8.3. Desain dan Pengembangan Kurikulum

SPs UPI menetapkan, menerapkan dan memelihara proses desain dan pengembangan
yang sesuai untuk memastikan penyediaan produk berikutnya. Proses desain dan
pengembangan diterapkan pada KUrikulum dan turunannya seperti Rencana
Pembelajaran Semester (RPS)dan Bahan Ajar yang digunakan oleh SPsUP!.

8.3.1. Perencanaan Desain dan Pengembangan Kurikulum
Dalam menentukan tahapan dan kendali untuk desain dan pengembangan, SPs UPI
mempertirnbangkan:
a. Sifat, durasi dan kompleksitas kegiatan desain dan pengembangan;
b. Tahapan proses yang diperfukan, termasuk kegiatan desain dan pengembangan yang

diperfukan;
c. Kegiatan verifikasi dan validasi desain dan pengembangan yang diperlukan;
d. Tanggung jawab dan wewenang yang terlibat dalam proses desain dan

pengembangan;
e. Kebutuhan sumber daya internal dan eksternal untuk desain dan pengembangan

produk;

f. ,J Kebutuhan untuk mengendalikan bidang temu (interface) antara orang yang terlibat
dalam proses desain dan pengembangan;

g. Kebutuhan untuk keterlibatan pelanggan dan pengguna dalam proses desaln dan
pengembangan;

h. Persyaratan untuk penyediaan produk berikutnya;
i. Tingkat pengendalian yang diharapkan dari proses desain dan pengembangan oleh

pelanggan dan pihak berkepentingan lainnya;
j. Informasi terdokumentasi yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa persyaratan

desain dan pengembangan telah dipenuhi.
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8.3.2. Masukan (Input) Desain dan Pengembangan Kurikulum

SPs UPI menentukan persyaratan utama untuk kurikulum yang akan didesain dan
dikembangan dengan mempertimbangkan:

a. Persyaratan fungsional dan kinerja;
b. Informasi yang diperoleh dari kegiatan desain dan pengemhangan yang sarna

sebelumnya;
c. Persyaratan peraturan dan perundang-undangan;
d. Standar atau kode praktik yang diterapkan;
e. Konsekuensl kegagalan potensial akibat sifat dari produk.

Masukan (input) untuk tujuan desain dan pengembangan dipastikan kecukupannya,
lengkap dan tidak bermakna ganda.

8.3.3. Pengendalian Desain dan Pengembangan Kurikulum
SPs UPI menerapkan pengendalian proses desain dan pengembangan guna memastikan
bahwa:

a. Hasil yang dicapai ditentukan;
b. Tinjauan dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan dari hasH desain dan

pengembangan telah memenuhi persyaratan;
c. Kegiatan verifikasi dilakukan untuk memastikan keluaran (output) desain dan

pengembangan telah memenuhi persyaratan;
d. Kegiatan validasi dilakukan untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi

persyaratan dari penggunaan yang dlmaksudkan;
e. Mengambil tindakan yang diperlukan pada masalah yang dltemukan selama kegiatan

tinjauan, verifikasi atau validasi;
f. lnformasi terdokumentasi dari kegiatan ini disimpan.

8.3.4. Keluaran (Output) Desain dan Pengembangan Kurikulum
SPsUPI memastlkan keluaran (output) desaln dan pengembangan:
a. Memenuhi persyaratan masukan (input);
b. Cukup untuk proses selanjutnya bag! penyediaan pelayanan;
c. } Menyertakan atau mengacu pada persyaratan pemantauan dan pengukuran
, termasuk kriteria keberterimaannya (acceptance criteria);

d. Menentukan karakteristik produk yang untuk tujuan yang dimaksud dan penyediaan
yang aman dan tepat.

8.3.5. Perubahan Desain dan Pengembangan Kurikulum

SPs UPI mengidentifikasi, meninjau dan mengendalikan perubahan yang dibuat atau
selanjutnya pada desain dan pengembangan kurikulum sejauh mana diperlukan untuk
memastikan tidak berdampak negatif pada persyaratan kesesuaian.
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Informasl terdokumentasi terkait dengan perubahan desain dan pengembangan, hasH
tinjauan (review). otorisasi peruhahan, dan tindakan yang diambil untuk mencegah
dampak negatif dikelala dan disimpan dengan efektif.

8.4. Pengendalian Penyedia Eksternal

SPs UPI mengendalikan setiap pekerjaan yang diserahkan kepada penyedia eksternal,
apabila dimasukkan sebagai produk dan jasa SPs danjatau prosesnya sebagai hasH
keputusan SPs UPI yang mempengaruhi rnutu produk dan jasa yang diberikan.
Pengendalian penyedia eksternal mengenai kriteria evaluasi, seleksi, pemantauan
kinerja dan re-evaluasi dijeJaskan secara lebih rind pad a Prosedur Penetapan dan
Evaluasi Rekanan.

Jenis dan jangkauan pengendalian penyedia eksternal mempertimbangkan:

a. Dampak potensial dari proses, produk dan jasa oleh pihak luar terhadap kemampuan
memenuhi persyaratan;

b. Efektifitas pengendalian yang diterapkan oleh penyedia eksternal;
c. Verifikasi untuk memastikan proses, produk dan jasa yang disediakan oleh penyedia

eksternal telah rnemenuhi persyaratan.

Proses pengadaan, informasi pengadaan, dan verifikasi produk yang diadakan
dilaksanakan dengan berpedoman pad a Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa.

Proses pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa
oleh Sekolah Pascasarjana UPI yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan
sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Proses
pengadaan barang atau jasa dapat dilakukan melalui metode swakelola atau melalui
penyedia barang atau jasa.

Informasi pengadaan barang atau jasa mellputi kegiatan rencana umum pengadaan
barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan. Rencana umum meliputi kegiatan dan
anggaran yang dibiayai oleh Sekalah Pascasarjana UPI dan/atau pembiayaan bersama
sepanjang diperlukan, seperti: identifikasi kebutuhan barang atau jasa yang diperlukan,
menyusun dan menetapkan rencana penganggaran, menetapkan kebijakan umum
(p~maketan pekerjaan, cara pengadaan barang atau jasa, pengorganlsasian pengadaan
bahng atau jasa).

Verifikasi produk yang diadakan dilaksanakan oleh petugas menerima hasH pekerjaan
(bagian Umper SPsUPI). Petugas penerima hasHpekerjaan mempunyal tugas pokok dan
kewenangan melakukan pemeriksaan hasHpekerjaan pengadaan barang atau jasa sesuai
kontrak, menerima hasH pengadaan barang atau jasa melalui pemeriksaan/pengujian,
dan membuat dan menandatangani Tanda Terima/Berita Acara.

8.5. Realisasi Pelayanan Pendidikan

8.5.1. Pengendalian Pelayanan Pendidikan
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SekoJah Pascasarjana UPI menerapkan penyediaan pelayanan pendidikan Magister dan
Doktor dalam keadaan terkendali sesuai perencanaan yang mencakup Uika berlaku):

a. Ketersediaan informasi terdokumentasi yang menetapkan:
• Karakteristik produk yang akan dihasilkan, pelayanan yang akan disediakan, atau

kegiatan yang akan dilakukan;
• HasHyang akan dicapai;

b. Ketersediaan dan penggunaan sumber daya yang sesuai untuk pemantauan dan
pengukuran;

c. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengukuran yang sesuai;
d. Penggunaan infrastruktur dan Iingkungan yang sesuai;
e. Penunjukan personil yang kompeten, termasuk kualifikasi yang dibutuhkan;
f. Validasi, dan revalidasi periodik terhadap kemampuan untuk mencapai hasil yang

direncanakan, bila output yang dihasilkan tidak bisa diverifikasi oleh pemantauan
atau pengukuran berikutnya;

g. Penerapan tindakan untuk mencegah kesalahan manusia;
h. Penerapan kegiatan pelepasan, pengiriman dan pasca pengiriman.

Penetapan mekanisme pengendalian pelayanan pendidikan dijelaskan dalam Prosedur
Penerimaan Mahasiswa Baru, Prosedur Registrasi Mahasiswa, Prosedur Penyusunan
Jadwal Perkuliahan~ Prosedur Monitoring Perkuliahan, Prosedur Ujian Kualifikasi,
Prosedur Kegiatan Wisuda, Prosedur Pengajuan Seminar Proposal, Prosedur
Pengajuan Pembimbing, Prosedur Penggantian Pembimbing, Prosedur Review oleh
Komlsi SPs, Prosedur Ujian Tahap I, Prosedur Ujian Tahap II/Sidang Promosi, Prosedur
Pengajuan Seminar Proposal, Prosedur Ujian Tahap I, Prosedur Ujian Tahap II Tesis,
dan Prosedur Ujian Promosi.

8.5.2. Identifikasi dan Mampu Telusur

Oalam pelaksanaan proses pelayanan pendidikan tidak terlepas dari kebutuhan
identifikasi dan mampu telusur. SPs UPI bertanggungjawab memberikan identifikasi
kepada setiap mahasiswa dengan kede unik berupa Nomer Jnduk Mahasiswa (NIM).

Identifikasi proses belajar mengajar dan hal lain yang terkait di dalamnya dilakukan
melalui:

a. Surat/kerespendensi/Surat Keputusan
b. Mata Kuliah/kelas/angkatan
c. Identitas mahasiswa, dosen dan karyawan (dalam bentuk Nomor)
d. Tesis/Oisertasi
e. Transkrip Nilai
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f. Ijazah
Identifikasi tersebut sangat diperlukan agar dapat ditelusuril apabila terjadi
ketidaksesuaian atau perubahan di masa mendatang.

8.5.3. Barang Milik Pelanggan atau Penyedia Eksternal

SPs UP! berhati-hati dan menjaga barang milik pelanggan atau penyedia eksternal yang
digunakan selama proses produksi dan jasa, baik itu berupa barang inventaris, dokumen
ataupun data personal. Barang milik pelanggan atau penyedia eksternal diidentifikasi,
dikendalikan, dan dilindungi agar tidak rusak atau hUang dan menjaga keberadaannya.

Ketika barang milik pelanggan atau penyedia eksternal penyedia hilang, rusak atau
ditemukan tidak sesuai untuk digunakan, SPsUPI melaporkan hal ini kepada pelanggan
atau penyedia ekstemal dan menyimpan informasi terdokumentasi pada apa yang telah
terjadi.

Barang milik pelanggan atau penyedia ekstemal yang dimaksud dikelola dan dikendali
melaJui Prosedur Pengadaan Barang/Jasa, Prosedur Inventaris dan Penghapusan
Barang, Prosedur Penggunaan Ruang Perkuliahan dan laboratorium, Prosedur
Peminjaman Aset aan Fasilitas, Prosedur Publikasl Melalui Website Sekolah
Pascasarjana, Prosedur Tata Persuratan, Prosedur Penyimpanan dan Pendistribusian
Barang.

8.5.4. Preservasi Pelayanan Pendidikan
SPs UPI menjamin terpeliharanya kesesuaian hasil pelaksanaan penyelenggaraan
pelayanan pendidikan pada semua tahapan proses untuk dljaga kondisinya dan
dipertahankan kesesuaiannya selama proses pelaksanaan pendidikan dan kelulusan
serta memastikan semua persyaratan dipenuhi selama penyimpanan dokumen untuk
mencegah terjadinya kerusakan

Pemeliharaan mencakup:
a. Identifikasi;
b. Penanganan;
c. Pengendalian kontaminasi;
d. Pengemasan;
e~tPenyimpanan;
f. Pengirlman atau transportasi; dan
g. Perlindungan.

Penanggung jawab pada masing-masing unit kerja bertanggung jawab untuk meJakukan
pemeliharaan produk yang ada dalam kewenangannya. Mekanisme pemeliharaan
materi/alat/bahan pembelajaran diatur dalam Prosedur Penggunaan Ruang
Perkuliahan dan laboratorium, Prosedur Peminjaman Aset dan Fasilitas, Prosedur
Publikasi melalui Website Sekolah Pascasarjana, dan Prosedur Tata Persuratan.

8.5.5. Kegiatan Pasca Wisuda
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$Ps UPI memastikan bahwa kegiatan pasca wisuda telah memenuhi persyaratan, dengan
mempertimbangkan

a. Persyaratan peraturan perundangan;
b. Konsekuensi potensial yang tidak diinginkan;
c. Persyaratan pelanggan;
d. Umpan balik pelanggan.

Kegiatan pasca wisuda pada SPs UPI berupa kegiatan penelusuran luJusan yang diatur
dalam Prosedur PeneJusuran lulusan.

8.5.6. Pengendalian Perubahan

SPs UPI meninjau dan mengendalikan perubahan untuk penyediaan pelayanan
pendidikan sejauh yang diperlukan untuk memastikan terus kesesuaiannya dengan
persyaratan.

SPs UPI menyimpan informasi terdokumentasi yang menjelaskan hasH tinjauan
peru bahan, otoritas personil yang mengubah dan tindakan yang diperlukan, yang timbul
dari tinjauan tersebut.

8.6. Kelulusan dan Wisuda

SPsUPl menerapkan pengaturan terencana pada tahap yang sesuai untuk memverifikasi
bahwa persyaratan kelulusan mahasiswa telah terpenuhi. Kelulusan dan wisuda kepada
mahasiswa tidak dapat dilakukan sampai semua persyaratan dan kcriteria kelulusan
sudah terpenuhi.

SPsmenyimpan informasi terdokumentasi terkait proses kelulusan dan wisuda, meliputi:

a. Bukti kesesuaian dengan kriteria keberterimaan (acceptance criteria);
b. Ketertelusuran pada personil yang berwenang dalam kelulusan.

8.7. Pengendalian Ketidaksesuaian

KJtidaksesuaian keluaran diidentifikasi, dicatat dan dinilai kondisinya untuk mencegah
dari penggunaan yang tidak disengaja atau penyerahan produk dan jasa yang tidak
diharapkan. Terhadap ketidaksesuaian keluaran, termasuk yang terdeteksi setama
maupun setelah pelepasan produk dan jasa, harus segera diambil tindakan yang sesuai,
dengan beberapa alternatif tindakan sebagai berikut:

a. Perbaikan/koreksi dengan segera;
b. Pemisahan, penahanan, pengemba/lan atau penangguhan penyediaan produk dan

jasa;
c. Menginformasikan ke pelanggan;
d. Mendapatkan wewenang keberterimaan dibawah konsesi.
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Kesesuaian terhadap persyaratan diverifikasi ketika ketidaksesuaian keluaran dikoreksi.
Saluan Kendall MUlu (SKM), Wadir I dan Wadir II, Kasubbag Keuangan dan SDM,
Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan, dan Kaprodi bertanggung jawab atas
penanganan tindakan yang sesuai dan pencatatan atas ketuaran tidak sesuai. Mekanisme
pengendalian ketidaksesuaian dilaksanakan sesuai dengan Prosedur Pengendallan
Ketidaksesuaian.

9. EVALUASI KINERJA

9.1. Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi

9.1.1. Umum

SPsUPI merencanakan dan menerapkan pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi
untuk meningkatkan sistem manajemen mutu serta memperbaiki proses penyediaan
produksi dan jasa, denganmenetapkan:

a. Apa yang dipantau dan diukur;
b. Metode pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi untuk memastikan
keabsahanhasH;

c. Jadwal pemantauan dan pengukuran; dan
d. Jadwal analisisdan evaluasihasHpemantauan dan pengukuran.

SPsUPI mengevaluasi kinerja dan keefektifan sistem manajemen mutu melalui antara
lain: pengukuran ketercapaian sasaran mutu, realisasi program kerja, pengukuran
kepuasan pelanggan, audit internal dan tinjauan manajemen. Hasil pemantauan,
pengukuran, analisisdan evaluasidisimpan sebagai informasi terdokumentasi.

9.1.2. KepuasanPelanggan

Pemantauan persepsi pelanggan dilaksanakan untuk mengetahui sampai sejauh mana
persyaratan, kebutuhan dan harapan pelanggan telah terpenuhi. Metode yang
digunakan untuk memperoleh dan menggunakan informasi yang berkaitan dengan
persepsi pelanggan dalam kewajiban organisasi memenuhi persepsi pelanggan adalah
melalui Survei Kepuasan Pelanggan. Pemantauan kepuasan pelanggan dilaksanakan
sekurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Persepsi pelanggan dilakukan
befdasarkan Prosedur Pengukuran Kepuasan Stakeholder~ Prosedur Pengendalian
Ketidaksesualan, dan ProsedurTindakan Koreksl dan Pencegahan.

Hasil pemantauan persepsi pelanggan dapat digunakan sebagai masukan untuk
memenuhi persyaratan, kebutuhan dan harapan pelanggan, sehingga SPsUPI dapat
meningkatkan kinerja serta menyediakan pelayanan pendidikan yang lebih baik
dibandingkan denganwaktu sebelumnya.

9.1.3. Analisis dan Evaluasl

SPs UPI melakukan analisis dan evaluasi data dan informasi yang didapatdari
pemantauan dan pengukuran. HasHanalisisdigunakan untuk mengevaluasi:
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a. kesesuaian terhadap persyaratan;
b. tingkat kepuasan pelanggan;
C. kinerja dan efektifitas sistem manajemen mutu;
d. erektifitas perencanaan;
e. efektifitas tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko dan peluang;
f. kinerja penyedia eksternal;
g. kebutuhan untuk perbaikan sistem manajemen mutu.

9.2. Audit Internal

Audit Internal dilakukan untuk memverifikasi kegiatan yang mempengaruhi mutu dan
untuk menentukan keefektifan penerapan sistem manajemen mutu. Audit Internal
dilaksanakan sekurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan diJaksanakan oleh
auditor yang terlatih serta independen. Auditor internal tidak diperkenankan mengaudit
unit tanggung jawab kerjanya sendiri. Audit tambahan di luar jadwal yang telah
ditetapkan dapat dilaksanakan jika terdapat indikasi penyimpangan dari suatu proses
atau prosedur atau ada tujuan tertentu dari Manajemen Puncak. Program Audit harus
direncanakan dengan memperhatikan status dan pentingnya proses-proses dan area
yang diaudit juga hasil audit sebelumnya.

Tanggung jawab perencanaan dan pengelolaan program audit dilakukan oleh Satuan
Kendali Mutu (SKM). Ketidaksesuaian yang ditemukan selama audit internal oleh auditor
harus ditindaklanjutl oleh auditee sesuai dengan tanggal penyelesaian yang telah
disepakati, untuk menghilangkan ketidaksesuaian berikut penyebabnya. Tindak Ianjut
audit meliputi verifikasi tindakan yang dilakukan dan pelaporan hasil verifikasinya. Hasil
audit internal dijadikan sebagai salah satu agenda dalam Rapat TInjauan Manajemen.
Mekanisme audit internallebih detail diatur dalam Prosedur Audit Mutu Internal.
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9.3. Tinjauan Manajemen

Manajemen Puncak melakukan tinjauan sistem manajemen mutu melalui rapat evaluasi
yang dilaksanakan secara:

a. rutin bulanan, dengan agenda a.l: pemantauan S3saran mutu, kinerja proses,
kesesuaian prod uk dan jasa, dll );

b. insidensial (setelah pelaksanaan kegiatan), dengan agenda a.l: survei kepuasan
pelanggan, audit internal, dll; atau

c. rapat tinjauan manajemen tahunan,

untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, efektifitas dan keterpaduan dengan arah
strategis SPs UPI Tinjauan ini termasuk melihat kemungkinan pengembangan dan
perubahan sistem manajemen mutu serta tinjauan terhadap Kebijakan Mutu. Penerapan
mekanisme tinjauan manajemen ini diatur dalam Prosedur Rapat TInjauan Manajemen.

Rapat TInjauan Manajemen direncanakan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan
hal berikut ini sebagai agenda/masukan, yaitu :

status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya;
perubahan dalan isu internal dan eksternal yang rei evan pada sistem manajemen
mutu;
kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak yang berkepentingan (interested
parties) relevan;
sasaran mutu;
kinerja proses (realisasi rencana kegiatan) dan kesesuaian produk dan jasa;
ketidaksesuaian dan tindakan korektif;
pemantauan dan pengukuran hasil;
hasiJ audit (audit internal, audit eksternal atau audit pelanggan);
kinerja penyedia eksternal;
efektifitas tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko dan peluang;
peluang peningkatan.

Keluaran tinjauan manajemen meliputi keputusan, arahan atau tindakan Pimpinan
pLncak terkait dengan peluang peningkatan, keperluan perubahan sistem manajemen
mutu, dan kehutuhan sumher daya. Risalah rapat atau laporan tinjauan manajemen
disimpan dan dikelola sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.

10. PENINGKATAN

10.1. Umum

SPs UP! menggunakan sistem manajemen mutu ini untuk memperbaiki proses, produk
dan jasa serta untuk menetapkan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi
persyaratan pelanggan atau meningkatkan kepuasan pelanggan. Tindakan perbaikan
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untuk peningkatan dapat berupa koreksi, tindakan korektif. meningkatkan kinerja dan
pelayanan guna memenuhi persyaratan ser!a untuk memenuhi kebutuhan dan
ekspektasi yang akan datang, mencegah atau mengurangi efek yang tidak diinginkan,
meningkatkan kinerja dan efektifitas sistem manajemen mutu, peningkatan
berkelanjutan, terobosan baru, inovasi dan usulan re-organisasi.

10.2. Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif

Dalam hal terjadinya ketidaksesuaian termasuk yang timbul dari keluhan pelanggan, SPs
UPI melakukan hal berikut:

a. melakukan koreksi terhadap ketidaksesuaian dan mengambil tindakan untuk
mengendalikan dan memperbaiki atau sepakat dengan konsekuensi yang didapat;

b. mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian
untuk menghilangkan penyebab dari ketidaksesuaian, agar hal itu tidak terulang atau
terjadi di tempat lain, dengan: meninjau dan menganalisis ketidaksesuaian,
menentukan penyebab ketidaksesuaian, menentukan kesamaan ketidaksesuaian
yang sudah ada atau potensial terjadi;

c. menerapkan tindakan korektif yang diperlukan;
d. meninjau efektifitas tindakan korektif yang diambil;
e. memutakhirkan Profil dan Pengendalian Risiko;
f. melakukan perubahan pada sistem manajemen mutu jika diperlukan.

Tindakan korektjf dilakukan terhadap ketidaksesuaian saat pemantauan atau
pengukuran proses. produk, atau jasa; keluhan pelanggan; temuan audit dengan
kategori ketidaksesuaian (non conformity), dan hasH rekomendasi tinjauan manajemen.

HasHtindakan korektif tidak menutup kemungkinan dapat mengubah atau memperbaild
prosedur atau dokumen mutu yang ada. Mekanisme tindakan korektif ini diatur dalam
Prosedur Tindakan Koreksi dan Pencegahan .

10.3. Peningkatan Berkelanjutan

SPs UPI terus meningkatkan kesesuaian, kecukupan dan efektifitas sistem manajemen
mutu secara berkelanjutan melalui evaluasi terhadap, diantaranya:

i a. v;si dan misi SPsUPI;
b. kebijakan mutu;
c. pencapaian dan peningkatan sasaran mutu;
d. hasil audit (audit internal, audit eksternal atau audit pelanggan);
e. hasH analisis dan evaluasi data dan informasi yang menunjukan tren

peningkatan;
f. tindakan korektif yang diambil dari ketidaksesuaian;
g. tindakan untuk mengatasi risiko yang telah dilaksanakan;
h. peluang peningkatan.
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