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KEBIJAKAN MUTU

1. Meningkatkan Kualitas Proses Pendidikan untuk Menghasilkan Lulusan yang 
Profesional dan Berdaya Saing

2. Meningkatkan Kualitas Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan 
Publikasi llmiah

3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
4. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan 

proses pendidikan
5. Melakukan Perbaikan Terns Menerus terhadap Proses, Pelayanan dan 

Efektivitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu.

SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pengendalian mutu di tingkat universitas dilakukan oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM) UPI, 
sedangkan di setiap unit untuk setiap kegiatan yang diselenggarakan dilakukan oleh Satuan 
Kendali Mutu (SKM) di unit kerja yang bersangkutan, dan pada tingkat program studi 
dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM). Pengendalian mutu ini diarahkan pada 
pencapaian standar atau sasaran mutu yang telah ditetapkan dan perbaikan mutu 
berkelanjutan (continuous quality improvement).

Secara internal, penjaminan mutu akademik di SPs dikoordinasikan/difasilitasi oleh SKM. 
SKM bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan SPM UPI dalam melaksanakan Audit 
Mutu Internal (AMI). Dalam bidang keuangan, penjamianan mutu dilaksanakan langsung oleh 
Satuan Audit Internal (SAI). Secara eksternal, penjaminan mutu akademik di SPs UPI 
dilaksanakn oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) dan atau lembaga 
lain yang kompeten, seperti Asean University Nerwork Quality Assurance (AUNQA), dan 
Sistem Manajemen Mutu ISO.
Beberapa standar mutu telah digunakan sebagai acuan untuk implementasi mutu di SPs UPI, 
yaitu:
1. Panduan Penjaminan Mutu UPI 2015
2. Manual Mutu SPs UPI 2017
3. Standar Mutu UPI 2016
4. Pedoman Audit Internal Mutu Akademik UPI
5. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
6. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Hasil penjaminan mutu, dilaporkan dan didokumentasikan oleh SPs UPI untuk digunakan 
sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan mutu tahun berikutnya (tersedia: Laporan AMI 2012- 
2017).

Kebijakan mutu di SPs sejalan dengan tujuan kebijakan mutu UPI yaitu merencanakan, 
mencapai, memelihara, dan meningkatkan standar atau sasaran mutu SPs UPI secara 
berkelanjutan, serta memuaskan stakeholders. Dalam jangka panjang, penjaminan mutu UPI 
dilakukan untuk mewujudkan visi SPs UPI.



Untuk mencapai tujuan penjaminan mutu, UPI merancang dan melaksanakan strategi 
penjaminan mutu yang mengacu pada pedoman penjaminan mutu yang ditetapkan oleh 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
Penjaminan mutu UPI dikoordinasikan oleh Rektor UPI melalui Satuan Penjaminan Mutu 
(SPM). Adapun strategi penjaminan mutu UPI adalah seperti diuraikan berikut:
(1) Mengembangkan sistem penjaminan mutu UPI dan perangkat implementasinya;
(2) Membangun dan atau meningkatkan komitmen pimpinan UPI dan seluruh unit kerja untuk 

melaksanakan penjaminan mutu setiap kegiatan yang diselenggarakannya sesuai dengan 
sistem penjaminan mutu UPI dan model implementasinya;

(3) Menetapkan sasaran atau standar mutu UPI dan unit kerja di lingkungan UPI untuk setiap 
periode mutu;

(4) Merancang organisasi dan mekanisme kerja penjaminan mutu UPI serta 
melaksanakannya secara konsisten;

(5) Mengidentifikasi satuan kegiatan untuk setiap butir mutu pada setiap tahap dalam proses 
bisnis UPI, serta menetapkan kegiatan yang mutunya dijaminkan;

UPI menentukan dan merumuskan standar mutunya melalui analisis sistemik terhadap 
komponen-komponen sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mencakup masukan, 
proses, keluaran, dan dampak.

Kegiatan penjaminan mutu di UPI dilaksanakan dengan mengacu pada panduan mutu 
Universitas. Panduan ini dirumuskan berdasarkan Ketetapan MWA No.001/TAP/MWA 
UPI/2009 tentang Anggaran Rumah Tangga Bab XI mengenai Auditor Internal, Auditor 
Ekstemal, dan Penjaminan Mutu. Pasal 101 dalam ketetapan tersebut ditegaskan:
(1) Pimpinan Universitas melaksanakan penjaminan mutu untuk memenuhi Standar yang 

berlaku secara nasional dan/atau intemasional.
(2) Penjaminan mutu dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh unit unsur pelaksana 

akademik, administrasi, usaha, dan unsur penunjang Universitas di bawah koordinasi 
Satuan Penjaminan Mutu (SPM).

(3) Tatanan kelembagaan, tugas pokok, fungsi, dan kewenangan SPM sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

(4) Keberhasilan penjaminan mutu antara lain dinyatakan dalam nilai akreditasi dan 
keterserapan lulusan oleh stakeholders.

(5) Akreditasi wajib bagi setiap unsur pelaksana akademik yang dilaksanakan oleh badan 
akreditasi yang relevan, baik nasional maupun intemasional.

Selanjutnya, ketetapan ihwal penjaminan mutu UPI tersebut dilaksanakan melalui proses atau 
tahapan kegiatan sebagai berikut:
(1) Menyusun standar atau sasaran mutu yang dituangkan dalam rencana mutu UPI untuk 

setiap periode mutu. Penyusunan standar atau sasaran mutu ini didasarkan pada rencana 
strategis UPI;

(2) Setiap unit kerja menyusun standar mutu unit kerja yang bersangkutan dan standar atau 
sasaran mutu setiap kegiatan untuk setiap butir mutu pada setiap periode mutu;

(3) Setiap unit kerja menyusun mekanisme kegiatan untuk setiap satuan kegiatan yang 
dituangkan dalam prosedur operasional standar (standard operational procedure);

(4) Setiap unit kerja melaksanakan penjaminan mutu kegiatan yang diselenggarakannya 
dengan melaksanakan prosedur operasional standar (standard operational procedure) 
kegiatan itu;

(5) Setiap unit kerja melaksanakan pengendalian mutu kegiatan yang diselenggarakannya 
dengan melakukan evaluasi atau pengukuran hasil kegiatan dengan standar atau sasaran 
mutu yang telah ditetapkan. Hasil kegiatan evaluasi atau pengukuran ini kemudian 
ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan mutu secara berkelanjutan (continuous quality 
improvement);



(6) Melaksanakan evaluasi mutu untuk setiap periode mutu yang difokuskan pada audit 
implementasi sistem penjaminan mutu dan audit tingkat ketercapaian standar atau 
sasaran mutu UPI dan atau unit kerja di lingkungan UPI. Kegiatan audit mutu ini 
dilaksanakan oleh Satuan Audit Internal (SAI) UPI.

Penjaminan mutu di SPs mengacu pada sistem penjaminan mutu dan perangkat implementasi 
sistem penjaminan mutu UPI. Direktur SPs membentuk Satuan Kendali Mutu (SKM) serta 
mengangkat ketua, sekretaris, dan staf. Adapun tugas SKM sebagai berikut.

a. menyusun standar mutu unit kerja dan bersama-sama Gugus Kendali Mutu (GKM) 
Prodi menyusun standar mutu setiap kegiatan;

b. mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan memotivasi GKM untuk menyusun Prosedur 
Operasional Baku (POB) setiap kegiatan yang diselenggakaran;

c. bersama-sama GKM memotivasi pelaksana kegiatan untuk melaksanakan 
kegiatannya sesuai dengan POB kegiatan itu;

d. melaksanakan evaluasi atau pengukuran mutu yang dicapai SPs dan memotivasi 
pelaksana kegiatan atau GKM untuk melaksanakan evaluasi atau pengukuran mutu 
hasil kegiatan, serta melakukan tindakan perbaikan mutu berkelanjutan (continous 
quality improvement)', dan

e. melaporkan seara berkala pelaksanaan penjaminan mutu unit kerja untuk setiap 
periode mutu.
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