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KATA PENGANTAR 

 

Manual Mutu (Quality Manual) ini memberikan deskripsi 

mengenai sistem mutu yang digunakan oleh Fakultas Kedokteran 

Universitas Brawijaya (FKUB). Pedoman ini menjelaskan tentang 

kemampuan FKUB dalam memenuhi persyaratan pelanggan. Selain 

itu, Manual Mutu ini menjadi panduan penerapan Sistem Manajemen 

Mutu (SMM) yang sesuai dengan standar ISO 9001:2008 dan bagian 

dari Sistem Manajemen Mutu yang dibangun di Fakultas Kedokteran 

Universitas Brawijaya yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). 

 

Prosedur yang dinyatakan dalam Manual Mutu adalah prosedur 

yang didokumentasikan sesuai dengan persyaratan standar ISO 

9001:2008. Panduan ini merupakan persyaratan wajib dari sistem 

mutu, merupakan dokumen yang disusun untuk kepentingan 

institusional FKUB. Dengan demikian, tidak diperkenankan membuat 

salinan sebagian atau keseluruhan dokumen ini untuk tujuan 

komersial.  Salinan dapat dibuat untuk tujuan pelatihan. Pengguna 

diharapkan memperhatikan dan hanya menggunakan edisi dokumen 

yang berlaku.  

 

Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 dipakai untuk 

menjamin mutu proses dan jasa serta peningkatan kepuasan 

pelanggan. Sebagai pelanggan utama yang dilayani FKUB adalah 

mahasiswa dan pelanggan lain yaitu rektor, alumni, orang tua 

mahasiswa dan masyarakat pengguna lulusan FKUB. Implementasi 

SMM di FKUB diharapkan dapat meningkatkan budaya mutu dan 

kinerja seluruh unit kerja di lingkungan FKUB. Secara eksternal, 

implementasi SMM sangat bermanfaat untuk meningkatkan 

kepercayaan dan pencitraan FKUB di mata para stakeholders, 

meningkatkan image dan alat promosi. 

 

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 

diharapkan dapat berjalan efektif sehingga mampu meningkatkan 
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mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara 

berkelanjutan di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas 

Brawijaya. 

 

Manual mutu ini merupakan manual mutu revisi ke-6 dimana 

dalam revisi ini ada beberapa perbaikan setelah temuan dalam AIM 

UKPA Siklus 12. 

 

 

 

Malang,  13 Januari 2014 

Dekan,  

 

 

-ttd- 

 

Dr.dr. Karyono Mintaroem, Sp PA 

NIP. 19501116 198002 1 001 
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1.  Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Pada tahun  2006  -  2009  Fakultas Kedokteran Universitas 

Brawijaya (FKUB) menjalankan    Sistem  Penjaminan  Mutu  

Akademik  (SPMA) sesuai dengan  10  standar  mutu  yang ditetapkan 

oleh  Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti). Mulai tahun 2010, 

sistem penjaminan mutu di FKUB  menjalankan  Sistem Penjaminan 

Mutu Internal (SPMI) menggunakan tujuh (7) standar mutu akademik 

dan non akademik dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) 

serta standar ISO 9001:2008. 

Dalam penerapan SPMI, FKUB memastikan bahwa budaya 

mutu dipahami dan dilaksanakan semua pihak, serta dikendalikan. 

Dengan SPMI ini, FKUB akan mampu menetapkan dan mewujudkan 

visinya melalui pelaksanaan misinya dan mampu memenuhi 

kebutuhan/memuaskan stakeholders yaitu kebutuhan masyarakat, 

dunia kerja dan profesional. Untuk itu, FKUB menyusun dokumen 

SPMI sebagai berikut: 

a. Dokumen induk yang menjadi rujukan pengembangan sistem 

yaitu Visi dan Misi FKUB (10800 01000), Organisasi dan Tupoksi 

FKUB, Rencana Strategis FKUB (10800 02000), Program Kerja 

Dekan FKUB (00800 01000) dan Pedoman Pendidikan FKUB 

(00800 02000). 

b. Dokumen mutu yaitu Manual Mutu FKUB (00800 03000 ), Standar 

Mutu UB, Fakultas dan Program (00000 04000) Standar Mutu 

Jurusan dan PS (00000 04001), Manual Prosedur, Instruksi Kerja, 

Dokumen Pendukung, Borang-borang. 

file:///C:/Users/Adeline%20de%20Rohan/Audit%20Internal%20Mutu%20Siklus%2010/00%20-%20AIM%20UKPA%20Siklus%2010%20-%20Final/Dokumen/01%20Visi-Misi-Tujuan/10800%2001000%20-%20Visi%20Misi%20FKUB%20-%20Revisi.pdf
file:///C:/Users/Adeline%20de%20Rohan/Audit%20Internal%20Mutu%20Siklus%2010/00%20-%20AIM%20UKPA%20Siklus%2010%20-%20Final/Dokumen/02%20Renstra/10800%2002000%20-%20Renstras%20FKUB%202007-2012%20-%20S1-S2-S3-Sp%20-%20Revisi.pdf
file:///C:/Users/Adeline%20de%20Rohan/Audit%20Internal%20Mutu%20Siklus%2010/00%20-%20AIM%20UKPA%20Siklus%2010%20-%20Final/Dokumen/04%20Pedoman%20Pendidikan/Pedoman%20Pendidikan%20FKUB%202010-2011/00800%2002000%20-%20Pedoman%20Pendidikan%20FKUB%202010-2011.pdf
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Manual Mutu FKUB disusun untuk mengendalikan pengelolaan 

pendidikan tinggi di FKUB yang bermutu dan berstandar internasional 

serta memenuhi peraturan pemerintah Republik Indonesia, 

persyaratan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008. Manual 

Mutu ini menjelaskan penjabaran keterkaitan antara struktur 

organisasi FKUB, kebijakan mutu, sasaran mutu penyelenggaraan 

pendidikan dan Sistem Penjaminan Mutu secara internal FKUB.  

Manual Mutu ini merupakan bagian dari SMM yang dirancang 

untuk memenuhi persyaratan ISO 9001:2008, mencakup kebijakan 

umum (visi, misi, kebijakan mutu, tujuan mutu dan sasaran mutu), 

struktur organisasi, garis besar proses dan profil organisasi serta 

lingkup sistem manajemen mutu yang ditetapkan dalam ISO 

9001:2008. Manual Mutu ini juga menyediakan panduan bagi 

pengembangan sistem secara keseluruhan. Semua persyaratan SMM 

ISO 9001:2008 diaplikasikan oleh FKUB tanpa pengecualian. 

 

1. 2  Ruang Lingkup dan Kebijakan 

Manual mutu ini merupakan panduan implementasi 

manajemen mutu FKUB dan merupakan persyaratan sistem 

manajemen mutu yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja di 

lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Manual Mutu 

ini disusun dengan mengacu pada persyaratan standar dan klausul 

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dengan pedoman 

implementasinya dalam layanan pendidikan IWA2:2007, peraturan-

peraturan pemerintah RI, persyaratan standar mutu penyelenggaraan 

pendidikan S-1, S-2 dan S-3 dalam akreditasi BAN-PT dan standar 

mutu World Class University (WCU).  

Manual Mutu ini berlaku untuk unit pelaksana akademik  di 

lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. 

Ruang lingkup Sistem Manajemen Mutu di Fakultas 

Kedokteran Universitas Brawijaya adalah melaksanakan proses 

pendidikan akademik dan profesi  sesuai dengan peraturan dan 

persyaratan pelanggan (dokumen 0000103000 Organisasi Tata Kelola 

(OTK-UB)) dengan pengecualian proses pengadaan barang dan jasa, 
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proses perekrutan tenaga dosen dan tenaga kependidikan (PNS dan 

pegawai tetap Non-PNS) serta proses penerimaan mahasiswa baru 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Universitas Brawijaya.  

Implementasi  dari sistem manual mutu ini adalah untuk 

kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada program pendidikan 

sarjana (S1), magister (S2), doktor (S3), Profesi Dokter, Ners, Dokter 

gigi, Dietitian, Bidan  di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 

dengan pengecualian Program Studi Spesialis. 

 

1. 3  Tujuan Manual Mutu 

Manual Mutu ini bertujuan untuk: 

a. Menggariskan kegiatan utama (core business) FKUB yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindakan perbaikan 

dalam bidang tri dharma pendidikan tinggi, baik yang terkait 

langsung ataupun tidak langsung dengan layanan pendidikan di 

FKUB untuk menjamin adanya perbaikan berkelanjutan dalam 

memenuhi persyaratan pelanggan.  

b. Menjelaskan hubungan berbagai aktivitas yang terkait dalam 

proses di atas. 

c. Menjelaskan integrasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 

dengan persyaratan ISO 9001:2008. 

d. Mencerminkan komitmen Fakultas Kedokteran Universitas 

Brawijaya dalam peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam 

bentuk tertulis, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang 

terlibat dalam proses pendidikan. 

 

1.4 Pengendalian Dokumen Manual Mutu 

Dokumen Manual Mutu FKUB disusun dalam delapan (8) 

bagian sesuai persyaratan ISO 9001:2008. Konsep awal dokumen 

disusun oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM) berdasarkan dokumen induk 

dan referensi yang relevan. Konsep awal ini dipelajari, diperiksa dan 

diberi masukan oleh pimpinan fakultas. Selanjutnya konsep 

diklarifikasi oleh pakar sebelum divalidasi dan disahkan oleh Dekan. 

Secara rutin, keluhan dan permasalahan yang timbul pada 
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implementasi SPMI dievaluasi untuk peningkatan mutu berkelanjutan. 

Manual Mutu ini dikategorikan sebagai dokumen tidak terkendali dan 

mengikuti MP Pengendalian Dokumen dan Rekaman . 

 

2. Kebijakan Manjemen Mutu  

2.1 Landasan  yang digunakan 

Rujukan yang digunakan adalah : 

a. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

b. Undang-undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan 

Kedokteran 

c. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan. 

d. Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Tahun 2003. 

e. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi 

Nasional, 2008. 

f. Akreditasi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor oleh Badan 

Akreditasi Nasional, 2009. 

g. Statuta Universitas Brawijaya, 2009. 

h. Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya, 2009. 

i. Persyaratan SMM ISO 9001:2008. 

j. Persyaratan SMM untuk layanan pendidikan IWA2:2007. 

k. Standar mutu world class university (WCU QS Asia) 2009. 

l. Visi dan Misi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya  

m. Dokumen Rencana Strategis FKUB. 

n. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu FKUB 

 

3.  Istilah dan Definisi  

a. Sistem Penjaminan Mutu (SPM) adalah sistem untuk menetapkan 

kebijakan, tujuan dan strategi mencapai mutu yang telah 

ditentukan 

b. Jaminan mutu (quality assurance) adalah seluruh proses 

penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan Perguruan 

Tinggi (PT) secara konsisten dan perbaikan berkelanjutan, 

sehingga visi dan misi PT dapat tercapai serta stakeholders 

memperoleh kepuasan (pemenuhan janji kepada stakeholders). 
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Kegiatan harus terencana dan sistematis yang dilaksanakan 

dengan menggunakan Sistem Manajemen Mutu (SMM) untuk 

meyakinkan bahwa suatu produk (hasil) akan memenuhi 

persyaratan mutu.  

c. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan 

kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan 

yang ditetapkan customer (stakeholders), baik yang tersurat 

(dinyatakan dalam kontrak ), maupun tersirat. 

d. Gugus Jaminan Mutu (GJM) ) adalah lembaga fungsional yang 

dibentuk oleh dekan dan diberi tugas untuk mengembangkan 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat FK-UB. 

e. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, 

termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan 

konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan 

syarat-syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa  datang 

untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (PP No. 102 

Tahun 2000).  

f. Manual Mutu (MM) FKUB adalah dokumen yang menjadi panduan 

untuk menentukan sistem manajemen mutu dari organisasi FKUB 

g. Pelanggan FKUB secara umum adalah orang perorangan atau 

badan yang ikut menerima atau membeli layanan pendidikan. 

Pelanggan Fakultas Kedokteran  dapat dibagi menjadi 2 (dua) 

bagian, yaitu mahasiswa (learners) sebagai pelanggan utama; dan 

pelanggan lainnya adalah  orang tua mahasiswa, alumni,  

pengguna lulusan, peserta pelatihan dan Rektor. 

h. Persyaratan pelanggan FKUB adalah persyaratan yang harus 

dimiliki pengguna layananan FKUB, persayaratan pelanggan 

utama yaitu mahasiswa tercantum dalam buku pedoman 

pendidikan masing masing jurusan/PS 

i. Unit kerja penyelenggara pendidikan adalah fakultas dan 

jurusan/program studi yang menyelenggarakan layanan 

pendidikan atau pelatihan, penelititan dan pengabdian kepada 

masyarakat  

j. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai isi dan bahan kajian, pelajaran, dan cara-
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penyampaian serta penilaiannya yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan proses pembelajaran di perguruan 

tinggi. 

k. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya 

l. Borang adalah lembar isian data yang memberikan informasi  

m. Rekaman adalah dokumen atau catatan yang menyatakan hasil 

yang dicapai atau menunjukkan bukti kegiatan yang dilakukan 

n. Produk yang dihasilkan organisasi pendidikan ialah layanan 

pendidikan tinggi (tri dharma PT) dimana dalam prosesnya terjadi 

peningkatan nilai (creating value). 

 

4. Sistem Manajemen Mutu  

4.1  Sejarah Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 

Embrio Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB) 

adalah Sekolah Tinggi Kedokteran Malang (STKM). Pada tanggal 14 

Januari 1974, Sekolah Tinggi Kedokteran Malang resmi bergabung 

dengan Universitas Brawijaya yang berstatus perguruan tinggi negeri 

dan berganti nama menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya  

(FKUB). Pada saat ini, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 

(FKUB) telah di Akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan 

Tinggi (BAN-PT) dan mendapatkan nilai A dengan No.003/BAN-PT/Ak-

XI/S1/2008. Saat ini, FKUB telah mampu melaksanakan pendidikan 

tingkat sarjana (S-1), Profesi, magister (S-2), doktor (S-3), dan 

spesialis 1 (SP1). Pendidikan tingkat sarjana (S1) yang telah dibuka 

antara lain : Pendidikan Dokter, Ilmu Keperawatan, Ilmu Gizi, 

Pendidikan Dokter Gigi, Pendidikan Bidan, dan Farmasi. Pendidikan 

profesi (kecuali spesialis kedokteran) yang telah dibuka antara lain : 

dokter umum, ners, dokter gigi, dietitian, bidan. Pendidikan tingkat 

magister (S2) yang telah dibuka adalah : Magister Ilmu Biomedik, 

Magister Manajemen Rumah Sakit, Magister Keperawatan, Magister 

Kebidanan. Pendidikan tingkat Doktor (S3) yang telah dibuka adalah 

Ilmu Kedokteran. Selengkapnya mengacu pada dokumen Pedoman 

Pendidikan (00800 02000). 

 

file:///C:/Users/Adeline%20de%20Rohan/Audit%20Internal%20Mutu%20Siklus%2010/00%20-%20AIM%20UKPA%20Siklus%2010%20-%20Final/Dokumen/04%20Pedoman%20Pendidikan/Pedoman%20Pendidikan%20FKUB%202010-2011/00800%2002000%20-%20Pedoman%20Pendidikan%20FKUB%202010-2011.pdf


7 

4.2  Struktur Organisasi dan Pengelolaan FKUB 

Sesuai Statuta Universitas Brawijaya (UB), fungsi Fakultas 

adalah sebagai unsur pelaksana akademik di tingkat fakultas dan 

jurusan. Sesuai dengan fungsi tersebut, tugas pokok FKUB adalah 

menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan Tri Dharma 

perguruan tinggi,  yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat, di tingkat Fakultas dan Jurusan/Program Studi 

yang ada di lingkungan FKUB. Dalam menjalankan tugas pokok dan 

fungsi tersebut, FKUB senantiasa menjunjung tinggi segala kebijakan 

dan peraturan akademik yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik 

Indonesia dan  Universitas Brawijaya Malang. 

Pengelolaan manajemen yang efektif, produktif, dan efisien 

merupakan salah satu indikator kualitas sebuah institusi pendidikan. 

Manifestasi dari pengelolaan manajemen yang seperti itu akan tercipta 

apabila terdapat deskripsi jelas tentang peran, fungsi, dan tugas 

masing-masing unsur penyelenggaraan unit kerja. 

Organisasi FK-UB terdiri atas unsur pimpinan, senat, unsur 

pelaksana akademik dan unsur unsur penunjang pelaksana akdemik 

Mengacu pada Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Brawijaya 

dalam Keputusan Rektor No.074/SK/2006, maka dibuatlah struktur 

organisasi dan tata hubungan kerja di lingkungan FK-UB (SK Dekan 

079/SK/J10.1.17/KP/2007) tentang struktur organisasi FKUB,  

Organisasi FKUB dipimpin oleh Dekan. Dekan dibantu oleh 3 

pembantu Dekan. Ditingkat Jurusan/Program Studi Dekan dibantu 

oleh Ketua jurusan, ketua program studi, dan koordinator program 

pendidikan dokter spesialis. 
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Gambar 1: Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran Universitas 

Brawijaya 
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Keterangan:  

RS : Rumah Sakit 
PD I : Pembantu Dekan Bidang Akademik 

 

Keterangan:  
RS : Rumah Sakit 
PD I : Pembantu Dekan Bidang Akademik 

PD II : Pembantu Dekan Bidang Personalia dan 
Keuangan 

PD III : Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan 

MEU : Medical Education Unit 
KEP : Komisi Etik dan Penelitian 
UPP : Unit Pengembangan Penelitian 

TIK : Tehnologi Informasi dan Komunikasi 
UPPM : Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

SPI : Satuan Pengandali Intern 
Ked : Kedokteran 
Kep : Keperawatan 

Ked.Gigi : Kedokteran Gigi 
Keb : Kebidanan 
Farm : Farmasi 

S2 Biomed : S2 Biomedik 
S2 MMRS : S2 Magister Manajemen Rumah Sakit 
S3 IKed : S3 Ilmu Kedokteran 

PPDS : Program Pendidikan Dokter Spesialis 
 

Untuk  melaksanakan  jaminan  mutu  akademik  di  

Fakultas  Kedokteran  Universitas Brawijaya,  maka  dibentuk  

struktur  organisasi  Gugus  Jaminan  Mutu (GJM) yang 

anggotanya mewakili masing-masing Program Studi/Jurusan.  

Sesuai SK Dekan 147/SK/UN10.7/KP/2012 tentang 

Struktur Organisasi Gugus Jaminan Mutu (GJM) Fakultas 

Kedokteran Universitas Brawijaya : 
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Gambar 2: Struktur Organisasi Gugus Jaminan Mutu (GJM) Fakultas 

Kedokteran Universitas   Brawijaya 
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4.3  Deskripsi Tugas Personalia Fakultas Kedokteran 

Universitas Brawijaya 

Deksirpsi tugas personalia Fakultas Kedokteran Universitas 

Brawijaya terdapat pada dokumen struktur organisasi dan tupoksi 

(0080006001). 

 

4.4  Visi, Misi dan Mandat untuk FKUB 

4.4.1  Visi, Misi dan Tujuan 

Sesuai dengan mandat FKUB sebagai perangkat Dekan dalam 

pengembangan SPMI, Visi, Misi dan Value dituangkan dalam Surat 

Keputusan Senat Nomor : 272 A/SK/UN10.17/KP/2013. 

 Visi, Misi, dan Tujuan FKUB terdapat dalam dokumen visi, 

misi, dan tujuan (10800 01000)  

Visi: 

Menjadi Institusi Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan yang 

Terkemuka dan Bertaraf Internasional dan berjiwa entrepreneur untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

Misi: 

Mengembangkan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian 

kepada Masyarakat di bidang Kedokteran, Kesehatan, Manajemen 

Kesehatan, dan Public Health yang terkini sertaa bermutu untuk 

membangun masa depan bangsa dengan dilandasi nilai-nilai universal 

Values Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya : 

- Futuristik 

- Komitmen dan Kebersamaan 

- Unggul 

- Berdedikasi dan Berjiwa entrepreuner 

- Komitmen 

Terjalinnya kerjasama pengembangan institusional, 

pendidikan, dan penelitian baik pada tingkat regional, nasional, 

maupun pada tingkat internasional untuk mempercepat pencapaian 

visi. 

 

 

file:///C:/Users/Adeline%20de%20Rohan/Audit%20Internal%20Mutu%20Siklus%2010/00%20-%20AIM%20UKPA%20Siklus%2010%20-%20Final/Dokumen/07%20Dokumen%20Pendukung/00%20Struktur%20Organisasi%20dan%20tupoksi/0080006001%20-%20Struktur%20Organisasi%20FKUB%20-%20Revisi.pdf
file:///C:/Users/Adeline%20de%20Rohan/Audit%20Internal%20Mutu%20Siklus%2010/00%20-%20AIM%20UKPA%20Siklus%2010%20-%20Final/Dokumen/01%20Visi-Misi-Tujuan/10800%2001000%20-%20Visi%20Misi%20FKUB%20-%20Revisi.pdf
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4.4.2.  Rencana Strategis FKUB 

Rencana Strategis (Renstra) FKUB 2014-2017 merupakan 

wujud komitmen pada Tupoksi dan keberlanjutan dari kegiatan 

tahunan FKUB 2007-2012. Rencana Strategis ini dibuat dengan 

mempertimbangkan kebijakan dari supra struktural (tap down) yaitu 

Renstra DIKNAS, Renstra DIKTI dan Renstra Universitas.  Sedangkan 

masukan dari infrastruktural  (dosen, mahasiswa, karyawan dan 

Alumni), RSU. Dr. Saiful Anwar dan Dinas Kesehatan Kota dan 

Kabupaten Malang telah ditambpung dalam bentuk Pra Raker Rencana 

Strategis dengan berhasil menyusun VISI, MISI dan Nilai-nilai FKUB. 

Renstra FKUB telah dibahas dan disahkan oleh Ketua Senat FKUB 

pada Rapat Senat tanggal 9 Desember 2013, merupakan arah 

pengembangan FKUB dalam lima (5) tahun ke depan serta berguna 

sebagai dasar pengembangan Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan 

FKUB sesuai Struktur FKUB (Gambar 3). Rencana Strategis FKUB lima 

tahun ke depan (2014-2017), secara garis besar Sasaran Perencanaan 

Strategis dibagi dalam 5 kelompok utama : 1) Sasaran Bidang 

Akademik, 2) Sasaran Bidang Organisasi dan Manajemen, 3) Sasaran 

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, 4) Sasaran Bidang 

Kemahasiswaan dan Alumni, serta 5) Sasaran Bidang Kerjasama 

Nasional dan Internasional. 

Renstra Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB) 

2014-2017 terdapat pada dokumen Renstra (10800 02000) 

 

4.4.3  Program Kerja  

Program kerja dan anggaran FKUB direncanakan setiap tahun 

berdasarkan hasil evaluasi Program Kerja FKUB tahun sebelumnya. 

Setiap program diuraikan dalam bentuk kegiatan teknis yang 

dilengkapi Manual Prosedur (MP) dan atau Instruksi Kerja (IK). 

Kegiatan teknis satu tahun tersebut disusun di bawah koordinasi 

Pembantu Dekan I, II dan III. Kegiatan dijalankan berdasarkan prinsip 

efektivitas, efisiensi sumber daya, indikator kinerja berbasis outcomes 

dan berkelanjutan. 

file:///C:/Users/Adeline%20de%20Rohan/Audit%20Internal%20Mutu%20Siklus%2010/00%20-%20AIM%20UKPA%20Siklus%2010%20-%20Final/Dokumen/02%20Renstra/10800%2002000%20-%20Renstras%20FKUB%202007-2012%20-%20S1-S2-S3-Sp%20-%20Revisi.pdf
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Program Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 

terdapat pada dokumen Program kerja (0080001000). 

Guna memudahkan koordinasi pengembangan SMM ISO 

9001:2008, maka Dekan FKUB  menunjuk Pembantu Dekan I sebagai 

koordinator Management Representative (MR).  Adapun tugas MR 

adalah: 

a. Memantau semua proses yang terkait SMM dengan pihak internal 

dan eksternal sehingga kegiatan terlaksana serta terpelihara. 

b. Merencanakan dan mengkoordinasi jadwal rutin tinjauan 

manajemen, audit internal serta perbaikan SMM FKUB. 

c. Mengkoordinasikan pengelolaan dokumen, rekaman dan 

sumberdaya di lingkungan FKUB. 

d. Membantu Top Management merencanakan, merumuskan, 

memantau, harapan dan feedback pelanggan lainnya. 

e. Memantau dan melaporkan ketercapaian indikator sasaran mutu 

sekali kali setiap tahun. 

 

4.4.4  Proses Bisnis  

Proses bisnis FKUB mengedepankan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi (Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat). Sesuai 

dengan tujuan manual mutu, proses bisnis pada FKUB dapat 

digambarkan sebagai berikut :  

 

file:///C:/Users/Adeline%20de%20Rohan/Audit%20Internal%20Mutu%20Siklus%2010/00%20-%20AIM%20UKPA%20Siklus%2010%20-%20Final/Dokumen/03%20Program%20Kerja/03%20Program%20Kerja%20FKUB%202010.pdf
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Kebijakan Pemerintah, Kebijakan Institusi Profesi, BAN-PT, Statuta, 
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Sarana Prasarana & TI Dana SDM 
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Ortu Mhs, 
Alumni, 
Pengguna 
Lulusan, 
Peserta 
Pelatihan, 

Rektor/PR 

Lulusan 
Publikasi 

Ilmiah 
Teknologi 
Layanan 

Ilmiah 

Kepuasan 

Pelanggan 

MANAJEMEN 
SUMBERDAYA 

PENELITIAN PENGABDIAN 
MASYARAKAT 

SPMI 

PENDIDIKAN 

Layanan Akademik 

Layanan 
Kemahasiswaan & 

Alumni 

Layanan Umum, 
Keuangan & 

Kepegawaian 

Layanan Teknologi 
Informasi & 
Komunikasi 

Layanan Penelitian 

Layanan 
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Gambar  3 : Proses bisnis sesuai mandat utama dan tambahan     

        Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 

 

Untuk keberhasilan SPMI, maka diperlukan bisnis proses serta 

hubungannya antara input serta   Outputnya. Sebagai inputnya adalah 

berupa kebutuhan pelanggan yang terdiri dari masyarakat 

(mahasiswa, alumni, orang tua mahasiswa, pengguna lulusan, peserta 

pelatihan), pemerintah, universitas (Rektor). Supaya outputnya sesuai 

dengan harapan, maka diperlukan proses bisnis yang jelas. Adapun 

proses bisnis dari FKUB terdiri dari tridharma perguruan tinggi 

(Pendidikan, Penelitian & Pengabdian masyarakat) yang kesemuanya 

diatur dalam sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dengan adanya 

dokumen pendukung Manual Prosedur dan Instruksi Kerja. Untuk 

menjamin terlaksananya Proses bisnis dengan baik, perlu adanya 

manajemen sumber daya baik di layanan akademik, layanan 

penelitian, layanan pengabdian masyarakat, layanan umum, layanan 
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keuangan & kepegawaian, layanan kemahasiswaan dan alumni, serta 

layanan informasi & komunikasi. Disamping itu, untuk meningkatkan 

mutu diperlukan audit internal dan tinjauan manajemen agar lulusan 

FKUB, Publikasi Ilmiah, teknologi layanan ilmiah menjadi lebih baik 

sehingga memuaskan pelanggan. Jurusan, program studi, 

departemen/laboratorium melaksanakan proses bisnis sesuai dengan 

mandat tridharma perguruan Tinggi. Sarana prasarana, dana dan SDM 

sangat diperlukan sebagai penunjang keberhasilan proses bisnis 

tersebut sehingga harus selalu ditingkatkan mutunya.      

  

4.5  Sistem Dokumentasi FKUB dan Audit 

Adanya sistem dokumentasi memungkinkan jaminan 

keselarasan antara perencanaan, implementasi, pengendalian proses 

kegiatan di FKUB. Hal ini menjadi alat komunikasi efektif dan 

menjamin konsistensi tindakan untuk menghasilkan produk yang 

sesuai dengan persyaratan pelanggan dan peningkatan mutu 

berkelanjutan. Untuk memberikan gambaran tentang kebijakan dalam 

pengelolaan FKUB, maka dibuat Manual Mutu yang merupakan 

rangkuman kebijakan organisasi untuk mencapai kebijakan mutu, 

sasaran mutu dan perencanaan mutu. FKUB menetapkan dan 

memelihara prosedur terdokumentasi mengenai pengendalian seluruh 

dokumen dan catatan perangkat yang terkait dengan persyaratan 

SMM. 

Sistem dokumentasi dalam Penjaminan Mutu mengacu pada 

dokumen-dokumen yang telah disusun pada implementasi Sistem 

Penjaminan Mutu Akademik dan Sistem Penjaminan Mutu Internal 

FKUB. Sistem yang dianut adalah hirarki kerucut terbalik: Dokumen 

Induk (Visi, Misi dan Tujuan FKUB; Renstra UB; Program Kerja; 

Pedoman Pendidikan), dokumen Mutu (Manual Mutu; Standar Mutu; 

Manual Prosedur; Instruksi Kerja; Borang dan Dokumen Pendukung). 

a. Manual Mutu Fakultas Kedoteran Universitas Brawijaya 

(0080003000) 

b. Manual Prosedur Pengendalian Rekaman dan Dokumen (00800 

04001)  

file:///C:/Users/Adeline%20de%20Rohan/Audit%20Internal%20Mutu%20Siklus%2010/00%20-%20AIM%20UKPA%20Siklus%2010%20-%20Final/Dokumen/05%20Manual%20Prosedur/MP%20Wajib%20Revisi%202/00800%2004001%20mp%20pengendalian%20dokumen%20dan%20rekaman%20fkub.doc
file:///C:/Users/Adeline%20de%20Rohan/Audit%20Internal%20Mutu%20Siklus%2010/00%20-%20AIM%20UKPA%20Siklus%2010%20-%20Final/Dokumen/05%20Manual%20Prosedur/MP%20Wajib%20Revisi%202/00800%2004001%20mp%20pengendalian%20dokumen%20dan%20rekaman%20fkub.doc
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c. Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai (00800 

04002) 

d. Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan (00800 

04003)  

Daftar keseluruhan dokumen tercantum dalam MP 

Pengendalian Dokumen dan Rekaman (00800 04001). 

Audit Mutu dilakukan secara internal dan eksternal 

berdasarkan dokumen audit mutu. Audit Internal Mutu (AIM) 

dilaksanakan setidaknya satu tahun sekali untuk mengukur 

terpenuhinya persyaratan SMM dan Standar Mutu yang diterapkan 

Universitas. Pedoman pelaksanaan AIM tertuang dalam MP Audit 

Internal FKUB (00800 04004). 

Audit eksternal dilaksanakan untuk seluruh lembaga dan unit 

kerja di FK-UB dalam pemenuhan terhadap SMM ISO 9001:2008 yang 

dinyatakan dalam perolehan sertifikat. Selain itu, FKUB  audit 

eksternal dilakukan oleh  Asesor dari BAN-PT untuk menentukan 

tingkat akreditasi. Prosedur pengusulan, pelaksanaan dan perolehan 

akreditasi harus mengikuti ketentuan dan memenuhi persyaratan BAN-

PT. 

 

5. Tanggung Jawab Manajemen  

5.1 Komitmen Manajemen  

Dekan FKUB memberikan komitmennya sehubungan dengan 

pengembangan penerapan sistem manajemen mutu dan 

meningkatkan efektivitasnya secara berkelanjutan berdasarkan prinsip 

manajemen mutu.  

Dalam rangka menjamin mutu pelayanan pendidikan dalam 

menyediakan sumber daya manusia di bidang Kedokteran dan 

Kesehatan, maka Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 

berkomitmen untuk menjalankan sistem Penjaminan Mutu secara 

sungguh-sungguh dengan jalan:   

1. Mengangkat Pembantu Dekan I, II, dan III sebagai Manajer 
Representative (MR) dengan Pembantu Dekan I sebagai 
koordinator MR dalam menjalankan manajemen mutu sehari-hari. 

Dalam rangka membantu MR, Dekan Fakultas Kedokteran 

file:///C:/Users/Adeline%20de%20Rohan/Audit%20Internal%20Mutu%20Siklus%2010/00%20-%20AIM%20UKPA%20Siklus%2010%20-%20Final/Dokumen/05%20Manual%20Prosedur/MP%20Wajib%20Revisi%202/00800%2004002%20mp%20pengendalian%20produk%20tidak%20sesuai%20fkub.doc
file:///C:/Users/Adeline%20de%20Rohan/Audit%20Internal%20Mutu%20Siklus%2010/00%20-%20AIM%20UKPA%20Siklus%2010%20-%20Final/Dokumen/05%20Manual%20Prosedur/MP%20Wajib%20Revisi%202/00800%2004002%20mp%20pengendalian%20produk%20tidak%20sesuai%20fkub.doc
file:///C:/Users/Adeline%20de%20Rohan/Audit%20Internal%20Mutu%20Siklus%2010/00%20-%20AIM%20UKPA%20Siklus%2010%20-%20Final/Dokumen/05%20Manual%20Prosedur/MP%20Wajib%20Revisi%202/00800%2004003%20mp%20tindakan%20korektif%20&%20pencegahan%20fkub.doc
file:///C:/Users/Adeline%20de%20Rohan/Audit%20Internal%20Mutu%20Siklus%2010/00%20-%20AIM%20UKPA%20Siklus%2010%20-%20Final/Dokumen/05%20Manual%20Prosedur/MP%20Wajib%20Revisi%202/00800%2004003%20mp%20tindakan%20korektif%20&%20pencegahan%20fkub.doc
file:///C:/Users/Adeline%20de%20Rohan/Audit%20Internal%20Mutu%20Siklus%2010/00%20-%20AIM%20UKPA%20Siklus%2010%20-%20Final/Dokumen/05%20Manual%20Prosedur/MP%20Wajib%20Revisi%202/00800%2004001%20mp%20pengendalian%20dokumen%20dan%20rekaman%20fkub.doc
file:///C:/Users/Adeline%20de%20Rohan/Audit%20Internal%20Mutu%20Siklus%2010/00%20-%20AIM%20UKPA%20Siklus%2010%20-%20Final/Dokumen/05%20Manual%20Prosedur/MP%20Wajib%20Revisi%202/00800%2004004%20mp%20audit%20internal%20fkub.doc
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Universitas Brawijaya membentuk Tim Gugus Jaminan Mutu 

(GJM). 
2. Membudayakan sistem mutu di lingkungan Fakultas Kedokteran 

Universitas Brawijaya dengan cara mensosialisasikan kepada 

dosen, karyawan, laboran, mahasiwa dan pelanggan yang 
berkaitan.    

3. Berkoordinasi secara rutin dengan MR dan tim GJM dalam 

implementasi Sistem Penjaminan Mutu. 
4. Menyiapkan segala sumber daya dalam mendukung implementasi 

Sistem Penjaminan Mutu. 

5. Melakukan audit internal implementasi Sistem Penjaminan Mutu di 
Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 

6. Mematuhi dan menindaklanjuti secara serius hasil temuan Audit 

Internal Mutu (AIM) yang dilakukan oleh Pusat Jaminan Mutu 
(PJM) Universitas Brawijaya. 

 

5.2  Fokus pada Pelanggan 

Pelanggan FKUB secara umum adalah orang perorangan atau 

badan yang ikut menerima atau membeli layanan pendidikan. 

Pelanggan Fakultas Kedokteran  dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, 

yaitu mahasiswa (learners) sebagai pelanggan utama; dan pelanggan 

lainnya adalah  orang tua mahasiswa, alumni,  pengguna lulusan, 

peserta pelatihan dan Rektor. Persyaratan pelanggan adalah 

persyaratan yang harus dimiliki pengguna layananan pendidikan 

FKUB, persyaratan pelanggan utama yaitu mahasiswa tercantum 

dalam buku pedoman pendidikan masing masing jurusan/PS.  

Sementara untuk unit pendukung akademik mengindentifikasi 

persyaratan pelanggan sesuai Tupoksi dan program pelayanan prima. 

Persyaratan pelanggan dinyatakan secara jelas di dalam Manual Mutu 

tiap unit kerja. 

Mahasiswa, merupakan peserta didik  S1, S2, S3, 

Profesi Dokter, Dokter Gigi, Ners, Bidan, Dietitian dan Dokter Spesialis 

yang penerimaannya mengacu  pada  persyaratan penerimaan 

mahasiswa Universitas Brawijaya.  

Penerimaan mahasiswa S1 terbagi menjadi dua jalur, yakni (1) 

jalur nasional dan (2) jalur mandiri. Jalur nasional terdiri dari 
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Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), B i d i k  

M i s i , S e l e k s i  B e r s a m a  m a s u k  P e r g u r u a n  T i n g g i  

N e g e r i ( SBMPTN). Sedangkan jalur mandiri terdiri dari Seleksi 

Penerimaan Internasional (SPI), Seleksi Penerimaan Minat dan 

kemampuan (SPMK), dan program seleksi alih program. Syarat khusus 

untuk pendidikan S1 adalah harus berasal dari SMU jurusan IPA dan 

tidak buta warna, sedangkan persyaratan secara detail terdapat dalam 

pedoman pendidikan masing-masing jurusan/program studi. 

Penerimaan mahasiswa S2 dan S3 sesuai seleksi mahasiswa 

Pascasarjana FKUB. Penerimaan mahasiswa Dokter Spesialis sesuai 

seleksi mahasiswa TKP-PPDS FKUB. 

Orang tua/wali mahasiswa, adalah mereka yang oleh 

mahasiswa dinyatakan sebagai orang tua atau walinya. 

Alumni, adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus oleh 

FKUB dan dibuktikan dengan diterbitkannya ijazah dan traksrip nilai. 

Pengguna  lulusan (perusahaan/instansi),  

merupakan pihak pemberi kerja lulusan FKUB yang seleksi 

penerimaan tenaga kerjanya dilakukan melalui proses dan persyaratan 

tertentu yang ditetapkan oleh pengguna lulusan, pihak pemberi 

sponsor/dana, beasiswa mahasiswa. 

Peserta Pelatihan, adalah peserta didik yang mendaftarkan 

dirinya dalam kegiatan tertentu yang dilakukan oleh FKUB. Pelatihan 

yang dilakukan oleh FKUB antara lain seminar, update pendidikan 

kedokteran/kesehatan, dan lain-lain 

Atasan FKUB, adalah Rektor dan Pembantu Rektor. 

Manual Mutu ini mendokumentasikan sistem mutu organisasi 

FKUB  untuk menunjukkan kemampuan organisasi dalam 

menghasilkan produk dan layanan secara konsisten sesuai dengan 

persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku. Manual Mutu ini 

menjelaskan lingkup Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang terkait 

dengan mandat utama FKUB seperti tertuang dalam dokumen 

Organisasi Tata Kelola (OTK-FKUB), yaitu sebagai unit  struktural yang 

menjalankan tri darma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian 

dan pengabdian masyrakat. 
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Sebagai salah satu fakultas kedokteran terkemuka di 

Indonesia, FKUB melaksanakan proses belajar mengajar dalam rangka 

menyediakan sumber daya manusia dibidang Kedokteran dan 

Kesehatan yang bisa diterima oleh pengguna dengan menjamin mutu 

lulusan sesuai persyaratan, dengan cara berupaya menjalankan sistem 

penjaminan mutu secara terus menerus dan peningkatan mutu secara 

bertahap serta berkelanjutan. Fakultas Kedokteran Universitas 

Brawijaya telah mengambil keputusan untuk mengembangkan Sistem 

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang sebagian besar mengadopsi 

Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008. Untuk itu, FKUB 

bertekad untuk menerapkan SPMI guna menghasilkan produk yang 

sesuai dengan  kepuasan pelanggan melalui pengembangan bertahap 

serta peningkatan mutu secara berkelanjutan.  

Fakultas  dan unit kerja penyelenggara pendidikan 

mengidentifikasi dan mendokumentasi kebutuhan dan harapan 

pelanggan yang ditentukan sebagai persyaratan kurikulum yang 

mencakup spesifikasi lulusan (ada dalam dokumen spesifikasi lulusan 

tiap masing masing jurusan/PS) dan semua indikator kinerja 

jurusan/PS. Setiap tahun dilakukan evaluasi kepuasan pelanggan 

internal dan eksternal untuk perbaikan mutu FKUB secara 

berkelanjutan. 

Fakultas Kedokteran Universitas Braqwijaya (FKUB) 

berkomitmen penuh untuk fokus kepada pelanggan dalam rangka 

memenuhi kepuasan pelanggan (customer satisfaction). FKUB juga 

melakukan serangkaian aktivitas penilaian dan evaluasi terhadap 

kepuasan pelanggan. Hal ini dilakukan sebagai upaya melakukan 

perbaikan berkelanjutan (continuous  improvement) dalam rangka 

untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Peningkatan kepuasan 

pelanggan perlu dilakukan untuk mencapai visi  dan  misi  FKUB. 

Untuk memenuhi kepuasan mahasiswa, dilakukan berbagai 

hal berikut: 

1. Setiap  mahasiswa  memiliki  dosen  wali  sebagai  pendamping 

untuk berkonsultasi terkait dengan masalah akademik dan non 

akademik. 
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2. Mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu memperoleh 

beasiswa. 

3. Menyediakan  sarana  dan  prasarana  proses  belajar  mengajar 

sesuai dengan standar dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan 

Tinggi (BAN-PT). 

4. Memberikan kurikulum yang up to date berbasis kompetensi dan 

proses belajar mengajar yang sesuai dengan silabus dan modul. 

5. Memberikan  evaluasi  belajar  yang  transparan,  objektif  dan 

akurat. 

6. Memberikan pelayanan administrasi yang efisien dan efektif. 

Evaluasi  terhadap kepuasan mahasiswa dilakukan dengan 

membagikan kuisioner  kepuasan  terhadap  layanan  pendidikan  di 

FKUB setiap akhir semester. Kuisioner tersebut terdiri dari pertanyaan 

tertutup maupun terbuka. 

Untuk memenuhi kepuasan orang tua/wali mahasiswa, 

dilakukan dengan menginformasikan hasil prestasi belajar mahasiswa 

(nilai IP dan IPK) secara reguler ke orang tua/wali mahasiswa. 

Evaluasi terhadap kepuasan orang tua/wali mahasiswa dilakukan 

dengan mengadakan dialog dengan orang tua/wali pada acara 

pertemuan rutin yang diadakan setiap awal semester. Dialog 

bertujuan mendapatkan masukan sebagai bahan untuk meningkatkan 

kepuasan pelayanan kepada orang tua/wali. 

Untuk memenuhi kepuasan pengguna lulusan 

(perusahaan/instansi), FKUB melakukan pembaruan kurikulum dan 

silabus secara terus menerus yang berbasis kompetensi sehingga 

pengguna lulusan bisa memperoleh lulusan FKUB yang memiliki 

keahlian dan kualifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Evaluasi 

kepuasan  alumni dan pengguna  lulusan  dilakukan  dengan  

melakukan  tracer study. 

Untuk memenuhi kepuasan rektor, dilakukan perbaikan dan 

perluasan sistem penjaminan mutu, manual prosedur, dan efektivitas 

pengelolaan lembaga secara berkelanjutan. Evaluasi kepuasan rektor 

dilakukan dengan melaksanakan audit internal dan rapat koordinasi 

menindaklanjuti hasil temuan audit internal. 
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5.3 Kebijakan Mutu  

Kebijakan mutu di FKUB didasarkan pada komitmen untuk 

menghasilkan produk dengan hasil terbaik. Keberhasilan jangka 

panjang FKUB menuntut komitmen menyeluruh tentang standar 

kinerja dan produktivitas yang tinggi, kerjasama yang efektif, 

kesediaan untuk menyerap gagasan-gagasan baru serta keinginan 

untuk belajar secara berkelanjutan.  

Kebijakan mutu dari Fakultas Kedokteran Universitas 

Brawijaya adalah : 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya akan melaksanakan proses 

belajar mengajar dalam rangka menyediakan sumber daya manusia 

dibidang Kedokteran dan Kesehatan yang bisa diterima oleh pengguna 

dengan menjamin mutu lulusan sesuai persyaratan, dengan cara 

berupaya menjalankan sistem penjaminan mutu secara terus menerus 

dan peningkatan mutu secara bertahap serta berkelanjutan. 

Kebijakan mutu FKUB ini dikomunikasikan, dipahami oleh 

semua pihak dan diacu untuk menentukan kebijakan mutu tiap unit 

kerja yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam proses 

layanan pendidikan di FKUB. 

Kebijakan mutu FKUB didokumentasi dalam dokumen manual 

mutu Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (00800 03000). 

 

5.4 Perencanaan Sistem Mutu 

Perencanaan sistem mutu dimulai dari penetapan dokumen 

Visi dan Misi FKUB (10800  01000). Untuk mencapai visi dan misi 

tersebut, disusun dokumen Rencana Strategis (10800 02000), 

Program Kerja (00800 01000), Pedoman Pendidikan (00800 02000), 

Manual Mutu (00800 03000) dan Sasaran  Mutu  (Quality Objective)  

serta  Manual-Manual  Prosedur (MP)  dan  dokumen  pendukung  

lainnya.  Standar  Mutu  FKUB disusun berdasarkan standar dari 

Badan Akreditasi Nasional perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan maksud 

untuk mempermudah persiapan FKUB dalam menghadapi akreditasi. 

file:///C:/Users/Adeline%20de%20Rohan/Audit%20Internal%20Mutu%20Siklus%2010/00%20-%20AIM%20UKPA%20Siklus%2010%20-%20Final/Dokumen/01%20Visi-Misi-Tujuan/10800%2001000%20-%20Visi%20Misi%20FKUB%20-%20Revisi.pdf
file:///C:/Users/Adeline%20de%20Rohan/Audit%20Internal%20Mutu%20Siklus%2010/00%20-%20AIM%20UKPA%20Siklus%2010%20-%20Final/Dokumen/02%20Renstra/10800%2002000%20-%20Renstras%20FKUB%202007-2012%20-%20S1-S2-S3-Sp%20-%20Revisi.pdf
file:///C:/Users/Adeline%20de%20Rohan/Audit%20Internal%20Mutu%20Siklus%2010/00%20-%20AIM%20UKPA%20Siklus%2010%20-%20Final/Dokumen/03%20Program%20Kerja/03%20Program%20Kerja%20FKUB%202010.pdf
file:///C:/Users/Adeline%20de%20Rohan/Audit%20Internal%20Mutu%20Siklus%2010/00%20-%20AIM%20UKPA%20Siklus%2010%20-%20Final/Dokumen/04%20Pedoman%20Pendidikan/Pedoman%20Pendidikan%20FKUB%202010-2011/00800%2002000%20-%20Pedoman%20Pendidikan%20FKUB%202010-2011.pdf
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5.4.1 Sasaran Mutu 

Dekan FKUB merencanakan sistem mutu dengan 

memperhatikan dua aspek utama yang meliputi sasaran mutu dan 

perencanaan SMM. Dalam menentukan sasaran mutu, Dekan FKUB 

memastikan bahwa sasaran mutu termasuk yang diperlukan untuk 

memenuhi persyaratan produk, ditetapkan untuk fungsi dan tingkat 

yang relevan dalam organisasi. Dalam perencanaan sistem 

manajemen mutu, Dekan FKUB memastikan bahwa rencana sistem 

manajemen mutu dijalankan dalam rangka memenuhi persyaratan 

yang diberikan pada sasaran mutu. Selain itu keterpaduan sistem 

manajemen mutu akan tetap dipelihara meskipun ada perubahan pada 

sistem manajemen mutu, antara yang direncanakan dengan yang 

diterapkan. 

Sejak tahap perencanaan kegiatan, sasaran mutu ditetapkan 

dan dibuat konsisten dengan kebijakan mutu. Sasaran mutu 

ditetapkan secara terukur. Sasaran ini harus disebarluaskan secara 

efektif pada seluruh elemen organisasi berikut tanggung jawabnya 

mencapai sasaran yang ditetapkan untuk setiap elemen terkait. 

Sasaran ini harus ditinjau secara periodik dan direvisi sesuai 

keperluan. Sasaran mutu FKUB adalah: 

a. Organisasi dan Manajemen 

 Pengelolaan FKUB dilaksanakan berdasarkan prinsip: 1) 

Akuntabilitas; 2) Transparansi; 3) Nirlaba; 4) Penjaminan 

mutu; dan 5) Efektivitas dan efisiensi.Target Tiap Tahun 

laporan pertanggungjawaban keuangan wajar tanpa 

perkecualian  

 Persentase  perolehan  dana  dari  mahasiswa  dibandingkan  

dengan  total penerimaan dana (= PDMHS) kurang atau sama 

dengan 30% pada tahun 2017 

 Prosentase jumlah jurusan/program studi dengan akreditasi A 

> 70% pada tahun 2017 

 Tingkat Kepatuhan Hasil audit internal > 80%  

 Tingkat Kepuasan Pelanggan >80% 
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 Kelengkapan alat laboratorium memiliki rasio dengan 

mahasiswa sebesar 1 : 10 .pada tahun 2017 

 Teknologi informasi dan komunikasi memiliki  bandwith  

minimal  50  (lima  puluh)  Kbps/mahasiswa,dan  mampu 

memfasilitasi akses seluruh civitas akademika di seluruh area 

kampus FKUB. Target pada tahun 2017 

 Ruang  kerja  dosen  tetap  yang  dapat  menjaga  privasi  

dengan luas  paling  sedikit  4  (empat)  m2  per  dosen,  

dilengkapi  dengan  perabot  kerja, perabot penyimpanan, 

akses informasi dan komunikasi. Target pada tahun 2017 

 Ruang tata usaha dengan luas paling sedikit 4 (empat) m2 per 

tenaga  kependidikan,  dilengkapi  dengan  perabot  kerja,  

perabot  penyimpanan, peralatan kantor, peralatan 

komunikasi.Target pada tahun 2017 

 Ruang belajar mandiri disediakan paling sedikit untuk 1/3 

(sepertiga) dari jumlah mahasiswa program doktor dengan 

luas 4 (empat) m2/mahasiswa. Target pada tahun 2017 

 Ruang kuliah minimal harus dilengkapi dengan papan tulis, 

pengeras suara,  LCD dan AC. Target tiap tahun 

 

b. Akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat) 

 Evaluasi  internal  berupa  peninjauan  kurikulum  secara  

keseluruhan  dilakukan setiap  2- 5  tahun,  atau  setelah  

dampak  dari  implementasi  kurikulum  dapat diketahui,  

maupun  bila  terjadi  perubahan  tuntutan  pemangku  

kepentingan yang mengharuskan program studi meninjau 

kembali kurikulumnya 

 Mahasiswa program sarjana wajib menulis 1 (satu) artikel dari 

hasil penelitian skripsi/karya desain/seni/bentuk lain yang 

setara yang diunggah dalam laman perguruan tinggi yang 

bersangkutan atau jurnal lain. 

 Mahasiswa  program  magister  wajib  menulis  1  (satu)  

artikel  dari  hasil penelitian  tesis/ karyadesain /seni /bentuk  
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lain  yang  setara  dalam  terbitan berkala  ilmiah  nasional  

terakreditasi,  dan mendapat pengakuan internasional 

berbentuk presentasi ilmiah atau yang setara. 

 Mahasiswa program doktor mahasiswa wajib menulis 2 (dua) 

artikel dari hasil penelitian  disertasi/karya  desain/seni/bentuk  

lain  yang  setara  dan  sudah diterima  untuk diterbitkan 

dalam  terbitan  berkala  ilmiah  nasional terakreditasi dan 

bertaraf internasional terindeks. 

 Masa studi terpakai mahasiswa pada program studi di FKUB 

untuk pelaksanaan proses pembelajaran adalah: a) Program 

sarjana  selama 8 (delapan) semester minimal sebesar 80%; 

b)   Program magister  selama  6 (enam) semester sebesar 

minimal 80% ; c) Program doktor  selama 6 (enam) semester 

minimal sebesar 80%  ; d) Program profesi  selama  2 (dua) 

semester minimal sebesar 90%  

 Program Studi S-1 rata-rata dana penelitian lebih dari Rp 3 

juta per dosen tetap per tahun. 

 Program  Studi  S-2  dan  S-3  rata-rata  dana  penelitian  

lebih  dari  Rp  18  juta  per dosen tetap per tahun 

 Program  Studi  S-1  rata-rata  dana  pelayanan/pengabdian  

kepada  masyarakat lebih dari Rp 1.500.000,00 per dosen 

tetap per tahun. 

 Program  Studi  S-2  dan  S-3  rata-rata  dana  

pelayanan/pengabdian  kepada masyarakat lebih dari Rp 

2.500.000,00 per dosen tetap per tahun. 

 Persentase dosen yang menjalankan penelitian sebanyak 

>50% pertahun.  

 Persentase  publikasi  artikel  ilmiah  dosen  pada  jurnal  

internasional  bereputasi >25% pertahun.  

 Persentase publikasi buku dosen yang diterbitkan oleh 

penerbit > 25% pertahun.  

 Persentase dosen yang berperan sebagai  invited speaker  

pada pertemuan ilmiah internasional >10% pertahun 
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 Persentase  dosen  yang  berperan  sebagai  penyaji  

(oral/poster)  pada  pertemuan ilmiah internasional >25% 

pertahun 

 Persentase  dosen  yang  berperan  sebagai   peserta  pada  

pertemuan  ilmiah internasional >50% pertahun 

 Jumlah  pertemuan  ilmiah  internasional  yang  

diselenggarakan  institusi  sebanyak >1. 

 Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah 

>10%. 

 Dosen diwajibkan melakukan penelitian setiap tahun. 

 Dosen  diwajibkan  mempublikasikan  hasil  penelitiannya  

dalam  jurnal  ilmiah  yang terakreditasi Dikti atau jurnal 

internasional. 

 Jumlah  total  pertemuan  ilmiah  internasional  yang  

diselenggarakan  institusi sebanyak >10 pertahun 

 Ada  bukti  bahwa  hasil  penelitian  selama  3  tahun  

kedepan  >10  %  per  tahun dipublikasikan  dalam  jurnal  

yang  memiliki  reputasi  dan  prosiding  ilmiah internasional 

 Ada  bukti  bahwa  hasil  penelitian  dan  pengabdian  kepada  

masyarakat  selama  5 tahun  kedepan  >35  %  per  tahun  

dipublikasikan  dalam  jurnal  ilmiah  nasional terakreditasi 

dan prosiding 

 Ada > 5 karya inovatif yang mendapat penghargaan dalam 5 

tahun  kedepan 

 Ada > 10 karya dipatenkan/ dimintakan hak cipta dalam 5 

tahun  kedepan 

 Ada > 20% dosen menulis buku yang diterbitkan dalam 5 

tahun  kedepan 

 Persentase dosen yang menjalankan PKM sebanyak >50% 

pertahun. 

 Besaran dan proporsi dana/  funding yang diperoleh dari dana 

institusi  di luar UB sebanyak >25% pertahun dari total dana 

PkM. 
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 Persentase hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasi 

artikel ilmiah pada jurnal internasional >25% pertahun. 

 Persentase publikasi paten buku >25% pertahun diterbitkan 

oleh penerbit. 

 

c. Sumber Daya Manusia 

 Dosen memiliki Ijazah  magister  untuk  melaksanakan  proses  

pembelajaran  pada  program sarjana sebesar 100% 

 Dosen memiliki Ijazah  doktor  untuk  melaksanakan  proses  

pembelajaran  pada  program magister pada tahun 2017 

 Dosen memiliki Ijazah  doktor  untuk  melaksanakan  proses  

pembelajaran  pada  program doctor sebesar 100% 

 Prosentase  dosen  yang  memiliki  sertifikat  dosen  sekurang-

kurangnya 60%. 

 Program  pascasarjana  prosentase  dosen  tetap  yang 

memiliki jabatan guru besar sekurang-kurangnya 25% 

 Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya  wajib mendorong 

dan  memberikan kesempatan  akademik bagi dosen tetap 

program doktor untuk : a)  Menjadi penguji luar program studi 

doktor di perguruan tinggi lain minimal 10 dosen; b) Menjadi 

visiting professor di perguruan tinggi lain di luar negeri 

minimal 5 dosen; c) Menjadi  anggota  

masyarakat/himpunan/asosiasi  profesi  dan  ilmiah  di tingkat 

internasional minimal 10 dosen; d) Melakukan  sabbatical  

leave  (Meninggalkan  institusi  untuk  kegiatan recharging 

keilmuan seperti penelitian, post doctoral, program SAME dll) 

minimal 5 dosen. 

 Persentase  jumlah  dosen  tidak  tetap  terhadap  jumlah  

seluruh  dosen  pada program doktor maksimal 10%. 

 

d. Kemahasiswaan dan Alumni 

 Kelulusan first taker uji kompetensi nasional minimal sebesar 

80% 



27 

 Kompetensi Bahasa Inggris lulusan Program Sarjana Min 450 

(TOEIC), Min 450 (TOEFL), Program Magister dan Program 

Doktor Min 500 (TOEIC), Min 500 (TOEFL). 

 Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan program sarjana > 

3,00 (tiga koma nol) minimal sebesar 60%  

 Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan program profesi, 

program magister dan program doktor > 3,00 (tiga koma nol) 

minimal sebesar 80%  

 

e. Kerjasama Nasional dan Internasional 

  Ada kerjasama dengan Institusi Dalam Negeri yang relevan 

dengan program studi minimal 7 

 Ada kerjasama dengan Institusi Luar Negeri yang relevan 

dengan program studi minimal 4 

 

5.4.2 Perencanaan Sistem Manajemen Mutu 

Perencanaan sistem manajemen mutu berhubungan dengan 

identifikasi, operasi, pengendalian proses, penyediaan sumber daya, 

pengukuran dan pemantauan proses, serta pencapaian sasaran dan 

peningkatan mutu berkelanjutan. Perencanaan mutu (quality 

planning) dilakukan dengan menyusun rencana kegiatan berikut 

tahapan proses, pihak yang terlibat, sumber daya yang dibutuhkan 

berikut target indikator keberhasilan. Laporan kemajuan 

dipresentasikan secara periodik dalam rapat tinjauan manajemen 

tahunan sehingga kegagalan dapat dihindari melalui penetapan 

alternatif pemecahan masalah. Peningkatan keterampilan tim FKUB, 

regenerasi manajemen organisasi, benchmarking, melayani studi 

banding, perencanaan pendidikan-latihan SDM FKUB tiap tahun 

direncanakan dan analisis kompetensi. Laporan tertulis yang 

terdokumentasi menunjukkan komitmen Dekan FKUB pada 

peningkatan mutu berkelanjutan.  

Perencanaan sistem mutu dinyatakan dalam sasaran mutu. 

Sasaran mutu unit-unit kerja harus relevan dan sejalan dengan 

kebijakan mutu FKUB atau organisasi di atasnya. Keefektifan 
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perencanaan sistem manajemen mutu untuk pencapaian sasaran 

mutu fakultas menjadi tanggung jawab dekan. 

 

 

Gambar  2 : Implementasi siklus SPMI Fakultas Kedokteran Universitas 

Brawijaya 

 

Implementasi siklus SPMI FKUB dimulai dengan adanya Visi, 

Misi yang telah ditetapkan dalam Renstra FKUB serta didukung oleh 

dokumen induk & mutu bisnis proses, standard mutu, dan sasaran 

mutu, serta adanya organisasi dan tupoksi yang jelas, maka perlu 

dilaksanakan sosialisasi & acuan kerjanya. Dalam proses penjaminan 

mutu perlu diidentifikasi ada tidaknya peningkatan kinerja dari tahun 

sebelumnya dan upaya apa yang telah dilakukan oleh pimpinan 

manajemen yang ditemukan pada saat audit internal. Selain itu untuk 

mencapai visi,misi dan kepuasan pelanggan diperlukan audit eksternal 

melalui PJM-UB; Akreditasi BAN PT; ISO 9001;2008) khususnya 

terhadap tinjauan manajemen (manajemen review/ permintaan 

tindakan koreksi=PTK). Apabila didapatkan temuan ketidaksesuaian, 

maka perlu dilakukan perbaikan, tindak lanjut dan peningkatan mutu.   
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5.5  Tanggung jawab, wewenang dan komunikasi 

5.5.1 Tanggung Jawab dan Wewenang 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB) 

menetapkan dan mengkomunikasikan tanggungjawab dan wewenang 

bagi seluruh pejabat di FKUB dengan mengacu kepada Statuta 

Universitas Tahun 2002. Tanggungjawab dan wewenang masing-

masing pejabat secara jelas diuraikan dalam dokumen struktur 

organisasi dan tupoksi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. 

Manajemen FKUB juga berkomitmen untuk menjalankan 

sistem manajemen mutu yang efektif, dengan membuat, 

mendokumentasikan, menerapkan, memelihara dan melakukan 

peningkatan berkelanjutan. Identifikasi dan pengelolaan proses 

dilakukan untuk memastikan persyaratan yang sesuai telah terpenuhi. 

Tindakan perbaikan dilakukan bila diperlukan dan kemudian ditinjau 

ulang.  

Dalam rangka menerapkan SMM di FKUB, diambil langkah-

langkah, yaitu : 

a. Menentukan Management Representative (MR) dan proses-proses 

yang dibutuhkan dalam SMM 

b. Menentukan urutan dan interaksi proses-proses tersebut. 

c. Menentukan kriteria dan metode yang diperlukan untuk 

memastikan bahwa baik proses operasi maupun proses-proses ini 

efektif. 

d. Memastikan ketersediaan sumber daya dan informasi yang 

diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional dan 

pemantauan proses-proses tersebut. 

e. Memantau, mengukur, dan menganalisis proses-proses tersebut 

f. Mengambil tindakan yang diperlukan dan melakukan peningkatan 

berkelanjutan. 

 

5.5.2  Wakil Manajemen 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB) 

menetapkan Wakil Manajemen atau Management Representative (MR) 

di tingkat fakultas, sebagai perwakilan manajemen untuk keperluan 
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audit internal maupun eksternal. MR adalah PD I, II, dan III dengan 

koordinator PD I untuk tingkat fakultas dan sekretaris 

jurusan/program studi untuk tingkat jurusan/program studi dan wakil 

atau sekretaris pimpinan untuk unit kerja penunjang pelaksana 

akademik. MR mempunyai wewenang untuk memantau, mengevaluasi 

dan memelihara pelaksanaan sistem manajemen mutu di tingkat 

fakultas, jurusan/program studi dan unit penunjang. 

Management Representative bertanggung jawab untuk 

memastikan bahwa semua persyaratan SMM yang diterapkan dan 

standar mutu yang telah ditentukan terpenuhi. MR harus melapor 

kepada Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan/Program Studi, serta 

mengkomunikasikan kepada mahasiswa dan pelanggan lain, terkait 

dengan SMM, Standar Mutu UB dan hasil audit baik internal maupun 

eksternal. 

Management Representative mengembangkan keahlian dalam 

berkomunikasi dan hubungan antar personil, serta mengerti tentang 

SMM ISO 9001:2008 dan standar akreditasi BAN-PT, prinsip perbaikan 

berkelanjutan dan juga persyaratan pelanggan. Selain itu juga 

bersedia memberi saran tentang implementasi standar mutu yang 

disepakati. 

 

5.5.3  Komunikasi Internal 

Dekan FKUB memastikan bahwa tanggung jawab dan 

wewenang setiap pihak pelaksana kegiatan FKUB telah ditetapkan 

serta dikomunikasikan. Dekan FKUB memiliki tanggung jawab dan 

wewenang untuk memastikan bahwa proses komunikasi yang sesuai 

telah ditetapkan dalam organisasi sehingga terjadi komunikasi efektif 

dalam sistem manajemen mutu. 

Memastikan bahwa kebutuhan pengguna jasa terkait SPMI 

telah dirumuskan dan dikomunikasikan pada seluruh elemen 

organisasi, sehingga secara sinergis pihak terkait peduli untuk 

memenuhinya. Deskripsi tugas yang terkait dengan SMM ditetapkan 

dan diterapkan pada keseluruhan struktur organisasi. Adanya etika, 

hubungan, tanggung jawab pada struktur organisasi bertujuan untuk 
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memfasilitasi manajemen mutu yang efektif dan komunikatif. Untuk 

pencapaian kebijakan dan sasaran mutu, setiap elemen dalam 

organisasi dituntut untuk berkontribusi dalam peningkatan mutu. 

Komunikasi yang efektif dan efisien tentang kebijakan mutu, 

persyaratan, sasaran dan pencapaian mutu dalam sistem manajemen 

mutu ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi dan semua 

elemen organisasi mencapai sasaran yang ditargetkan. Komunikasi ini 

juga mencakup komunikasi dengan pihak dalam dan luar organisasi. 

Komunikasi dengan pihak dalam organisasi dapat didelegasikan 

kepada semua Pembantu Dekan. MR juga dituntut untuk 

mengkomunikasikan hasil pencapaian sasaran mutu dan evaluasi 

pencapaiannya serta pemenuhan kepuasan pelanggan dengan 

komunikasi umpan-balik sebagai bentuk keterlibatan anggota 

organisasi. Pimpinan FKUB memastikan bahwa komunikasi ada antar 

tingkat organisasi, serta antar bidang dan jurusan/program studi yang 

berbeda. 

 

5.6 Tinjauan manajemen 

5.6.1 Umum 

Unit kerja melaksanakan tinjauan sistem manajemen mutu 

secara periodik tiap semester, berdasarkan kebutuhan organisasi, 

untuk menilai keefektifan sistem manajemen mutu dalam pemenuhan 

persyaratan sasaran mutu dan kepuasan pelanggan.  

Tinjauan manajemen mutu mencakup tinjauan periodik tiap 

semester meliputi hasil audit sebelumnya, umpan balik dari 

pelanggan, kinerja proses dan produk yang terkait, status dari 

tindakan pencegahan dan perbaikan, tindak lanjut dari tinjauan 

manajemen sebelumnya, perubahan yang dapat mempengaruhi 

sistem manajemen mutu serta rekomendasi untuk peningkatan mutu. 

Hasil tinjauan manajemen ditindaklanjuti oleh pimpinan FKUB (Dekan, 

Pembantu Dekan, Pimpinan Unit Kerja, Ketua Jurusan/Departemen, 

Ketua PS) untuk meningkatkan kinerja SMM dan prosesnya. Keluaran 

tinjauan manajemen direkam dan dikomunikasikan kepada seluruh 

anggota organisasi. 
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5.6.2 Masukan untuk tinjauan manajemen 

Input (masukan) untuk tinjauan manajemen meliputi : hasil 

audit, umpan balik dari pelanggan, kinerja proses dan produk yang 

terkait, status dari tindakan pencegahan dan perbaikan, tindak lanjut 

dari tinjauan manajemen sebelumnya, perubahan yang dapat 

mempengaruhi sistem manajemen mutu serta rekomendasi untuk 

peningkatan mutu. 

 

5.6.3 Keluaran dari tinjauan manajemen 

Keluaran tinjauan berupa data yang berguna dalam 

mendukung peningkatan kinerja sistem manajemen mutu. Rekaman 

tinjauan manajemen dipelihara dan segera ditindaklanjuti untuk 

perbaikan selanjutnya. Unit kerja melaksanakan tinjauan setidaknya 

sekali dalam satu semester. 

Rekaman hasil dari tinjauan manajemen dicatat, 

didokumentasikan serta ditindaklanjuti. Sedangkan output dari 

tinjauan manajemen meliputi keputusan dan tindakan yang 

berhubungan dengan perbaikan yang efektif dari dalam manajemen 

mutu dan prosesnya, perbaikan produk yang sesuai dengan keinginan 

pelanggan dan sumber daya yang dibutuhkan.  

 

6. Pengelolaan Sumber Daya 

6.1 Ketersediaan Sumber Daya 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB) 

menentukan dan menjamin ketersediaan sumber daya yang 

dibutuhkan dengan menerapkan, memelihara sistem manajemen mutu 

dan terus menerus mengembangkan efektifitas dan efisiensinya. Hal 

ini termasuk sumber daya yang digunakan untuk menjalankan dan 

meningkatkan sistem manajemen, kepuasan pelanggan dan pihak lain 

yang terkait. FKUB telah membuat rencana pengembangan sumber 

daya sesuai dengan visi FKUB.  
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6.2 Sumber Daya Manusia dan Pelatihan 

Setiap personel yang terlibat dalam FKUB sangat berpengaruh 

besar terhadap mutu produk. Di dalam organisasi FKUB, setiap 

personel memiliki kompetensi berdasarkan pendidikan, pelatihan dan 

pengalaman. Dekan FKUB akan selalu memastikan bahwa kompetensi 

dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai dengan standar kinerja 

organisasi yang efektif berdasarkan analisis gap. 

FKUB menyediakan dosen dan tenaga kependidikan yang 

kompeten sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya. FKUB 

melaksanakan tindakan yang sistematik untuk mengevaluasi 

kebutuhan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dengan 

tuntutan/kebutuhan kurikulum PS, program unit kerja dan persyaratan 

yang ditetapkan. Pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja tiap 

dosen, dosen tersertifikasi dan tenaga kependidikan harus terekam 

dan dilakukan monitoring serta evaluasi secara rutin. 

Syarat-syarat Sumber Daya Manusia yang diberlakukan FKUB 

terdapat pada dokumen Syarat Sumber Daya (00800 06002). 

Sumber daya manusia yang tersedia di FKUB terdapat di 

dokumen pendukung menyesuaikan dengan permintaan dalam 

dokumen standar mutu FKUB dan standar 4 akreditasi BAN-PT 

mengenai sumber daya manusia. 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya memiliki program 

pengembangan akademik dosen dan tenaga penunjang untuk 

meningkatkan kinerja baik dosen maupun tenaga penunjang. Untuk 

dosen, program pengembangan dilakukan melalui studi lanjut, 

pelatihan, kursus dan seminar/simposium. Bagi tenaga penunjang, 

program pengembangan dilakukan melalui pelatihan, pendampingan 

dan kursus. Proses dan hasil program pengembangan dosen dan 

tenaga penunjang dimonitor. Selain itu, FKUB juga memiliki tolok 

ukur (indikator kinerja) dosen dan tenaga penunjang. 

 

6.3 Infrastruktur dan Lingkungan Kerja 

Dalam penetapan infrastruktur dan lingkungan kerja 

digunakan pertimbangan sebagai berikut : 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Local%20Settings/Temp/Dokumen/07%20Dokumen%20Pendukung/01%20Syarat%20SDM/0080006002%20-%20Dokumen%20Pendukung%20-%20Syarat%20SDM.doc
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a. Mengevaluasi sumber daya yang diperlukan untuk 

keberlangsungan kinerja. 

b. Kesesuaian sarana dan prasarana tersebut dengan fungsi, kinerja, 

sasaran, kemampuan pengadaan dan pemeliharaan, pembiayaan 

operasional, keamanan dan pembaharuan. 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB) 

mengidentifikasi sarana, prasarana, lingkungan dan peralatan yang 

diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar, penelitian dan 

pengabdian  kepada masyarakat. Fakultas menetapkan tanggung 

jawab dan wewenang untuk kegiatan pelaksanaan, pembelian, 

penerimaan, penyimpanan, perlindungan, instalasi, penggunaan dan 

pemeliharaan. Fakultas menentukan program perencanaan, 

penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana, dan analisis resiko 

terkait dengan keamanan, keselamatan dan kebersihan. Sarana 

prasarana mencakup antara lain gedung, ruang kerja, ruang kelas, 

laboratorium perpustakaan, taman, perangkat online dan jasa terkait, 

seperti misalnya fasilitas kesehatan, keamanan fisik, transportasi, toko 

buku, kafetaria, dan lain-lain.  Peralatan harus dipelihara secara rutin 

sehingga selalu siap jika akan digunakan. Peralatan ukur harus 

dikalibrasi secara rutin agar akurasi dan validitas hasil pengukuran 

terjamin. Sarana, prasana dan barang milik negara yang telah rusak 

dan tidak dapat digunakan harus dikelola sesuai aturan yang berlaku. 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB) menjamin 

terselenggaranya kebebasan akademik, mimbar akademik dan 

otonomi keilmuan. Penyediaan layanan pendidikan termasuk 

menciptakan dan memelihara suasana yang kondusif untuk 

lingkungan belajar dan penelitian yang memenuhi persyaratan 

pelanggan. Fakultas menyediakan bukti bahwa lingkungan kerja dan 

suasana kampus dievaluasi secara periodik, serta bukti dari tindakan 

yang diambil terkait hal ini. Hasil evaluasi ini dijadikan materi dalam 

tinjauan manajemen dan menjadi bagian penting dalam peningkatan 

mutu berkesinambungan. 

FKUB menyediakan dan memelihara beberapa infrastruktur 

yang diperlukan untuk mempermudah organisasi dalam pencapaian 
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sistem manajemen mutu. Infrastruktur mencakup sarana dan 

prasarana, yang penggunaannya diupayakan untuk meningkatkan 

efektivitas kinerja organisasi. Sarana yang dibutuhkan meliputi ruang 

kantor utama, ruang rapat, ruang senat, ruang GJM/UJM, ruang 

borang, ruang MEU, ruang UKDI, ruang TIK, ruang serbaguna, ruang 

dosen, rung baca, ruang museum anatomi, ruang kuliah kelas kecil 

dan kelas besar, ruang laboratorium, ruang lab skill, ruang lab 

komputer, ruang lab bahasa, ruang panum, dan ruang kegiatan 

mahasiswa. Sementara itu, prasarana yang disediakan meliputi alat 

komunikasi (telepon, fax, internet), komputer, scanner, printer, 

faxcimile, mesin ketik elektrik, papan tulis, kamera, voice recorder, 

software, meja, kursi dan lemari dokumen. Seluruh personil FKUB 

bertanggung jawab untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman, 

dinamis, dan produktif. 

 

6.4 Suasana Akademik 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB) memiliki 

kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan 

akademik, kebebasan mimbar akademik) yang mengacu pada Statuta 

Universitas Brawijaya. 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB) 

menggunakan aspek yang distandarisasi meliputi efektifitas program 

bimbingan, konseling, bantuan konsultasi memadai bagi mahasiswa, 

komunikasi dua arah, partisipasi aktif mahasiswa terhadap akademik 

maupun kehidupan sosialnya. Dalam hal ini, diadakan pertemuan 

penasehat akademik-mahasiswa untuk konsultasi akademik 

(bimbingan konseling) yang dilakukan minimal setiap menjelang awal 

semester. Saat ini telah dikembangkan buku kendali mahasiswa di 

setap jurusan/program studi program sarjana (S-1) untuk mengontrol 

prestasi mahasiswa. Dalam buku kendali ini diharapkan akan terekam 

prestasi dan masalah mahasiswa sehingga apabila ada masalah atau 

prestasi mahasiswa menurun  segera dapat ditindaklanjuti. Selain 

itu, semua dosen mendapatkan ruang untuk tempat pelayanan 
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akademik. Fakultas juga menyediakan komputer dan fasilitas internet 

serta hotspot bagi kegiatan dosen dan mahasiswa.   

 

7.  Realisasi layanan tri darma pendidikan 

7.1 Perencanaan Program Layanan Tri Dharma PT 

FKUB memiliki perencanaan program layanan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma PT). 

Perencanaan program layanan FKUB secara rinci disampaikan dalam 

Program Kerja Dekan (00800 01000) yang mengacu pada Rencana 

Strategis FKUB (10800 02000). 

 

7.1.1 Pendidikan/Pengajaran 

Fakultas memfasilitasi pengembangan, tinjauan dan 

pemutakhiran rencana studi dan kurikulum, penilaian dan tindak lanjut 

pengajaran, kegiatan layanan pendukung, alokasi sumber daya, 

kriteria evaluasi, dan prosedur peningkatan mutu untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan berdasarkan perencanaan masing-masing unit 

kerja yang ada dilingkungan FKUB. Fakultas  merencanakan sumber 

daya yang diperlukan untuk seluruh proses pembelajaran. 

Proses realisasi mengarah pada spesifikasi kompetensi lulusan 

yang dijanjikan pada aktivitas pendidikan tercantum dalam buku 

pedoman pendidikan masing masing jurusan/PS. Proses Belajar 

Mengajar (PBM)  harus terkontrol meliputi asesmen kebutuhan; 

desain, pengembangan  dan pengkomunikasian prosedur dan 

instruksi; dan pengukuran outcomes. Proses-proses utama belajar 

mengajar harus dikendalikan. Metode pengendalian harus merupakan 

bagian tinjauan manajemen untuk menjamin pemenuhan spesifikasi 

prosedur dan instruksi, metode pengendalian konsisten dengan 

praktek mutu yang diterima. Perubahan metode pengendalian proses-

proses utama tersebut harus didokumentasikan dan prosedur atau 

instruksi harus dievaluasi sebelum perubahan dilakukan. Pemantauan 

harus dilakukan untuk verifikasi bahwa metode pengendalian telah 

efektif dan rekaman harus dipelihara. Evaluasi kepuasan mahasiswa 

terhadap proses pembelajaran di evaluasi pada setiap akhir semester. 

file:///C:/Users/Adeline%20de%20Rohan/Audit%20Internal%20Mutu%20Siklus%2010/00%20-%20AIM%20UKPA%20Siklus%2010%20-%20Final/Dokumen/03%20Program%20Kerja/03%20Program%20Kerja%20FKUB%202010.pdf
file:///C:/Users/Adeline%20de%20Rohan/Audit%20Internal%20Mutu%20Siklus%2010/00%20-%20AIM%20UKPA%20Siklus%2010%20-%20Final/Dokumen/02%20Renstra/10800%2002000%20-%20Renstras%20FKUB%202007-2012%20-%20S1-S2-S3-Sp%20-%20Revisi.pdf
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Hasil evaluasi menjadi dasar penetapan kebijakan peningkatan mutu 

secara berkesinambungan. 

 

7.1.2 Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

FKUB mendorong dan memfasilitasi secara konsisten kegiatan 

penelitian dan pengembangan berbagai produk unggulan yang 

mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan dan bersaing di 

tingkat nasional, regional, dan internasional di bawah koordinasi Unit 

Pengembangan Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 

(UPP-FKUB). Selain itu FKUB juga mendorong dan memfasilitasi 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen 

dan mahasiswa di bawah koordinasi Unit Pengembangan Pengabdian 

kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (UPPM-

FKUB).  UPP dan UPPM FKUB merencanakan program penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, termasuk diseminasi dan sitasi hasil 

penelitian, pengajuan HAKI dan komersialiasi inovasi penelitian. Selain 

itu juga merencanakan pengembangan, tinjauan dan pemutakhiran 

payung, roadmap dan track record penelitian, penilaian dan tindak 

lanjut kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

layanan pendukung, alokasi sumber daya, kriteria evaluasi, dan 

prosedur peningkatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. UPP 

dan UPPM FKUB merencanakan sumber daya yang diperlukan untuk 

seluruh proses. Evaluasi kepuasan partner atau pelanggan terhadap 

kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh 

unit kerja/pihak terkait. 

Realisasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

termasuk penerapan inovasi IPTEK, layanan atau studi banding 

praktek baik (good practices) dan konsultasi, harus meningkatkan 

kompetensi civitas akademika dan menghasilkan output berupa 

publikasi ilmiah, buku ajar, HAKI, paket teknologi atau inovasi IPTEK 

yang digunakan masyarakat. Proses Penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat harus dikendalikan meliputi penilaian kebutuhan; 

rancangan, pengembangan dan penyampaian informasi terkait 

prosedur atau instruksi; dan pengukuran outcomes. Metode 
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pengendalian harus merupakan bagian tinjauan manajemen untuk 

menjamin pemenuhan spesifikasi prosedur atau instruksi, metode 

pengendalian konsisten dengan standar mutu yang ditetapkan. 

Perubahan metode pengendalian proses-proses utama tersebut harus 

didokumentasikan dan prosedur atau instruksi harus dievaluasi 

sebelum perubahan dilakukan. Pemantauan dilakukan untuk verifikasi 

bahwa metode pengendalian telah efektif dan rekaman harus 

dipelihara. 

 

7.2  Proses Terkait Pelanggan (Mahasiswa dan Stakeholder 

Lainnya) 

FKUB secara umum memberikan layanan sesuai dengan 

dimensi kualitas pelayanan meliputi tangibles, reliability, 

responsiveness, asurance, dan empathy. FKUB memberi kesempatan 

pada mahasiswa untuk belajar IPTEK dan belajar mempraktekkan 

penerapannya untuk mencapai learning outcomes dan kompetensi 

yang telah ditetapkan. PBM sebagai bagian dari Tri Dharma PT yang 

dilakukan di dalam/luar kelas/laboratorium yang berada di dalam/luar 

kampus FKUB, diharapkan minimal memenuhi hal-hal sebagai berikut: 

a. Fasilitas aman, sehat, bersih, berfungsi baik dan ada petugas 

yang bertanggung jawab memeliharanya; 

b. Prosedur komunikasi dua arah antara mahasiswa, dosen, tenaga 

kependidikan dan universitas yang responsif; 

c. Personel fakultas memperlakukan semua orang dengan penuh 

hormat; dan 

d. Kegiatan-kegiatan layanan dilaksanakan oleh dosen atau tenaga 

kependidikan yang sesuai dengan kualifikasinya. 

 

7.2.1 Penentuan Persyaratan Terkait Layanan Tri Dharma PT 

Penentuan persyaratan pendidikan secara umum diketahui 

dari kebutuhan FKUB untuk pemenuhan harapan masyarakat 

akademik, profesional dan umum. Persyaratan kualifikasi mahasiswa 

dijelaskan dalam Pedoman Pendidikan masing masing jurusan/PS 

sesuai rencana studi, kurikulum dan layanan pendidikan yang ada di  
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Universitas Brawjiaya. Persyaratan terkait layanan juga mencakup 

persyaratan yang ditetapkan oleh fakultas dalam memberikan layanan 

administrasi pendidikan kepada mahasiswa. Hal ini dapat berupa bukti 

studi sebelumnya, dokumen pribadi, yang diberikan pada mahasiswa, 

aturan administrasi universitas, NIM dan lain-lain. Layanan tri dharma 

PT sesuai dengan persyaratan hukum, peraturan yang berlaku dan 

akreditasi di masing-masing strata pendidikan. 

Penentuan persyaratan terkait kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan track record 

peneliti, roadmap dan payung penelitian, kepakaran, kebutuhan 

pengembangan IPTEK sesuai PS, permasalahan di masyarakat, 

rencana strategis nasional/internasional pemberi dana (Dikti, Ristek, 

PT luar negeri dan standar mutu WCU). Persyaratan terkait layanan 

tersebut juga mencakup persyaratan yang ditetapkan oleh universitas 

atau pemberi dana dalam administrasi dan pengelolaan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

 

7.2.2 Tinjauan Persyaratan Terkait Layanan Tri Dharma PT 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB) meninjau 

persyaratan terkait layanan tri dharma PT untuk memastikan bahwa: 

a. Persyaratan mutu  penyelenggaraan tri dharma PT telah 

ditetapkan 

b. Persyaratan yang berbeda dari sebelumnya telah diselesaikan 

c. Fakultas hingga PS memiliki kemampuan untuk memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan 

d. Apabila persyaratan pendidikan diubah, fakultas memastikan 

bahwa dokumen yang relevan telah diamandemen dan semua 

pihak yang terkait telah mengetahui perubahan persyaratan. 

e. Rekaman tinjauan persyaratan pengajaran ini dipelihara. 

 

7.2.3 Komunikasi dengan Mahasiswa dan Pengguna Layanan FKUB  

FKUB menentukan dan menerapkan sistem pengaturan yang 

efektif dalam berkomunikasi dengan mahasiswa dan pengguna 

lainnya, misalnya terkait dengan informasi program pendidikan, 
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rencana pengajaran termasuk kurikulum, serta umpan balik PBM dan 

termasuk keluhan mahasiswa. Komunikasi yang baik dijalin dengan 

pemberi dana hibah atau pengguna jasa (stakeholders) kegiatan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk meningkatkan 

dukungan layanan tri dharma PT, FKUB menggunakan komunikasi 

interaktif berupa telepon, faksimili, sms center, e-mail dan website 

www.fk.ub.ac.id. 

 

7.3 Rancangan dan Pengembangan Kurikulum PS, 

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

7.3.1 Rancangan dan Pengembangan Kurikulum, Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat 

 

FKUB memberikan masukan dan menetapkan kebijakan terkait 

dengan rancangan dan pengembangan kurikulum yang telah disusun 

oleh masing-masing jurusan/program studi. Selain itu FKUB juga 

berperan dalam memfasilitasi kebutuhan rancangan dan 

pengembangan kurikulum masing-masing jurusan/program studi 

FKUB melalui UPP dan UPPM merencanakan, mengarahkan, 

dan mengendalikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan peta penelitian/pengabdian kepada masyarakat (road 

map) yang melibatkan multi disiplin ilmu serta mensinergikan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UB agar terjadi 

relevansi dan kesinambungan dari waktu ke waktu. Atas dasar 

dinamika masyarakat yang selalu berubah-ubah, roadmap dalam 

penelitian dan pengabdian kepada masyarajat dapat di-update setiap 

kurun waktu tertentu agar output penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat memenuhi kebutuhan stakeholder dan selalu relevan 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 

7.3.2 Masukan untuk Rancangan dan Pengembangan Tri Dharma PT 

FKUB mengidentifikasi dan mendokumentasikan masukan 

untuk rancangan kurikulum PS, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 
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7.3.3 Output Rancangan dan Pengembangan Tri Dharma PT 

Output rancangan dan pengembangan di bidang pendidikan 

mencakup keahlian dan pengetahuan yang dipersyaratkan pengguna 

lulusan melalui kurikulum dan strategi proses belajar mengajar.  

Output rancangan dan pengembangan di bidang penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat mencakup evaluasi roadmap dan 

proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  

  

7.3.4 Tinjauan Rancangan dan Pengembangan Tri Dharma PT 

Tim evaluator dalam bidang pendidikan yaitu unit kurikulum di 

masing-masing program studi pada setiap tahap evaluasi 

mengidentifikasi hasil rancangan dan pengembangan kurikulum sesuai 

dengan persyaratan atau standar yang diacu (misalnya, profil lulusan, 

kompetensi suatu profesi, sertifikasi kompetensi lulusan). Selain itu 

tim evaluator dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yaitu tim reviewer UPP dan UPPM FKUB melakukan 

evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus 

meninjau rancangan dan pengembangan telah mengarah pada 

pencapaian target Rencana Strategis FKUB (10800 02000) 

 

7.3.5 Verifikasi Rancangan dan Pengembangan Tri Dharma PT 

Verifikasi rancangan dilakukan dalam satu atau beberapa 

tahap sesuai dengan rencana rancangan dan pengembangan. 

Kegiatan ini dilakukan secara internal oleh setiap pakar yang tidak 

berpartisipasi dalam tinjauan rancangan secara independen. Tahap 

keluaran rancangan dan pengembangan dilakukan sesuai dengan 

spesifikasi masukan rancangan dan pengembangan. Rekaman 

keluaran verifikasi dan setiap tindakan yang diperlukan dipelihara. 

 

7.3.6 Validasi Rancangan dan Pengembangan Tri Dharma PT 

Validasi ini dilaksanakan dengan pengesahan oleh pimpinan 

unit kerja agar karakteristik layanan pendidikan yang direncanakan 

dalam rancangan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian 
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kepada masyarakat dapat dipastikan penerapannya. Secara umum, 

validasi dilakukan pada tahap akhir suatu perencanaan. Akreditasi dan 

sertifikasi oleh berbagai pihak di dalam dan luar unit kerja termasuk 

metode validasi. Hasil validasi ditindaklanjuti sebagai perbaikan dan 

mutu layanan. 

 

7.3.7 Pengendalian Perubahan Rancangan dan Pengembangan Tri 

Dharma PT 

Dalam lingkungan pendidikan, pesatnya perkembangan IPTEK 

dan kebutuhan masyarakat menjadi arahan tinjauan rancangan dan 

pengembangan tri dharma PT secara periodik dan menghasilkan 

perubahan. Perubahan tersebut diidentifikasi, didokumentasikan, 

disahkan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait.  

 

7.4 Pengadaan Barang dan Jasa FKUB 

Proses dan prosedur pembelian maupun pengadaan barang 

atau jasa ditetapkan oleh Tim Pengadaan Barang FKUB sesuai Manual 

Prosedur Pengadaan Barang/Jasa, yang mencakup evaluasi kebutuhan 

dan pengendalian layanan pendidikan yang harus disediakan sehingga 

proses tersebut betul-betul memenuhi kebutuhan dan persyaratan 

lembaga atau unit kerja. Proses pengadaan barang dan jasa yang 

dijalankan juga memenuhi persyaratan peraturan UB dan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

7.4.1 Proses Pengadaan Barang dan Jasa 

Pengajuan kebutuhan sarana dan prasarana untuk 

mendukung keberhasilan pelaksanaan tri dharma PT berasal dari 

masing-masing unit kerja di lingkungan FKUB yang ditujukan ke 

Pembantu Dekan 2 untuk selanjutnya diproses di bawah kendali 

Kepala Tata Usaha, Kepala Sub bagian keuangan, Kepala Sub bagian 

umum & perlengkapan untuk mendapat persetujuan oleh Dekan/PPK 

kemudian dilakukan proses pengadaan Barang dan jasa mengacu 

pada Perpres No 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas 

peraturan presiden No 54 Tahun 2010. Pembiayaan pengadaan 
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barang dan jasa bersumber dari dana PNBP, APBN atau sumber 

pendanaan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku 

Evaluasi kebutuhan biaya pengadaan barang/jasa maupun 

layanan pelatihan dan/atau studi lanjut harus mempertimbangkan 

kebutuhan dan kualifikasi kinerja penyedia barang atau layanan 

pendidikan unit kerja. Kualifikasi penyedia barang/jasa harus 

memenuhi ketentuan yang berlaku, dipilih dan dievaluasi sesuai 

prosedur pengadaan barang/jasa di UB. Dokumen pengadaan 

barang/jasa didokumentasikan oleh penanggung jawab kegiatan. 

 

7.4.2 Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 

Informasi  pengadaan memenuhi kebutuhan barang/jasa dan 

layanan pelatihan/studi lanjut sesuai keperluan. Informasi pengadaan 

barang dan jasa tersebut memenuhi kebutuhan unit kerja, memenuhi 

persyaratan prosedur, kontrak, sistem e-procurement dan kualifikasi 

SDM. Untuk membangun komunikasi dengan penyedia secara efektif, 

maka FKUB menerapkan  e-procurement  seperti dijelaskan di website 

UB. 

 

7.4.3 Verifikasi Barang dan Jasa Hasil Pengadaan 

FKUB memiliki tim penerima barang/jasa yang bertugas 

melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang datang dan 

mencocokkan dengan spesifikasi barang/jasa yang dipesan. Selain itu, 

proses pengadaan barang/jasa dipantau dan dievaluasi oleh Satuan 

Pengawasan Internal (SPI) atas permintaan Rektor. Hasil verifikasi 

disampaikan kepada Rektor dalam bentuk laporan yang 

didokumentasikan SPI. Jika terdapat ketidaksesuaian maka Rektor 

meminta perbaikan atau tindakan koreksi atau pencegahan.   

 

7.5 Penyediaan Layanan Pendidikan, Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat 

7.5.1 Pengendalian Penyediaan Layanan Tri Dharma PT 

Fakultas dan setiap unit kerja penyelenggara pendidikan dan 

layanan pendukungnya menyediakan informasi layanan tri dharma PT, 
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metode prosedur/instruksi yang diperlukan, fasilitas yang diberikan, 

kegiatan pemantauan dan evaluasi pengukuran keberhasilan, 

yudisium/wisuda atau proses penyerahan jasa layanan lainnya, 

kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, 

FKUB melalui universitas juga memiliki mekanisme rutin untuk 

memantau daya saing lulusan (melalui tracer study) atau layanan 

lainnya melalui evaluasi pasca kegiatan penelitian (melalui evaluasi 

sitasi) maupun pengabdian kepada masyarakat (melalui evaluasi 

kepuasan stakeholder). FKUB memastikan keseluruhan proses 

terkendali melalui Monev Renstra FKUB sesuai prosedur yang berlaku.  

  

7.5.2 Validasi Proses Penyediaan Layanan Tri Dharma PT 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya  (FKUB) melakukan 

validasi atau pengesahan penyediaan layanan tri dharma PT setelah 

ada klarifikasi penyediaan layanan oleh unit terkait. Pengaturan 

penyediaan layanan pendidikan dijelaskan dalam dokumen Pedoman 

Pendidikan FKUB (00800 02000) fakultas dan tiap jurusan/program 

studi. Pengaturan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat diatur oleh UPP dan UPM fakultas. Dengan pedoman 

tersebut, fakultas melakukan penyerahan ijasah kepada lulusan dalam 

acara wisuda, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai yang direncanakan. Daftar lulusan setiap program studi 

tersedia dalam Buku Wisuda yang diterbitkan setiap kali wisuda. 

 

7.5.3 Identifikasi dan Penelusuran Kegiatan Layanan Tri Dharma PT 

Fakultas dan unit kerja terkait mengendalikan, merekam hasil 

identifikasi  status dan menelusuri layanan tri dharma PT. Hal ini 

antara lain dilakukan melalui monev internal atas permintaan Rektor 

melalui Audit Internal Mutu (AIM) UB berdasarkan Evaluasi Kinerja 

setiap unit kerja, yang dilaporkan rutin kepada atasan langsung. Hal 

ini untuk menjamin kesesuaian jasa layanan yang dihasilkan. 

Ketidaksesuaian dan ketidakpatuhan direkam dan dilaporkan ke 

Rektor. 

 

file:///C:/Users/Adeline%20de%20Rohan/Audit%20Internal%20Mutu%20Siklus%2010/00%20-%20AIM%20UKPA%20Siklus%2010%20-%20Final/Dokumen/04%20Pedoman%20Pendidikan/Pedoman%20Pendidikan%20FKUB%202010-2011/00800%2002000%20-%20Pedoman%20Pendidikan%20FKUB%202010-2011.pdf
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7.5.4 Barang dan Informasi Milik Pelanggan 

Barang dan informasi milik pelanggan (mahasiswa atau 

stakeholder lainnya) yang diberikan UB pada saat pendaftaran masuk, 

pendaftaran ulang dan selama pemberian layanan pendidikan atau 

kegiatan lain disimpan, terekam, dan atau mudah diakses. Jika 

terpaksa hilang, dilaporkan kepada pelanggan dan rekaman dipelihara. 

 

7.5.5 Penyimpanan Barang dan Informasi 

Fakultas atau unit kerja penyelenggara pendidikan 

menyimpan dokumen akademik dan produk layanan misalnya sejarah 

unit kerja, kurikulum, dan materi yang dicetak atau elektronik 

(misalnya soal ujian seleksi, laporan, SK, MoU, database, program 

komputer). Produk layanan teridentifikasi, pengelolaan, pengemasan, 

perlindungan, terpelihara baik hingga memenuhi persyaratan saat 

penyerahan. 

Barang tersebut termasuk untuk proses pendidikan dan/atau 

pendidikan, misalnya bahan kimia untuk laboratorium, bahan baku 

atau olahan untuk pilot plant dan layanan pendidikan dengan umur 

simpan terbatas untuk pengajaran atau penelitian dan pekerjaan 

pengembangan. 

 

7.6  Pengendalian Instrumen Pemantauan dan Pengukuran 

Keberhasilan 

Fakultas atau unit kerja menetapkan instrumen penilaian 

(assessment) yang valid untuk mengukur keberhasilan pencapaian 

target kinerja. Pemantauan dan pengukuran harus dilakukan dalam 

rangka menjamin kesesuaian antara program kerja unit kerja dengan 

Rencana Strategis dan target yang dicapai. Pemantauan dan 

pengukuran bidang pendidikan mencakup semua aspek mulai dari 

input-proses-output, misalnya untuk unit kerja pelaksana akademik 

adalah profil kinerja mahasiswa, ujian tertulis, latihan/tugas/kuis, 

presensi kehadiran dan ujian akhir. 

Fakultas atau unit kerja menetapkan instrumen dan menjamin 

proses untuk memastikan bahwa kuisioner penilaian kinerja atau soal 
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ujian mahasiswa diberikan dengan konsisten, aman tanpa kebocoran 

dan hasilnya valid. Apabila instrumen atau perangkat lunak penilaian 

atau ujian ditemukan tidak valid, Fakultas atau unit kerja melakukan 

klarifikasi dan merekam tindakan perbaikan ketidakvalidan. Semua 

hasil penilaian dan pengukuran kinerja direkam dan dipelihara, baik 

dalam bentuk cetak ataupun soft copy sesuai ketentuan. 

Data server pada ruang TIK  di backup dan dipelihara secara 

rutin setiap bulan sekali. 

 

8. Pengukuran, Analisis dan Perbaikan  

8.1  Panduan Umum 

Outcome dari pemantauan dan pengukuran dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi area peningkatan sistem manajemen mutu dan 

proses jasa layanan pendidikan. 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB) 

merencanakan dan menerapkan proses pemantauan, pengukuran, 

analisis dan pengembangan untuk memperlihatkan kesesuaian 

produk, kesesuaian sistem manajemen dan melakukan peningkatan 

berkelanjutan yang efektif. Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 

(FKUB) menetapkan agar kinerja organisasi diukur hingga mencapai 

efektivitas dan efisiensi yang ditentukan.  

Pengukuran kinerja fokus pada faktor yang menjadi kunci 

perbaikan efektivitas, efisiensi dan adaptibilitasnya. Pemantauan dan 

pengukuran pencapaian sasaran mutu menjadi faktor penting untuk 

meningkatkan motivasi kerja dan inovasi secara berkelanjutan. 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB) memantau tindakan 

peningkatan dan penerapannya sebagai input melalui tinjauan 

manajemen untuk meningkatkan kinerja organisasi. Pengukuran 

kinerja organisasi mencakup:  

a. Pengukuran dan evaluasi produk 

b. Kemampuan proses 

c. Kepuasan pelanggan 

d. Pencapaian sasaran sistem manajemen mutu 

e. Pencapaian usaha perbaikan secara berkelanjutan 
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Dalam melakukan pengukuran, analisis dan perbaikan pihak 

manajemen membuat ketentuan sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan data pengukuran, kemudian dianalisis dan 

disajikan menjadi informasi 

b. Pengukuran, analisis, peningkatan produk, dan prosesnya 

digunakan dalam menetapkan sasaran yang tepat. 

c. Periode pengukuran dilakukan minimal tiap akhir semester 

d. Metode pengukuran secara periodik ditinjau dan data yang ada 

diverifikasi supaya tetap akurat dan lengkap 

e. Pengukuran kepuasan pelanggan difokuskan sebagai salah satu 

prioritas untuk mengevaluasi kinerja organisasi 

f. Pengukuran dan informasi yang dihasilkan adalah esensial yang 

digunakan sebagai dasar peningkatan kinerja dan atau 

pengambilan keputusan. 

g. Hasil analisis pengukuran digunakan sebagai alat komunikasi 

informasi. 

h. Efektivitas dan efisiensi komunikasi dengan pelanggan diukur 

untuk menentukan informasi secara jelas 

i. Menggunakan teknik analisis statistik yang relevan untuk 

membantu pemahaman dan interpretasi hasil verifikasi 

pengukuran. 

 

8.2  Pemantauan dan pengukuran 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB) 

menentukan metode yang diperlukan dan digunakan untuk melakukan 

pengukuran kinerja sistem manajemen mutu dalam organisasi. Yang 

menjadi variabel terikat adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan 

pelanggan dapat dipantau melalui kuisioner tervalidasi yang secara 

rutin disampaikan kepada pelanggan. 

Organisasi merencanakan program audit internal dengan 

proses yang tepat sesuai lingkup diaudit, termasuk 

mempertimbangkan hasil audit sebelumnya. Kriteria, lingkup, 

frekuensi dan metode audit telah ditentukan, seleksi auditor dan 

pelaksanaan audit  harus dapat memastikan sasaran dan kejujuran 
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dari proses tersebut. Auditor tidak boleh mengaudit pekerjaannya 

sendiri. Hasil audit dicatat dalam prosedur yang terdokumentasi. 

Manajemen yang  bertanggung jawab untuk lingkup yang diaudit 

harus memastikan bahwa tindakan yang dilakukan tidak tertunda 

sehingga hal ini menghilangkan deteksi ketidaksesuaian dan 

penyebabnya. 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB) 

menggunakan metode yang tepat untuk pemantauan dan pengukuran 

proses sistem manajemen mutu. Metode tersebut dapat mengukur 

mutu proses dan capaian hasil yang telah ditargetkan. Bila hasil yang 

direncanakan tidak tercapai, maka akan dilakukan koreksi dan 

tindakan pencegahan yang tepat sehingga kesesuaian produk 

terjamin. 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB) memantau 

dan mengukur karakteristik produk untuk memastikan jika persyaratan 

produk telah terpenuhi. Hal ini dilaksanakan pada penanggung jawab 

proses realisasi produk menurut pengaturan yang sudah 

direncanakan. Dalam pengukuran kinerja sistem manajemen yang 

mengacu pada kepuasan pelanggan, diterapkan persyaratan sebagai 

berikut: 

a. Pengumpulan data komprehensif dan mencakup sumber informasi 

terkait 

b. Frekuensi pengumpulan dan tinjauan analisis data yang relevan 

c. Klarifikasi informasi dilakukan secara sampling dan 

pemantauannya dilakukan secara rutin 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB) 

menjadwalkan rencana audit internal tiap semester untuk memastikan 

jika SMM:  

a. Sesuai dengan perencanaan yang disusun  

b. Memenuhi persyaratan standar internasional dan persyaratan 

sistem manajemen mutu yang ditetapkan organisasi 

c. Dipelihara dan diterapkan secara efektif. 

Audit internal dijadwalkan dilakukan setiap bulan Pebruari dan 

Agustus. 



49 

 

8.2.1 Kepuasan Pelanggan 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB) 

menetapkan sistem evaluasi secara rutin mengenai persepsi 

pelanggan tentang tingkat layanan yang diberikan dibandingkan 

harapannya. Informasi kepuasan pelanggan harus didukung oleh bukti 

obyektif. FKUB mendiskusikan dengan pelanggan tentang persepsi 

kepuasannya. Mekanisme dan analisis kepuasan pelanggan 

dicantumkan dalam Manual Prosedur terkait (MP penyampaian 

keluhan 00800 04005 dan MP penanganan keluhan dan kepuasan 

pelanggan 008000 04006). 

 

8.2.2 Audit Internal 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB) dan unit 

kerja melaksanakan audit internal berdasarkan program audit internal 

untuk menilai kesesuaian implementasi SMM dan penyelenggaraan 

pendidikan di dalam unit kerja FKUB. Audit internal di FKUB  dilakukan 

oleh auditor dari unit kerja tersebut yang kompeten. Hasil audit 

internal didokumentasikan dan digunakan untuk mengidentifikasi 

kebutuhan untuk tindakan korektif dan pencegahan. Rekaman audit 

internal dipelihara. Prosedur pelaksanaan audit internal mengacu pada 

Dokumen Manual Prosedur (MP) Audit Internal Fakultas Kedokteran, 

Universitas Brawijaya (00800 04004). 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB)  

mendokumentasikan laporan akhir audit internal. Umpan balik dari 

hasil audit digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan untuk 

tindakan korektif dan pencegahan. Rekaman audit internal dipelihara. 

Prosedur pelaksanaan audit internal mengacu pada Manual 

Prosedur (MP) Pelaksanaan Audit Internal Fakultas Kedokteran 

Universitas Brawijaya (00800 04004) 

 

8.2.3 Pemantauan dan Pengukuran Proses 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB) mengukur 

dan memantau kinerja dan keefektifan proses yang digunakan untuk 

file:///G:/Dokumen/05%20Manual%20Prosedur/MP%20Wajib%20Revisi%202/00800%2004005%20mp%20penyampaian%20keluhan%20FKUB.doc
file:///G:/Dokumen/05%20Manual%20Prosedur/MP%20Wajib%20Revisi%202/00800%2004006%20mp%20penanganan%20keluhan%20FKUB.doc
file:///G:/Dokumen/05%20Manual%20Prosedur/MP%20Wajib%20Revisi%202/00800%2004004%20mp%20audit%20internal%20fkub.doc
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mengelola dan menyampaikan layanan. Pengukuran proses layanan 

inti dan penunjang dilakukan pada tahap yang sesuai selama realisasi 

proses dengan menggunakan pijakan Kebijakan Mutu, Standar Mutu 

dan Sasaran Mutu yang ditetapkan serta menggunakan KHS, RPKPS, 

Presensi Dosen dan Mahasiswa serta Tracer Study untuk 

mengevaluasi proses 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB) 

mendokumentasikan metode yang digunakan untuk mengukur kinerja 

dan keefektifan proses. 

  

8.2.4 Pemantauan dan Pengukuran Layanan Pendidikan 

 Pemantauan dan pengukuran layanan pendidikan di FKUB 

berdasarkan persyaratan peraturan dan perundang-undangan serta 

akreditasi yang berlaku. Unit kerja di FKUB yang memberikan layanan 

pendidikan (termasuk memberikan pelatihan) menetapkan dan 

menggunakan metode untuk pemantauan dan pengukuran layanan 

pendidikan pada interval yang direncanakan selama realisasinya dan 

outcome akhir, untuk memverifikasi bahwa mereka memenuhi 

persyaratan desain yang ditetapkan serta persyaratan peraturan dan 

perundang-undangan dan akreditasi yang berlaku. 

Untuk berbagai ragam pendidikan/pelatihan, alat evaluasi 

seperti asesmen, kuis, ujian atau peragaan sebaiknya digunakan untuk 

mengukur kemajuan pemenuhan persyaratan kurikulum. 

Penilaian kinerja lembaga/unit kerja yang memberikan 

layanan pendidikan/pelatihan sebaiknya juga dilakukan sebagai bagian 

dari layanan pendidikan/pelatihan.  

Hasil proses evaluasi ini sebaiknya direkam dan digunakan 

untuk menunjukkan tingkat proses pengajaran mencapai sasaran yang 

direncanakan. 

 

8.3  Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB) 

memastikan bahwa produk yang tidak sesuai dengan persyaratan 

yang telah ditetapkan akan dicegah penggunaannya. Pengendalian 



51 

dilakukan oleh Pembantu Dekan I sebagai Management 

Representative dibantu Ketua GJM FKUB dengan menetapkan dan 

memelihara prosedur terdokumentasi untuk menangani hal ini. 

Pengendalian yang meliputi identifikasi, dokumentasi, evaluasi, 

pemisahan dan disposisi produk-produk yang tidak sesuai, serta 

pemberitahuan kepada bidang terkait. Pengendalian dilakukan 

dengan: 

a. Mengambil tindakan untuk menghilangkan penyebab 

ketidaksesuaian  

b. Memperbolehkan pemakaian, pelepasan, atau penerimaan melalui 

konsesi oleh pihak berwenang yang relevan misalnya Dekan atau 

Pembantu Dekan I. 

c. Melakukan tindakan pencegahan pemakaian 

 

8.4 Analisis Data 

Fakultas Kedokteran  Universitas Brawijaya (FKUB 

menganalisis data dan informasi yang dikumpulkan dengan 

menggunakan metode statistik untuk berbagai ukuran seperti 

indikator kinerja, angka drop out, rekaman capaian, kepuasan 

pelanggan, dan analisis kecenderungan dapat membantu dalam 

menjamin efektifitas pengendalian proses, yang merupakan bagian 

dari sistem manajemen mutu mendukung perbaikan 

berkesinambungan melalui proyek perbaikan, dan juga tindakan 

korektif. Pengukuran dan evaluasi dinyatakan dalam manual prosedur 

atau instruksi kerja. Dilaksanakan berdasarkan hasil 8.2 dan 

disampaikan pada rapat rutin fakultas. Lembaga atau unit kerja harus 

menganalisa data dari berbagai sumber untuk membandingkan 

sumber untuk membandingkan kinerja sistem manajemen mutu dan 

proses pendidikan untuk mengidentifikasi bidang perbaikan.  

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB) 

menentukan, mengumpulkan dan menganalisis data yang tepat untuk 

memperlihatkan kesesuaian dan efektivitas sistem manajemen mutu 

serta mengevaluasi efektivitas peningkatan berkelanjutan. Data 

dihasilkan dari pemantauan, pengukuran dan dari sumber lainnya 
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yang relevan. Analisis data harus menyediakan informasi yang 

berhubungan dengan: 

a. Kepuasan pelanggan 

b. Kesesuaian dengan persyaratan produk 

c. Karakteristik dan kecenderungan proses maupun produk, 

termasuk tindakan pencegahan dan korektif 

Unit kerja di FKUB menganalisis data dan informasi yang 

dikumpulkan, menggunakan, tetapi tidak terbatas pada metode 

analisis dan pemecahan masalah yang diterima. Data digunakan untuk 

mendukung perbaikan berkesinambungan melalui proyek perbaikan, 

dan juga tindakan korektif dan prekuentif. 

Metode statistik diterapkan untuk menganalisis setiap aspek 

SMM. Analisis statistik untuk berbagai ukuran seperti indikator kinerja, 

angka drop out, rekaman capaian, kepuasan pelanggan, dan analisis 

kecenderungan dapat membantu dalam menjamin efektifitas 

pengendalian proses yang merupakan bagian dari SMM. 

Pengukuran dan evaluasi sebaiknya terus-menerus dan 

dinyatakan dalam manual prosedur atau instruksi kerja. Lembaga atau 

unit kerja harus menganalisa data dari berbagai sumber untuk 

membandingkan sumber untuk membandingkan kinerja sistem 

manajemen mutu dan proses pendidikan untuk mengidentifikasi 

bidang perbaikan.  

 

8.5 Perbaikan 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB) 

menggunakan  Metode yang sesuai untuk mengidentifikasi 

peningkatan potensial yang didasarkan atas analisis mutu dan metode 

statistik. Proses perbaikan mencakup tindakan yang diambil dalam 

penyelesaian keluhan, saran dan komentar pelanggan (mahasiswa dan 

pihak terkait). Dilakukan perbaikan berkelanjutan mengacu pada 

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan (00800  04003). 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB) melakukan 

perbaikan berkelanjutan terhadap efektivitas SMM melalui 

penggunaan kebijakan mutu, sasaran mutu, hasil audit, analisis data, 

file:///G:/Dokumen/05%20Manual%20Prosedur/MP%20Wajib%20Revisi%202/00800%2004003%20mp%20tindakan%20korektif%20&%20pencegahan%20fkub.doc
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tindakan korektif dan pencegahan serta tinjauan manajemen. 

Tindakan korektif dan pencegahan dilakukan untuk mengurangi 

kemungkinan ketidaksesuaian dan mencegah ketidaksesuaian terulang 

kembali. Tindakan korektif dan pencegahan harus sesuai dengan 

penyebab ketidaksesuaian dan akar penyebab masalah yang 

ditemukan. 

 

8.5.1 Perbaikan Berkesinambungan 

Unit kerja meningkatkan keefektifan SMM dan proses 

pendidikan secara berkesinambungan dengan mendorong personil 

untuk mengidentifikasi dan menerapkan usaha peningkatan sesuai 

dengan ruang lingkup bisnisnya. 

Metode yang sesuai digunakan untuk mengidentifikasi 

peningkatan potensial yang didasarkan atas analisis mutu dan metode 

statistik. 

Proses perbaikan harus juga mencakup tindakan yang diambil 

dalam penyelesaian keluhan, saran dan komentar pelanggan 

(mahasiswa dan pihak terkait). 

 

8.5.2 Tindakan Perbaikan 

Unit kerja menetapkan manual prosedur (prosedur 

terdokumentasi) untuk melaksanakan tindakan korektif yang 

teridentifikasi dari analisis penyebab ketidaksesuaian dan peluang 

peningkatan. 

Tindakan korektif sebaiknya diambil untuk mengeliminasi 

ketidaksesuaian yang terjadi selama kinerja SMM dan proses 

pemberian layanan pelanggan. Tindakan korektif sebaiknya direkam. 

Dilakukan perbaikan berkelanjutan mengacu pada Manual Prosedur 

Tindakan Korektif dan Pencegahan (00800  04003). 

 

8.5.3 Tindakan pencegahan 

Unit kerja menetapkan manual prosedur (prosedur 

terdokumentasi) untuk melaksanakan tindakan preventif yang 

dihasilkan dari analisis ketidaksesuaian potensial dan peluang 

file:///G:/Dokumen/05%20Manual%20Prosedur/MP%20Wajib%20Revisi%202/00800%2004003%20mp%20tindakan%20korektif%20&%20pencegahan%20fkub.doc
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perbaikan dalam SMM dan layanan pada pelanggan (mahasiswa dan 

pihak terkait). 

Tindakan preventif sebaiknya direkam dan dikomunikasikan ke 

bidang organisasi yang sesuai. Hasil dari perbaikan atas tindakan 

preventif sebaiknya dikomunikasikan keseluruhan organisasi melalui 

rapat pleno. 
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LAMPIRAN  

 

1. Rincian Proses Bisnis Penjaminan Mutu Penelitan dan 

Pengabdian Masyarakat 

 

2. Rincian Proses Bisnis Penjaminan Mutu Manajemen 

Sumber Daya 
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3. Rincian Proses Bisnis Penjaminan Mutu Pelayanan 

Pendidikan Pada Program Studi 
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4. Daftar Prosedur Mutu dan Borang ISO 9001:2008 

No. Dokumen dan Borang Kode 

I Pengendalian Dokumen dan Rekaman 00800 04001 

1 Daftar Nomor Dokumen  00800 04001 01 

2 Daftar Distribusi Dokumen 00800 04001 02 

3 Daftar Revisi Dokumen 00800 04001 03 

4 Daftar Rekaman/Catatan Mutu 00800 04001 04 

   

II Pengendalian Produk yang Tidak 
Sesuai 

00800 04002 

1 Borang Keluhan Dekan 00800 04002 01 

2 Borang Klarifikasi Keluhan  00800 04002 02 

3 Daftar Keluhan Pelanggan 00800 04002 03 

   

III Tindakan Korektif dan Pencegahan 00800 04003 

1 Borang Daftar Ketidaksesuaian atau 
Corrective Action Requirement – CAR 

00800 04003 01 

2 Borang Klarifikasi Tindakan Korektif 

dan Pencegahan  

00800 04003 02 

   

IV Audit Internal 00800 04004 

 Daftar Auditor Internal FKUB 00800 04004 01 

 Rencana Jadwal Audit Internal 00800 04004 02 

 Borang Laporan Audit Internal dan 
Daftar Ketidaksesuaian atau Corrective 
Action Requirement – CAR 

00800 04004 03 

 Borang Klarifikasi Tindakan Korektif 

dan Pencegahan 

00800 04004 04 
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5. Daftar Manual Prosedur Kegiatan (Layanan) FKUB  

No. Dokumen Kode 

1 MP Penyampaian Keluhan Pelanggan 
FKUB 

00800 04005 

2 MP Penanganan Keluhan dan Evaluasi 

Kepuasan Pelanggan FKUB 

00800 04006 

3 MP Registrasi Mahasiswa Baru 00800 04007 

4 MP Registrasi Mahasiswa Lama 00800 04008 

5 MP Pembuatan Ijasah 00800 04009 

6 MP Pembuatan Transkrip Akademik 00800 04010 

7 MP Pendaftaran Pra Yudisium & 
Pelaksanaan Yudisium 

00800 04011 

8 MP Permintaan Blangko Ijasah & 
Transkrip 

00800 04012 

9 MP Cuti Akademik 00800 04013 

10 MP Ijin Tidak Mengikuti Kuliah 00800 04014 

11 MP Legalisir Ijasah & Transkrip Yang 
Membawa Bukti Asli 

00800 04015 

12 MP Legalisir Ijasah & Transkrip Yang 
Tidak Membawa Bukti Asli 

00800 04016 

13 MP Legalisir Ijasah & Transkrip Yang 

Melalui Telepon & Email 

00800 04017 

14 MP Pendaftaran Ujian Khusus 00800 04018 

15 MP Pelaksanaan Ujian Khusus 00800 04019 

16 MP Pembuatan Surat Keterangan & 

Model C 

00800 04020 

17 MP Pengajuan Aktif Kuliah Kembali 00800 04021 

18 MP Persiapan Perkuliahan KBK 00800 04022 

19 MP Beasiswa 00800 04023 

20 MP Mawapres 00800 04024 

21 MP Pelayanan Mahasiswa Asing 00800 04025 

22 MP Pelayanan Mahasiswa, Instansi 00800 04026 

23 MP PKM-PKMGT 00800 04027 

24 MP Program Karya Nyata Mahasiswa 00800 04028 

25 MP Registrasi Wisuda 00800 04029 

26 MP Satuan Kredit Kediatan (SKK) 00800 04030 
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No. Dokumen Kode 

27 MP Pemakaian Kendaraan Dinas  00800 04031 

28 MP Servis Reguler Kendaraan Dinas 00800 04032 

29 MP Peminjaman Barang Inventaris 00800 04033 

30 MP Perbaikan Barang Inventaris 00800 04034 

31 MP Surat Masuk 00800 04035 

32 MP Surat Keluar 00800 04036 

33 MP Arsip 00800 04037 

34 MP Community Development 00800 04038 

35 MP Community Rutin 00800 04039 

36 MP Community Service 00800 04040 

37 MP Pembinaan Penelitian 00800 04041 

38 MP Evaluasi Penelitian 00800 04042 

39 MP Evaluasi Kinerja UPP 00800 04043 

40 MP pengadaan Calon Pegawai 00800 04044 

41 MP Pengajuan Kontrak Pegawai 00800 04045 

42 MP Perpanjangan Kontrak Pegawai 00800 04046 

43 MP Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Kontrak 00800 04047 

44 MP Penggajian Pegawai 00800 04048 

45 MP Proses PNS Melimpah 00800 04049 

46 MP Kenaikan Gaji Berkala PNS 00800 04050 

47 MP Cuti Pegawai Kontrak 00800 04051 

48 MP Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) 00800 04052 

49 MP DP3 Pegawai Kontrak 00800 04053 

50 MP Kenaikan Pangkat Reguler Staf 

Administrasi 

00800 04054 

51 MP Kenaikan Pangkat Reguler Staf Edukatif 00800 04055 

52 MP Pembinaan & Pengembangan PNS 00800 04056 

53 MP Proses Pembuatan Kartu Pegawai 00800 04057 

54 MP Pengajuan Taspen 00800 04058 

55 MP Pengajuan Dana UP, GUP dan LS 00800 04059 

56 MP Pelaporan/Pertanggungjawaban 
Anggaran 

00800 04060 

57 MP Sistem dan Evaluasi Pelaksanaan 
Kebijakan Fakultas 

00800 04061 

58 MP Proses Kerjasama dengan Institusi lain 00800 04062 
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59 MP Pemeliharaan Barang & Alat 00800 04063 

60 MP Pengadaan Barang & Jasa 00800 04064 

61 MP Rapat Tinjauan Manajemen 00800 04065 

62 MP Monev Kegiatan Mahasiswa  00800 04066 

63 MP Penanganan Mahasiswa Asing yang 

Meninggal Dunia 
00800 04067 

64 MP Pemilihan Mahasiswa Berprestasi 

(Mawapres) 
00800 04068 

65 MP Program Kreatifitas Mahasiswa 00800 04069 

66 MP Bimbingan Konseling Mahasiswa 00800 04070 

67 MP Fingerprint  00800 04071 

68 MP Panduan Ijin Belajar   00800 04072 

69 MP Penempatan Pegawai  00800 04073 

70 MP Perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil 
(CPNS)  

00800 04074 

71 MP Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil  00800 04075 

72 MP Perekrutan Non Pegawai Negeri Sipin 
(Non PNS)  

00800 04076 

73 MP Pengajuan Dosen Luar Biasa  00800 04077 

74 MP Usulan Materi Ujian Tes Kompetensi 

Bidang CPNS   

00800 04078 

75 MP Usulan Pewawancara CPNS  00800 04079 

76 MP Tes Wawancara CPNS   00800 04080 

77 MP Usulan Materi Ujian Tes Substansi Non 

PNS  

00800 04081 

78 MP Usulan Pewawancara Non PNS  00800 04082 

79 MP Tes Wawancara Non PNS  00800 04083 

80 MP Penerbitan Surat Keputusan Dekan  00800 04084 
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81 MP Pencairan Dana Belanja Modal  dan 
Belanja Barang/Jasa  

00800 04085 

82 MP Honorarium  00800 04086 

83 MP Pencairan Dana Kegiatan   00800 04087 

84 MP Biaya Perjalanan Dinas  00800 04088 

85 MP Penerimaan Dana PNBP 00800 04089 

86 MP Panduan Tugas Belajar dan 
Pengaktifan Kembali  

00800 04090 

87 MP Permintaan dan Penerimaan ATK dan 
ART 

00800 04091 

88 MP Alur Penomoran Kodefikasi Barang milik 
negara 

00800 04092 

89 MP Pembuatan Rekayasa Perangkat Lunak 
(Programing) 

00800 04093 

90 MP Alur Rekapitulasi Permintaan Barang 
dan Jasa 

00800 04094 

91 MP Pengoperasian Generator Set 00800 04095 

92 MP Pelayanan Informasi dan Dokumen 
Kegiatan Hubungan Masyarakat 

00800 04096 

93 MP Pembuatan Kartu Suami dan Kartu Istri 00800 04097 

94 MP Penghargaan Satyalancana Karya Satya 00800 04098 

95 MP Keamanan di Wilayah FKUB 00800 04099 

96 MP Pelaksanaan Pekerjaan Kebersihan di 
Wilayah FKUB 

00800 04100 

 

6. Cross References 

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 

Klausul Keterangan Klausul Pemenuhan 

1 Ruang Lingkup MM hal.2 

1.1 Umum MM hal.1 

1.2 Aplikasi MM hal.i  

   

2 Referensi  MM hal.iii 
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Klausul Keterangan Klausul Pemenuhan 

   

3 Terminologi dan definisi MM hal.4 

   

4 Sistem Manajemen Mutu MM hal.6 

4.1 Persyaratan Umum MM hal.6 

4.2 Persyaratan Dokumentasi MM hal.14 

4.2.1 Umum MM hal.6 

4.2.2 Manual Mutu MM hal.1 

4.2.3 Pengendalian Dokumen 00800 04001 

4.2.4 Pengendalian Rekaman 00800 04001 

   

5 Tanggung Jawab Manajemen MM hal.16 

5.1 Komitmen Manajemen MM hal.16 

5.2 Fokus pada Pelanggan MM hal.17 

5.3 Kebijakan Mutu MM hal.20 

5.4 Perencanaan MM hal.21 

5.4.1 Sasaran Mutu MM hal.21 

5.4.2 
Perencanaan Sistem Manajemen 
Mutu 

MM hal.22 

5.5 
Tanggungjawab, Wewenang dan 

Komunikasi 
MM hal.24 

5.5.1 Tanggungjawab dan Wewenang MM hal.24 

5.5.2 Management Representative MM hal.24 

5.5.3 Komunikasi Internal MM hal.25 

5.6 Tinjauan Manajemen MM hal.26  

5.6.1 Umum MM hal.26 

5.6.2 Review Input MM hal.27 
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6 Manajemen Sumber Daya MM hal.28 

6.1 Pengadaan Sumber Daya MM hal.28 

6.2 Sumber Daya Manusia MM hal.28 

6.2.1 Umum MM hal.28 

6.2.2 
Kompetensi, Kesadaran dan 

Pelatihan 
MM hal.28  

6.3 Infrastruktur MM hal.29 

6.4 Lingkungan Kerja MM hal.29 dan 30 

   

7 Realisasi Produk MM hal.31 

7.1 Perencanaan Realisasi Produk MM hal.31 

7.2 Proses Terkait Pelanggan MM hal.33 

7.2.1 
Penentuan syarat-syarat terkait 
produk 

MM hal.33 

7.2.2 
Memeriksa kembali syarat-syarat 
terkait produk 

MM hal.34 

7.2.3 Komunikasi Pelanggan MM hal.34 

7.3 Rancangan dan Pengembangan MM hal.35 

7.3.1 
Rancangan dan Perencanaan 
Pengembangan 

MM hal.35 

7.3.2 
Rancangan dan Pengembangan 
Masukan 

MM hal.36 

7.3.3 
Rancangan dan Pengembangan 

Keluaran 
MM hal.36 

7.3.4 
Rancangan dan Tinjauan 

Pengembangan 
MM hal.36 

7.3.5 
Rancangan dan Verifikasi 
Pengembangan 

MM hal.37 

7.3.6 
Rancangan dan Validasi 
Pengembangan 

MM hal.37 

7.3.7 
Pengendalian Perubahan Rancangan 
dan Pengembangan 

MM hal.37 

7.4 Pembelian MM hal.38 

7.4.1 Proses Pembelian MM hal.38 

7.4.2 Informasi Pembelian MM hal.38 

7.4.3 Verifikasi Pembelian Produk MM hal.39 
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7.5 Produksi dan Pengadaan Layanan  MM hal.39 

7.5.1 
Pengendalian Produksi dan 
Pengadaan Layanan  

MM hal.39 

7.5.2 
Validasi Proses Produksi dan 
Pengadaan Layanan 

MM hal.39 

7.5.3 Identifikasi dan Penelusuran MM hal.39 

7.5.4 Karakterisasi Pelanggan MM hal.40 

7.5.5 Penyimpanan Produk MM hal.40 

7.6 
Pengendalian, Pemantauan dan 
Pengukuran Kepuasan  

MM hal.41 

   

8 
Pengukuran, Analisis dan 
Perbaikan 

MM hal.42 

8.1 Umum MM hal.42 

8.2 Pemantauan dan Pengukuran MM hal.43 

8.2.1 Kepuasan Pelanggan MM hal.44 

8.2.2 Audit Internal 
MM hal.45 dan 

00800 04004 

8.2.3 
Pemantauan dan Pengukuran 
Proses 

MM hal.45 

8.2.4 
Pemantauan dan Pengukuran 
Produk 

MM hal.46 

8.3 
Pengendalian Produk yang Tidak 
Sesuai 

MM hal.46 dan 
00800 04002 

8.4 Analisis Data MM hal.47 

8.5 Perbaikan MM hal.48 

8.5.1 Perbaikan Berkelanjutan MM hal.49 

8.5.2 Tindakan Koreksi 
MM hal.49 
00800 04003 

8.5.3 Tindakan Pencegahan 
MM hal.49 
00800 04003 

 

  

 


