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KATA SAMBUTAN 

 
Sejalan dengan semangat baru Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2020, maka Universitas Padjadjaran 

melakukan berbagai penyelasaran sistem penjaminan mutu internal di lingkungan 

Universitas Padjadjaran. Penyelasaran disesuaikan dengan perkembangan pendidikan 

tinggi serta beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi juga 

dengan diterimanya Amanah yang dilimpahkan kepada Universitas Padjadjaran 

sebagai PTN Badan Hukum. Konsekuensinya tentu saja tidak sekedar harus memenuhi 

standar mutu yang telah ditetapkan oleh Kemensritek Dikti akan tetapi harus dapat 

melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi baik dalam bidang akademik maupun 

non akademik serta memberikan kemashlahatan bagi institusi, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

Peningkatan mutu berkelanjutan (Continious Quality Improvement) yang 

diimplementasikan Universitas Padjadjaran adalah untuk menjamin pemenuhan 

standar pendidikan tinggi secara sistemik, sistematis dan berkelanjutan serta 

komprehensif yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sehingga upaya 

menjamin mutu akan menjadi budaya dalam berbagai kegiatan akademik maupun non 

akademik. Budaya mutu mengisyaratkan bahwa pola pikir, pola sikap, dan pola 

perilaku didasarkan atas siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan 

peningkatan standar. Budaya mutu Universitas Padjadjaran diarahkan untuk 

meningkatkan daya saing bangsa serta kemaslahatan bagi masyarakat baik dalam skala 

lokal, wilayah , nasional dan internasional. 

Dalam rangka mewujudkan budaya mutu di atas, kami memberikan apresiasi yang 

tinggi kepada Unit Penjaminan Mutu yang telah merumuskan dan menyusun dokumen 

Buku Pedoman Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran edisi 

2020. 

 
 

Bandung, Desember 2020 

Dekan 

 
Fakultas Kedokteran 

Universitas Padjadjaran 

 
Prof. Dr. Yudi Mulyana H,,dr.,SpOG(K).,DMAS 
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KATA PENGANTAR 

 
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas 

perkenan-Nya Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Padjadjaran ini 

dapat terselesaikan. Kebijakan SPMI ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 

tujuan Universitas Padjadjaran dalam upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi 

Unpad, serta Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat (Tridharma) didasarkan atas telaah yang mendalam berdasarkan bukti 

(evidence based) yang mengarah pada capaian pembelajaran dan dampak 

produk/program. Pengembangan akademik penjaminan mutu Unpad tidaklah 

sentralistik maupun otonomi penuh akan tetapi mengakomodir keduanya secara 

proposional. Kebijakan SPMI FK Unpad berselaras pada UU PT no 12 tahun 2012 dan 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristek dikti no 32 tahun 2016 tentang Akreditasi 

program studi dan Perguruan Tinggi, dan Permenristek dikti no 62 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Kedokteran (SNPK). 

Kebijakan standar SPMI FK Unpad ini mencakup 5 (lima) bidang, yakni 

kebijakan standar Pembelajaran, kebijakan standar penelitian, kebijakan standar 

pengabdian kepada masyarakat, kebijakan standar manajemen dan layanan, dan 

kebijakan standar tambahan FKUP. Dari kelima hal pokok tersebut dijabarkan ke dalam 

41 (empat puluh satu) standar induk yang memuat standar nasional yang ditetapkan 

oleh Pemerintah dan standar muatan lokal yang ditetapkan oleh Unpad. Kebijakan 

SPMI FK Unpad ini untuk digunakan sebagai bahan rujukan dalam sistem penjaminan 

mutu pendidikan tinggi di lingkungan Unpad. Diharapkan dengan adanya kebijakan 

SPMI Unpad ini tercipta budaya mutu yang berkelanjutan di setiap unit kerja di 

lingkungan Unpad. 

Dengan tersusunnya kebijakan SPMI FK Unpad ini, kami ucapkan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah berurun rembuk dalam pembuatan kebijakan SPMI FK 

Unpad. Kritik dan saran kami harapkan guna penyempurnaan buku kebijakan SPMI 

Unpad. Kami berharap buku ini menjadi inspirasi bagi pengembangan SPMI FK Unpad 

dalam meningkatkan mutu dan menjadikan mutu sebagai ruh dalam setiap kegiatan, 

sehingga dapat mempercepat perwujudan budaya mutu yang berkelanjutan. 

 
Bandung, Desember 2020 

Kepala Unit Penjaminan Mutu 

 

                                                                                                                 

 
Edwin Armawan., dr., SpOG(K)., MM., MHKes 
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BAGIAN I 

 

VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI 

 

1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai Fakultas Kedokteran Unpad 

Visi FK Unpad : 
 

“Menjadi institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang termasuk dalam peringkat 500 

besar dunia pada tahun 2024” 

Misi FK Unpad : 
 

“Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dan penelitian yang unggul untuk 

kemaslahatan masyarakat guna meningkatkan daya saing bangsa” (RESPeCt: Research and 

Education Excellence for Society to Promote Competitiveness) 

Tujuan FK Unpad: 
 

a. Tercapainya kualitas lulusan yang berdaya saing baik nasional maupun global, 

b. Terlaksananya kurikulum transformatif, riset dan inovasi, serta pengabdian 

masyarakat berbasis riset, 

c. Tersedianya sumber daya yang unggul dan terstandar melalui pengelolaan yang 

efektif dan efisien, 

d. Terwujudnya kerjasama pentahelix untuk mendukung kualitas akademik dan 

kemandirian finansial, 

e. Terwujudnya kontribusi positif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat 

Jawa Barat. Tercapainya pemilikan sumberdaya manusia yang kapabel dan 

profesioal dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. 
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Nilai-Nilai Dasar FK Unpad 

sikap empati, profesional, disiplin, bijaksana, unggul dan bertanggung jawab 

(emPOWER : Empathy, Professional, Obedient, Wise, Excellent, Responsible) 

 
Pola Ilmiah Pokok: 

 

“Bina mulia hukum dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional” 
 

Budaya kerja FK Unpad: 
 

- Bertanggung jawab 

- Unggul 

- Teliti ilmiah 

- Profesional 

- Semangat 

- Kreatif dan 

- Percaya 
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BAGIAN II 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Fakultas Kedokteran Unpad (FKUP) menjalankan SPMI 

adalah dalam rangka menjamin keberlangsungan organisasi yang sehat dan 

bermartabat, sesuai dengan kodratnya yang memiliki kebebasan akademik, otonomi 

keilmuan dan otonomi perguruan tinggi. Otonomi Unpad sebagai penyelenggara 

pendidikan tinggi dikokohkan dengan adanya peraturan-peraturan rektor yang terbit 

untuk menjaminpengelolaan kemandirian Unpad. 

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh 

setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk menetapkan, 

melaksanakan, mengevaluasi serta mengendalikan dan meningkatkan 

penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI 

Unpad dikembangkan sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang 

menjiwai pendirian Unpad, jumlah program studi dan sumber daya manusia, sarana 

dan prasarana dengan masukan dari pihak internal maupun eksternal. SPMI 

dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, 

Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti. Dari 

kelima langkah utama tersebut ada dalam melaksanakan SPMI Unpad secara 

internal. Lima langkah utama di dalam SPMI Unpad tersebut berkaitan erat dengan 

standar di dalam SPMI Unpad yang mengacu pada SN Dikti dan SN-Pendidikan 

Kedokteran (SNPK) yang ditetapkan oleh Menristek-Dikti dan Standar Dikti yang 

ditetapkan oleh Universitas dan mengacu pada SN Dikti dan SNPK. SN Dikti dan 

SNPK merupakan satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan 

ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional 

Pengabdian Kepada Masyarakat, baik untuk pendidikan akademik maupu profesi. 

Sementara itu, Standar Dikti yang ditetapkan oleh Unpad terdiri atas sejumlah 

standar dalam bidang akademik dan bidang nonakademik yang melampaui SN 

Dikti 

Berdasarkan Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, kegiatan SPMI Unpad merupakan program yang wajib dilaksanakan oleh 

semua Unit Kerja di lingkup Unpad. Pelaksanaan dan standarnya diatur oleh 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri 
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Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi no 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Kedokteran serta Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan 

Tinggi no 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan 

Peraturan Rektor terkait. Dengan demikian pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi 

FKUP dapat dilaksanakan dan ditingkatkan secara sistemik dan berkelanjutan yang 

pada akhirnya akan tumbuh dan berkembang budaya mutu. Secara rinci, standar 

SPMI dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Standar SPMI FKUP merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No. 51 tahun 2015 tentang statuta Universitas Padjadjaran 

dan peraturan rektor terkait. 

b. Standar SPMI FKUP merupakan pernyataan untuk mengimplementasikan 

penetapan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan peningkatan SPMI secara 

berkelanjutan. 

c. Standar SPMI FKUP mengarahkan semua unit kerja di lingkup FKUP untuk 

memberikan layanan akademik kepada mahasiswa sesuai standar yang telah 

ditetapkan. 

d. Standar SPMI FKUP mengarahkan semua unit kerja di lingkup FKUP untuk 

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas ke pada para pemangku 

kepentingan terutama orang tua/wali mahasiswa serta masyarakat. 

e. Standar SPMI FKUP mengarahkan semua pihak/unit kerja di lingkup FKUP 

untuk mencapai sasaran/target standar secara berkelanjutan. 

f. Standar SPMI FKUP mengarahkan semua pihak/unit kerja di lingkup FKUP 

untuk meningkatkan sasaran/target standar secara berkelanjutan. 
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BAGIAN III 

LUAS LINGKUP 

 
 

Luas lingkup kebijakan mutu yang dikembangkan meliputi kebijakan mutu akademik 

meliputi kebijakan di bidang pembelajaran yang mencakup aturan mengenai 

perumusan dan implementasi standar Kompetensi lulusan; Isi Pembelajaran, 

Standar Proses Pembelajaran, Standar penilaian pembelajaran,Standar dosen dan 

tenaga kependidikan, Standar sarana dan prasarana pembelajaran; Standar 

pengelolaan pembelajaran, Standar pembiayaan pembelajaran; Kebijakan mutu 

Penelitian yang mencakup aturan dan imlementasi standar Hasil Penelitian, Standar 

Isi penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar 

Peneliti, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar pengelolaan Penelitian, 

Standar pembiayaan Penelitian; Kebijakan mutu di bidang dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat yang mencakup perumusan dan implementasi Standar PKM meliputi: 

Standar hasil PKM; Standar Isi PKM, Standar Proses PKM, Standar Penilaian PKM, 

Standar Pelaksana PKM, Standar Sarana dan Prasarana PKM; Standar 

pengelolaan PKM, Standar pembiayaan PKM; serta kebjakan di bidang Manajemen 

dan layanan meliputi : Standar Visi Misi Sasaran dan Tujuan; Standar Sistem 

Penjaminan Mutu; Standar Tata Pamong; Standar Sistem Informasi; Standar 

Kerjasama termasuk didalamnya standar kontrak kerja sama rumah sakit 

pendidikan dan/atau wahana pendidikan kedokteran dengan perguruan tinggi 

penyelenggara Pendidikan Kedokteran; Standar Suasana Akademik; Standar 

Sarana Non Akademik; Standar Prasarana Non Akademik; Standar 

Kemahasiswaan; Standar Pengelolaan Keuangan; Standar Kesejahteraan dan 

Standar Pengelolaan Usaha, serta standar pola pemberian insentif untuk 

mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis, dokter subspesialis. 
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BAGIAN IV 

DEFINISI ISTILAH 

 
1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat standar pendidikan yang sesuai dengan 

Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. 

2. Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Unpad adalah organ yang melaksanakan 

kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Unpad secara 

otonom untuk mengendalikan dan meningkatkanpenyelenggaraan pendidikan 

tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 

3. Unit Penjaminan Mutu (UPM) FK Unpad adalah organ yang melaksanakan 

kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi FK Unpad untuk 

mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara 

berencana dan berkelanjutan. 

4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah sistem penilaian melalui 

akreditasi yang dilakukan oleh pihak di luar Perguruan Tinggi baik oleh 

LAMPTKes serta lembaga akreditasi Internasional. 

5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi ( S N P T ) adalah standar yang meliputi 

standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian dan standar nasional 

pengabdian kepada masyarakat. 

6. Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK) adalah standar yang meliputi 

pendiikan kedokteran akademik dan profesi. 

7. Standar Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi adalah standar pendidikan, 

standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat yang ditentukan 

perguruan tinggi yang melampaui SNPT. 

8. Kebijakan adalah ketetapan yang dinyatakan oleh Unpad tentang pemikiran/ 

ketentuan, sikap, pandangan berkaitan dengan hal tertentu. 

9. Kebijakan SPMI Unpad adalah ketentuan/ pemikiran, sikap, pandangan Unpad 

berkaitan dengan SPMI . 

10. Standar SPMI Unpad adalah dokumen standar yang tertulis berkaitan dengan 

kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi mengenai SPMI Unpad yang harus harus 

dicapai dan ditingkatkan secara berkelanjutan 

11. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit kerja untuk menilai kinerjanya sendiri 

dalam upaya mencapai standar yang sudah ditetapkan dengan menggunakan 

formulir instrumen yang sesuai dengan kesepakatan bersama. 

12. Audit SPMI adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara 
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rutin yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa 

pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah 

dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja. 

13. Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang 

bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan 

StandarPenjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam menyelenggarakan pelayanan 

pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi 

tersebut 

14. Manual SPMI adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai 

cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI-PT dilaksanakan, 

dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. 

15. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, 

atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi 

sesuatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai 

bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan 

kepentingan internal dan eksternal PT. 

16. Formulir/borang/proforma SPMI–PT adalah dokumen tertulis yang berfungsi 

untuk mencatat, merekam, hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai 

bagian yang takterpisahkan dari standar mutu, manual mutu atau prosedur 

mutu. 
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BAGIAN V 
 

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI FK UNPAD 

 
 

5.1 Tujuan dan Strategi SPMI FK Unpad 
 

A. Tujuan UPM Unpad 
 

(1) Terlaksananya Penetapan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik 

dan non akademik berdasarkan pemanfaatan organisasi dan aset SDM; 

(2) Terlaksananya Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu 

akademik berbasis learning outcome dan non akademik yang berorientasi 

stakeholder; 

(3) Terlaksananya pengembangan pedoman dan tata cara evaluasi internal 

penjaminan mutu akademik berbasis learning outcome dan non akademik 

yang berorientasi stakeholder; 

(4) Terlaksananya inovasi pengembangan instrumen Pengendalian penjaminan 

mutu akademik dan non akademik yang berorientasi outcome based; 

(5) Terlaksananya audit Mutu Akademik Internal terhadap fakultas, departemen 

serta program Studi; 

(6) Terlaksananya asesmen akademik terhadap fakultas, departemen dan 

program studi; 

(7) Terlaksananya evaluasi akademik terhadap fakultas, departemen dan 

program studi; 

(8) Terlaksananya pengembangan fasilitasi layanan akademik berbasis learning 

outcome dan non akademik berdasarkan kebutuhan stakeholder; 

(9) Terlaksananya Peningkatan mutu layanan akademik berbasis learning 

outcome dan non akademik berorientasi stakeholders; 

(10) Terbentuknya keunggulan-keunggulan yang khas di lingkup unpad yang 

mengangkat keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman 

budaya dunia; 

(11) Terjalinnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan institusi di 

bidang penjaminan mutu baik dalam maupun luar negeri. 
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B. Strategi UPM FK Unpad 

Strategi UPM FK Unpad 

Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Kedokteran Universitas 

Padjadjaran melaksanakan strategi yang mencakup: 

a. Peningkatan kualitas standar mutu akademik dan non akademik sesuai 

peraturan terbaru dengan pemanfaatan SDM (GKM dan tim); 

b. Pengembangan dan Pengendalian program pelaksanaan SPMI yang berdaya 

saing tinggi dengan memanfaatkan auditor dan asesor internal Universitas 

Padjadjaran; 

c. Pemberdayaan dan penguatan pengelolaan kegiatan yang terkendali; 

d. Pemanfaatan potensi institusi dan kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia 

Industri, masyarakat, pemerintah, media dan akademisi lain baik di dalam 

maupun di luar negeri. 

Model Strategi Pengembangan UPM untuk bidang akademik maupun non akademik 

dilaksanakan berdasarkan penurunan visi, misi ke dalam strategi berdasarkan fase 

pengembangan, fase fokus pada stakeholder baik internal maupun eksternal dan 

fase pemberdayaan dan peningkatan seperti tergambar di bawah ini: 

Gambar 1 Strategi pengembangan SPM Unpad 
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Agar pencapaian visi misi dan strategi di atas dapat dilaksanakan dan 

berjalan dengan baik sehingga mampu memberi kepuasan bagi stakeholder maka 

UPM FK Unpad mengembangkan secara khusus model kegiatan layanan yang 

berorientasi stakeholder sebagai berikut: 

 
 

 

Gambar 2. Model Kepuasan stakeholder Penjamiman Mutu 
 

Model di atas merupakan representasi yang dikonstruk melalui tahap 

penurunan misi kepada tujuan dan sasaran yang spesifik yang dalam 

pelaksanaannya diawali dengan ke Perencanaan kebijakan, pelibatan manajemen 

disemua lapisan didukung SDM yang ssesuai dengan kualifikasi da kompetensi 

serta diperlancar dengan pengalokasian dana yang diperoleh dariberbagai sumber. 

Dengan dukungan infrasturuktur sistem tesebut maka kegiatan pembelajaran, 

peneitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan non akademik yang 

relevan dapat mencapai sasaran yang ditetapkan. Dalam prosesnya penjaminan 

mutu mendapatkan masukan baik dari pihak internal maupun eksternal serta 

melakukan adaptasi serta adopsi terhadap nilai-nilai luhur budaya sunda, standar 

nasioal, standar internasional, kebutuhan pemerintah, kebutuhan dunia usaha dan 

duna industi serta asosiasi keilmuan maupun asosiasi profesi 

 

 
5.2 Asas atau Prinsip Pelaksanaan SPMI 

 

a. Prinsip SPMI 
 

Dalam pelaksanaan kerja UPM FK Unpad mengedepankan prinsip berikut: 
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(1) Quality first, semua pikiran dan tindakan pengelola Universitas Padjadjaran 

harus memrioritaskan mutu; 

(2) Stakeholders-in, semua pikiran dan tindakan pengelola Universitas 

Padjadjaran harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan 

(internal dan eksternal); 

(3) The next process is our stakeholder, setiap pihak yang menjalankan tugasnya 

dalam proses pendidikan pada Universitas Padjadjaran harus menganggap 

pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnyatersebut sebagai 

pemangku kepentingan yang harus dipuaskan; 

(4) Speak with data, setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses 

pendidikan pada Universitas Padjadjaran harus didasarkan pada analisisdata, 

bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa; 

(5) Upstream management , setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam 

proses pendidikan. 

 

 
b. Asas Penyelenggaraan SPMI 

 

Asas penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan 

Universitas Padjadjaran merupakan prinsip utama yang menjadi pegangan dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik dan non 

akademik yang berasaskan TAKIKIKAK: 

(1) Asas Transparansi, yaitu bahwa kebijakan akademik dan non akademik 

diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang 

jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk 

terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya 

sinergisme; 

(2) Asas Akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan akademik 

dan non akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmih, terbuka, 

dan senantiasa mengacu pada perkembangan ilmu mutakhir dan dinamis. 

(3)  Asas kualitas yaitu bahwa kebjakan akademik dan non akademik 

diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses 

dan output; 
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(4) Asas Inovasi, yaitu kebijakan akademik dan non akademik mengedepankan 

pembaharuan dalam gagasan dan metode; 

(5) Asas Kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan akademik dan non akademik 

diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya 

lingkungan akademik yang egaliter; 

(6) Asas Integritas, yaitu bahwa kebijakan akademik dan non akademik 

mengedepankan mutu yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga memiliki 

potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran; 

(7) Asas Kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik dan non 

akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan 

mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk 

mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara 

sistematik dan terstruktur; 

(8) Asas Apresiasi, yaitu bahwa kebijakan akademik dan non akademik didasarkan 

atas kesadaran atas nilai budaya dan pemberian penghargaan yang sesuai; 

(9) Asas Komunikasi, yaitu bahwa kebijakan akademik dan non akademik 

diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematik, komprehensif dan 

terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan yang 

dikomunikasikan dan didiseminasikan dengan baik. 

 
5.3 Manajemen UPM FK UNPAD 

 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya UPM FK Unpad menganut tata 

nilai penjaminan mutu yang berdasarkan pada Transparansi, Akuntabilitas, 

kerjasama, Inovasi, Kolaborasi, integritas, kepedulian, apresiasi, komunikasi 

(TAKIKIKAK). Proses penjaminan mutu di UPM FK Unpad didasarkan pada aspek 

utama: 

1. Indikator kinerja program dan kegiatan untuk kurun waktu tertentu telah 

ditetapkan dalam rencana strategis Unpad dan FK Unpad. 

2. Penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan dilakukan secara menyeluruh 

pada tahapan Input, Process, output, outcome, benefit dan impact. Khusus untuk 

bidang pendidikan mengikuti tahapan berikut: 
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Gambar 3 Tahapan Identifikasi proses dan prosedur mutu pendidikan 
 

3. Penjaminan mutu FK Unpad merujuk pada pendekatan yang telah dipraktekkan 

diinstitusi nasional serta dari kerangka kualifikasi internasional dengan adaptasi 

pada situasi dan kondisi Unpad 

4. Penjaminan mutu FK Unpad memperhatikan proporsi aspek kualitatif dan 

kuantitatif yang telah dicapai oleh unit yang ada di lingkungan Unpad atas 

sasaran target mutu yang ditetapkan untuk kurun waktu tertentu 

5. Penjaminan mutu FK Unpad dilakukan melalui pengembangan sistem 

penjaminan mutu yang memuat proses-proses monitoring, assesment, dan 

evaluation atas program dan kegiatan yang bermutu dan akuntabel serta 

bertanggungjawab untuk mencapai kepuasan stakeholder baik internal maupun 

eksternal. 

6. Manajemen Mutu sistem penjaminan mutu FK Unpad yang digunakan adalah 

PPEPP. Berikut penjelasannya atas tahapan kerja UPM: 

a. Tahap Penetapan Standar: tahap ketika seluruh standar dirancang, 

dirumuskan, hingga disahkan atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang 

pada PT yaitu Rektor dan diturunkan oleh UPPS (Fakultas) 

b.  Tahap Pelaksanaan Standar (Pemenuhan Standar): tahap ketika isi 

seluruh standar mulai dilaksanakan untuk dicapai atau diwujudkan oleh 

semua pihak yang bertanggungjawab. 

c. Tahap Evaluasi : tahap ketika kegiatan berjalan dan atau sudah selesai 

untuk melihat kesesuaian dengan acuan /Standar 

d. Tahap Pengendalian Standar: tahap ketika pihak yang bertanggungjawab 

melaksanakan standar harus selalu memantau, mengoreksi bila terjadi 

penyimpangan terhadap isi standar atau ketidak-sesuaian antara kondisi riil 
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dengan isi standar, mengevaluasi, mencatat, melaporkan semua hal tentang 

pelaksanaan standar. 

e. Tahap Pengembangan Standar: tahap ketika isi satu, beberapa, atau 

seluruh standar harus dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkala 

dan berkelanjutan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Manajemen Mutu UPM FK Unpad 

 

 
5.4 Struktur dan Tata Kelola SPMI 

 

5.4.1 Struktur dan Fungsi SPM, UPM, dan GKM 
 

Penjaminan Mutu Unpad dibentuk sejak Tahun 2003 dengan nama ”TIM 

QUALITY ASSURANCE” dengan SK Rektor No. 3402/J06/Kep/KP/2003 tertanggal 

31 Desember 2003. Hal ini dilatarbelakangi paradigma baru manajemen pendidikan 

tinggi yang menekankan pentingnya otonomi institusi yang berlandaskan pada 

akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi yang bertujuan meningkatkan kualitas 

pendidikan secara berkelanjutan. Tim Quality Assurance berjalan sampai dengan 
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Standar Mutu 
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12 Maret 2007. Pada 13 Maret 2007 namanya berubah menjadi ”TIM 

PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PADJADJARAN” dengan Sk Rektor No. 

654/J06/Kep/KP/2007. Perubahan ini didasarkan pada upaya sistematik untuk 

meningkatkan serta mengoptimalkan potensi yang ada secara maksimal dalam 

rangka pengembangan program studi di Universitas Padjadjaran. Pada tahun 2018 

dibentuk ”Tim Satuan Penjaminan Mutu Internal Fakultas Kedokteran 

Universitas Padjadjaran” dengan SK Dekan FK No. 248/H6.7/Kep/FK/2018. 

Pengorganisasian Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di FK terintegrasi pada 

manajemen perguruan tinggi. Universitas menugaskan pelaksanaan SPMI kepada 

pejabat struktural pada setiap level manajemen (dekan/kepala deptartemen/ketua 

PS/kepala laboratorium). Penjaminan mutu di tingkat PS melekat dengan SPMI 

fakultas, setiap perwakilan dari masing-masing PS menjadi Tim Penjamin Mutu di 

tingkat fakultas. Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di FK berada dalam garis 

koordinasi dengan Dekanat FK sebagaimana pada Gambar 1. 

Seiring dengan perubahan struktur organisasi di universitas maka SOTK di 

tingkat fakultas pun ikut berubah. Struktur SPMI berubah menjadi Unit Penjaminan 

Mutu (UPM) yang masih dalam garis koordinasi dengan Dekanat FK sebagaimana 

ditunjukkan pada Gambar 2. Perubahan SPMI menjadi Unit Penjaminan Mutu 

(UPM) diatur dalam Peraturan Rektor No. 1 Tahun 2020 Tentang Struktur 

Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Unpad, yang dikoordinir oleh Ketua UPM. 

Ketua UPM FK berkomunikasi dengan SPM Unpad dalam melaksanakan aktivitas 

penjaminan mutu akademik Unpad, seperti dalam penetapan standar mutu, 

melaksanakan monevin, dan pendampingan penyusunan borang akreditasi. 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi FK Unpad 2016-2020 



Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 
Unit Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Unpad 

Halaman | 16 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Organisasi FK Unpad 2021-2025 

(Peraturan Rektor No. 1 Tahun 2020) 

UPM terdiri dari anggota-anggota yang merupakan representasi dari Program Studi 

dan/atau kelompok keilmuan yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk 

masa jabatan 5 (lima) tahun; UPM dipimpin oleh seorang Ketua; UPM bertanggung 

jawab kepada Dekan Fakultas; UPM memberikan laporan secara berkala kepada 

Kepala SPM. Gugus Kendali Mutu Program Studi yang selanjutnya disingkat GKM 

adalah unit penjaminan mutu tingkat program studi. Gugus Kendali Mutu (GKM) 

Program Studi adalah organ penjaminan mutu tingkat program studi yang 

melakukan asesmen mutu program studi; GKM Prodi bertanggung jawab kepada 

UPM. 

UPM dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh 

Rektor untuk masa jabatan 5 (lima) tahun; UPM membentuk Seksi Monitoring dan 

Evaluasi , dan Seksi Pengkajian dan Pengembangan ; Sekretariat SPM ditujukan 

untuk menjalankan tugas dan fungsi administrasi organisasi SPM. 

Kepala UPM mempunyai tugas memimpin pelakasanaan pengawasan dan 

pengendalian mutu penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan akademik dan non- 

akademik, mengacu kepada SPMI dan standar kebijakan Fakultas. Dalam 

melaksanakan tugasnya tersebut, UPM mempunyai fungsi: 

a. merencanakan penjaminan mutu internal mengacu kepada visi, misi, tujuan 

dan sasaran institusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan pedoman penjaminan mutu Unpad; 
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b. menyusun standar penjaminan mutu internal (SPMI) akademik dan non- 

akademik fakultas 

c. penyelenggaraan pelatihan, konsultasi, pendampingan dan koordinasi di 

bidang penjaminan mutu fakultas; 

d. mengoordinasikan proses penajaminan mutu akademik di seluruh unit kerja di 

lingkungan fakultas sesuai dengan pedoman Unpad, seperti : 

0. penyelenggaraan monev internal secara berkelanjutan; 
 

1. penyelenggaraan audit mutu internal (AMI) akademik dan non-akademik 

secara berkelanjutan mengacu kepada SPMI dan kebijakan fakultas 

e. koordinasi dengan Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Unpad untuk pelaksanaan 

audit mutu akademik internal (AMAI) dan audit mutu non-akademik internal 

(AMNAI) secara berkala; 

f. koordinasi dengan GKM Prodi untuk pelaksanaan monev internal kinerja 

Prodi; 

g. koordinasi untuk memperoleh umpan balik dari stakeholder internal dan 

eksternal terkait mutu pelayanan institusi; 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPM mempunyai wewenang: 
 

a. mengusulkan kepada Dekan terkait kebutuhan pelaksanaan penjaminan 

mutu; 

b. meminta Prodi dan semua unit kerja di lingkungan FK Unpad untuk melakukan 

audit mutu internal (AMI); 

c. menyampaikan kepada Dekan hasil temuan AMI; dan 
 

d. mengusulkan pelaksanaan rapat tinjauan manajemen (RTM) kepada Dekan 

untuk penentuan tidak lanjut hasil temuan AMI. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPM mempunyai 

tanggungjawab: 

a. mewujudkan good practice penjaminan mutu fakultas dan PS.; 
 

b. memberikan umpan balik kepada Dekan dan Ka. Prodi terkait hasil temuan 

AMI; 

c. melaksananya AMI secara berkelanjutan sesuai SPMI dan kebijakan fakultas; 
 

d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja UPM; 
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e. menjamin kebenaran dan ketepatan laporan hasil kegiatan AMI; dan 
 

f. berkoordinasi dengan Dekan. 
 

Seksi Pengkajian dan Pengembangan UPM mempunyai tugas membantu kepala 

UPM dalam memimpin pengkajian dan pengembangan penjaminan mutu Prodi dan 

semua unit kerja di lingkungan FKUP yang mengacu kepada SPMI dan kebijakan 

Fakultas. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Seksi Pengkajian dan 

Pengembangan mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kajian dan pengembangan penjaminan mutu Prodi dan 

unit kerja di lingkungan FK Unpad; 

b. pelaksanaan kajian standar mutu untuk peningkatan mutu akademik dan 

nonakademik; 

c. penyusunan standar penjaminan mutu internal (SPMI) yang mengacu kepada 

SN-Dikti; 

d. koordinasi perolehan nilai maksimal setiap indikator standar/kriteria borang 

akreditasi; 

e. pelaksanaan monev internal terhadap semua kegiatan Bidang Pengkajian dan 

Pengembangan UPMF; 

f. koordinasi penyusunan berbagai dokumen untuk kebutuhan akreditasi; 
 

g. pemutakhiran dan pemeliharaan data hasil kajian dan pengembangan mutu 

berbasis IT 

h. analisis dan penyajian data hasil kajian dan pengembangan mutu. 
 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Seksi Pengkajian dan Pengembangan 

mempunyai wewenang: 

a. mengusulkan kegiatan untuk peningkatan standar mutu Prodi dan unit kerja 

di lingkungan FK Unpad; dan 

b. meminta Prodi dan unit kerja di lingkungan FK Unpad untuk membuat dan 

menyiapkan dokumen hasil kegiatan. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Seksi Pengkajian dan Pengembangan 

mempunyai tanggungjawab: 

a. menyediakan dokumen SPMI yang mengacu kepada SN-Dikti; 
 

b. membuat laporan pertanggungjawaban untuk setiap kegiatan; 
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c. membuat laporan akuntabilitas kinerja setiap akhir semester dan akhir tahun; 
 

d. bertanggungjawab kepada Kepala UPM. 
 

Seksi Monitoring dan Evaluasi UPM mempunyai tugas membantu kepala UPM 

dalam memimpin penyelenggaraan monitoring dan evaluasi Prodi dan semua unit 

kerja di lingkungan FK Unpad yang mengacu kepada SPMI dan kebijakan Fakultas. 

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Seksi Monitoring dan Evaluasi 

mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana audit mutu Prodi dan unit kerja di lingkungan FK 

Unpad; 

b. menyusunan intrumen untuk audit mutu internal (AMI); 
 

c. pelaksanaan AMI untuk kegiatan akademik dan nonakademik; 
 

d. pelaksanaan monev internal terhadap semua kegiatan Seksi Monitoring dan 

Evaluasi UPM; 

e. koordinasi penyusunan berbagai dokumen hasil monev untuk kebutuhan 

akereditasi; 

f. pemutakhiran dan pemeliharaan data hasil monev dalam SIM-T berbasis IT; 
 

g. analisis dan penyajian data hasil kajian dan pengembangan mutu. 
 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Seksi Monitoring dan Evaluasi 

mempunyai wewenang: 

a. mengusulkan kegiatan monev untuk peningkatan mutu Prodi dan unit kerja di 

lingkungan FK Unpad; dan 

b. meminta Prodi dan unit kerja di lingkungan FK Unpad untuk 

mendokumentasikan hasil kegiatan monev. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Seksi Monitoring dan Evaluasi 

mempunyai tanggungjawab : 

a. menyediakan dokumen hasil monev untuk Prodi dan semua unit kerja di 

lingkungan FK Unpad; 

b. membuat laporan pertanggungjawaban untuk setiap kegiatan; 
 

c. membuat laporan akuntabilitas kinerja setiap akhir semester dan akhir tahun; 
 

d. bertanggungjawab kepada Kepala UPM. 
 

Pada tingkat program studi penjaminan mutu dilaksanakan oleh Gugus Kendali 
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Mutu (GKM) Program Studi. Gugus Kendali Mutu bertugas menyusun program 

kegiatan penjaminan mutu, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan 

mengembangkan seluruh kegiatan GKM sesuai dengan program kegiatan yang 

telah direncanakan dalam program tahunan. GKM juga berfungsi mengendalikan 

seluruh aktivitas yang berkaitan dengan sistem mutu, audit internal, pengendali 

data, pengendali dokumen dan sosialisasi sistem mutu, mengkoordinir penyusunan 

perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu, 

melakukan kajian-kajian, analisis dan menyusun rekomendasi penjaminan mutu 

program studi. 

Fokus utama GKM Prodi adalah : 
 

1. Melakukan penentapan standar mutu di tingkat Program Studi yang 

merupakan turunan dari standar mutu di tingkat fakultas. 

2. Melakukan audit pelaksanaan standar mutu di tingkat Program Studi. 
 

3. Melakukan monitoring dan evaluasi standar mutu di tingkat Program Studi. 
 

4. Melakukan pengendalian standar mutu di tingkat Program Studi. 
 

5. Melakukan monitoring dan evaluasi Tri Dharma PT, khususnya pada 

pelaksanaan proses dan hasil pembelajaran semester berdasarkan hasil 

laporan pengembangan dan penjaminan mutu pembelajaran. 

Tupoksi GKM Prodi: 
 

1. Menyusun rencana program pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi 

pembelajaran pada awal semester, pertengahan semester dan di akhir 

semester untuk mendukung pemenuhan data akreditasi Prodi 

2. Melaksanakan survei pemahaman visi misi prodi 
 

3. Mengimplementasikan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi 

pembelajaran pada awal semester, pertengahan semester dan di akhir 

semester untuk mendukung pemenuhan data akreditasi Prodi 

4. Melakukan analisis hasil pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi 

pembelajaran pada awal semester, pertengahan semester dan di akhir 

semester untuk mendukung pemenuhan data akreditasi Prodi 

5. Menyusun dokumen hasil Analisis monitoring dan evaluasi pembelajaran pada 

awal semester, pertengahan semester dan di akhir semester untuk mendukung 

pemenuhan data akreditasi Prodi 
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6. Pengawasan Pelaksanaan pembelajaran mengacu pada dokumen SPMI 

UNPAD 

7. Penyusunan instrumen pelaksanaan monev dan survei dilakukan secara 

bersama-sama dengan UPM FK 

8. Pelaksanaan monev pembelajaran dilakukan pada 3 tahap yaitu: di awal 

pelaksanaan pembelajaran, tengah pelaksanaan pembelajaran, dan akhir 

pelaksanaan pembelajaran. 

9. Hasil monev dianalisis bersama dengan tim UPM FK, dan dibuat laporan hasil 

monev. 

10. Membuat laporan pelaksanaan monev pembelajaran yang terdiri dari: Hasil 

Temuan serta rencana tindak lanjut. Membuat laporan Tindak lanjut (Mengacu 

pada SOP monev UPM FK) 

11. Menyampaikan hasil (beserta Hasil temuan dan rencana tindak lanjut) Monev 

pembelajaran kepada Pimpinan FK. 

12. Kaprodi menindaklanjuti hasil monev yang disetujui Pimpinan FK dengan 

mengadakan rapat bersama staf dosen sekaligus pembinaan staf dosen 

13. Laporan monev dan survei dan Tindak Lanjut diberikan kepada UPM Fakultas. 

 
 

5.4.2 Tata Kelola SPMI 
 

Dalam pelaksanaan penjaminan mutu di Unit Pengelola Program Studi dan 

Program Studi, UPM bekerjasama dengan GKM-Prodi; 

(1) Hubungan kerja antara UPM dengan GKM bersifat koordinatif; 

(2) UPM berkoodinasi dengan GKM dalam merumuskan standar, panduan 

pencapaian standar mutu serta perangkat asesmennya pada tingkat prodi; 

(3) UPM dan GKM menggunakan standar, panduan pencapaian standar serta 

perangkat asesmen pada tingkat universitas sebagai acuan dalam 

merumuskan standar panduan pencapaian standar dan perangkat asesmen 

di tingkat Fakultas/Sekolah, Direktorat/Lembaga/UPT yang digunakan dalam 

penjaminan mutu kegiatan di lingkungan Fakultas/sekolah dan 

Direktorat/Lembaga/UPT; 

(4) GKM berkoordinasi dengan UPM dan SPM dalam merumuskan Program 

Capaian Pembelajaran lulusan dan Program capaian pembelajaran mata 

kuliah Program Studi dan perangkat asesmen; 
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(5) UPM berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Manager 

Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dalam memonitor, mengases dan 

mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian di lingkungan 

Fakultas/Sekolah; 

(6) UPM berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Sumberdaya dalam 

memonitor, mengases dan mengevaluasi layanan yang diberikan 

Fakultas/Sekolah kepada stakeholders; 

(7) SPM berkoordinasi dengan GKM dalam memonitor, mengases and 

mengevaluasi kegiatan universitas yang diselenggarakan Direktorat/ 

Lembaga/UPT. 

 
A. Seksi Pengkajian dan Pengembangan dan Seksi Monitoring dan Evaluasi 

Persyaratan Sumberdaya Manusia UPM FKUP adalah: 

(1) Memiliki integritas pribadi; 

(2) Berkepribadian baik, jujur, bertangung jawab, kreatif dan berwawasan 

kedepan; 

(3) Mempunyai komitmen terhadap mutu akademik; 

(4) Memiliki pengalaman organisasi dan pelaksanaan tridharma perguruan 

tinggi, minimal dalam kurun waktu lima tahun terakhir; 

(5) Berpendidikan sesuai dengan kebutuhan bidang kerja SPM. 
 

UPM dapat membentuk Seksi untuk membantu pelaksanaan tugas penjaminan 

mutu di FKUP 

Persyaratan anggota Seksi : 
 

1) Pakar dari lingkungan FKUP yang berpengalaman dalam pengelolaan 

kegiatan akademik; 

2) Memiliki integritas dan komitmen yang tinggi; 

3) Berkepribadian, jujur, bertanggung jawab, kreatif, dan berwawasan kedepan; 

4) Pendidikan minimal S2; 

5) Anggota panitia Komisi diangkat oleh Kepala UPM FKUP dengan SuratTugas 

dari Kepala UPM; 

 
B. Auditor 

 

Persyaratan auditor: 
 

a. Memiliki integritas dan komitmen tinggi; 

b. Berkepribadian baik, jujur, bertangung jawab, kreatif, dan berwawasan ke 
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depan; 

c. Memiliki sertifikat auditor akademik internal yang diakui oleh Universitas 

Padjadjaran; 

d. Pendidikan minimal S2. 

e. Tim auditor bertugas mewakili UPM untuk melaksanakan audit akademik 

internal secara independent setiap semester/tahun 

 

C. Asesor Internal 
 

Asesor internal bertugas mewakili UPM untuk melaksanakan pendampingan 

proses akreditasi secara peer group setiap semester. Syarat asesor internal antara 

lain anggota asesor BAN PT, LAM, diutamakan doktor yang sudah memiliki 

pengalaman kerja 10 tahun di bidang akademik; dan atau Auditor yang tersertifikasi 

asesor. 

 

D. Sekretariat UPM 
 

Sekretariat SPM adalah kelompok staf administrasi yang membantu UPM 

dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari, khususnya di bidang 

kesekretarian dan kerumah-tanggaan; Sekretariat UPM akan dipimpin oleh Kepala 

Bagian Administrasi serta dibantu oleh sejumlah staf administrasi yang ditetapkan 

sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, 
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Struktur Organisasi Unit Penjaminan Mutu 
Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran 

 

 
 

5.5 Jumlah Standar yang Dikelola 
 

Kebijakan SPMI Unpad meliputi kebijakan bidang akademik pembelajaran, 

kebijakan bidang penelitian, kebijakan bidang pengabdian kepada masyarakat, 

kebijakan bidang manajemen dan layanan, dan kebijakan bidang tambahan FKUP. 

Bidang kebijakan tersebut secara rinci adalah sebagai berikut: 

Standar akademik meliputi: 
 

1. Kebijakan Kompetensi lulusan; 

2. Kebijakan Isi Pembelajaran 

3. Kebijakan Proses Pembelajaran 

4. Kebijakan penilaian pembelajaran 

5. Kebijakan dosen dan Tenaga kependidikan 

6. Kebijakan sarana dan prasarana pembelajaran 

7. Kebijakan pengelolaan pembelajaran 

8. Kebijakan pembiayaan pembelajaran; 
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Standar Penelitian meliputi: 
 

1. Kebijakan Standar hasil penelitian 

2. Kebijakan Standar Isi penelitian 

3. Kebijakan Proses Penelitian 

4. Kebijakan Penilaian Penelitian 

5. Kebijakan Peneliti 

6. Kebijakan Sarana dan Prasarana Penelitian 

7. Kebijakan pengelolaan Penelitian 

8. Kebijakan pembiayaan Penelitian; 
 

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi: 
 

1. Kebijakan hasil PKM 

2. Kebijakan Isi PKM 

3. Kebijakan Proses PKM 

4. Kebijakan Penilaian PKM 

5. Kebijakan Pelaksana PKM 

6. Kebijakan Sarana dan Prasarana PKM 

7. Kebijakan pengelolaan PKM 

8. Kebijakan pembiayaan PKM; 
 

Standar Manajemen Layanan meliputi: 
 

1. Kebijakan rumusan Visi Misi dan Tujuan 

2. Kebijakan Sistem Jaminan Mutu 

3. Kebijakan Tata Pamong 

4. Kebijakan Sistem Informasi 

5. Kebijakan Kerjasama 

6. Kebijakan Suasana akademik 

7. Kebijakan Sarana nonakademik 

8. Kebijakan Prasarana nonakademik 

9. Kebijakan bidang Kemahasiswaan 

10. Kebijakan Pengelolaan Keuangan 

11. Kebijakan bidang Kesejahteraan 

12. Kebijakan bidang pengelolaan Usaha. 

 
 

Pada Fakultas Kedokteran peraturan perundangan yang digunakan sebagai acuan 

adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 
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Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran 

(SNPK), oleh karena secara khusus membahas tentang pendidikan kedokteran. 

Posisi SNPK pada Pendidikan Kedokteran (Integrasi Pendidikan dan Pelayanan) 

seperti digambarkan pada gambar dibawah ini : 

Gambar 5. Posisi SNPK pada Pendidikan Kedokteran (Integrasi Pendidikan dan 

Pelayanan) 

Keterangan : 

• SNPK : Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (+ standar penelitian + 

standar pengabdian masyarakat + standar biaya pendidikan ) 

• SPSKD : Standar Pendidikan & Standar Kompetensi Dokter (termasuk 

spesialis) 

• SPSKDG : Standar Pendidikan & Standar Kompetensi Dokter Gigi (termasuk 

spesialis) 

 
Oleh karena itu standar mutu yang dikembangkan di Fakultas Kedokteran selain 

mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan 

Kedokteran dan peraturan Menteri juga mengacu pada Perkonsil baik untuk Standar 

Kompetensi Dokter dan Standar Pendidikan Profesi Dokter, yang digabungkkan 

dalam satu dokumen yaitu Standar Nasional Pendidikan Dokter Indonesia (SNPDI), 

maupun Perkonsil tentang Standar Pendidikan masing-masing spesialis dan 

subspesialis yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. 

Oleh karena itu tambahan standar mutu di Fakultas Kedokteran Universitas 

Padjadjaran yang juga mencakup tambahan standar Pendidikan Kedokteran yang 

diuraikan dibawah ini. 

 
Standar Tambahan FKUP meliputi: 

 
1. Standar fasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi yang mencakup : 

1. Standar rumah sakit pendidikan 
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2. Standar wahana pendidikan kedokteran 

3. Standar Dosen membimbing di luar prodi; 

2. Standar penerimaan calon mahasiswa termasuk didalamnya Standar 

pemeliharaan/ peningkatan jumlah peminat/pendaftar; 

3. Standar kontrak kerja sama rumah sakit pendidikan dan/atau wahana 

pendidikan kedokteran dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan 

kedokteran 

4. Standar pemantauan dan pelaporan pencapaian program sarjana, program 

profesi dokter, magister, program dokter layanan primer, dokter spesialis, 

dokter subspesialis dan doktor; termasuk didalamnya Standar pemeliharaan/ 

peningkatan jumlah lulusan pada Program Studi yang ada; 

5. Standar pola pemberian insentif untuk mahasiswa program dokter layanan 

primer, dokter spesialis, dan dokter subspesialis yang mencakup standar 

pembiayaan belajar di luar prodi; 

 
Secara lengkap acuan standar mutu akademik pendidikan kedokteran terdiri atas: 

1. Standar Nasional Pendidikan Kedokteran 

A. Standar Pendidikan Akademik 

Untuk Program Sarjana Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Program 

Magister, Program Doktor 

 
 

 Standar Standar Acuan Peraturan acuan 

lainnya 

a. standar 

kompetensi 

lulusan 

mengacu pada 

Peraturan Menteri 

Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 3 

Tahun 2020 tentang 

SNPT 

b. standar isi  mengacu pada 

Permenristekdikti No 

18 tahun 2018 

tentang Standar 

Nasional Pendidikan 

Kedokteran (SNPK) 

c. standar Beban belajar  
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 proses mahasiswa dan masa 

studi program sarjana, 

magister, dan doktor 

sesuai dengan 

Peraturan Menteri 

Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 3 

Tahun 2020 tentang 

SNPT 

d. standar 

rumah sakit 

pendidikan 

mengacu pada 

peraturan perundang- 

undangan rumah 

sakit pendidikan 

e. standar 

wahana 

pendidikan 

kedokteran 

mengacu pada 

peraturan perundang- 

undangan Fasyankes 

yang memenuhi 

persayaratan proses 

pendidikan 

f. standar 

dosen 

mengacu pada kriteria 

minimal sesuai dengan 

Peraturan Menteri 

Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 3 

Tahun 2020 tentang 

SNPT 

g. standar 

tenaga 

kependidikan 

Peraturan Menteri 

Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 3 

Tahun 2020 tentang 

SNPT 

h. standar 

penerimaan 

calon 

mahasiswa 

sesuai dengan Kuota 

Nasional yang 

ditetapkan Menteri 

dan daya tampung 

fakultas kedokteran 
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 i. standar 

sarana dan 

prasarana 

mengacu pada 

Permenristekdikti No 

18 tahun 2018 

tentang Standar 

Nasional Pendidikan 

Kedokteran (SNPK) 

 j. standar 

pengelolaan 

mengacu pada 

Permenristekdikti No 

18 tahun 2018 

tentang Standar 

Nasional Pendidikan 

Kedokteran (SNPK) 

 k. standar 

pembiayaan 

acuan penetapan 

biaya pendidikan 

terjangkau yang 

ditetapkan PT sesuai 

dengan ketentuan 

peraturan perundang- 

undangan dan diatur 

dengan Peraturan 

Menteri 

 l. standar 

penilaian 

sesuai dengan 

rencana dan capaian 

pembelajaran 

 Standar 

penyelenggaraan 

ujian tulis 

 Standar 

penyelengaraan 

ujian praktik 

 Standar 

pelaksanaan ujian 

karya tulis ilmiah 

 m 

. 

standar 

penelitian 

Peraturan Menteri 

Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 3 
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 Tahun 2020 tentang 

SNPT 

 

n. standar Peraturan Menteri  

pengabdian Pendidikan dan  

kepada Kebudayaan Nomor 3  

masyarakat Tahun 2020 tentang  

 SNPT  

o. standar  Permenristekdikti No 

kontrak kerja  18 tahun 2018 

sama rumah  tentang Standar 

sakit  Nasional Pendidikan 

pendidikan  Kedokteran (SNPK) 

dan/atau   

wahana   

pendidikan   

kedokteran   

dengan   

perguruan   

tinggi   

penyelenggar   

a Pendidikan   

Kedokteran   

p. standar  mengacu pada 

pemantauan  Instumen penilaian 

dan  akreditasi LAMPTKes 

pelaporan 

pencapaian 

program 

sarjana, 

magister, dan 

doktor; 

  Standar 

pemantauan  dan 

pelaporan 

penyelenggaraan 

Pendidikan serta 

implementasi 

kurikulum secara 

berkala 

 

 

B. Standar Pendidikan Profesi 
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Untuk Program Profesi Dokter dan Dokter Gigi, Program DLP, Dokter 

Spesialis, dan SubSpesialis 

 
 

 Standar Standar Acuan Peraturan acuan 
lainnya 

a. standar kompetensi 
lulusan 

mengacu pada 
Peraturan Menteri 
Pendidikan  dan 
Kebudayaan Nomor 3 
Tahun 2020 tentang 
SNPT 

b. standar isi  mengacu pada 
Permenristekdikti No 
18 tahun 2018 
tentang Standar 
Nasional Pendidikan 
Kedokteran (SNPK) 

c. standar proses Beban  belajar 
mahasiswa dan masa 
studi program sarjana, 
magister, dan doktor 
sesuai dengan 
Peraturan Menteri 
Pendidikan dan 
Kebudayaan   Nomor   3 
Tahun    2020    tentang 
SNPT 

d. standar rumah sakit 
pendidikan 

 mengacu pada 
peraturan 
perundang- 
undangan rumah 
sakit pendidikan 

e. standar wahana 
pendidikan 
kedokteran 

 mengacu pada 
peraturan 
perundang- 
undangan 
Fasyankes yang 
memenuhi 
persayaratan proses 
pendidikan 

f. standar dosen mengacu pada kriteria 
minimal sesuai dengan 
Peraturan Menteri 
Pendidikan dan 
Kebudayaan   Nomor   3 
Tahun    2020    tentang 
SNPT 

g. standar tenaga 
kependidikan 

Peraturan Menteri 
Pendidikan  dan 
Kebudayaan Nomor 3 
Tahun 2020 tentang 
SNPT 

h. standar penerimaan  sesuai dengan Kuota 
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 calon mahasiswa Nasional yang 
ditetapkan Menteri 
dan daya tampung 
fakultas kedokteran 

i. standar sarana dan 
prasarana 

mengacu pada 
Permenristekdikti No 
18 tahun 2018 
tentang Standar 
Nasional Pendidikan 
Kedokteran (SNPK) 

j. standar pengelolaan mengacu pada 
Permenristekdikti No 
18 tahun 2018 
tentang Standar 
Nasional Pendidikan 
Kedokteran (SNPK) 

k. standar pembiayaan acuan      penetapan 
biaya pendidikan 
terjangkau yang 
ditetapkan PT sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan 
perundang- 
undangan dan diatur 
dengan Peraturan 
Menteri 

l. standar penilaian sesuai dengan 
rencana dan capaian 
pembelajaran 

 Standar 
penyelenggaraan 
ujian tulis 

 Standar 
penyelengaraan 
ujian praktik 

 Standar 
pelaksanaan 
ujian karya tulis 
ilmiah 

m. standar penelitian Peraturan Menteri 
Pendidikan  dan 
Kebudayaan Nomor 3 
Tahun 2020 tentang 
SNPT 

n. standar pengabdian 
kepada masyarakat 

Peraturan Menteri 
Pendidikan  dan 
Kebudayaan Nomor 3 
Tahun 2020 tentang 
SNPT 

o. standar kontrak kerja 
sama rumah sakit 
pendidikan dan/atau 
wahana pendidikan 

Permenristekdikti No 
18 tahun 2018 
tentang Standar 
Nasional Pendidikan 
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 kedokteran dengan 
perguruan  tinggi 
penyelenggara 
Pendidikan 
Kedokteran 

Kedokteran (SNPK) 

p. standar pemantauan 
dan pelaporan 
pencapaian program 
sarjana, magister, dan 
doktor; 

mengacu  pada 
Instumen penilaian 
akreditasi 
LAMPTKes 

 Standar 
pemantauan dan 
pelaporan 
penyelenggaraan 
Pendidikan serta 
implementasi 
kurikulum secara 
berkala 

q. standar  pola 
pemberian insentif 
untuk mahasiswa 
program dokter 
layanan primer, dokter 
spesialis, dokter 
subspesialis, dokter 
gigi spesialis, dan 
dokter   gigi 

        
subspesialis
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BAGIAN VI 
 

INFORMASI TENTANG BUKU MANUAL SPMI, BUKU STANDAR SPMI DAN 

BUKU FORMULIR SPMI 

 
 

Kebijakan UPM ini merupakan dasar bagi penyusunan rencana kerja 

operasional dan rencana bisnis anggaran (RBA) UPM FKUP. Jika terjadi perubahan 

lingkungan strategis yang dapat menghambat implementasi kegiatan SPMI ini, maka 

dapat dilakukan penyesuaian dan atau perubahan terhadap sebagian atau seluruh 

isi didalamnya oleh Segenap Pimpinan FKUP dengan persetujuan Senat Akademik. 

Kebijakan ini diikuti dengan Pedoman pelaksanaan, Pedoman teknis, instruksi kerja 

beserta formulir/borang, dan jadwal waktu agar pelaksanaan penjaminan mutu 

berjalan dengan optimal, selain itu pula pelaksanaan dalam upaya pencapaian 

berbagai program dan kegiatan dapat memberikan kemudahan dalam melakukan 

evaluasi dan pengukuran keberhasilansesuai target yang diharapkan. 

Diagram alir sistem Manajemen Mutu SPM Unpad dapat dilihat pada Gambar 5 

berikut: 

 

Gambar 5. Manajemen Mutu SPM Unpad 
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Rencana pelaksanaan SPMI FK Unpad 
 

 

 
 

Implementasi SPMI adalah tindakan konkrit perguruan tinggi mulai dari : 

1. Menyusun dan menetapkan seluruh dokumen SPMI sebagaimana telah disebut 

dalam bagian D dari BAB ini, yaitu Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir 

SPMI 

2. Melaksanakan isi dari dokumen tersebut terutama Standar SPMI 

3. Mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan dari Isi dokumen SPMI 

tersebut; dan 

4. Meningkatkan mutu atas isi dari dokumen SPMI tersebut. 

 
 

Inti dari SPMI adalah ketersediaan berbagai Standar Pendidikan Tinggi Standar 

Dikti) yang dapat tersusun daam sebuah Buku Standar SPMI, tanpa mengurangi 

fungsi penting dari dokumen SPMI lain, yaitu Kebijakan, Manual, dan Formulir SPMI. 

Implementasi Standar Dikti membentuk sebuah siklus yang mencakup penetapan, 

pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan 

(PPEPP) Standar Dikti sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- 

undangan, yang digambarkan sebagai berikut : 

 
 

 
Gambar 7. Siklus SPMI 
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PENETAPAN STANDAR 

 
 

Standar adalah pernyataan dalam bentuk kalimat lengkap yang berisi sesuatu yang 

dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, suatu tolok ukur atau kriteria atau spesifikasi 

tertentu, atau dapat juga berisi perintah untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks 

SPMI standar yang dimaksud adalah Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti). 

Standar Dikti ada yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Standar Nasional Dikti (SN 

Dikti), dan yang ditetapkan oleh perguruan tinggiyang disebut Standar Dikti. Standar 

Dikti yang ditetapkan berupa standar yang isinya melampaui SN Dikti atau standar 

lain yang tidak tercakup dalam SN Dikti, dan menjadi karakteristik perguruan tinggi. 

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang 

mengukuhkan integrasi Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi tersebut dalam sebuah 

sistem dengan perubahan nama dari Sistem Penjaminan mutu Perguruan Tinggi 

menjadi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi disingkat SPM Dikti, yang terdiri 

dari Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau 

akreditasi, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 

Dikenal beberapa lingkup standar yang dapat dirujuk oleh PT, seperti SNP,Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-DIKTI), Badan Akreditasi Nasional 

(BAN), Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAMPTKes) 

maupun ASEAN University NetworkQuality Assurance (AUN-QA). 

 
Mekanisme Penetapan Standar 

Dalam siklus peningkatan mutu yang berkelanjutan, standar yang ditetapkan 

perguruan tinggi dan fakultas mengikuti mekanisme sebagaiberikut : 

1. Menjadikan VMTS FKUP sebagai titik tolak danTujuan akhir dari mulai 

merancang sampai menetapkan standar. 

2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan aspek lingkup standar SPMI. 

3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam 

peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 

4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis. 

5. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya 

terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di FKUP. 

6. Merumuskan draf awal standar dengan menggunaan rumus ABCD (Audience, 

Behaviour, Competence, dan Degree). 

  7. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno  
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atau seminar di lingkungan FKUP untuk mendapatkan masukan. 

8. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan 

memperhatikan masukan dari unit kerja di FKUP. 

9. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk 

memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 

10. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor 

 
 

PELAKSANAAN STANDAR 

 
 

SPM-DIKTI dilaksanakan secara berjenjang mulai dari universitas, fakultas, hingga 

program studi. Akreditasi Program studi dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri 

(LAM) yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat. Hal ini merupakan bentuk 

penjaminan mutu eksternal. PT menjamin bahwa fakultas melaksanakan 

penjaminan mutu; fakultas menjamin bahwa program studi melaksanakan 

penjaminan mutu. Standar mutu dan metode pengukuran hasil ditetapkan oleh PT 

sesuai dengan visi dan misinya. Hal ini merupakan bentuk penjaminan mutu internal. 

Pelaksanaan penjaminan mutu didasarkan atas dokumen, yaitu dokumen mutu. 

Dokumen akademik sebagai rencana atau standar. Dokumen akademik memuat 

tentang arah/kebijakan, visi-misi, standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

pada masyarakat, serta peraturan akademik. Berbeda dengan dokumen akademik, 

dokumen mutu sebagai instrumen untuk mencapai dan memenuhi standar yang 

telah ditetapkan. Dokumen mutu terdiri dari manual mutu, manual prosedur, instruksi 

kerja, dokumen pendukung, dan borang. 

 
Untuk menjamin bahwa standar yang telah ditetapkan dilaksanakan atau dipenuhi, 

dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan maka diperlukan monitoring dan evaluasi, 

evaluasi diri, dan audit internal. Di dalam kerangka pengawalan dan pengendalian 

aktivitas ataukegiatan satuan pendidikan untuk pemenuhan standar, perlu dilakukan 

monitoring dan evaluasi (monev). Melalui monev ini kinerja satuan pendidikan selalu 

terpantau sehingga menjadi efektif dan efisien. Setelah pelaksanaan monev, 

dilakukan evaluasi diri. 

 
Evaluasi diri adalah upaya sistematik untuk menghimpun dan mengolah data yang 

handal dan sahih sehingga dapat disimpulkan kenyataan yang dapat digunakan 

sebagai landasan tindakan manajemen untuk mengelola kelangsungan lembaga 

atau program. 

Tujuan evaluasi diri adalah untuk peningkatan mutu sedangkan kegunaan evaluasi 
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diri adalahuntuk mengungkap mutu berupa efektivitas, akuntabilitas,produktivitas, 

efisiensi, pengelolaan sistem, dan suasana akademik.Audit Mutu Akademik Internal 

(AMAI) adalah audit penjaminan dan konsultasi yang independen dan objektif 

terhadap kegiatan operasional akademik atau proses akademik. 

 
Pelaksanaan/pemenuhan standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau 

prosedur sebagai berikut: 

1. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar SPMI 

yang disesuaikan dengan isi standar. 

2. Menyiapkan prosedur kerja/SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan 

isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan. 

3. Melakukan sosialisasi SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat 

struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan 

non-akademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa 

dan alumni secara periodik dan konsisten 

4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi 

standar SPMI yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan 

Standar SPMI. 

 
PENGENDALIAN STANDAR 

Tahap pengendalian standar SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan 

dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal satu tahun atau satu kalender 

akademik di seluruh unit kerja yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan 

evaluasi maupun audit internal. 

 
Pengendalian standar SPMI yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi, 

melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut: 

a. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan, atau 

semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan 

penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah 

ditetapkan. 

b. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa 

penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan 

kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI 

c. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti 

prosedur kerja dan formulir (borang) dari setiap standar yang telah 

         dilaksanakan.  
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d. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai. 

e. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaraan atau 

penyimpangan dari isi standar. 

f. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif. 

g. Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, 

untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan 

sesuai dengan isi standar. 

h. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang 

menyangkut pengendalian standar kepada SPM. 

i. Membuat laporkan hasil evaluasi Standar SPMI kepada Dekan untuk 

ditindaklanjuti. 

 
Pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara Audit Internal, melalui 

suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut: 

a. Melakukan audit internal terhadap dokumen Sistem SPMI dalam rangka 

penyelenggaraan pendidikan di program studi FKUP dengan mengacu pada 

SOP Audit Internal dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan secara 

berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan pimpinan 

FKUP, dan atau unit kerja. 

b. Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja 

sebagai Auditi. 

c. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, 

pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara 

komprehensif. 

d. Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk 

mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan 

atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu 

yang disepakati antara Tim audit internal dengan Auditi. 

e. Membuat laporan kepada UPM untuk diteruskan kepada Dekan disertai 

dengan tindakan koreksi dan rekomendasi. 

 
PENGEMBANGAN / PENINGKATAN STANDAR 

 
 

Tahap pengembangan/peningkatan standar dilaksanakan melalui benchmarking 

standar mutu, untuk mengetahui telah seberapa jauh standar SPMI yang 

diimplementasikan, dibandingkan dengan yang terbaiknya. Terdapat 2 (dua)  
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benchmarking yaitu benchmarking internal dan eksternal. Benchmarking internal 

adalah upaya membandingkan pelaksanaan/ pemenuhan standar SPMI di 

lingkungan unit kerja FKUP. Benchmarking eksternal adalah upaya 

membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar SPMI terhadap standar SPMI 

dengan perguruan tinggi lain. 

 
Pengembangan/peningkatan standar SPMI dilakukan melalui langkah- langkah 

atau prosedur sebagai berikut : 

a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan 

dan pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah 

ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik 

b. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan 

hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil audit Internal dengan para pejabat 

struktural yang terkait dengan standar SPMI. 

c. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan: 

i. Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya, 

ii. Perkembangan situasi dan kondisi FKUP dan unit terkait atau tenaga 

akademik atau non-akademik yang melaksanakan isi standar serta 

tuntutan kepentingan universitas, fakultas, program studi dan 

stakeholder, dan 

iii. Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan. 

d. Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan melakukan 

rumusan stadar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah 

tercapai, pengembangan/peningkatan mutu dilakukan dengan benchmarking 

untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan 

standar SPMI. 
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BAGIAN VII 
 

HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI dengan DOKUMEN LAIN 

(RENSTRA, STATUTA, PERREK, KEPREK) 

 

 
7.1. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Renstra 

 
Rencana Strategi (Renstra) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran 

periode 2020-2024 menekankan kepada pencapaian Visi Unpad untuk “Mencapai 

Universitas Bereputasi Dunia dan Berdampak pada Masyarakat” yang dilandasi oleh 

Pola Ilmiah Pokok “Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup”, yang tercermin dalam 

visi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran yang menyatakan “Menjadi 

institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang termasuk dalam peringkat 500 besar 

dunia pada tahun 2024”. Oleh karena itu dalam Renstra FKUP mencakup 12 (dua 

belas) sasaran strategis, hubungan kebijakan SPMI dengan ke dua belas sasaran 

strategi tersebut adalah bebagai berikut: 

1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarekter responsible, 

excellent, scientific rigor, professional, encouraging, creative, dan trus 

(RESPECT). Dalam hal ini kebijakan SPMI menetapkan standar kualitas dosen 

dan tenaga kependidikan guna mendukung tercapaian komtensei lulusan. 

2)  Meningkatnya kualitas tata kelola dan kelembagaan dengan prinsip 

peningkatan mutu berkelanjutan (Continuing Quality Improvement/CQI). 

Kebijakan SPMI dalam hal ini adalah menetapkan standar tata kelola (tata 

pamong) untuk mendukung tercapainya kompetensi lulusan, hasil penelitian dan 

hasil pengabdian kepada masyarakat. 

3) Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana yang berhasil dan bedaya 

guna. Kebijakan SMPI dalam hal ini adalah menetapkan standar sarana dan 

prasarana untuk mendukung aktivitas tridharma perguruan tinggi yang 

dilaksanakan oleh Unpad. 

4) Terwujudnya sistem informasi bidang akademik dan non-akademik. Kebijakan 

SPMI adalah menetapkan standar mutu sistem informasi yang mendukung 

kegiatan tridharma perguruan tinggi Unpad. 

5) Meningkatnya kualitas tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi, dan 

berorientasi pada pola ilmiah pokok Unpad. Kebijakan SPMI adalah 

mengintegrasikan mutu tridharma yang berorientasi pada Pola Ilmiah Pokok 

yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan kehidupan masyarakat. 
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Meningkatnya kapasitas inovasi dan produk kebijakan yang unggul dalambidang 

kesehatan, pangan, energi dan lingkungan. Kebijakan SPMI adalah menetapkan 

kebijakan yang unggul di bidang kesehatan, pangan, energi, dan lingkungan. 

6) Meningkatnya peran serta Unpad dan Mitra Strategis (ABGCM) untuk perbaikan 

kesejahteraan masyarakat. Kebijakan SPMI adalah menetapkan standar 

kerjasama dengan konsep pentahelix, yaitu menempatkan tidak hanya pada 

peran akademisi, bisnis, pemerintah, dan masyarakat, tetapi peran media 

menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi 

bahkan menjadi sarana yang efektif bagi sumber masukan untuk Unpad dalam 

mengembangkan rencana strategis program-program tridharma. 

7) Terwujudnya peningkatan kontribusi Unpad terhadap pembangunan Jawa Barat 

(From West Java for Indonesia to the World through Sustainable Development 

Gools). Kebijakan SPMI dalam hal ini adalah penetapan standar pengabdian 

kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa. 

8) Meningkatnya kemandirian finansial, pengelolaan keuangan yang akuntabel, 

transparan dan cost effective. Kebijakan SPMI dalam hal ini adalah menetapkan 

standar pembiayaan untuk keberhasilan output, outcome, impect, dan benefit 

dari penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. 

 
7.2. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Statuta 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas 

Padjadjaran, pada Bab V Sistem Penjaminan Mutu Internal menyebutkan bahwa 

Unpad melakukan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan 

berkelanjutan sebagai pertangungjawaban kepada pemangku kepentingan. Tujuan 

sistem penjaminan mutu internal Unpad adalah: 

a. Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai 

standar; 

b. Mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang 

tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan seusi dengan standar; 

dan 

c. Mendorong semua pihak/unit di Unpad untuk bekerja mencapai tujuan dengan 

berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan 

mutu. 
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Sistem penjaminan mutu internal Unpad dilaksanakan dengan berpedoman pada 

prinsip: 

a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal; 

b. Mengutamakan kebenaran; 

c. Tenggung jawab sosial; 

d. Pengembangan kompetensi personal; 

e. Partisipatif dan kolegial; 

f. Keseragaman model, dan 

g. Inovasi, pembelajaran, dan perbaikan secara bekelanjutan. 
 

Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal Unpad terdiri atas pengembangan 

dan pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang pendidikan, penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat, dan kemahasiswaan. Peranan sistem penjaminan 

mutu internal dikoordinasikan oleh Satuan Penjaminan Mutu. 

 
 

7.3. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Peraturan Rektor 
 

Hubungan dokumen kebijakan SPMI fakultas dengan Peraturan Rektor 

tercermin dalam tugas dan fungsi Unit Penjaminan Mutu Fakultas yang tercantum 

dalam Paragraf 9 pasal 69 Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020, tentang Struktur 

Organisasi dan Tata Kerja Pengelola UniversitasPadjadjaran, 
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