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KATA PENGANTAR 

 

Universitas Citra Bangsa ( UCB) sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi 

di Indonesia umumnya dan di Nusa Tenggara Timur khususnya, melalui visi dan 

misinya berkomitmen untuk memberikan kontribusi kepada negara dan masyarakat 

dengan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesionalisme 

agar tercapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai Pancasila dan UUD 1945 

secara umum dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara khusus.  

Lembaga Penjaminan Mutu merupakan salah satu aspek yang dibangun oleh 

Pimpinan UCB dengan memandang pentingnya mutu pendidikan yang mengacu 

pada permendikbud dan permenristekdikti agar tercapai standar mutu yang 

diharapkan. Menyadari arti pentingnya suatu sistem dalam organisasi perlu 

dituangkan secara komprehensif dalam satu buku pedoman agar dapat menjadi 

acuan bagi pengelola untuk melaksanakan tugas maupun sebagai dasar 

penyempurnaan sistem yang ada.   
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A. LATAR BELAKANG  
 

Otonomi Perguruan Tinggi mengamanatkan bahwa Perguruan Tinggi 

harus mengelola secara mandiri pengawasan atas pendidikan tinggi yang 

diselenggarakannya. Sedangkan Pemerintah tetap memiliki wewenang 

mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara 

transparan untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntabilitas 

publik). Oleh karena itu struktur pengawasan harus berkarakter horizontal sesuai 

yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

Fungsi sistem penjaminan mutu perguruan tinggi untuk menjamin 

eksistensi mutu perguruan tinggi tersebut sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 

91 ayat (1) PP no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

Jaminan eksistensi mutu ini mutlak diperlukan karena LPM suatu 

perguruan tinggi merupakan kegiatan mandiri dari perguruan tinggi yang 

bersangkutan sehingga proses tersebut dirancang, dijalankan dan dikendalikan 

sendiri tanpa campur tangan Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional. Kebijakan ini diambil 

berdasarkan pertimbangan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki spesifikasi 

yang berlainan dalam hal sejarah, visi, misi, budaya organisasi, ukuran 

organisasi (jumlah program studi, dosen, mahasiswa), struktur organisasi, 

sumber daya dan pola kepemimpinan. Berawal dari kondisi tersebut, dimasa 

yang akan datang, eksistensi perguruan tinggi akan tergantung pada 

stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, dosen, tenaga penunjang 

serta pihak-pihak lain yang berkepentingan), 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi menetapkan struktur pengawasan 

horizontal menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan 

non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan (pasal 91 ayat 1). 

Sedangkan penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau 

melampaui Standar Nasional Pendidikan (pasal 91 ayat 3). Struktur 

Pengawasan dilakukan oleh 3 unsur yaitu perguruan tinggi, masyarakat/ 

stakeholders dan Pemerintah. Di dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan 

Tinggi ketiga unsur tersebut telah diposisikan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawabnya masing-masing dalam menjalankan penjaminan mutu 

perguruan tinggi. 
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B. TUJUAN LPM 
Sistem Penjaminan Mutu Internal UCB bertujuan memelihara dan 

meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan yang dijalankan oleh 

suatu perguruan tinggi secara internal, untuk mewujudkan visi serta untuk 

memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma 

Perguruan Tinggi.  

 

C. STATUS DAN KEDUDUKAN 
1. Lembaga Penjaminan Mutu adalah Lembaga yang bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan dan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu dan 

Sistem Manajemen Mutu di lingkungan UCB.   

2. Lembaga Penjaminan Mutu berkedudukan di UCB dan bertanggung jawab 

kepada Rektor UCB.  

3. Lembaga Penjaminan Mutu dan perangkatnya merupakan wakil dari 

manajemen dalam hal yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu. 

4. Lembaga Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk oleh 

Rektor diantara staf di lingkungan UCB.  

5. Lembaga Penjaminan Mutu mempunyai tugas melakukan penjaminan mutu 

tridharma secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program 

penjaminan mutu yang memiliki target dalam kerangka waktu yang jelas dan 

sesuai dengan standar yang sudah ada. 

 

D. FUNGSI POKOK LPM 
1. Perencana dan pelaksana sistem penjaminan mutu akademik secara 

keseluruhan di UCB. 

2. Penyusun perangkat dokumen (kebijakan akademik, dokumen mutu, 

dokumen akademik) yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem 

penjaminan mutu akademik; 

3. Pelaksana monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk peningkatan mutu akademik 

secara bertahap dan berkelanjutan.  

4. Pelaksana audit mutu akademik internal dan evaluasi pelaksanaan sistem 

penjaminan mutu akademik. 

5. Penyusun laporan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu. 
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6. Melakukan koordinasi dengan bagian dan sub bagian Penjaminan Mutu di 

masing-masing program studi. 

7. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan mutu 

ditujukan untuk terjadinya continuous improvement di UCB dengan 

menggunakan konsep PDCA (Plan, Do, Check, Action). 

8. Memberikan pelayanan dan pelatihan Sistem Manajemen Mutu. 

9. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah: 

a. Menyiapkan prosedur standard dan prosedur Belajar Mengajar 

b. Melaksanakan proses penjaminan mutu 

c. Memonitor proses penjaminan mutu dengan melaksanakan AMI (Audit 

Mutu Internal) setiap enam bulan sekali dan melaksanakan surveillance 

dari Assessor external. 

b) Mengadakan Rapat Tinjauan Manajemen setiap enam bulan sekali 

c) Mengumpulkan baseline data sasaran mutu 

d) Melaksanakan survey kepuasan pelanggan 
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E. STRUKTUR ORGANISASI LPM UCB CHM-K 
Rancangan struktur organisasi UCB yaitu sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKTOR 
 

Prof. Dr. Frans Salesman, SE., M.Kes.  

KETUA LPM 

 

Dr. Abdul Madjid, Drs., M.Kes 

SEKRETARIS LPM 

 

Aysanti Y.Paulus, S.KM.,M.Kes(Epid) 

KOORDINATOR DOKUMEN MUTU DAN 

ADMINISTRASI 

 

 

Selfiana T. M. Ndapa Lawa S.Pd, M.Pd 

UNIT PENJAMINAN MUTU 

FAKULTAS/PRODI 

KOORDINATOR  PUSAT SPMI & MONEVIN  

 

 

 

Ns. Sakti Oktaria Batubara, S.Kep., M.Kep 

 

 

TIM AUDITOR INTERNAL 
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F. URAIAN TUGAS DAN WEWENANG  
a. Ketua LPM 

a. Membantu Rektor menyusun sasaran mutu Universitas 

b. Menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran LPM sesuai dengan visi, misi, 

tujuan dan sasaran UCB; 

c. Menyusun Renstra lPM berdasarkan Renstra UCB; 

d. Menyusun rencana program kerja dan anggaran LPM UCB; 

e. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan 

tindak lanjut penerapan Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan Universitas 

f. Menyusun dokumen dan bertanggungjawab implementasi SPMI 

g. Menyelenggarakan pelatihan Sistem Penjaminan Mutu 

h. Melaksanakan Audit Mutu dan Pengukuran Kinerja Mutu 

i. Menyiapkan materi dan menyelenggarakan RTM di tingkat universitas 

j. Mengembangkan dan mengelola sistem informasi penjaminan mutu 

universitas 

k. Melakukan simulasi penghitungan penilaian akreditasi institusi dan prodi 

l. Melakukan pendampingan pelaksanaan visitasi akreditasi  

m. Menyiapkan dan mengkoordinasikan kegiatan audit atau monev dari pihak 

eksternal universitas  

n. merumuskan tindakan koreksi untuk memelihara dan meningkatkan mutu 

secara berkelanjutan  

o. Menyusun laporan secara berkala kepada Rektor tentang implementasi 

Sistem Penjaminan Mutu. 

b. Sekretaris 

a. Menggantikan tugas Ketua LPM jika tidak berada ditempat.  

b. Melakukan persiapan-persiapan teknis kesekretariatan untuk keperluan 

LPM. 

c. Bertanggungjawab atas semua urusan surat menyurat LPM. 

d. Bertanggungjawab atas undangan rapat LPM.  

 

c. Pusat SPMI dan Monevin  

a. Merancang dan melaksanakan pengembangan instrumen monitoring dan 

evaluasi serta audit mutu internal, instrumen evaluasi (kuisioner). 
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b. Melaksanakan uji validitas dan reliabilitas instrumen evaluasi. 

c. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi serta audit 

mutu internal. 

d. Melakukan pengukuran Renstra Universitas berdasarkan pengukuran 

renstra Prodi/Unit Kerja tiap tahun. 

e. Melakukan pengukuran sasaran mutu universitas berdasarkan 

pengukuran renstra prodi/unit kerja tiap tahun 

f. Merumuskan tindakan koreksi untuk memelihara dan meningkatkan mutu 

secara berkelanjutan. 

g. Menyiapkan dan mengkoordinasikan kegiatan audit atau monev. 

h. Mewujudkan tingkat layanan yang dapat memuaskan stakeholders. 

i. Menyusun laporan pertanggungjawaban setiap semester. 

j. Melakukan pengarsipan dokumen. 

d. Pusat Dokumen Mutu dan Administrasi  

a. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan dokumen mutu: 

manual mutu, kebijakan mutu, rencana mutu, standar mutu, sasaran 

mutu, prosedur sistem mutu (SOP), instruksi kerja, sistem catatan mutu; 

b. Merencanakan dan melaksanakan pengendalian dokumen, 

rekaman/catatan mutu, laporan (laporan akhir jabatan, laporan tahunan, 

laporan unit kerja, laporan akhir kegiatan/kepanitiaan). 

c. Mengkoordinasikan penyusunan laporan evaluasi diri di tingkat 

universitas, fakultas maupun Prodi/Unit Kerja. 

d. Mewujudkan tingkat layanan yang dapat memuaskan stakeholders. 

e. Menyusun laporan pertanggungjawaban setiap semester. 

f. Melakukan pengarsipan dokumen penjaminan sistem mutu. 

e. Unit Penjaminan Mutu Fakultas  

a. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan dokumen-dokumen 

mutu di tingkat fakultas.  

b. Membantu penyediaan data untuk pengisian borang akreditasi institusi 

dan prodi  

c. Melakukan pengarsipan dokumen. 

f. Penjaminan Mutu Program Studi 

a. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan dokumen-dokumen 

mutu di tingkat program studi. 

b. Mendorong fungsionalisasi Unit Penjaminan Mutu Program Studi, 
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c. Menyusun laporan dan rekomendasi kepada LPM UCB dalam upaya 

peningkatan mutu di tingkat program studi secara berkesinambungan. 

 

G. KEBIJAKAN DAN KOMITMEN MUTU UCB  

1. Kebijakan Mutu  

UCB selalu berupaya menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul, mampu 

berdaya saing, peka terhadap masalah – masalah yang ada dimasyarakat, 

tanggap terhadap kemajuan IPTEKS, menghasilkan karya ilmiah dan 

penelitian yang dapat dipublikasikan dan diaplikasikan dalam kegiatan 

pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat; selain itu juga dapat 

mengembangkan kerja sama dan  organisasi yang sehat dan transparan.  

 

2. Komitmen Mutu 

Untuk menjamin mutu, komitmen UCB adalah sebagai berikut: 

a) Menerima calon mahasiswa yang berpotensi baik. 

b) Menerima karyawan yang memiliki kualifikasi tertentu. 

c) Mendorong dan membina civitas akademika untuk menjadi pribadi yang 

beriman, aktif, kreatif, inovatif, dan berprestasi. 

d) Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan sistem informasi 

yang menunjang pengelolaannya. 

e) Melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi yang relevan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan atau teknologi dan selalu berusaha 

memenuhi kebutuhan dunia kerja. 

f) Melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat secara 

terpadu. 

g) Menciptakan suasana kampus yang mendukung pelaksanaan kegiatan 

Tridharma Perguruan Tinggi. 

h) Memfasilitasi kegiatan pengembangan komunitas-komunitas yang ada di 

lingkungan UCB. 

i) Melakukan pembinaan dan pengembangan SDM secara berkelanjutan. 

j) Melaksanakan tata kelola organisasi yang baik. 

k) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik dari dalam maupun luar 

negeri yang menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. 
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H. PENUTUP 
1. Penjaminan mutu UCB dilakukan melalui Ketua UCB, senat UCB, dan 

Lembaga Penjaminan Mutu. 

2. Perangkat sistem jaminan mutu disusun dan dikembangkan bersama antara 

Yayasan, Ketua UCB, Senat UCB, dan Program Studi.  

3. Pelaksanaan ketetapan yang ada dilakukan oleh bagian-bagian dan sub 

bagian terkait. 

4. Rumusan koreksi dan pengembangan standar serta sistem jaminan mutu 

dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. 

5. Penetapan  standar berupa kebijakan, standar, renstra pada tingkat rektorat, 

dan Renop / anggaran, standar operasional, peraturan dan SOP pada 

tingkat rektorat dan program studi.  

6. Monitoring Evaluasi dilakukan oleh Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan 

tim auditor internal. 

7. Tindak lanjut penyempurnaan oleh UCB dan Ketua LPM 

8. Pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu UCB berpedoman 

pada pedoman penjaminan mutu Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi 

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.  

 

Ditetapkan di Kupang 

September 2020 

Kepala LPM UCB  
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