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KATA PENGANTAR 

 

Dokumen Sistim Penjaminan Mutu Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika 

(STIEM) pertamakali ditetapkan pada tanggal 1 Mei 2008. Dokumen tersebut terdiri Standar 

Akademik, kebijakan Akademik, dan Manual Mutu Akademik yang merupakan pedoman dasar 

dalam penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Mahardhika. Pada saat itu Penjaminan Mutu Pendidikan menjadi wajib bagi setiap satuan 

pendidikan pada jalur formal dan non formal (Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005, tentang 

standar Nasional Pendidikan Indonesia). Evaluasi implementasi dokumen Sistim Penjaminan 

Mutu Akademik STIEM dilakukan oleh Departemen Inovasi dan Penjaminan Mutu (IPM) yang 

dibentuk pada tahun 2006 sebagai unit penjaminan mutu Internal. 

Penjaminan Mutu pada Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui suatu Sistim Penjaminan 

Mutu Pendidikan Tinggi, terdiri dari Penjaminan Mutu Internal dan Penjaminan Mutu Eksternal. 

Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi, pada Bab 3. Sistim penjaminan Mutu Pendidikan tersebut dilakukan melalui 

siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan 

Tinggi (PPEPP) yang didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 

Mengacu kepada UU tersebut dan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, Departemen 

Inovasi dan Penjaminan Mutu (IPM) STIEM telah menyusun dokumen SPMI yang terdiri dari 

Kebijakan SPMI, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Standar Pendidikan 

Tinggi/STIEM dan Manual Mutu. Manual Mutu STIEM adalah panduan/acuan dari 41 standar 

mutu sebagaimana disebutkan dalam dokumen kebijakan SPMI-STIEM. Ke-41 standar tersebut 

dikelompokkan dalam bidang (i) Pendidikan (9 standar); (ii) Penelitian (8 standar); (iii) 

Pengabdian Kepada Masyarakat (8 standar); (iv) Standar Tambahan (17 Standar). 

Pengahargaan dan terimakasih diucapkan kepada Ketua STIE Mahardhika dan seluruh 

sivitas yang telah memberikan dukungan sehingga dokumen Manual Mutu SPMI STIEM dapat 

diselesaikan. Terimakasih juga disampaikan kepada Tim penyusun yang telah mencurahkan 

segala pemikiran dan waktu untuk penyusunan dokumen Manual Mutu SPMI STIEM 

Surabaya, 10 Oktober 2020 

Ketua IPM 

 

 

Dr. Asmirin Noor, S.E., M.M 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Profil STIE Mahardhika Surabaya 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mahardhika saat ini bernaung dibawah 

“Yayasan Madika”, yang merupakan peralihan dari nama sebelumnya Yayasan Pendidikan 

Mahardhika dan berdiri sejak tahun 1981 berdasarkan Akte Notaris Sindhunata, SH, No. 38 

tanggal 7 April 1981, dan kampus sebelumnya berada di Jl. Barata Jaya XII/1 Surabaya. 

Kemudian sejak bulan September 1998 perkuliahan STIE Mahardhika di alihkan ke Kampus 

Baru di Graha Pena Lantai 10, Jl. A. Yani 88 Surabaya, dengan sasaran untuk memberikan 

kesempatan serta peningkatan layanan bagi mahasiswa didalam proses belajar mengajarnya 

dengan fasilitas yang lebih baik, dan lokasi yang lebih mudah di jangkau. 

Sehubungan adanya pergantian kepengurusan dalam Yayasan Pendidikan 

Mahardhika, terhitung mulai bulan Juli 2002 nama Yayasan dirubah menjadi: Yayasan 

Madika, berdasarkan Akte Notaris, Noor Alamsjah, SH. No. 11 tanggal 8 Juli 2002. Untuk 

pelaksanaan perkuliahan sementara masih dilangsungkan di Kampus Graha Pena Lantai 12 

Jl. A. Yani 88 Surabaya, dengan luas total  800 m2. Dalam areal seluas ini dapat dibagi 

menjadi: Ruang kuliah sebanyak 6 ruangan, Ruang Pimpinan, Ruang Administrasi, ruang 

Yayasan/BPH. dan ruang kegiatan mahasiswa. 

Kemudian terhitung mulai bulan September 2003, telah diupayakan perluasan 

kampus, yaitu Kampus di Jl. Raya Juanda no 1 kav B1 Surabaya, yang diperuntukan bagi 

pelaksanaan Pendidikan Program S-1 baik untuk Program Studi Manajemen maupun 

Akuntansi. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa saat itu jumlah mahasiswa untuk 

program S-1 telah mencapai 650 orang yang tercatat aktif. Sedangkan yang di Kampus Graha 

Pena di khususkan untuk pelaksanaan kegiatan perkuliahan Program S-2, mengingat jumlah 

mahasiswa program S-2 saat ini lebih dari 700 orang yang tercatat aktif. 
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Pada tahun 2012, STIE Mahardhika membangun kampus yang terintegrasi di 

wilayah Bundaran Waru Surabaya yang terus melakukan perluasan gedung dan melengkapi 

fasilitas-fasilitas yang diperlukan seiring pertambahan jumlah mahasiswa lebih dari 10.000 

mahasiswa pada tahun pelaporan 2019/2020 pada forlap.kemdikbud.go.id, dengan rincian 

S1 Manajemen sebanyak 7.432 mahasiswa aktif, S1 Akuntansi terdiri dari 2.218 mahasiswa 

aktif dan S2 Manajemen sebanyak 853 mahasiswa aktif (sesuai data pada 

forlap.kemdikbud.go.id). 

Dalam penyediaan sarana serta fasilitas penunjang kegiatan operasional 

pembelajaran telah diupayakan untuk penignkatan sarana kelas, media pengajaran, serta 

penambahan sarana computer dan WIFI yang dapat digunakan untuk mengakses internet. 

Hal ini dalam rangka memenuhi tuntutan era tehnologi informasi yang bersifat global, cepat 

dan canggih. Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan bangsa 

melalui fungsi transformasi sumber daya manusia, IPTEK dan sosial perguruan tinggi 

menempati posisi yang strategis dalam perubahan masyarakat. 

Perkembangan dunia usaha membuka lahan baru bagi terciptanya jiwa kompetisi 

dalam semua bidang. Tidak ketinggalan dunia pendidikan, persaingan antar penyelenggara 

dunia pendidikan kian ketat sehingga menyodorkan beragam pilihan bagi para calon 

mahasiswa yang ingin menimba ilmu di tingkat perguruan tinggi. Hal ini tentu saja 

menggembirakan sekaligus menjadi tantangan agar perguruan tinggi terus berbenah diri ke 

arah perbaikan. 

Paradigma baru dalam dunia pendidikan terkait erat dengan perkembangan teknologi 

informasi yang mampu menyuguhkan penemuan-penemuan ilmiah di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi.Konsekuensi dari fenomena tersebut di atas menuntut perguruan 

tinggi berbenah diri dan tidak terlena atau puas dengan kondisi saat ini tetapi terus menerus 

melakukan introspeksi, evaluasi, dan pemetaan kekuatan maupun kelemahan pada 

lingkungan internalnya serta selalu waspada dan jeli melirik peluang maupun ancaman dari 

lingkungan eksternalnya.Oleh karena itu STIE Mahardhika Surabaya harus mampu 

menjawab tantangan masa depan tersebut dengan melaksanakan tugas, fungsi dan perannya 

sebagai lembaga pendidikan tinggi dengan sebaik-baiknya. Agar upaya yang dilaksanakan 

dalam kurun waktu sepuluh tahun mendatang sesuai dengan kondisi dan perkembangan 

institusi secara akurat, maka perlu disusun langkah- langkah strategis yang dapat dilakukan 

oleh perguruan tinggi dalam upayanya meningkatkan kemampuan berkompetisi dan 

memberikan keunggulan-keunggulan yang dapat langsung dinikmati oleh para mahasiswa. 

Penjaminan mutu pendidikan di STIE Mahardhika dilaksanakan sebagai bentuk 
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pertanggungjawaban kepada pelanggan dalam mengembangkan mutu pendidikan secara 

berkelanjutan. Dengan demikian, standar mutu penyelenggaraan pendidikan STIE 

Mahardhika dapat diakui secara internal maupun eksternal oleh BAN-PT. 

 

1.2 Visi dan Misi STIE Mahardhika 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai visi, misi dan tujuan STIE Mahardhika 

Surabaya dengan mempertimbangkan situasi eksternal dan internal serta mengacu pada 

ketentuan, standar dan peraturan yang berlaku di Indonesia. 

Pernyataan visi STIE Mahardhika Surabaya adalah “Mewujudkan Perguruan Tinggi 

yang berkualitas di bidang Manajemen dan Akuntansi berbasis Information Communication 

Technology (ICT) dengan semangat “Gila Marketing” pada tahun 2025 di tingkat Asia 

Tenggara.” 

Seperti tertuang dalam Statuta STIE Mahardhika tahun 2020, Bab II pasal 2 

mengenai Visi dan Misi, arti dari “Semangat Gila Marketing” pada pernyataan visi 

merupakan spirit atas etos yang menjadikan marketing sebagai jiwa dan nafas organisasi 

bagi insan-insan STIE Mahardhika yang diimplementasikan dalam cara berpikir dan 

bertindak secara aktif dan kreatif, unik dan berbeda dalam merespon persaingan dan 

memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa dan para pemangku kepentingan. Spirit 

atas etos tersebut merupakan “Brand” yang menjadi ikon STIE Mahardhika yang menjadi 

corporate values. 

Adapun misi STIE Mahardhika yang diturunkan dari pernyataan visi STIE 

Mahardhika adalah sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pendidikan yang mampu membekali keterampilan bagi mahasiswa 

khususnya di bidang manajemen dan akuntansi dengan sistema pendidikan yang terpadu 

dengan kurikulum yang mengacu pada kebutuhan duni kerja yang mengoptimalkan 

pemanfaatan teknologi sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan 

kompetitif di tingkat Asia Tenggara. 
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2) Menyelenggarakan budaya akademik yang kondusif bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan di bidang akuntansi dan manajemen berbasis Information Communication 

Technology (ICT). 

3) Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi serta kepemikan hak sebagai upaya 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang manajemen dan akuntansi. 

4) Menyelenggarakan pengabdian masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat 

dan pengembangan ilmu pengetahuan melalui penerapan ilmu manajemen dan akuntansi 

yang berbasis ICT. 

 

1.3 Isu Internal dan Eksternal 

Dalam rangka mencapai tujuan dan arahan yang stratejik dan yang akhirnya dapat 

berpengaruh pada kemampuan untuk menghasilkan hasil sesuai harapan konsumen. Untuk itu 

STIE Mahardhika wajib selalu memantau isu-isu internal dan juga eksternal. 

Isu internal erat kaitannya dengan pengetahuan dan juga kemampuan segenap sivitas 

akademika STIE Mahardhika untuk memahami detail kampus yang nantinya berhubungan 

erat dengan kinerja institusi. Sedangkan untuk isu eksternal yang berkaitan dengan lingkungan 

ekonomi, politik dan regulasi, infrastruktur, pesaing, teknologi serta masyarakat. Dengan 

memahami isu eksternal, maka STIE Mahardhika terus-menerus memfasilitasi isu yang 

muncul dengan mempertimbangkan hukum, teknologi, persaingan, pasar dan budaya. 

 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Manual Mutu ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan 

tindakan perbaikan dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat untuk menjamin adanya perbaikan berkelanjutan dalam 

memenuhi persyaratan pelanggan sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat 

dalam proses penyelenggaraan pendidikan. 

Pendidikan meliputi jenjang pendidikan studi pada strata 1 (S1) yaitu ilmu ekonomi 

program studi manajemen, dan akuntansi; pada strata 2 (S2) yaitu ilmu manajemen. Penelitian 

meliputi penelitian yang didanai oleh Hibah, dan kerjasama lembaga dengan pihak ketiga. 

Pengabdian kepada masyarakat meliputi layanan pelatihan, workshop dan kerjasama dengan 

pihak ketiga lainnya. 
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Ruang lingkup ini akan meluas ketika ada kebijakan pemerintah yang harus diadopsi 

dan diimplementasi di lingkungan STIE Mahardhika Surabaya, seperti Kampus Merdeka, 

Magang dan lain-lain. Sejak semester Genap 2019/2020, STIE Mahardhika sudah memulai 

program magang untuk mahasiswa semester VI. 

 

1.5 Tujuan Manual Mutu 

Manual mutu ini bertujuan untuk : 

a) Menetapkan kegiatan utama (core business) layanan pendidikan di STIE Mahardhika 

yang meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian dan 

peningkatan standar Pendidikan tinggi dalam bidang tri dharma perguruan tinggi, 

pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat untuk menjamin 

adanya perbaikan berkelanjutan dalam memenuhi persyaratan pelanggan. 

b) Menjelaskan hubungan berbagai aktivitas yang terkait dalam kegiatan utama layanan 

pendidikan di STIE Mahardhika Surabaya. 

c) Menunjukkan komitmen STIE Mahardhika dalam upaya meningkatkan mutu secara 

berkelanjutan dalam bentuk tertulis, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang 

terlibat dalam proses penyelenggaraan pendidikan. 

d) Sebagai salah satu instrumen untuk mensosialisasikan kepada seluruh stakholder tentang 

penerapan SPMI di STIE Mahardhika 

e) Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan standar mutu, standart operational 

procedure (SOP), pembuatan form SPMI dan audit internal, dalam rangka penjaminan 

mutu internal perguruan tinggi 

 

1.6 Landasan Kebijakan Manajemen Mutu 

Rujukan yang digunakan sebagai acuan normatif adalah : 

1. UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. UU Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

3. UU Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan. 

5. Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

6. Peraturan Presiden RI no. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 

7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM 
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Dikti). 

8. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) 

9. Statuta STIE Mahardhika Surabaya tahun 2020 10. ISO 9001:2008 

10. ISO 9001:2015 

11. ISO 21001:2018 

 

1.7 Istilah dan Definisi 

1) Sistem penjaminan Mutu (SPM) adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu 

pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan perbaikan berkelanjutan, serta 

keberlanjutan sehingga visi dan misi perguruan tinggi dapat tercapai serta stakeholders 

memperoleh kepuasan. 

2) Manual Mutu (MM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika adalah dokumen panduan 

dalam implementasi sistem manajemen mutu (SMM) yang harus diacu oleh unit-unit kerja 

(bagian) di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika 

3) Pelanggan. Secara umum pelanggan adalah perorangan atau badan yang ikut menerima 

atau membeli layanan pendidikan di STIE Mahardhika. Pelanggan dapat dibagi menjadi 

2, yaitu internal dan eksternal. Pelanggan internal yaitu: owner, yayasan, dosen, dan staf 

struktural. Sedangkan pelanggan eksternal meliputi mahasiswa, orang tua/wali 

mahasiswa, pengguna lulusan, pemerintah dan masyarakat sekitar. 

4) Unit Kerja Pelaksana Akademik (UKPA) adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan 

Program Studi yang melaksanakan layanan pendidikan. 

5) Lembaga pendukung adalah lembaga selain Program Studi yang mendukung 

terselenggaranya layanan pendidikan, yang meliputi Kepegawaian, Kerumahtanggaan, 

Keuangan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM), Mahardhika 

Learning Center (MLC) dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM). 

6) Dokumen adalah kumpulan dari hasil kerja. Dokumen terdiri dari dua bentuk, yaitu 

hardcopy, dan softcopy. Hardcopy berbentuk hasil cetakan, sedangkan softcopy 

berbentuk file yang tersimpan dalam media penyimpanan data. 

7) Borang adalah formulir isian yang menampung informasi 
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8) Rekaman adalah bukti bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan dan menjadi pendukung 

isian pada borang 

9) Produk yang dihasilkan organisasi pendidikan adalah layanan pendidikan yang dalam 

prosesnya terjadi penciptaaan nilai (creating value) 
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BAB II 

SISTEM MANAJEMEN MUTU 

 

2.1 Visi dan Misi Pusat Penjaminan Mutu 

Sejalan dengan visi dan misi institusi STIE Mahardhika, maka Pusat Penjaminan Mutu 

(PPM) menyusun visi dan misi departemen sebagai berikut: 

Visi: “Menjadikan STIE Mahardhika sebagai perguruan tinggi yang bertaraf internasional 

melalui pelaksanaan manajemen mutu yang konsisten dan pemenuhan standar nasional dan 

internasional pendidikan tinggi pada tahun 2025”. 

Sedangkan pernyataan misi yang telah diperbarui sesuai dengan pembaharuan visi 

sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dunia pendidikan khususnya pendidikan tinggi di 

Indonesia yaitu: 

a) Secara konsisten, menjaga terlaksananya manajemen mutu di setiap departemen di STIE 

Mahardhika secara khusus dan STIE Mahardhika secara umumnya. 

b) Secara konsisten melakukan pembaharuan standar mutu untuk lingkup mutu di 

perguruan tinggi yang berlaku nasional dan internasional. 

c) Menjembatani standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah atau pihak eksternal 

lainnya dan visi, misi, tujuan, strategi STIE Mahardhika 

d) Menjaminkan seluruh proses dan aktivitas operasional pendidikan dan pengajaran, 

penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan standar nasional Pendidikan 

Tinggi dan standar pendidikan tinggi dalam lingkup STIE Mahardhika Surabaya. 

 

2.2 Kebijakan Mutu STIE Mahardhika 

Dalam mengelola institusi, kebijakan mutu SPMI di lingkungan STIE Mahardhika 

mengacu kepada Statuta Bab VII pasal 20 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Tinggi yang meliputi kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian 

pelaksanaan dan peningkatan standar Pendidikan tinggi dalam bidang akademik dan non 

akademik yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti) dan standar 

pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh STIE Mahardhika Surabaya. 

Pengelolaan sistem penjaminan mutu internal pendidikan tinggi dilakukan oleh Pusat 

Penjaminan Mutu (PPM) di tingkat institusi STIE Mahardhika. 

Adapun pernyataan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu STIE Mahardhika adalah: 

1. Menerapkan SPMI di lingkungan STIE Mahardhika untuk mempertahankan dan 
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meningkatkan kinerja akademik dan non akademik secara berkelanjutan. 

2. Meningkatkan kualitas prima layanan akademik dan non akademik (service excellence) 

secara terus menerus (Continuous Improvement). 

3. Meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan agar siap menerapkan ilmu yang diperoleh 

secara professional di masyarakat. 

4. Meningkatkan kualitas sistem informasi yang terintegrasi dalam bidang pendidikan dan 

pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 

5. Meningkatkan kualitas manajerial melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas 

internal berbasis data pada bidang akademis dan non akademis di seluruh bidang 

akademis dan pendukung lainnya. 

6. Menerapkan sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan peraturan pemerintah dan 

perundang-undangan di bidang perguruan tinggi yang berlaku. 

7. Mengimplementasikan secara konsisten manajemen mutu berbasis resiko berdasarkan 

ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018 untuk mencapai keunggulan pada outcome-based 

education. 

 

2.3 Tujuan Kebijakan Mutu 

Kebijakan mutu dalam mendukung sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di 

lingkungan STIE Mahardhika memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Memastikan bahwa setiap unit/bagian di lingkungan STIE Mahardhika melaksanakan 

tugas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai dengan standar yang 

ditetapkan. 

2. Memastikan bahwa setiap unit/bagian di lingkungan STIE Mahardhika meningkatkan 

kualitas penggunaan sistem informasi yang terintegrasi agar transparansi dan 

akuntabilitas institusi bisa terwujud. 

3. Menjamin bahwa setiap individu di lingkungan STIE Mahardhika bekerja sesuai dengan 

peraturan yang berlaku untuk mencapai bahkan melebihi standar yang ditetapkan baik 

oleh Dikti maupun institusi. 
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4. Memastikan setiap pimpinan di unit kerja/bagian bertanggungjawab dalam penetapan, 

pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu. 

5. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di dalam lingkungan STIE Mahardhika 

Surabaya. 

6. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), serta dalam melaksanakan dan meningkatkan 

mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). 

7. Bukti otentik bahwa STIE Mahardhika Surabaya telah memiliki dan melaksanakan 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana diwajibkan menurut Peratuan 

Perundang-undangan 

 

2.4 Asas Pelaksanaan Kebijakan Mutu 

Pelaksanaan kebijakan mutu di lingkungan STIE Mahardhika Surabaya dilakukan 

dengan mengacu pada azas pelaksanaan sebagai berikut: 

1. Asas kualitas, untuk memastikan bahwa kebijakan mutu dalam Sistem penjaminan mutu 

internal dilaksanakan dengan mengutamakan kualitas input, proses, output dan outcome. 

2. Asas akuntabilitas, yang memastikan bahwa SPMI dapat dipertanggungjawabkan secara 

terbuka dan sesuai dengan dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi. 

3. Asas transparasi, yang menjamin bahwa pelaksanaan sistem penjaminan mutu di 

lingkungan STIE Mahardhika dilakukan dengan transparan. 

4. Asas manfaat, yang menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI memberikan 

manfaat yang besar bagi civitas akademika STIE Mahardhika, dan seluruh masyarakat 

dan negara. 

5. Asas kebersamaan, yang mengatur pelaksanaan SPMI dilakukan terpadu, terstruktur dan 

terarah yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pimpinan dan staf di unit 

kerja/bagian masing-masing di lingkungan STIE Mahardhika dengan melibatkan 

dukungan besar dari Yayasan dan Badan Pelaksana Harian (BPH). 

 

2.5 Prinsip Pelaksanaan SPMI 

Selain itu, SPMI STIE Mahardhika Surabaya mengacu pada 7 (tujuh) Prinsip dasar 

sistem manajemen mutu (ISO 9001: 2015 dan ISO 21001:2018) yang harus melandasi pola 

pikir dan pola tindak semua pelaku manajemen, yaitu: 
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1. Fokus kepada pelanggan (customer Focus). 

2. Kepemimpinan (leadership). 

3. Melibatkan orang (engagement of people). 

4. Pendekatan proses (process approach). 

5. Perbaikan (improvement) 

6. Pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based  decision     making) 

7. Hubungan kemitraan yang saling menguntungkan (relationship  management). 

 

2.6 Strategi Pelaksanaan SPMI 

Dalam melaksanakan SPMI, Strategi STIE Mahardhika Surabaya di dalam 

melaksanakan SPMI adalah : 

1) Melibatkan secara aktif semua civitas academica sejak tahap perencanaan hingga 

tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI STIE Mahardhika Surabaya; 

2) Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai 

pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI STIE Mahardhika 

Surabaya; 

3) Melakukan pelatihan secara terstruktur   dan   terencana   bagi   para dosen dan staf 

administrasi tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan secara khusus 

pelatihan sebagai auditor internal; 

4) Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal 

(SPMI) kepada para pemangku kepentingan secara periodik. 

 

2.7 Sistem Penjaminan Mutu Internal 

Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di lingkungan STIE Mahardhika 

berdasarkan sistem outcome-based education yang meliputi siklus PPEPP, terdiri dari: 

1. Penetapan (P) merupakan tahapan bagaimana STIE Mahardhika menetapkan standar 

mutu sesuai dengan SN Dikti dan standar pendidikan tinggi yang relevan dengan 

kebutuhan STIE Mahardhika sendiri. 

2. Pelaksanaan (P) merupakan tahapan bagaimana unit kerja/bagian di STIE Mahardhika 

melaksanakan kebijakan, standar, manual prosedur dan memenuhi formulir yang ada. 

3. Evaluasi (E) merupakan tahapan aktivitas monitoring atau audit yang dilakukan oleh 

auditor yang memenuhi kualifikasi yang dijalankan dengan jangka waktu periodic yang 

jelas, yang meliputi audit sistem dan audit kepatuhan. 

4. Pengendalian (P) merupakan tahap para auditee melaksanakan standar pendidikan tinggi 
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yang berlaku di STIE Mahardhika dengan menjawab pertanyaan dan menemukan akar 

masalah jika ada penyimpangan dari pelaksanaan standar pendidikan tinggi tersebut serta 

mengambil langkah-langkah yang digunakan untuk mengatasi ketidaksesuaian tersebut. 

5. Peningkatan (P) merupakan tahap di mana para unit kerja/bagian mengusulkan atau 

menyiapkan peningkatan standar yang telah tercapai yang selanjutnya akan ditetapkan 

pada tahap penetapan. 

Dengan adanya tahap Peningkatan, diharapkan continuous improvement dan 

sustainability dapat dilaksanakan. 

 

Gambar 1. Siklus Model PPEPP Sistem Penjaminan Mutu 

Dengan model ini STIE Mahardhika akan menetapkan terlebih dulu tujuan yang 

diturunkan dari Visi dan Misi institusi yang ingin dicapai melalui perancangan strategi dan 

aktivitas yang tepat. Dari penetapan itulah kemudian dilakukan pelaksanaan sesuai yang 

telah dirancangkan. Secara bertahap pelaksanaan aktivitas untuk pencapaian tujuan tersebut 

dimonitor secara berkala dalam melalui kegiatan internal audit, dievaluasi dan 

dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Dalam aktivitas ini setiap unit 

kerja di Lingkungan STIE Mahardhika Surabaya diharuskan bersikap terbuka, kooperatif, 

dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan 

khusus tentang audit SPMI STIE Mahardhika Surabaya. Audit yang dilakukan setiap dua 

kali setahun ini akan dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Sekolah Tinggi, untuk 

kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari  tim 

auditor. 

Dengan model sistem penjaminan mutu ini (PPEPP), maka setiap unit kerja di 

lingkungan STIE Mahardhika Surabaya secara berkala harus melakukan proses evaluasi 

diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan berdasarkan manual mutu 

dan manual prosedur untuk mencapai standar STIE Mahardhika Surabaya yang telah 
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ditetapkan. 

Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit kerja, seluruh staf pada unit 

kerja bersangkutan, dan kepada pimpinan Sekolah Tinggi dalam bentuk Rapat Tinjauan 

Manajemen (RTM) atau diskusi dan rapat-rapat rutin yang selanjutnya, hasil evaluasi diri 

pimpinan unit dan pimpinan Sekolah Tinggi akan menjadi dasar pengambilan keputusan 

tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

mutu. Dengan demikian semua proses tersebut ditujukan untuk menjamin bahwa setiap 

kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIE Mahardhika Surabaya terjamin 

mutunya, dan bahwa SPMI STIE Mahardhika Surabaya selalu dievaluasi untuk menemukan 

kekuatan dan kelemahannya, sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan kualitas 

secara berkelanjutan (Continuous Improvement). 

 

2.8 Pelaksanaan SPMI STIE Mahardhika Surabaya 

STIE Mahardhika Surabaya memiliki 3 program studi. Sekolah Tinggi menetapkan 

bahwa sejak Tahun 2010 seluruh unit kerja akademik maupun non- akademik pada setiap 

tingkat harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. Agar pelaksanaan SPMI STIE 

Mahardhika Surabaya pada setiap unit kerja dan aras tersebut dapat berjalan dengan lancar 

dan terkoordinasi secara efektif, maka STIE Mahardhika Surabaya menugaskan PPM untuk 

menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, 

mengendalikan, dan meningkatkan SPMI STIE Mahardhika Surabaya. 

Untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan akademik dapat tercapai sesuai dengan 

yang diharapkan oleh organisasi STIE Mahardhika Surabaya mengatur melalui tahap-tahap 

sebagai berikut: 

1. Tahap pertama, berdasarkan visi, misi, tujuan dan motto yang telah ditetapkan Pimpinan 

STIE Mahardhika Surabaya, bersama Badan Pelaksana Harian (BPH)   merumuskan   

rencana   strategi (Renstra) jangka waktu 5 tahun untuk mendapatkan ketetapan dan 

pengesahan dari Kemenristek DIKTI. 

2. Tahap kedua, berdasarkan kebijakan umum yang telah ditetapkan dalam rencana strategi 

(Renstra) Pimpinan Sekolah Tinggi, bersama Senat Sekolah Tinggi menyusun kebijakan 

akademik yang berisi rencana kerja bidang akademik untuk jangka waktu 5 tahun. 

3. Tahap ketiga, Pimpinan STIE Mahardhika Surabaya menetapkan peraturan akademik. 

Kebijakan akademik dan peraturan akademik merupakan dokumen akademik. 

4. Tahap keempat berdasarkan kebijakan akademik dan peraturan akademik, Pusat 

Penjaminan Mutu (PPM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya 
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merumuskan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT)/ 

Standar Mutu untuk ditetapkan dan disahkan oleh Ketua. 

5. Tahap kelima, berdasarkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi 

(SPMI-PT)/ Standar Mutu, Pusat Penjaminan Mutu (PPM) STIE Mahardhika Surabaya 

merumuskan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT)/ 

Manual Mutu untuk ditetapkan dan disahkan oleh Ketua. 

6. Tahap keenam, penyusunan Manual Prosedur (MP) oleh masing-masing unit 

kerja/bagian dan dikendalikan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM) kemudian disahkan 

penetapannya oleh Ketua/ Wakil Ketua sesuai dengan tingkat kewenangan. 

7. Tahap ketujuh, berdasarkan laporan kegiatan akademik yang telah dilakukan oleh 

Pimpinan Sekolah Tinggi dan Pimpinan Program Studi maupun Unit Kerja Akademik 

lainnya, Ketua STIE Mahardhika melakukan evaluasi dengan menugaskan Pusat 

Penjaminan   Mutu (PPM) untuk melakukan Audit Internal. 

8. Tahap kedelapan, laporan hasil Audit Internal oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM) 

diserahkan kepada Ketua dengan tembusan Pimpinan Sekolah Tinggi dan Pimpinan 

Program Studi maupun Unit Kerja non Akademik lainnya, laporan hasil Audit Internal 

disertai rekomendasi dari Pusat Penjaminan Mutu (PPM). 

9. Tahap kesembilan, hasil Audit Internal dijadikan dasar oleh Ketua Sekolah Tinggi untuk 

melakukan tindak lanjut   penyelesaian   atau bahan pertimbangan dalam 

menyempurnakan kebijakan akademik, peraturan akademik, standar mutu, manual 

prosedur akademik dan non akademik untuk masa mendatang. 

Adapun unit kerja/bagian yang diaudit di lingkungan STIE Mahardhika Surabaya adalah: 

1. Bagian Akademik 

2. Bagian S1 Manajemen 

3. Bagian S1 Akuntansi 

4. Bagian S2 Manajemen 

5. Bagian Keuangan 

6. Bagian Perpustakaan 

7. Bagian Kepegawaian 

8. Bagian Kerumahtanggaan 

9. Bagian E-Learning 

10. Bagian Informasi dan Teknologi 

11. Bagian Kemahasiswaan 

12. Bagian Pusat Penjaminan Mutu 
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Sistem Penjaminan Mutu Internal non akademik berlaku pada setiap unit kerja di STIE   

Mahardhika Surabaya yang memiliki 2 program sarjana dan 1 Program Pascasarjana. 
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BAB III 

STRUKTUR ORGANISASI 

 

3.1 Struktur Organisasi 

Sebelum menjadi Pusat Penjaminan Mutu, manajemen mutu di STIE Mahardhika 

dilakukan atau dikendalikan oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM) STIE Mahardhika Surabaya 

dibentuk berdasarkan SK Ketua No. 745/STIEM/10/XII/12, tanggal 12 Desember 2012. 

Secara organisatoris berada langsung di bawah Ketua STIE Mahardhika, GJM bersama- 

sama para Wakil Ketua menyusun dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan 

Tinggi (SPMPT) mulai dari tingkat Perguruan Tinggi (institusi) sampai unit- unit yang ada 

secara berjenjang. 

Sejak tahun 2020 dilakukan perubahan secara resmi untuk penyebutan Pusat 

Penjaminan Mutu (PPM) menjadi Pusat Penjaminan Mutu (PPM) yang disahkan dalam 

statuta Bab VII pasal 20. Fungsi PPM sama dengan GJM, merupakan perwakilan manajemen 

berfungsi sebagai supporting data pimpinan perguruan tinggi dalam pengambilan 

kebijakan bukan sebagai eksekutor. 

Pada tingkat perguruan tinggi dirumuskan kebijakan mutu, standar mutu, sasaran 

mutu, dan rencana mutu akademik. Pada tingkat program studi standar mutu dan sasaran 

ditentukan oleh prodi demikian juga dengan rencana mutu tingkat prodi juga ditentukan oleh 

prodi dalam mendukung pencapaian sasaran mutu yang sudah menjadi kesepakatan dan 

ketentuan prodi. 

Dalam pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu internal, Pusat 

Penjaminan Mutu ditugaskan untuk melaksanakan peran perguruan tinggi dalam 

pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di semua unit/bagian pelaksana 

kegiatan akademik dan non akademik. 

 

3.2 Pusat Penjaminan Mutu (PPM) 

PPM bertugas merencanakan dan melaksanakan sistem jaminan mutu secara 

keseluruhan, membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem 

penjaminan mutu, memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu, melakukan 

pemeriksaan dan validasi isi dokumen untuk keperluan eksternal (Borang akreditasi, berkas 

kepangkatan akademik, proposal pembukaan prodi), melakukan evaluasi pelaksanaan sistem 

penjaminan mutu (SPMI dan SPME), melakukan analisis data sebagai dasar pengambilan 

keputusan pimpinan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan pelatihan sistem penjaminan 
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BIDANG AUDIT 

MUTU INTERNAL 

BIDANG 

PENGENDALI 

DATA 

KETUA 

mutu, melaporkan secara berkala tentang pelaksanaan sistem penjaminan mutu kepada 

pimpinan. 

Bagian PPM terdiri atas ketua, bidang pengendali data, bidang pengendalian 

dokumen, dan bidang audit mutu internal. Sedangkan struktur organisasi penjaminan mutu 

perguruan tinggi adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur organisasi Pusat Penjaminan Mutu (PPM) 

Sumber: Data Internal STIE Mahardhika Surabaya 

 

Tanggung jawab, wewenang dan hubungan setiap jabatan dalam struktur organisasi 

PPM dalam manual mutu ini dijelaskan melalui penjabaran proses-proses yang ada dalam 

manual prosedur. Secara lengkap uraian tugas dan tanggung jawab jabatan ini dijabarkan 

dalam suatu dokumen job description yang diterbitkan dan dikendalikan oleh Bagian 

Kepegawaian. Uraian tugas dan tanggung jawab ini dikomunikasikan kepada setiap personil 

yang ditugaskan. 

 

3.3 Sistem Komunikasi 

Sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja STIE Mahardhika Surabaya tanggung 

jawab dan wewenang dari masing-masing pihak telah dinyatakan dengan jelas. Selain itu, 

dalam menjalankan sistem penjaminan mutu di tingkat STIE Mahardhika Surabaya telah 

diangkat Ketua Pusat Penjaminan Mutu yang memiliki tugas dan wewenang mewakili Ketua 

STIE Mahardhika Surabaya untuk menjamin mutu sehari-hari. Komunikasi antara Ketua 

STIE Mahardhika dan ketua PPM dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan. Komunikasi dengan stakeholders dilakukan melalui papan pengumuman, chat 

messenger (WA), surat, dialog, e-mail dan website. 

Manajemen puncak memastikan bahwa telah terlaksana proses komunikasi secara 

BIDANG 

PENGENDALI 

DOKUMEN 
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vertikal maupun horisontal di antara berbagai unit kerja dan program studi untuk 

menyebarluaskan informasi mengenai efektivitas sistem manajemen mutu. Kebijakan mutu, 

persyaratan-persyaratan, sasaran mutu, pemenuhan persyaratan dan sasaran 

dikomunikasikan secara efektif. 

Penyebaran informasi hal-hal tersebut dimaksudkan agar kinerja organisasi dapat 

meningkat melalui umpan balik dari setiap orang dalam organisasi. Komunikasi internal 

STIE Mahardhika dilaksanakan melalui: 

1) Papan pengumuman: Papan pengumuman digunakan sebagai sarana komunikasi internal 

maupun eksternal. 

2) Rapat pimpinan, Rapat pimpinan diadakan minimal sekali dalam 1 (satu) minggu, 

dipimpin oleh ketua, presiden atau yang mewakili, dihadari oleh seluruh wakil ketua, 

kaprodi, ketua unit dan para manajer. 

3) Rapat koordinasi dosen, yang dilaksanakan setiap awal atau akhir semester oleh setiap 

jurusan/program studi. Rapat dipimpin oleh ketua jurusan, dihadiri oleh seluruh staf 

pengajar, dosen tetap maupun dosen tidak tetap. Rencana kerja jurusan untuk semester 

mendatang dan evaluasi terhadap semester sebelumnya merupakan agenda rapat tersebut. 

Keputusan-keputusan yang disepakati bersama didokumentasikan dalam suatu risalah 

rapat. 

4) Rapat internal unit kerja, dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja secara berkala. 

Setiap program studi dan setiap divisi secara rutin melaksanakan rapat internal dipimpin 

oleh Ketua/Kaprodi/Kabag untuk membahas rencana kerja maupun evaluasi terhadap 

hasil-hasil yang sudah dicapai. Hal yang dibahas dan hasil rapat didokumentasikan dalam 

suatu risalah rapat. 

5) Memo atau surat menyurat internal, dilaksanakan melalui memo atau surat menurat 

internal antar unit kerja yang dibuat dan disebarkan oleh sekretariat. 

6) WA group, E-mail, e-mail group Program studi dan website, Untuk mulai beralih ke 

sistem paperless. 

 

3.3 Sistem Dokumen dan Audit 
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Sistem dokumentasi dalam penjaminan mutu mengacu pada dokumen-dokumen 

yang telah disusun pada implementasi sistem penjaminan mutu akademik STIE Mahardhika 

Surabaya, landasan kebijakan manajemen mutu. Sistem yang dianut adalah hirarki kerucut 

terbalik yaitu: 

1. Dokumen Induk: 

a. Statuta STIE Mahardhika 

b. Perencanaan Strategis (Renstra) STIE Mahardhika Surabaya 

c. Rencana Operasional (Renop) 

d. Pedoman akademik, 

e. Program Kerja 

2. Dokumen Mutu: 

a. Manual Mutu 

b. Standar Mutu 

c. Manual Prosedur 

d. Formulir 

Untuk menjamin bahwa dokumen tersebar kepada pihak yang diinginkan, maka 

ditetapkan manual prosedur pengendalian dokumen dan rekaman. Sedangkan audit mutu 

dilakukan secara internal dan eksternal berdasarkan dokumen audit mutu. Audit internal 

dilaksanakan dua kali dalam satu tahun (tiap semester) yang dilakukan oleh auditor internal 

yang memiliki kemampuan audit dan ditetapkan atau diatur oleh Pusat Penjaminan Mutu. 

Sedangkan audit mutu eksternal sejak tahun 2015 telah dilakukan oleh lembaga sertifikasi 

ISO 9001:2008 dan kemudian diupgrade ke ISO 9001:2015 serta oleh asesor BAN-PT untuk 

menentukan tingkat akreditasi program studi dan institusi. Prosedur pengusulan, pelaksanaan 

dan perolehan akreditasi harus mengikuti ketentuan dan memenuhi persyaratan BAN-PT 

yang berlaku. 

 

3.4 Struktur Dokumentasi SPMI STIE Mahardhika 

Dokumen yang digunakan untuk proses dalam sistem penjaminan mutu di 

lingkungan STIE Mahardhika Surabaya, terdiri dari: 

1. Manual Mutu (quality manual): Pedoman mutu adalah dokumen yang berisi 
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pernyataan-pernyataan kebijakan STIE Mahardhika. Dokumen ini juga memuat struktur 

organisasi uph, kebijakan mutu, penjelasan tentang mutu, penjelasan tentang sasaran 

mutu, diagram alir proses dan penjelasan masing-masing proses. Pedoman mutu disusun 

oleh wakil manajemen mutu dan disahkan rektor. Dokumen ini digunakan untuk 

kepentingan internal maupun eksternal. Untuk kepentingan internal yaitu memberikan 

pedoman kepada seluruh karyawan, sedangkan untuk kepentingan eksternal yaitu 

sebagai salah satu material promosi, melengkapi brosur atau propektus yang sudah ada. 

2. Manual standard operating procedure (manual prosedur) adalah dokumen yang berisi 

langkah-langkah yang telah ditetapkan untuk melakukan suatu aktivitas dan menjelaskan 

keterkaitan antar unit kerja. Prosedur disusun oleh unit kerja terkait, ditinjau oleh wakil 

manajemen mutu dan disahkan oleh rektor. Dokumen ini hanya diperuntukkan bagi 

kalangan internal, tidak diperkenankan untuk diberikan kepada pihak diluar STIE 

Mahardhika. 

3. Petunjuk kerja atau intruksi kerja: Petunjuk kerja atau instruksi kerja adalah dokumen 

yang berisi langkah langkah kerja suatu kegiatan yang dijabarkan secara rinci untuk 

dilaksanakan oleh satu unit kerja tertentu. Hal-hal yang tertulis adalah yang sangat teknis 

dan spessifik dilakukan oleh unit kerja tersebut. Kebutuhan untuk penyusunannya 

ditetapkan dan dikendalikan oleh masing-masing pimpinan unit kerja dengan 

mempertimbangkan kerumitan dari prosesnya masing-masing. 

4. Rencana mutu jurusan: Rencana mutu jurusan disusun oleh setiap ketua jurusan, 

dokumen ini menjabarkan secara spesifik proses-proses sistem manajemen mutu, 

termasuk proses realisasi program studi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap 

program studi tersebut. 

5. Rekaman (record): Rekaman adalah dokumen yang memberikan bukti tentang 

pelaksanaan suatu pekerjaan. Rekaman yang distandarkan oleh STIE Mahardhika 

dilampirkan pada setiap prosedur. 
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BAB IV STANDAR 

MUTU 

 

4.1. Penyusunan Standar Mutu 

STIE Mahardhika menyatakan komitmennya untuk melaksanakan dan terus menerus 

melakukan peningkatan terhadap sistem manajemen mutu melalui penetapan kebijakan mutu 

dan sasaran mutu. Setiap persyaratan pelanggan dipastikan untuk dipahami demi tercapainya 

kepuasan pelanggan. Kebijakan mutu ini ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi 

institusi. 

Penyusunan standar mutu dilakukan melalui tahapan secara berjenjang, diawali 

dengan membentuk Tim Penyusun Standar mutu melalui SK Ketua STIE Mahardhika. 

Selanjutnya Tim Penyusun Standar Mutu mempersiapkan bahan-bahan penyusunan standar 

mutu, dengan cara diskusi, konsultasi, sharring dengan tenaga ahli, pimpinan perguruan 

tinggi, pimpinan prodi, dan pimpinan unit. Hasil konsultasi, diskusi, dan sharring digunakan 

oleh Tim Penyusun Standar Mutu sebagai bahan menyusun draft standar mutu, kemudian 

draf standar mutu dikonsultasikan dengan pimpinan perguruan tinggi, pimpinan prodi, dan 

pimpinan unit guna mendapat tanggapan dan masukan. Setelah dianggap memadai draft 

standar mutu dikonsultasikan dan dibahas bersama- sama dengan pimpinan dan anggota senat 

perguruan tinggi, saran dan masukan dari senat perguruan tinggi digunakan sebagai 

penyempurnaan draft standar mutu, sampai akhirnya dihasilkan standar mutu yang 

disepakati. 

Cara memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan dilakukan dengan memasukan 

standar mutu ke dalam dokumen perguruan tinggi, yaitu dokumen Rencana Induk 

Pengembangan (RIP), Renstra dan Renop Perguruan Tinggi. Guna mengukur ketercapaian 

pemenuhan standar mutu maka dilakukan Audit Mutu Internal oleh PPM secara periodik 

setiap semester. 

Hasil Audit Mutu Internal disampaikan kepada pimpinan Perguruan Tinggi, 

pimpinan Prodi, dan pimpinan Unit melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Hasil Audit 

Mutu Internal merupakan ukuran pencapaian kinerja unit, sehingga dapat digunakan oleh 

pimpinan perguruan tinggi untuk mengambil kebijakan dan strategi baru guna meningkatkan 

kinerja. Jika standar mutu telah tercapai maka perlu upaya peningkatan standar mutu. Proses 

peningkatan standar mutu dilakukan seperti halnya proses penyusunan standar penjaminan 

mutu. 
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4.2. Standar Mutu 

Standar yang diterapkan di STIE Mahardhika meliputi 24 standar nasional Pendidikan 

tinggi (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015), dan standar pendidikan tinggi yang merupakan 

standar tambahan di luar SN Dikti tersebut. Pada dasarnya, PPEPP di STIE Mahardhika 

dilaksanakan untuk menilai pencapaian standar-standar tersebut yang meliputi Tri Dharma 

Perguruan Tinggi yaitu: Pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat 

dan standar administratif non akademis yang meliputi Tata pamong, Sumber daya manusia, 

sarana prasarana, manajerial dan keuangan (pembiayaan). Sedangkan proses Evaluasi 

dilakukan dengan aktivitas audit internal dan audit eksternal dari BAN-PT dan lembaga 

sertifikasi ISO 9001:2015. 

Secara keseluruhan standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIE 

Mahardhika Surabaya terdiri atas 41 standar mutu, yakni 24 yang diadopsi dari SN Dikti 

yaitu: 

1. Standar Identitas (1 Standar)  yang terdiri dari: 

A.01 Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi 

2. Standar Pendidikan (8 Standar) terdiri dari: 

B.01 Standar kompetensi lulusan 

B.02 Standar isi pembelajaran 

B.03 Standar proses pembelajaran 

B.04 Standar penilaian pendidikan pembelajaran 

B.05 Standar dosen dan tenaga kependidikan 

B.06 Standar sarana dan prasarana 

B.07 Standar pengelolaan 

B.08 Standar pembiayaan pembelajaran 

3. Standar Penelitian (8 Standar),  terdiri dari: 

C.01 Standar hasil penelitian 

C.02 Standar isi penelitian 

C.03 Standar proses penelitian 

C.04 Standar penilaian penelitian 

C.05 Standar peneliti 

C.06 Standar sarana dan prasarana penelitian 



 STIE MAHARDHIKA 

SURABAYA 

Mulai Berlaku 

 

Revisi 

 

Kode Dokumen 

: 10 Oktober 2020 

 

: 1 

 

: STIEM-PPM-MM-03 
MANUAL MUTU 

 

  

MANUAL MUTU STIE MAHARDHIKA 2020 23 
 

STIEM 
Kampus Gila Marketing 

C.07 Standar pengelolaan penelitian 

C.08 Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 

4. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (8 Standar), terdiri dari: 

D.01 Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat 

D.02 Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat 

D.03 Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat 

D.04 Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat 

D.05 Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat 

D.06 Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat 

D.07 Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dan 

D.08 Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat  

5. Standar Tambahan (16 Standar), terdiri dari : 

E.01 Standar Tata Pamong dan Tata Kelola  

E.02 Standar Kemahasiswaan 

E.03 Standar E-learning (SIAKAD) 

E.04 Standar Program Kewirausahaan Mahasiswa 

E.05 Standar Magang 

E.06 Standar Kampus Merdeka  

E.07 Standar Sekolah Lanjut Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan 

E.08 Standar Pengajuan Kepangkatan 

E.09 Standar Kerjasama  

E.10 Standar Pelacakan Alumni dan Umpan Balik 

E.11 Standar Perpustakaan  

E.12 Standar UKM  

E.13 Standar Pengajuan Cuti 

E.14 Standar Tugas Akhir 

E.15 Standar Yudisium dan Wisuda 

E.16 Standar Pengambilan Ijazah 

E.17 Standar Maintenance Gedung 

E.18 Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

E.19 Standar Learning Management System 

 

4.3.  Sasaran Mutu 

Sasaran mutu pertama kali ditetapkan pada saat institusi dalam bentuk yang terukur 

dan selaras dengan kebijakan mutu. Pencapaian sasaran mutu menjadi cermin bagi 

pencapaian kebijakan mutu, oleh karena itu setiap unit kerja menyusun perencanaan sistem 
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manajemen mutu berupa strategi pencapaian sasaran mutu. Perencanaan sistem manajemen 

mutu berupa strategi pencapaian sasaran mutu. Perencanaan sistem manajemen mutu yang 

disusun meliputi sasaran mutu, frekuensi monitoring, strategi pencapaian, dokumen dan 

resiko. Setiap unit kerja juga melakukan pengukuran terhadap pencapaian sasaran mutu itu 

secara periodik sesuai dengan strategi yang ditetapkan. 

Sasaran mutu STIE Mahardhika Surabaya mengacu pada sasaran mutu yang telah 

ditetapkan diantaranya adalah : 

No. Indikator Target 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 

 Implementasi Sistem Penjaminan Mutu 

1 Pencapaian kepatuhan 

terhadap setiap audit internal 

mutu (%) 

 

97 

 

98 

 

99 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Peningkatan Mutu dan Daya Saing Program Studi 

Dosen tamu dalam negeri dan 

luar negeri yang diundang ke 

STIE Mahardhika (Orang) 

 

2 

 

3 

 

4 

 

4 

 

5 

Jumlah pelaksanaan seminar 

regional (orang) 

2 2 3 3 3 

Jumlah pelaksanaan seminar 

nasional (orang) 

1 1 1 1 1 

Persentase lulusan S-1 dengan 

lama studi < 4 (tahun) 

75% 75% 80% 80% 85% 

Persentase lulusan S-2 dengan 

lama studi < 2 (tahun) 

80% 85% 90% 90% 95% 

Persentase lulusan S-1 dengan 

indeks prestasi kumulatif 

(IPK) > 3.00 

 

85% 

 

85% 

 

85% 

 

90% 

 

95% 

Persentase lulusan S-2 dengan 

indeks prestasi kumulatif 

(IPK) > 3.50 

 

90% 

 

90% 

 

95% 

 

95% 

 

95% 

Skor minimal TOEFL 450 500 500 550 550 
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Jumlah dosen yang mengikuti 

workshop atau seminar 

nasional (%) 

 

18 

 

19 

 

20 

 

25 

 

30 

Jumlah dosen yang mengikuti 

workshop atau seminar 

internasional (%) 

 

10 

 

12 

 

12 

 

12 

 

15 

 

3 

Standarisasi Akreditasi Program Studi S1, dan S2 

Jumlah PROGRAM STUDI 

S1 terakreditasi A 

1 2 2 2 2 

 Jumlah PROGRAM STUDI 

S1 terakreditasi B 

0 0 0 0 0 

Jumlah PROGRAM STUDI 

S2 terakreditasi B 

1 1 1 1 1 
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BAB V 

TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 

5.1 Komitmen Manajemen 

Untuk menjamin mutu pelayanan pendidikan dalam menyediakan sumber daya 

manusia di bidang ekonomi, maka Ketua STIE Mahardhika Surabaya berkomitmen penuh 

untuk menjalankan Sistem Penjaminan Mutu secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan 

dengan jalan : 

1. Mengangkat Ketua Pusat Penjaminan Mutu (PPM) 

2. Membudayakan sistem mutu di lingkungan STIE Mahardhika sehari-hari dengan 

melakukan sosialisasi kepada civitas akademika dan pelanggan STIE Mahardhika 

3. Berkoordinasi secara rutin dengan PPM dalam implementasi sistem penjaminan mutu. 

4. Menyiapkan segala sumber daya yang diperlukan untuk mendukung implementasi 

sistem penjaminan mutu 

5. Melakukan audit internal terhadap implementasi sistem penjaminan mutu di STIE 

Mahardhika. 

6. Menindaklanjuti secara serius hasil temuan Audit Internal Mutu (AIM) yang dilakukan 

oleh PPM STIE Mahardhika. 

7. Memastikan bahwa seluruh karyawan STIE Mahardhika memahami arti kebijakan mutu 

dan peran mereka dalam pekerjaan sehari-hari terhadap pencapaian sasaran mutu unit 

kerjanya. 

8. Menyusun dan meninjau secara berkala kebijakan mutu dan sasaran mutu 

9. Merencanakan penyempurnaan bertahap terhadap prosedur sistem mutu. Apabila timbul 

revisi yang signifikan dari hasil tinjauan tersebut maka seluruh dokumen sistem mutu 

dapat diterbitkan kembali dengan status revisi. 

10. Memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan sistem 

manajemen mutu yang telah ditetapkan. 

11. Menekan kepada seluruh karyawan untuk memenuhi persyaratan pelanggan serta 

undang-undang dan peraturan yang berlaku. 

12. Mengevaluasi umpan balik dari mahasiswa, orang tua/institusi lain yang membiayai 

mahasiswa maupun pengguna lulusan. 

13. Mengukur kinerja institusi melalui pencapaian sasaran mutu. 
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5.2 Penetapan dan Persyaratan Pelanggan 

Persyaratan pelanggan disesuaikan dengan mandat dari Institusi Perguruan Tinggi, 

kompetensi lulusan, dan standar mutu. Ketua STIE Mahardhika menetapkan empat 

komponen pelanggan, yaitu mahasiswa, orang tua / wali mahasiswa, pengguna lulusan 

(perusahaan / instansi) dan atasan STIE Mahardhika Surabaya. Adapun persyaratan 

pelanggan adalah sebagai berikut: 

1. Calon Mahasiswa, merupakan calon peserta didik S2, yang penerimaannya mengacu 

pada buku pedoman akademik program pascasarjana atau asosiasi profesi terkait. 

2. Mahasiswa, merupakan peserta didik yang penerimaannya mengacu pada persyaratan 

penerimaan mahasiswa STIE Mhardhika Surabaya. Persyaratan pelanggan mahasiswa 

meliputi kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh masing- masing jurusan yang ada di 

STIE Mhardhika Surabaya. 

3. Orang tua / wali mahasiswa, adalah mereka yang oleh mahasiswa dinyatakan sebagai 

orang tua atau walinya. 

4. Pengguna lulusan (perusahaan / instansi), merupakan pihak pemberi kerja lulusan 

STIE Mhardhika Surabaya yang seleksi penerimaan tenaga kerjanya dilakukan melalui 

proses dan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh pengguna lulusan. 

5. Atasan STIE Mahardhika Surabaya, adalah pemilik (owner), yayasan, pimpinan 

BPH, pimpinan STIE Mahardhika Surabaya yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua. 

6. Masyarakat, adalah individu atau kelompok masyarakat, institusi swasta / pemerintah 

yang terlibat dan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat. 

 

5.3 Pihak yang berkepentingan 

Dalam usahanya untuk terus mengembangkan kualitas dan keberadaan institusi, STIE 

Mahardhika menerapkan ISO 9001:2008 yang selanjutnya telah diupgrade ke dalam versi ISO 

9001:2015. Sebagai hal yang penting untuk selalu mampu memberikan pelayanan yang 

terbaik untuk karyawannya, STIE Mahardhika terlebih dulu memastikan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan STIE Mahardhika berikut harapan-harapan yang disediakan. 

Adapun menurut ISO 9001:2015, interest parties institusi pendidikan tinggi pada 

umumnya dipaparkan dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 5.1. Harapan Pemangku Kepentingan 

 

No. 

Pihak Pemangku 

Kepentingan 

(Interested Parties) 

 

EXPECTATION/HARAPAN 

 

 

 

1 

 

 

Mahasiswa/Ortu 

Mahasiswa 

1. Kualitas Pendidikan 

2. Lulus tepat waktu 

3. Lulus dengan nilai baik 

4. Kecepatan mendapat kerja 

5. Kemudahan dalam pembelajaran daring (online) 

6. Kemudahan mendapatkan informasi tentang 

proses pembelajaran 

 

 

 

2 

 

 

 

Dosen 

1. Kesejahteraan 

2. Gaji 

3. Sarana dan prasarana 

4. Kesempatan menjalankan kewajiban Tri dharma 

perguruan Tinggi 

5. Kenaikan Jabatan Fungsional 

6. Kemudahan dalam pembelajaran daring (online) 

7. Dukungan untuk mengembangkan diri/keahlian 

 

3 

 

Yayasan/Pemilik 

1. Pendapatan 

2. Kecukupan Pendanaan 

3. Sustainability 

 

 

 

4 

 

 

 

Karyawan 

1. Memiliki peluang dalam berkarir 

2. Mendapatkan kesejahteraan 

3. Kenyamanan dalam bekerja 

4. Mendapatkan jaminan keamanan dalam bekerja. 

5. Kejelasan dalam jenjang karir dan job 

description 

 

5 

 

Pemerintah 

1. Terpenuhinya standar nasional Dikti 

2. Penyajian laporan yang akurat 

3. Berjalan sesuai aturan 

4. Akreditasi 
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6 

Perusahaan/pengguna 

lulusan 

1. Menghasilkan lulusan yang   sesuai dengan 

kebutuhan dunia kerja 

2. Kesesuaian mutu lulusan 

  3. Lulusan bisa mengaplikasikan ilmu 

 

7 

 

Masyarakat 

1. Mampu memberikan kontribusi nyata dalam 

Perekonomian 

2. CSR 

3. Penciptaan lapangan kerja 

 

8 

 

Mitra/Pesaing 

1. Kerjasama yang saling menguntungkan 

2. Pelaksanaan program Kampus Merdeka Belajar 

3. Benchmarking 

 

9 

 

Asosiasi (Profesi) 

1. Menjalin kerjasama yang saling 

menguntungkan secara berkesinambungan 

Sumber: Data internal STIE Mahardhika (Updated 2020) 

Dari Sembilan pihak yang berkepentingan tersebut, tentunya selalu terjadi perubahan, 

baik penambahan maupun pengurangan, atau bahkan pihak-pihak yang berkepentingan adalah 

tetap, tetapi dalam harapan atau ekspektasi mereka bisa saja berbeda, terutama ketika ada 

kebijakan pemerintah yang baru seperti Kampus Merdeka, Magang dan lain-lain. 

 

5.4 Kepuasan Pelanggan 

STIE Mahardhika Surabaya berkomitmen penuh untuk fokus kepada pelanggan 

dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan (customer satisfaction). STIE Mahardhika 

Surabaya 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 STIE 

Mahardhika Surabaya yaitu memberikan pelayanan pendidikan kepada pelanggan utama 

yaitu mahasiswa secara maksimal dengan moto “Anda Sukses Kami Bangga”. 

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. 

2. Mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu memperoleh beasiswa. 

3. Menyediakan sarana dan prasarana proses belajar mengajar sesuai dengan              standar 
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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. 

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 STIE Mahardhika Surabaya 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 pada masing-masing program studi. Dialog bertujuan 

mendapatkan masukan sebagai bahan untuk meningkatkan kepuasan pelayanan kepada 

orang tua / wali. 

Untuk memenuhi kepuasan pengguna lulusan (perusahaan / instansi), STIE 

Mahardhika Surabaya melakukan pembaruan kurikulum dan silabus secara terus menerus 

yang berbasis kompetensi sehingga pengguna lulusan bisa memperoleh lulusan STIE 

Mahardhika Surabaya yang memiliki keahlian dan kualifikasi sesuai dengan yang 

dibutuhkan. Evaluasi kepuasan pengguna lulusan dilakukan dengan melakukan tracer study 

yang dilakukan oleh setiap program studi setiap tahun. Untuk memenuhi kepuasan atasan, 

dilakukan perbaikan dan perluasan sistem penjaminan mutu, manual prosedur, dan efektivitas 

pengelolaan lembaga secara berkelanjutan. Evaluasi kepuasan pimpinan STIE Mahardhika 

Surabaya dilakukan dengan melaksanakan audit internal dan rapat koordinasi 

menindaklanjuti hasil temuan audit internal. 
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BAB VI 

PENGELOLAAN SUMBER DAYA 

 

6.1 Penyediaan Sumber Daya 

STIE Mahardhika Surabaya harus mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, 

ketersediaan sumberdaya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pemenuhan 

persyaratan pelanggan. Program Studi harus melakukan : 

a. Penetapan input untuk mendeteksi kebutuhan sumber daya. 

b. Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya untuk jangka pendek, menengah dan 

jangka panjang 

c. Melakukan tindak lanjut verifikasi serta penilaian tugas 

d. Penyediaan sumber daya secara efektif dan efisien (dosen, tenaga kependidikan dan 

mahasiswa) guna memelihara dan meningkatkan efektifitas standar mutu manajemen 

(SMM) serta menjamin bahwa kepuasan pelanggan terpenuhi. STIE Mahardhika 

Surabaya menjamin bahwa sumberdaya yang dibutuhkan untuk proses bisnis dalam 

penyediaan jasa layanan pendidikan di bidang ekonomi bisa tersedia sesuai kebutuhan. 

Sehingga, pelaksanaan sistem penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik serta visi dan 

misi dapat tercapai dan pada akhirnya kepuasan pelanggan dapat terpenuhi. 

 

6.2 Sumber Daya Manusia 

STIE Mahardhika Surabaya harus mengidentifikasi seluruh jenis sumber daya yang 

dibutuhkan untuk ketentuan layanan dan memastikan ketersediaannya untuk kinerja sistem 

manajemen mutu yang efektif. STIE Mahardhika Surabaya 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, STIE 

Mahardhika Surabaya juga memiliki tolok ukur (Indikator Kinerja/Key Performance 

Indicator) untuk dosen, staf structural dan tenaga kependidikan. Proses rekruitmen 

dilakukan melalui dua tahap, ditingkat STIE dan Program Studi. Di tingkat STIE mengacu 

pada peraturan STIE sedangkan di tingkat Program Studi mengacu pada dokumen manual 

Prosedur Rekruitmen karyawan. 

Pengelolaan sumber daya manusia juga meliputi analisis jabatan untuk 
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menentukan kompetensi dan persyaratan pimpinan STIE dan Program Studi. Persyaratan 

untuk jabatan Ketua STIE Mahardhika Surabaya mengacu kepada Peraturan Senat STIE 

Mahardhika Surabaya No. 351/PER/2010 tentang Tata Cara Penjaringan, pertimbangan 

dan Pengangkatan Ketua di STIE Mahardhika Surabaya. Sedangkan untuk jabatan Ketua dan 

Sekretaris Program Studi mengacu kepada Keputusan Senat STIE Mahardhika No. 

204/SK/2007 tentang Tata Cara Pertimbangan dan Pengangkatan Calon Ketua dan 

Sekretaris Program Studi / Jurusan di Lingkungan STIE Mahardhika Surabaya. 

 

6.3 Sarana Prasarana dan Lingkungan Kerja 

STIE Mahardhika Surabaya memiliki standar mutu sarana dan prasarana kegiatan 

akademik meliputi kondisi ruangan (in door atau out door), alat bantu mengajar, peralatan 

kelas dan laboratorium, pustaka dan akses sistem informasi. STIE Mahardhika Surabaya 

harus 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 

keamanan fisik, transportasi, toko buku, kafetaria, parkir dan lain-lain. Sarana prasarana dan 

barang milik STIE Mahardhika harus dikelola sesuai aturan yang berlaku. 

Dalam hal sistem informasi, STIE Mahardhika Surabaya telah memiliki sistem 

informasi akademik (SIA) sesuai kebutuhan dan terintegrasi dengan sistem informasi STIE. 

SIA tersebut telah disosialisasikan kepada civitas akademika. SIA STIE Mahardhika Surabaya 

dapat diakses melalui jaringan internet oleh semua pemangku kepentingan. STIE Mahardhika 

Surabaya memonitor keluhan (complaint) terkait dengan SIA. Dalam rangka keberlanjutan 

penggunaan SIA diperlukan updating data, perawatan sistem updating content website setiap 

kali diperlukan, STIE Mahardhika Surabaya telah mempunyai operator khusus dan telah ada 

back up data setiap semester serta ketersediaan anti virus guna pengamanan dan penyimpan 

data. 

 

6.4 Suasana Akademik 

Penyediaan layanan pendidikan termasuk menciptakan dan memelihara suasana 

yang kondusif untuk lingkungan belajar dalam memenuhi persyaratan pelanggan. STIE 

Mahardhika Surabaya menyediakan bukti bahwa lingkungan kerja dan suasana kampus 

dievaluasi secara periodik. Hasil evaluasi ini harus dijadikan materi dalam tinjauan 

manajemen dan menjadi bagian penting dalam peningkatan berkesinambungan. 
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BAB VII 

REALISASI LAYANAN PENDIDIKAN 

 

7.1 Perencanaan Program Layanan Pendidikan 

Berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, STIE Mahardhika Surabaya 

melaksanakan perencanaan program layanan serta pengembangan layanan berupa 

pendidikan / pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan / 

pengajaran adalah perencanaan dan pengembangan kurikulum serta pengembangan proses 

belajar mengajar. Penelitian dan pengabdian masyarakat meliputi payung dan road map, 

penilaian, tindak lanjut, pelibatan mahasiswa, kesempatan dana serta diseminasi hasil 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun ruang lingkup layanan pendidikan 

STIE Mahardhika Surabaya meliputi S1 dan S2, pelatihan, konsultasi dan studi banding. 

Perencanaan pendidikan yang dimaksud termasuk desain, pengembangan metode 

pembelajaran, pembukaan dan penutupan Program Studi. 

Perencanaan program layanan yang dilakukan STIE Mahardhika Surabaya secara 

umum telah tercantum dalam Rencana Strategis STIE Mahardhika Surabaya disesuaikan 

dengan sasaran mutu serta perencanaan spesifikasi produk (dokumen kurikulum), dan 

prosedur serta ketentuan dalam proses layanan (Manual Prosedur terkait). 

 

7.1.1 Pendidikan / Pengajaran 

STIE Mahardhika Surabaya beserta jurusan yang ada di bawahnya telah 

merencanakan pengembangan pendidikan / pengajaran, tinjauan dan pemutakhiran rencana 

studi dan kurikulum, penilaian dan tindak lanjut pengajaran, kegiatan layanan pendukung, 

alokasi sumber daya, kriteria evaluasi, dan prosedur peningkatan mutu.  Keseluruhan hal 

tersebut terwujud dalam bentuk sinergisitas antara kurikulum Program Studi S-1 dan S-2 

dengan kriteria kebutuhan para pelanggan. 

Pemantauan kriteria kurikulum program studi S-1 dan S-2 juga dilakukan dengan 

mengintegrasikan kurikulum tersebut dalam bentuk suatu kesatuan yang runtut (continuous 

improvement) agar terhindar dari pengulangan kurikulum / kurikulum yang tumpang tindih. 

Dengan demikian penetapan proses dan pemantauan pendidikan / pengajaran diharapkan 

mampu mencapai kompetensi lulusan dan learning outcomes sesuai profil yang ditetapkan. 

Proses realisasi pendidikan harus meningkatkan kompetensi pada diri mahasiswa 

sehingga mengarah pada spesifikasi kompetensi lulusan yang dijanjikan pada aktivitas 

pendidikan. Proses Belajar Mengajar (PBM) yang harus terkontrol meliputi assessment 
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kebutuhan; desain, pengembangan dan pengkomunikasian prosedur dan instruksi; dan 

pengukuran outcomes yaitu kualitas lulusan (IPK, masa studi, dan waktu tunggu untuk 

bekerja). Proses-proses utama belajar mengajar harus dikendalikan dimana metode 

pengendalian merupakan bagian tinjauan manajemen. Dalam rangka 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. Sedangkan penilaian atas proses dilakukan dengan 

cara mengevaluasi kepuasan pelanggan terhadap proses pembelajaran. Evaluasi tersebut 

dilaksanakan pada setiap akhir semester. Hasil evaluasi tersebut nantinya dijadikan dasar 

penetapan kebijakan peningkatan mutu secara berkesinambungan. 

 

7.1.2 Proses Terkait Mahasiswa 

STIE Mahardhika Surabaya secara umum memberikan layanan yang prima kepada 

pelanggan utama yaitu mahasiswa. Program Studi melalui jurusan masing-masing telah 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa STIE Mahardhika Surabaya untuk belajar 

IPTEK, seperti laboratorium computer dan belajar mempraktekkan penerapannya untuk 

mencapai learning outcomes dan kompetensi yang telah ditetapkan. Proses belajar mengajar 

sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilakukan di dalam / luar kelas / 

laboratorium, di dalam/luar kelas/laboratorium, di dalam/luar kampus STIE Mahardhika 

Surabaya, diharapkan minimal memenuhi hal-hal sebagai berikut. 

1. Fasilitas aman, sehat, bersih, berfungsi baik dan ada petugas yang bertanggungjawab 

memeliharanya 

2. Prosedur komunikasi dua arah antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan STIE 

yang responsif. 

3. Personel STIE Maharadhika memperlakukan semua orang dengan penuh hormat. 

Kegiatan-kegiatan layanan dilaksanakan oleh dosen atau tenaga kependidikan yang 

sesuai dengan kualifikasinya. 

Secara umum, persyaratan kualifikasi untuk input mahasiswa sebagai pelanggan 

utama yang akan dilayani adalah : 

a. Mahasiswa sudah lulus satuan pendidikan. Lulus ujian nasional SMA/MA/SMK untuk 

input mahasiswa S1, lulus pendidikan S1 untuk input mahasiswa S2. 

b. Mahasiswa sudah lulus ujian masuk Perguruan Tinggi. Untuk S1 dan S2 jalur        masuk 
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melalui test TPA yang ditentukan STIE Mahardhika. 

c. Mahasiswa memiliki kesehatan yang memadai untuk menunjang keberhasilan studi. 

Secara rinci, persyaratan input mahasiswa dapat dilihat dalam penjelasan pedoman 

akademik STIE Mahardhika Surabaya. STIE Mahardhika Surabaya akan memberikan 

layanan pendidikan, administrasi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat apabila 

pelanggan dalam hal ini mahasiswa memenuhi persyaratan, yaitu : mahasiswa itu benar- 

benar masih aktif menjadi mahasiswa STIE Mahardhika Surabaya yang dibuktikan dengan 

bukti pembayaran SPP, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), mempunyai Nomor Induk 

Mahasiswa (NIM); terdaftar dalam semester tertentu yang dibuktikan dengan Kartu Rencana 

Studi (KRS), dsb. 

 

7.1.3 Tinjauan Persyaratan Terkait Proses Belajar Mengajar (PBM) 

STIE Mahardhika Surabaya harus meninjau persyaratan terkait layanan proses 

belajar mengajar untuk memastikan bahwa : 

1. Persyaratan mutu penyelenggaraan proses belajar mengajar telah ditetapkan. Adapun 

persyaratan yang ditetapkan untuk proses belajar mengajar adalah adanya dosen, jumlah 

mahasiswa yang memadai, jadwal perkuliahan, serta sarana prasarana yang mendukung 

proses belajar mengajar. 

2. Memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

Selama ini, STIE Mahardhika Surabaya telah memiliki kemampuan untuk memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan untuk berjalannya proses belajar mengajar. 

3. Apabila persyaratan pendidikan diubah, STIE Mahardhika Surabaya harus memastikan 

bahwa dokumen yang relevan telah diamandemen dan semua pihak yang terkait telah 

mengetahui perubahan persyaratan. 

4. Dokumen manual prosedur untuk proses belajar mengajar disusun dan harus 

mengantisipasi bila ada perubahan persyaratan proses belajar mengajar. Rekaman 

tinjauan persyaratan proses belajar mengajar tersebut telah disimpan dan dipelihara. 

 

7.1.4 Komunikasi Mahasiswa 

STIE Mahardhika Surabaya menentukan dan menerapkan pengaturan yang efektif 

dalam berkomunikasi dengan mahasiswa yang terkait dengan: Informasi proses belajar 

mengajar, kurikulum, serta umpan balik dan keluhan mahasiswa. Proses komunikasi dan 

pemberian informasi, dilakukan melalui beberapa media (Edmodo, E-learning), media cetak 

(papan pengumuman), media digital, maupun social media (Instagram). 
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Sedangkan untuk proses umpan balik, STIE Mahardhika Surabaya harus menentukan 

dan menerapkan sistem pengaturan yang efektif dalam berkomunikasi dengan mahasiswa dan 

pengguna lainnya, misalnya terkait dengan: Informasi program pendidikan, rencana 

pengajaran termasuk kurikulum, serta umpan balik PBM dan termasuk keluhan mahasiswa. 

Komunikasi yang baik harus dijalin dengan pemberi dana hibah atau pengguna 

(stakeholders) kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Umpan balik dari mahasiswa dan dosen diperoleh dari pengisian survey kepuasan 

yang ada di sistem SIAKAD (SIAM untuk mahasiswa dan SIMA untuk dosen) yang diisi 

setiap akhir semester. 

 

7.1.5 Perencanaan Kurikulum 

STIE Mahardhika Surabaya harus mempertimbangkan pengembangan Program 

Studi dan kurikulum untuk kepentingan pelayanan pada mahasiswa. Oleh karena itu, desain 

dan pengembangan kurikulum dilaksanakan di tingkat jurusan masing-masing agar tahapan 

desain dan pengembangan kompetensi sesuai dengan yang dinginkan dan diharapkan oleh 

pengguna lulusan masing-masing jurusan. Penyusunan kurikulum dievaluasi minimal setiap 

empat tahun sekali dengan selalu mengutamakan kepentingan mahasiswa baik pada saat 

proses belajar mengajar maupun pada saat lulus dan bekerja. 

Walaupun tanggung jawab dan kewenangan pengembangan kurikulum berada di 

tangan jurusan masing-masing, proses pengendalian rancangan kurikulum harus disesuaikan 

dengan ukuran keefektifan suatu metode proses belajar mengajar yang akan diterapkan serta 

keahlian dan kompetensi yang sesuai. 

Prosedur perancangan, verifikasi dan validasi yang berlaku harus memastikan bahwa 

materi pendidikan harus sesuai dengan persyaratan kurikulum yang baik. Analisis kebutuhan 

harus mencakup keefektifan sistem pendidikan dan kinerja organisasi untuk mencapai 

kompetensi lulusan dan learning outcomes mahasiswa. Hal ini digunakan untuk menentukan 

bahwa proses belajar mengajar dapat membantu mahasiswa menjadi kompeten. Sehingga 

pada tahun akademik 2019/2020 dicanangkan program magang untuk mahasiswa semester 

VI. 

 

7.1.6 Masukan Desain dan Pengembangan 

Unit Kerja Pelaksana Akademik (UKPA) harus mengidentifikasi dan 

mendokumentasikan masukan untuk rancangan kurikulum baik yang berasal dari dosen, 

mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan dalam mendesain kurikulum beserta 
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pengembangannya lewat forum-forum pertemuan yang berupa reuni, lokakarya, dan 

pertemuan khusus, maupun melalui penelitian terhadap alumni dan pengguna (Tracer 

Study). 

 

7.1.7 Output Desain dan Pengembangan 

Walaupun desain dan perencanaan kurikulum diserahkan ke jurusan masing- masing, 

output desain dan pengembangan yang dihasilkan harus mencakup keahlian dan 

pengetahuan yang dipersyaratkan pengguna lulusan. Hal ini diwujudkan dalam bentuk 

menguasai mata kuliah yang diberikan dan lulus ujian sebagai alat pemantauan dan 

pengukuran, serta pengembangan strategi proses belajar mengajar dan evaluasi kinerja 

organisasi. 

 

7.1.8 Tinjauan Desain dan Pengembangan 

Pada setiap tahapan evaluasi, pengembangan kurikulum yang telah didesain harus 

diidentifikasikan hasil rancangannya, apakah telah sesuai dengan persyaratan atau standar 

yang diacu (misalnya, profil lulusan, kompetensi lulusan). 

 

7.1.9 Verifikasi Desain dan Pengembangan 

Verifikasi desain dan pengembangan kurikulum harus dilakukan dalam beberapa 

tahap sesuai dengan spesifikasi masukan rancangan serta prosedur yang telah ditetapkan. 

Kegiatan verifikasi desain dan pengembangan ini sebaiknya dilakukan secara internal oleh 

para pakar. Untuk menghindari subjektifitas, maka sebaiknya dipilih pakar independen 

yang tidak berpartisipasi dalam tinjauan rancangan. Semua rekaman output verifikasi dan 

setiap tindakan pendukung pengembangan yang diperlukan harus disimpan dan dipelihara. 

 

7.1.10 Validasi Desain dan Pengembangan 

Validasi ini dilaksanakan dengan pengesahan oleh pimpinan unit kerja agar 

karakteristik layanan pendidikan yang direncanakan dalam rancangan kegiatan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dipastikan penerapannya. Validasi 

dilakukan pada tahap akhir suatu perencanaan. Beberapa bentuk metode validasi antara lain 

adalah berupa akreditasi dan sertifikasi oleh berbagai pihak di dalam dan luar unit kerja. Oleh 

karena itu, rekaman adanya tindakan dan keluaran validasi harus disimpan dan dipelihara. 
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7.1.11 Pengendalian Perubahan Desain dan Kurikulum 

Kebutuhan di masa yang akan datang dan kebutuhan dunia kerja dijadikan arahan 

tinjauan perubahan dan silabus yang ditinjau secara periodik yakni minimal empat tahun 

sekali. Pengendalian perubahan desain dan kurikulum diidentifikasi, didokumentasikan, 

disahkan dan dikomunikasikan /disosialisasikan kepada semua pihak yang terkait. Setiap 

perubahan harus mencakup keseluruhan kegiatan terkait dan rekaman harus disimpan dan 

dipelihara. 

 

7.1.12 Pengendalian Layanan Pendidikan 

Proses pengendalian penyediaan kurikulum pendidikan diatur sepenuhnya oleh 

jurusan masing sebagaimana yang tertera dalam pengadaan kurikulum. Sedangkan STIE 

Mahardhika Surabaya sebagai penyelenggara pendidikan dan layanan pendukungnya yang 

membawahi jurusan telah menyediakan pengendalian penyediaan jasa dan layanan lainnya 

serta penyediaan informasi layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi, metode prosedur/instruksi 

yang diperlukan, fasililtas yang diberikan, kegiatan pemantauan dan evaluasi pengukuran 

keberhasilan, yudisium/wisuda atau proses penyerahan jasa layanan  lainnya. 

 

7.1.13 Validasi Proses 

Setiap proses layanan pendidikan di lingkungan STIE Mahardhika Surabaya 

senantiasa direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dan dikontrol tindakan perbaikan 

keberhasilannya. STIE Mahardhika Surabaya melakukan validasi setelah ada klarifikasi 

penyediaan layanan oleh unit terkait. Pengaturan penyediaan layanan pendidikan dijelaskan 

secara rinci dalam dokumen Pedoman akademik STIE Mahardhika Surabaya. 

 

7.1.14 Identifikasi dan Ketertelusuran 

STIE Mahardhika Surabaya harus mengendalikan, merekam hasil identifikasi status 

dan menelusuri ketentuan layanan pendidikan. Hal ini dilakukan untuk menjamin kesesuaian 

jasa layanan yang dihasilkan. Ketidaksesuaian dan ketidakpatuhan direkam dan dilaporkan 

kepada atasan atau pimpinan. Untuk memudahkan identifikasi dan ketelusuran, STIE 

Mahardhika Surabaya telah melakukan Sistem Penjaminan Mutu yang umumnya memiliki 

koding untuk dokumen sehingga memudahkan untuk identifikasi dan ketertelusuran 

informasi yang relevan. 

Dokumen disusun dan diurutkan mulai dari dokumen program studi (visi misi, 

rencana strategis, program kerja Ketua dan pedoman pendidikan): dokumen mutu (manual 
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mutu, standar mutu, manual prosedur dan instruksi kerja) serta dokumen pendukung lainnya. 

 

7.2 Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

STIE Mahardhika Surabaya secara konsisten mendorong civitas akademika untuk 

melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Realisasi penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat di harapkan mampu meningkatkan kompetensi civitas 

akademika dalam menghasilkan output berupa publikasi ilmiah, buku ajar, HaKI, paket 

teknologi atau inovasi-inovasi yang digunakan masyarakat. 

Proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus dikendalikan, antara lain 

melalui assessment kebutuhan, pengembangan dan pengomunikasian dan prosedur atau 

instruksi, dan pengukuran keluaran akhir yakni kualitas dan kuantitas penelitian dan 

pengabdian masyarakat. 

Disamping itu, STIE Mahardhika Surabaya 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 perbaikan untuk mencapai sasaran yang 

diinginkan. Dalam perencanaan pengembangan tersebut, STIE Mahardhika Surabaya juga 

merencanakan sumber daya yang diperlukan untuk seluruh proses tersebut. Evaluasi 

kepuasan pelanggan terhadap kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

dilakukan oleh setiap unit kerja / pihak terkait. 

 

7.2.1 Penentuan Persyaratan Terkait Layanan LPPM 

Penentuan persyaratan produk STIE Mahardhika Surabaya secara umum diketahui 

dengan cara melihat kebutuhan STIE Mahardhika Surabaya untuk pemenuhan harapan 

masyarakat akademik, profesional dan umum. 

Penentuan persyaratan terkait kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

ditentukan berdasarkan track record, roadmap dan payung penelitian, kepakaran, kebutuhan 

pengembangan Iptek sesuai Minat Konsentrasi, permasalahan di masyarakat, Rencana 

Strategis STIE, pemberidana (Dikti, Pemda, PT sendiri / luar). Persyaratan terkait layanan 

tersebut juga mencakup persyaratan yang ditetapkan oleh STIE Maharadhika atau pemberi 

dana dalam administrasi dan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 
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7.3 Pembelian 

STIE Mahardhika Surabaya telah menyusun dan menetapkan proses dan prosedur 

pembelian maupun pengadaan barang atau jasa. Pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan 

untuk memperoleh barang/jasa oleh STIE Mahardhika yang prosesnya dimulai dari 

perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh 

Barang/Jasa. Dalam setiap pembelian dan pengadaan barang atau jasa, STIE Mahardhika 

Surabaya membentuk Tim Pengadaan Barang yang akan bekerja sesuai dengan 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 harus memenuhi persyaratan peraturan STIE Mahardhika Surabaya 

dan perundang-undangan yang berlaku. 

 

7.3.1 Proses Pengadaan Barang dan Jasa 

Usulan pengadaan sumber daya harus mencakup indentifikasi spesifikasi kebutuhan 

yang tepat, efektif dan akurat, termasuk persyaratan kualifikasi SDM. Peningkatan 

kompetensi SDM, dilakukan dengan pelatihan cara dan atau studi lanjut sesuai spesifikasi 

bidang studi. 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 STIE Mahardhika Surabaya. Proses 

dan tahapan pengadaan dilakukan dengan penunjukan langsung, pemilihan langsung atau 

lelang sesuai Manual Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa. Dokumen pengadaan 

barang/jasa didokumentasikan oleh penanggung jawab kegiatan. 

 

7.3.2 Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 

Dalam setiap pengadaan barang atau jasa di lingkup STIE Mahardhika Surabaya, 

arus informasi antara tim pengadaan barang dan jasa dengan pihak-pihak terkait mengenai 

spesifikasi kebutuhan barang/jasa dan layanan pelatihan/studi lanjut yang dibutuhkan selalu 

dilakukan dengan efektif dan efisien. Arus informasi yang baik tersebut bertujuan 

membangun kesepahaman antar pihak. Sehingga dengan terjadinya arus informasi tersebut, 

pemenuhan kebutuhan unit kerja, memenuhi persyaratan prosedur, kontrak dan kualifikasi 

SDM dapat terjamin. 
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7.3.3 Verifikasi Barang dan Jasa Hasil Pengadaan 

Tim penerima barang/jasa STIE Mahardhika Surabaya adalah bagian pengadaan 

beserta pengguna/user, 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 Project Officer atau bisa diwakilkan ke BPH.. 

Hasil verifikasi disampaikan Pemilik/Yayasan STIE Mahardhika Surabaya dalam 

bentuk laporan yang didokumentasikan oleh Bagian keuangan dan yang terkait. Jika 

terdapat ketidaksesuaian, maka Pemilik/Yayasan bisa meminta perbaikan atau tindakan 

koreksi atau pencegahan. 

 

7.4 Properti Pelanggan 

Barang dan informasi milik pelanggan haruslah tersimpan, terekam, dan atau mudah 

diakses. Pada penyelenggaraan pendidikan di lingkup STIE Mahardhika Surabaya, properti 

milik pelanggan (dalam hal ini adalah mahasiswa) adalah berupa data diri dan akademis 

mahasiswa tersebut. Data tersebut terkumpul saat pendaftaran masuk atau pendaftaran ulang 

dan selama pemberian layanan pendidikan. Apabila terjadi kehilangan properti pelanggan, 

maka harus dilaporkan kepada pelanggan dan program studi bertanggungjawab atas 

kehilangan data tersebut. Untuk itu, demi kemudahan, data harus ada dalam bentuk soft copy 

dan hard copy serta disimpan dalam beberapa back up files. 

 

7.4.1 Preservasi 

STIE Mahardhika Surabaya sebagai unit kerja penyelenggara pendidikan telah 

menciptakan suatu sistem penyimpanan dokumen akademik, produk layanan (misalnya 

sejarah unit kerja, kurikulum) dan materi yang dicetak atau elektronik (misalnya soal ujian 

seleksi, laporan, SK, database, program komputer) secara padu. 

Preservasi dokumen-dokumen tersebut dilakukan dalam bentuk soft copy (file 

maupun hasil ungguhan di website) maupun dalam bentuk hard copy, sedangkan produk 

layanan yang mencakup identifikasi, pengelolaan, pengemasan, perlindungan telah 

terpelihara dengan baik hingga memenuhi persyaratan saat penyerahan. 

 

7.4.2 Pengendalian Alat Pemantauan dan Pengukuran 

Unit kerja STIE Mahardhika Surabaya telah menetapkan instrumen penilaian 

(assessment) yang valid untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja. 

Pemantauan dan pengukuran harus dilakukan dalam rangka menjamin kesesuaian antara 
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program kerja unit kerja dengan Rencana Strategis dan target yang dicapai. Pemantauan dan 

pengukuran dalam bidang pendidikan mencakup semua aspek mulai dari input-proses- output, 

misalnya untuk unit kerja pelaksana akademik adalah dengan melakukan pemantauan dan 

pengukuran kepada mahasiswa dalam rangka menjamin kualitas lulusan sesuai dengan 

kompetensi yang telah ditetapkan. Adapun alat pemantauan dan pengukuran itu berupa 

evaluasi kuliah (kuis, presentasi, tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester), ujian 

sarjana/skripsi Program studii, serta evaluasi lain yang terkait kompetensi mahasiswa. 

Unit kerja STIE Mahardhika Surabaya menetapkan instrumen dan menjamin proses 

untuk memastikan bahwa kuesioner penilaian kinerja atau soal ujian mahasiswa diberikan 

dengan konsisten, aman tanpa kebocoran dan hasilnya valid. Apabila instrumen atau 

perangkat lunak penilaian atau ujian ditemukan tidak valid, program studi atau unit kerja 

melakukan klarifikasi dan merekam tindakan perbaikan ketidak-validan. Semua hasil 

penilaian dan pengukuran kinerja direkam dan dipelihara, baik dalam bentuk hard copy 

ataupun soft copy sesuai ketentuan. 
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BAB VIII 

PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENINGKATAN MUTU 

 

8.1 Panduan umum 

STIE Mahardhika Surabaya menentukan metode yang diperlukan dan digunakan 

untuk merencanakan dan menerapkan proses pemantauan, pengukuran, analisis, dan 

pengembangan untuk memperlihatkan kesesuaian produk, kesesuaian sistem manajemen 

dan melakukan peningkatan berkelanjutan yang efektif. Outcome dari pemantauan dan 

pengukuran digunakan untuk mengidentifikasikan area peningkatan sistem manajemen mutu 

dan proses penyelenggaraan pendidikan. Diharapkan hasil keluaran dari pemantauan dan 

pengukuran berupa kualitas lulusan yang telah memenuhi kompetensi setiap jurusan 

sebagaimana yang telah ditetapkan dijelaskan dalam Buku Pedoman Akademik. 

 

8.2 Pemantauan dan Pengukuran 

8.2.1 Peluang dan Ancaman 

Peluang dan ancaman yang dilakukan melalui audit internal dan eksternal dilakukan 

secara rutin setiap tahun dua kali bersamaan dengan jadwal audit internal. Peluang dan 

ancaman yang tertulis dalam manual mutu merupakan summary dari Risk and opportunity list 

yang diperbarui oleh setiap departemen terkait dan pihak-pihak berkepentingan sesuai 

dengan yang tertulis pada bagian lain di manual mutu ini. 

Adapun risk and opportunity list secara institusional bisa digambarkan sebagai 

berikut: 

Tabel 8.1 Risk & Opportunity List 

No Elemen isu 

internal/ 

eksternal 

Detail Isu Internal/ 

Eksternal 

Keterangan Risk / 

opportunity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kualitas 

Pendidikan 

terkait standar 

pembelajaran, 

kurikulum dan 

tenaga pendidik 

Opportunity 

 

2. Lulus tepat waktu 

terkait dengan proses 

belajar mengajar agar 

tetap mementingkan 

 

Opportunity 
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1 

 

Mahasiswa/ 

Ortu Mahasiswa 

kualitas 

3. Lulus dengan 

nilai baik 

terkait dengan proses 

pencapaian nilai, rata-

rata mahasiswa 

memiliki nilai bagus 

selama kuliah 

 

Opportunity 

4. Kecepatan 

mendapat kerja 

> 90% mahasiswa adalah 

pekerja, sehingga tidak 

kesulitan mendapatkan 

pekerjaan selesai lulus. 

 

Opportunity 

5. Kemudahan 

dalam 

pembelajaran 

daring (online) 

peningkatan kualitas 

infrastruktur daring 

 

Opportunity 

6. Kemudahan 

mendapatkan 

informasi tentang 

proses 

pembelajaran 

> 90% mahasiswa 

adalah pekerja, 

sehingga networking 

lebih mudah 

 

Opportunity 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Dosen 

1. Kesejahteraan tergantung dari 

kebijakan 

yayasan/BPH 

Risk 

2. Gaji tergantung dari kebijakan 

yayasan/BPH 

Risk 

 

3. Sarana dan 

prasarana 

adanya sarpras yang 

memadai untuk 

mendukung dosen dalam 

pelaksanaan tridharma 

 

Opportunity 

4. Kesempatan 

menjalankan 

kewajiban Tri 

dharma perguruan 

adanya reward untuk 

publikasi dan 

pengabdian pada 

masyarakat 

 

Opportunity 
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Tinggi 

5. Kenaikan Jabatan 

Fungsional 

adanya kontak yang 

intensif dengan pihak 

LLDIKTI sehingga 

informasi bisa 

diperoleh dengan cepat 

 

Opportunity 

   6. Kemudahan 

dalam pembelajaran 

daring (online) 

peningkatan kualitas 

infrastruktur daring 

 

Opportunity 

7. Dukungan untuk 

mengembangkan 

diri/keahlian 

ijin dari yayasan untuk 

studi lanjut bagi dosen 

 

Opportunity 

 

 

3 

 

 

Yayasan/ Pemilik 

1. Pendapatan Owner memiliki sumber 

usaha lain. 

Opportunity 

2. Kecukupan 

Pendanaan 

Sedang ada proses 

pembangunan kampus 

STIE Mahardhika. 

Risk 

 

3. Sustainability 

kesesuaian kebijakan 

institusi yang sesuai 

dengan lingkungan 

internal dan eksternal. 

 

Risk 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Karyawan 

1. Memiliki 

peluang dalam 

berkarir 

Perubahan struktur 

organisasi yang cukup 

sering. 

Risk 

2. Mendapatkan 

kesejahteraan 

tergantung 

kebijakan dari 

BPH/Yayasan 

Opportunity 

3. Kenyamanan 

dalam bekerja 

Budaya organisasi 

menunjang 

Opportunity 

4. 

Mendapatkan 

jaminan 

Sarpras untuk 

keselamatan kerja 

memadai 

 

Opportunity 
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keamanan 

dalam bekerja. 

5. Kejelasan 

dalam jenjang 

karir dan job 

description 

karena adanya 

perubahan struktur 

organisasi 

 

Risk 

 

 

5 

 

 

Pemerintah 

1. Terpenuhinya 

standar nasional 

Dikti 

sesuai dengan peraturan 

BAN PT 

Risk 

2. Penyajian 

laporan yang 

akurat 

terkait kelengkapan 

laporan rutin ke DIKTI 

via web aplikasi. 

Risk 

3. Berjalan sesuai 

aturan 

terkait perubahan aturan 

pemerintah 

Risk 

4. Akreditasi terkait perubahan aturan 

pemerintah 

Risk 

 

 

 

6 

 

 

Perusahaan/

 pen

gguna lulusan 

1. Menghasilkan 

lulusan yang sesuai 

dengan kebutuhan 

dunia kerja 

> 90% adanya 

program kampus 

merdeka dari 

pemerintah 

 

Opportunity 

2. Kesesuaian mutu 

lulusan 

Perubahan kurikulum Opportunity 

3. Lulusan bisa 

mengaplikasikan 

ilmu 

Adanya pelatihan 

workshop, kampus 

merdeka dll. 

Opportunity 

 

 

 

7 

 

 

 

Masyarakat 

1. Mampu 

memberikan 

kontribusi nyata 

dalam perekonomian 

Sebagai entrepreneur, 

CSR dan profesi lain di 

masyarakat 

 

Opportunity 

2. CSR Aktivitas rutin untuk 

melakukan CSR dalam 

bentuk charity dll. 

Opportunity 

3. Penciptaan banyaknya lulusan Opportunity 
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lapangan kerja yang memiliki usaha 

sendiri 

 

 

 

8 

 

 

 

Mitra/Pesaing 

1.  Kerjasama 

yang saling 

menguntungkan 

baik sebagai 

supplier atau user 

lulusan 

Opportunity 

2. Pelaksanaan 

program Kampus 

Merdeka Belajar 

Adanya MoU dengan 

Dirjen Pajak 

Opportunity 

3. Benchmarking Adanya hubungan yang 

baik dengan pihak 

kampus lain. 

Opportunity 

 

9 

 

Asosiasi (Profesi) 

1. Menjalin 

kerjasama yang 

saling 

menguntungkan 

secara 

berkesinambungan 

Banyak dosen yang 

menjadi anggota ISEI, 

IAI, dll 

 

Opportunity 

 

Sesuai dengan peluang dan ancaman di atas, maka dalam tabel SWOT STIE 

Mahardhika secara institusional dapat ditunjukkan sebagai berikut: 

 

Tabel 8.2 Tabel SWOT Institusi 

No 

 

Elemen 

isu 

internal/ 

eksternal 

Detail Isu 

Internal/ 

Eksternal 

Keterangan O/ T bobot rating skor S/ W bobot rating skor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Kualitas 

Pendidika

n 

terkait 

standar 

pembelaja

ran, 

kurikulum 

dan tenaga 

pendidik 

     

 

S 

 

 

0.1 

 

 

2 

 

 

0.2 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahasis

wa/Or tu 

Mahasis

wa 

 

 

2. Lulus 

tepat 

waktu 

terkait 

dengan 

proses 

belajar 

mengajar 

agar tetap 

mementin

gkan 

kualitas 

     

 

S 

 

 

0.06 

 

 

2 

 

 

0.12 

 

 

3. Lulus 

dengan 

nilai baik 

terkait 

dengan 

proses 

pencapaia

n nilai, 

rata-rata 

mahasisw

a 

memiliki 

nilai 

bagus 

selama 

kuliah 

     

 

 

S 

 

 

 

0.04 

 

 

 

3 

 

 

 

0.12 

4. Kecepata 

n mendapat 

kerja 

> 90% 

mahasisw

a adalah 

pekerja, 

sehingga 

tidak 

kesulitan 

mendapat

kan 

pekerjaa

n selesai 

     

 

 

S 

 

 

 

0.08 

 

 

 

4 

 

 

 

0.32 
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lulus. 

5. 

Kemudaha

n dalam 

pembelaja

ra n daring 

(online) 

peningka

tan 

kualitas 

infrastru

ktur 

daring 

     

 

S 

 

 

0.07 

 

 

3 

 

 

0.21 

6. Kemuda 

han 

mendapatk

a n 

informasi 

tentang 

proses 

pembelaja

ra 

n 

> 90% 

mahasisw

a adalah 

pekerja, 

sehingga 

networkin

g lebih 

mudah 

     

 

 

S 

 

 

 

0.05 

 

 

 

3 

 

 

 

0.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosen 

1. 

Kesejaht 

eraan 

tergantun

g dari 

kebijakan 

yayasan/BP

H 

     

W 

 

0.07 

 

3 

 

0.21 

 

2. Gaji 

tergantun

g dari 

kebijakan 

yayasan/

BPH 

     

W 

 

0.06 

 

2 

 

0.12 

 

 

3. Sarana 

adanya 

sarpras 

yang 

     

 

S 

 

 

0.04 

 

 

3 

 

 

0.12 
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dan 

prasaran

a 

memadai 

untuk 

mendukun

g dosen 

dalam 

pelaksanaa

n 

tridharma 

4. 

Kesempa 

tan 

menjalank

a n 

kewajiban 

Tri 

dharma 

perguruan 

Tinggi 

adanya 

reward 

untuk 

publikasi 

dan 

pengabdia

n pada 

masyaraka

t 

     

 

S 

 

 

0.04 

 

 

3 

 

 

0.12 

5. 

Kenaikan 

Jabatan 

Fungsional 

adanya 

kontak 

yang 

intensif 

dengan 

pihak 

LLDIKTI 

sehingga 

     

 

S 

 

 

0.05 

 

 

2 

 

 

0.1 

   informasi 

bisa 

diperoleh 

dengan 

cepat 

        

6. Kemuda 

han dalam 

peningka

tan 
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pembelaja

ra n daring 

(online) 

kualitas 

infrastru

ktur 

daring 

S 0.03 3 0.09 

7. 

Dukunga n 

untuk 

mengemb

an gkan 

diri/keahli

a n 

ijin dari 

yayasan 

untuk 

studi 

lanjut 

bagi 

dosen, 

keikutsert

aan pada 

training 

dll 

     

 

S 

 

 

0.01 

 

 

4 

 

 

0.04 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Yayasan

/Pemil ik 

 

1. 

Pendapatan 

Owner 

memiliki 

sumber 

usaha 

lain. 

 

O 

 

0.0

8 

 

3 

 

0.24 

    

 

2. 

Kecukup

an 

Pendanaa

n 

Sedang 

ada 

proses 

pembang

unan 

kampus 

STIE 

Mahardhi

ka. 

 

 

T 

 

 

0.0

9 

 

 

2 

 

 

0.18 

    

 

 

3. 

Sustainabi

kesesuaia

n 

kebijakan 

institusi 

 

 

T 

 

 

0.1 

 

 

2 

 

 

0.2 
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lit y yang 

sesuai 

dengan 

lingkunga

n 

internal 

dan 

eksterna

l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karyawa

n 

1. 

Memiliki 

peluang 

dalam 

berkarir 

Perubahan 

struktur 

organisasi 

yang 

cukup 

sering. 

     

 

W 

 

 

0.06 

 

 

1 

 

 

0.06 

2. 

Mendapa 

tkan 

kesejahter

aa 

n 

tergantun

g 

kebijakan 

dari 

BPH/Yay

asan 

     

S 

 

0.08 

 

3 

 

0.24 

3. 

Kenyama 

nan dalam 

bekerja 

Budaya 

organis

asi 

menunj

ang 

     

S 

 

0.04 

 

2 

 

0.08 

4. 

Mendapa 

tkan 

jaminan 

keamanan 

dalam 

bekerja

Sarpras 

untuk 

keselamat

an kerja 

memadai 

     

 

S 

 

 

0.05 

 

 

3 

 

 

0.15 
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. 

5.   

Kejelasa n 

dalam 

jenjang 

karir dan 

job 

descriptio

n 

karena 

adanya 

perubahan 

struktur 

organisasi 

     

 

W 

 

 

0.07 

 

 

1 

 

 

0.07 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Pemerint

ah 

1. 

Terpenuhi

n ya 

standar 

nasional 

Dikti 

sesuai 

dengan 

peraturan 

BAN PT 

 

 

T 

 

 

0.0

9 

 

 

2 

 

 

0.18 

    

 

2. 

Penyajian 

laporan 

yang 

akurat 

terkait 

kelengka

pan 

laporan 

rutin 

ke DIKTI 

via web 

aplikasi. 

 

 

T 

 

 

0.0

8 

 

 

2 

 

 

0.16 

    

3. 

Berjalan 

sesuai 

aturan 

terkait 

peruba

han 

aturan 

pemerin

tah 

 

T 

 

0.0

7 

 

2 

 

0.14 

    

    

4. 

terkait 

perubah

 

T 

 

0.0

 

3 

 

0.15 
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Akreditasi an 

aturan 

pemerin

tah 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Perusa

haan/ 

penggu

na 

lulusan 

1. 

Menghas 

ilkan 

lulusan 

yang 

sesuai 

dengan 

kebutuhan 

dunia kerja 

> 90% 

adanya 

program 

kampus 

merdeka 

dari 

pemerinta

h 

 

 

O 

 

 

0.0

8 

 

 

3 

 

 

0.24 

    

2. 

Kesesuai 

an mutu 

lulusan 

Peruba

han 

kurikul

um 

 

O 

 

0.0

7 

 

3 

 

0.21 

    

3. Lulusan 

bisa 

mengaplik

as ikan 

ilmu 

Adany

a 

pelatih

an 

worksh

op, 

kampus 

merdeka 

dll. 

 

 

O 

 

 

0.0

9 

 

 

3 

 

 

0.27 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mampu 

memberik

an 

kontribusi 

nyata 

dalam 

perekono

Sebagai 

entrepren

eur, CSR 

dan 

profesi 

lain di 

masyarak

 

 

O 

 

 

0.0

6 

 

 

3 

 

 

0.18 
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7 Masyarak

at 

mi an at 

 

 

2. CSR 

Aktivitas 

rutin 

untuk 

melakuka

n CSR 

dalam 

bentuk 

charity 

dll. 

 

 

O 

 

 

0.0

2 

 

 

3 

 

 

0.06 

    

3. 

Pencipta 

an 

lapangan 

kerja 

banyaknya 

lulusan 

yang 

memiliki 

usaha 

sendiri 

 

O 

 

0.0

3 

 

3 

 

0.09 

    

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

Mitra/Pes

aing 

1. 

Kerjasam a 

yang 

saling 

menguntu

ng kan 

baik 

sebagai 

supplier 

atau user 

lulusan 

 

 

O 

 

 

0.0

1 

 

 

3 

 

 

0.03 

    

2. 

Pelaksan 

aan 

program 

Kampus 

Merdek

a 

Belajar 

Adanya 

MoU 

dengan 

Dirjen 

Pajak 

 

 

O 

 

 

0.0

5 

 

 

2 

 

 

0.1 
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3. 

Benchma 

rking 

Adanya 

hubunga

n yang 

baik 

dengan 

pihak 

kampus 

lain. 

 

 

O 

 

 

0.0

1 

 

 

2 

 

 

0.02 

    

 

 

9 

 

 

Aso

siasi 

(Pro

fesi) 

1. 

Menjalin 

kerjasama 

yang 

saling 

menguntu

ng kan 

secara 

berkesina

m bungan 

Banyak 

dosen 

yang 

menjadi 

anggota 

ISEI, IAI, 

dll 

 

 

O 

 

 

0.0

2 

 

 

2 

 

 

0.04 

    

TOT

AL 

 1  2.49  1  2.52 

 

8.2.2 Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Pengukuran kepuasan pelanggan salah satunya dapat dilakukan melalui Tracer Study 

yang rutin dilaksanakan setiap setahun sekali oleh masing-masing jurusan. Hasil dari Tracer 

Study yang dilakukan oleh masing-masing jurusan dapat dijadikan sebagai pemantauan 

kepuasan pelanggan. Penetapan sistem evaluasi melalui Tracer Study tersebut secara rutin 

mampu memberikan gambaran perseProgram studii pelanggan tentang tingkat layanan yang 

diberikan dibanding harapannya. Informasi kepuasan pelanggan harus didukung oleh bukti 

obyektif dan valid. Hasil dari tersebut kemudian didiskusikan dengan pelanggan yakni 

mahasiswa tentang perseProgram studii kepuasannya antara lain nilai indeks prestasi, masa 

studi, kompetensi yang dikuasai. Hasil pengukuran ini diwujudkan dalam masih ada 

tidaknya keluhan dari pelanggan baik itu mahasiswa maupun pengguna lulusan. 
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8.2.3 Audit Internal 

STIE Mahardhika Surabaya melaksanakan Audit Internal guna menilai pelaksanaan 

sistem manajemen mutu yang telah dilakukan. Audit internal dilakukan untuk memberikan 

masukan kepada bagian terkait agar dapat dilakukan perbaikan. Perencanaan dan pelaksanaan 

prosedur Audit Internal Sistem Mutu dilakukan oleh Tim GJM STIE Mahardhika Surabaya 

untuk periode 12 bulan, setiap bagian minimal satu kali dalam satu tahun, sesuai dengan 

prosedur yang tertuang dalam MP Audit Internal. Audit Internal di lingkungan STIE 

Mahardhika Surabaya dilakukan oleh auditor dari unit kerja yang kompeten dan 

tersertifikasi. Setelah melaksanakan audit, auditor menyiapkan laporan terhadap 

ketidaksesuaian yang ditemukan, dengan menggunakan Borang Laporan Ketidaksesuaian. 

Tujuan dari unit kerja melaksanakan audit internal adalah untuk menilai kinerja 

implementasi sistem manajemen mutu dan penyelenggaraan pendidikan. Audit internal 

digunakan untuk menilai kesesuaian implementasi SPMI di dalam unit kerja. STIE 

Mahardhika Surabaya mendokumentasikan laporan akhir audit internal. Umpan balik dari 

hasil audit digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan untuk tindakan korektif dan 

pencegahan. Prosedur pelaksanaan audit internal mengacu pada Manual Prosedur (MP) 

Audit Internal STIE Mahardhika Surabaya. 

 

8.2.4 Pemantauan dan Pengukuran Proses 

STIE Mahardhika Surabaya memiliki ketentuan pemantauan dan pengukuran proses. 

Pemantauan dan pengukuran proses, salah satunya tertuang dalam laporan audit internal 

yang berupa kesepakatan terhadap ketidaksesuaian, penentuan tindakan koreksi dan 

pencegahan yang harus dilakukan oleh bagian yang bersangkutan. Pengukuran dan 

pemantauan kinerja dan keefektifan proses yang digunakan untuk mengelola dan 

menyampaikan layanan. 

 

8.2.5 Pemantauan dan Pengukuran Layanan Pendidikan 

Unit kerja/bagian di STIE Mahardhika Surabaya yang memberikan layanan 

pendidikan (termasuk memberikan pelatihan) harus menetapkan dan menggunakan metode 

pemantauan dan pengukuran layanan pendidikan pada interval waktu yang direncanakan 

baik selama proses realisasi penyelenggaraan layanan maupun atas outcome akhir. Adanya 

prosedur maupun ketentuan pemantauan dan pengukuran layanan bertujuan untuk 

memverifikasi bahwa mereka memenuhi persyaratan desain yang diterapkan serta 

persyaratan peraturan/perundang-undangan dan akreditasi yang berlaku. Untuk berbagai 
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ragam pendidikan, alat evaluasi seperti asesmen, kuis, ujian, atau peragaan sebaiknya 

digunakan untuk mengukur kemajuan pemenuhan persyaratan kurikulum. Sedangkan 

penilaian kinerja lembaga/unit kerja yang memberikan layanan pendidikan juga dilakukan 

sebagai bagian dari pemantauan dan pengukuran layanan pendidikan. Hasil proses evaluasi 

tersebut direkam dan digunakan untuk menunjukkan tingkat proses layanan dan pendidikan 

mencapai sasaran yang direncanakan. 

 

8.3 Pengendalian Produk Tidak Sesuai 

Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai diterapkan terhadap semua jenis produk dan 

material yang tidak sesuai pada saat realisasi di lingkungan STIE Mahardhika Surabaya. 

Proses pengendalian tersebut telah diatur dalam prosedur dan ketentuan yang tertuang dalam 

MP Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Manual Prosedur tersebut bertujuan untuk 

menetapkan dan memelihara sistem pengendalian produk yang tidak sesuai pada semua 

tahapan proses pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan STIE Mahardhika Surabaya, 

baik berupa pengembangan sistem penjaminan mutu, pendampingan untuk standarisasi 

akreditasi Program Studi, Monitoring evaluasi internal PHK maupun audit Internal sistem 

mutu. 

Produk yang tidak sesuai didefinisikan sebagai bentuk produk/layanan yang tidak 

memenuhi persyaratan dari para pelanggan. Informasi ketidaksesuaian produk/layanan 

diperoleh dari beberapa sumber, antara lain dari pengelola sistem informasi selaku pengolah 

feedback keluhan pengguna, pengguna jasa layanan, dan hasil audit internal dan tindakan 

pencegahan serta tindakan koreksi yang dilakukan. Tindakan korektif adalah tindakan untuk 

menghilangkan faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian yang terdeteksi atau situasi yang 

tidak diinginkan lainnya. 

Sedangkan tindakan pencegahan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk 

mencegah terjadinya ketidaksesuaian. Semua tindakan baik tindakan pencegahan maupun 

tindakan korektif direkam dan digunakan untuk menunjukkan proses layanan dan 

pendidikan mencapai sasaran yang direncanakan. 

 

8.4 Analisis Data 

Lembaga/unit kerja di STIE Mahardhika Surabaya selalu berupaya menganalisis data 

dan informasi yang telah berhasil dikumpulkan, tetapi tidak terbatas pada metode analisis 

dan pemecahan masalah yang diterima. Semua data dan informasi yang dikumpulkan 

dianalisis untuk memperoleh suatu hasil luaran. Apabila hasil luaran analisis data sudah diatas 
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standar, maka harus ada upaya untuk mempertahankan, sedangkan apabila masih di bawah 

standar mutu maka perlu dipikirkan upaya pemecahan masalahnya secara rinci dan 

mendalam. 

Data dan informasi yang diperoleh STIE Mahardhika Surabaya dikelola dan 

diperbaharui secara berkesinambungan dan terus menerus. Pengelolaan dan pembaharuan 

data maupun informasi dilakukan untuk mendukung perbaikan berkesinambungan melalui 

proyek perbaikan, dan juga tindakan korektif dan tindakan pencegahan. Lembaga atau unit 

kerja juga harus menganalisis data dari berbagai sumber untuk membandingkan kinerja 

sistem manajemen mutu dan proses pendidikan untuk mengidentifikasi perbaikan yang terus 

menerus. 

Secara umum, metode statistik digunakan dan diterapkan sebagai alat analisis dalam 

setiap aspek sistem manajemen mutu. Statistik sebagai alat analisis digunakan untuk mencari 

berbagai ukuran seperti rata-rata IPK, rata-rata lama studi, angka drop out, jumlah penelitian, 

pengabdian masyarakat, analisis kuisioner mahasiswa dan sebagainya. Metode ini dapat 

membantu dalam menjamin efektifitas pengendalian proses yang merupakan bagian dari 

sistem manajemen mutu. Cara pengukuran dan proses analisis yang dilakukan secara 

berkesinambungan dan terus menerus tersebut, dirinci dan dijelaskan dalam dokumen 

manual prosedur dan/atau insruksi kerja. 

 

8.5 Perbaikan Berkesinambungan 

Lembaga atau unit kerja di lingkungan STIE Mahardhika Surabaya harus 

meningkatkan keefektifan sistem manajemen mutu dan proses perbaikan secara 

berkesinambungan dengan mendorong personel untuk mengidentifikasi dan menerapkan 

usaha peningkatan sesuai dengan ruang lingkup bisnisnya. Proses perbaikan yang 

berkesinambungan juga disinkronisasikan antara kebijakan mutu dan sasaran mutu. 

Metode yang sesuai digunakan untuk mengidentifikasi peningkatan potensial yang 

didasarkan atas analisis mutu dan metode statistik. Hasil audit, tindakan pencegahan dan 

tindakan koreksi dibahas dan dianalisis dalam management review dijadikan sumber 

masukan untuk proses perbaikan berkelanjutan. Proses perbaikan juga harus mencakup 

tindakan yang diambil dalam penyelesaian keluhan, saran dan komentar pelanggan yakni 

mahasiswa dan pihak terkait yakni orang tua, mahasiswa, dosen, alumni, dan pengguna 

lulusan. 
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8.6 Tindakan Perbaikan 

STIE Mahardhika Surabaya menetapkan manual prosedur (prosedur terdokumentasi) 

untuk melaksanakan tindakan korektif yang teridentifikasi dari analisis penyebab 

ketidaksesuaian dan peluang peningkatan sebagai dasar perbaikan yang berkesinambungan. 

Tindakan korektif sebaiknya diambil untuk mengeliminasi ketidaksesuaian yang terjadi 

selama kinerja sistem manajemen mutu dan proses pemberian layanan pelanggan. Tindakan 

korektif yang telah dilakukan direkam dan didokumentasikan. 

 

8.7 Tindakan Pencegahan 

Dalam pelaksanaan tindakan korektif, secara langsung perhatian khusus harus 

diberikan pada tindakan pencegahan untuk mencegah terulangnya ketidaksesuaian. Oleh 

karena itu, STIE Mahardhika Surabaya menetapkan manual prosedur (prosedur 

terdokumentasi) untuk melaksanakan tindakan pencegahan yang dihasilkan dari analisis 

ketidaksesuaian potensial dan peluang perbaikan dalam sistem manajemen mutu dan 

layanan pada pelanggan (mahasiswa dan pihak terkait). Tindakan yang dapat 

direkomendasikan sebagai tindakan pencegahan antara lain sebagai berikut: 

● Perbaikan suatu Proses 

● Perbaikan Dokumentasi 

● Perbaikan Sistem 

● Perbaikan Peralatan 

● Perbaikan Mutu 

● Peningkatan Pelatihan 

● Peningkatan Kesadaran 

● Perbaikan Prosedur 

Tindakan Pencegahan sebaiknya direkam dan dikomunikasikan ke bidang organisasi yang 

sesuai. Hasil dari perbaikan atas tindakan prekuentif sebaiknya dikomunikasikan 

keseluruhan organisasi. 



 STIE MAHARDHIKA 

SURABAYA 

Mulai Berlaku 

 

Revisi 

 

Kode Dokumen 

: 10 Oktober 2020 

 

: 1 

 

: STIEM-PPM-MM-03 
MANUAL MUTU 

 

 

STIEM 
Kampus Gila Marketing 

YAYASAN MADIKA 

PROJECT OFFICER 

BPH 

KETUA 
SENAT PT 

SEKRETARIS WAKIL KETUA 1WAKIL KETUA 2 

KPS MANAJEMEN KPS AKUNTANSI 

KABAG 
AKADEMIK 

KABAG 
UMUM & 

KABAG 
KEUANGAN 

KABAG 
KEPEGAWAIAN & 

STAF 
PERPUS 

SEKR. PRODI 
MN 

SEKR. PRODI 
AK 

SPV. ME SPV. 

STAFF 1 
AKADEMIK 

STAFF 2 
AKADEMIK 

STAFF 3 
AKADEMIK 

STAFF 1 
ME 

STAFF 2 STAFF 1 
ME SARPRAS 

STAFF 2 
SARPRAS 

STAFF 3 
SARPRAS 

STAF 
PERPUS 

STAF 
IT 

KABAGPE 
RPUS 

KABAG. 
LAB & IT 

DIREKTUR 

KABAG 
MHS/ALUMNI 

Penjaminan Mutu dan 

Dewan Kode Etik (pusat 

penjaminan mutu) 

KETUA LPPM 

 

LAMPIRAN 1. STRUKTUR ORGANISASI STIE MAHARDHIKA SURABAYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETUA PROGRAM 
STUDI MM 



 STIE MAHARDHIKA 

SURABAYA 

Mulai Berlaku 

 

Revisi 

 

Kode Dokumen 

: 10 Oktober 2020 

 

: 1 

 

: STIEM-PPM-MM-03 
MANUAL MUTU 

 

 

STIEM 
Kampus Gila Marketing 

  

   

STAF

F 

ADM 

 SP

M

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


