
1 

 

 

 

 

Manual Mutu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

JURUSAN KETEKNIKAN PERTANIAN 
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
MALANG 

2011 



2 

 

 

 
 

Manual Mutu 
 

JURUSAN KETEKNIKAN PERTANIAN 
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
 

Kode Dokumen : 01002 05000 

Revisi : 2 

Tanggal : 19 September  2011 

Diajukan oleh : Ketua Jurusan 
 
ttd 
 
 
 
Dr. Ir. Ruslan Wirosoedarmo, MS. 

Disetujui oleh : Ketua Senat Fakultas 

 
ttd 
 
 
 
Dr.Ir. Bambang Susilo, M.Sc.Agr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 
KATA PENGANTAR 

 

Penyelenggaraan proses pendidikan di Jurusan Keteknikan Pertanian, Fakultas 
Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya diupayakan agar dapat memenuhi sandar mutu 
pendidikan dan menjamin mutu lulusan sesuai dengan kompetensinya. Mutu yang 
dihasilkan, diupayakan dapat dipertahankan secara konsisten mupun ditingkatkan secara 
bertahap. Pencapaian upaya ini yaitu dengan kegiatan yang terkoodinasi untuk 
mengarahkan dan megendalikan organisasi di Jurusan Keteknikan Pertanian. Arahan dan 
kendali organisasi tersebut dituangkan dalam dokumen Manual Mutu yang mengatur 
tentang sistem manajemen mutu dan organisasi. 

Dokumen Manual Mutu dibuat dengan maksud untuk mengatur dan mengendalikan 
sistem manajemen mutu dan organisasi. Dalam Manual mutu ini, terdapat juga spesifikasi 
Jurusan Keteknikan Pertanian dan Kompetensi Lulusan. 

Manual mutu Jurusan Keteknikan Pertanian ini, diharapkan dapat dipahami dan 
dilaksanakan dengan baik oleh seluruh unsur pelaksana dan civitas akademika Jurusan 
Ketenikan Pertanian. 

 
 
 Malang, 19 September  2011 
 Ketua Jurusan Keteknikan pertanian 
 
 
 
 
 Dr.Ir. Ruslan Wirosoedarmo, MS  
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1. PENDAHULUAN 
1.1 Ruang Lingkup 

Manual mutu adalah dokumen yang menjadi panduan implementasi manajemen 
mutu dan berlaku di Jurusan Keteknikan Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian 
Universitas Brawijaya meliputi Program Studi, Laboratorium, dan Unit Penunjang Pelaksana 
Akademik. Program studi yang dimaksud adalah Program Studi Keteknikan Pertanian. 
Laboratorium meliputi Laboratorium Teknik Proses Hasil Pertanian, Laboratorium Daya dan 
Mesin Pertanian, Laboratorium Teknik Sumberdaya Alam dan Lingkungan, serta 
Laboratorium Mekatronika Alat dan Mesin Pertanian. Unit Penunjang Pelaksana akademik 
meliputi Ruang Komputer dan Ruang Baca. 
 
1.2 Tujuan Manual Mutu 

Manual mutu ini disusun dengan tujuan untuk: 
1. Menggariskan proses utama yang terkait dalam penyediaan jasa layanan pendidikan 

sumber daya manusia di bidang keteknikan pertanian. 

2. Menjelaskan hubungan antara berbagai aktivitas yang terkait dalam proses di atas. 
3. Menjelaskan hubungan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) dengan persyaratan 

ISO 9001:2008. 
4. Mencerminkan komitemen Jurusan Keteknikan Pertaniandalam peningkatan mutu 

secara berkelanjutan dalam bentuk tertulis, sehingga dapat dipahami oleh semua 
pihak yang terlibat dalam proses penyediaan sumber daya manusia di bidang 
Keteknikan Pertanian. 

 
2. LANDASAN KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU 

Sebagai landasan kebijakan manajemen mutu, jurusan Keteknikan Pertanian 
menggunakan : 

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional. 
2. Pedoman Penjamin Mutu Perguruan Tinggi, Tahun 2003. 
3. Peraturan Pemerintah No. 19 TAhun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan. 
4. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional, 2008. 
5. Akreditasi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktoroleh badan Akreditasi 

Nasional, 2009. 
6. Persyaratan SMM ISO 9001:2008 
7. Persyaratan SMM untuk layanan pendidikan IWA2:2007. 
8. Standard mutu world class university (WCU QS Asia) 2009. 

9. Dokumen Sistem Penjamin Mutu Universitas Brawijaya. 
10. Dokumen Sistem Penjamin Mutu Fakultas Teknologi Pertanian. 

 
3. ISTILAH DAN DEFINISI 

Beberapa istilah yang perlu didefinisikan 
a. Sistem Penjamin Mutu (SPM) adalah sistem untuk menetapkan kebijakan, tujuan 

dan strategi mencapai mutu yang telah ditentukan. 
b. Jaminan mutu (quality assurance) adalah seluruh proses penetapan dan pemenuhan 

standard mutu pengelolaan jurusan sebagai bagian Perguruan Tinggi (PT) secara 
konsisten dan perbaikan berkelanjutan, sehingga visi dan misi PT dapat tercapai 
serta stakeholders memperoleh kepuasan (pemenuhan janji kepada stakeholders). 
Kegiatan harus terencana dan sistematis yang dilaksanakan dengan menggunakan 
Sistem Manajemen Mutu (SMM) untuk meyakinkan bahwa suatu produk (hasil) akan 
memenuhi persyaratan mutu. 

c. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya 
dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan customer 
(stakeholders), baik yang tersurat (dinyatakan dalam kontrak), maupun tersirat. 

d. Standard adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara 
dan metode yang disusun berdasarkan consensus semua pihak yang terkait dengan 
memperhatikan syarat-syarat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
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pengalaman, perkembangan masa kini dan masa dating untuk memperoleh manfaat 
yang sebesar-besarnya (PP No. 102 Tahun 2000). 

e. Manual Mutu (MM) adalah dokumen yang menjadi panduan untuk menentukan 
sistem manajemen mutu dari organisasi UB. 

f. Pelanggan secara umum adalah orang perorangan atau badan yang ikut menerima 
atau membeli layanan pendidikan. Pelanggan Universitas dapat dibagi menjadi 3 
(tiga) bagian, yaitu mahasiswa (learners) atau peserta pelatihan sebagai pelanggan 

utama; dan pengguna lulusan. 
g. Unit kerja penyelenggara pendidikan adalah fakultas dan jurusan atau lembaga 

selain fakultas dan jurusan yang menyelenggarakan layanan pendidikan atau 
pelatihan. 

h. Lembaga pendukung adalah lembaga selain universitas dan fakultas yang 
mendukung terselenggaranya layanan pendidikan atau pelatihan. 

i. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya. 
j. Boran adalah lembar isian data yang memberikan informasi. 
k. Rekaman adalah dokumen atau catatan yang menyatakan hasil yang dicapai atau 

menunjukkan bukti kegiatan yang dilakukan. 
l. Produk yang dihasilkan organisasi pendidikan ialah layanan pendidikan tinggi (tri 

dharma PT) dimanan dalam prosesnya terjadi peningkatan nilai (creative value). 
 
4. SISTEM MANAJEMEN MUTU 
4.1 Sekilas Tentang Jurusan Keteknikan Pertanian 

1. Sejarah 

Keberadaan program studi Keteknikan Pertanian di Universitas Brawijaya 
telah ada sejak tahun 1974 dimana waktu itu disebut Mekanisasi Pertanian menjadi 
Departemen Teknologi Pertanian yang kemudian berubah nama menajdi 
Departemen Teknologi Hasil Pertanian pada tahun 1975. Departemen tersebut 
menajdi salah satu bagian yang mendukung aktivitas pendidikan di Fakultas 
Pertanian. Peran utama departemen baru ini adalah melayani perkuliahan dan 
praktikum pada departemen-departemen lain di dalam fakultas. Sejak tahun 1982, 
Departemen Teknologi Hasil Pertanian dikukuhkan menajdi Jurusan Teknologi HAsil 
Pertanian melalui SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (SK Menteri P dan K No. 
0211/U/1982), dimana Program Studi Mekanisasi Pertanian merupakan salah satu 
bagian di dalamnya di samping PS Teknologi Hasil Pertanian. Mulai tahun tersebut 
PS Mekanisasi Pertanian telah menyelenggarakan pendidikan program S1 bagi 
mahasiswa Fakultas Pertanian Semester kelima. 

Tahun 1984, berdasarkan keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (SK Dirjen DIkti Depdikbud No. 
118/DIKTI/Kep/84), jurusan Teknologi Hasil Pertanian berubah nama menjadi 
Jurusan Teknologi Pertanian dengan program studi Teknologi Hasil Pertanian dan 
Mekanisasi Pertanian. Sejak tahun tersebut, Jurusan Teknologi Pertanian telah 
menerima pendaftaran mahasiswa baru melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru 
(SIPENMARU) yang digelar untuk perguruan tinggi negeri se Indonesia. Pada tahun 
1994, nama PS Mekanisasi Pertanian berubah menjadi PS Teknik Pertanian sesuai 
Surat  Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (SK Mendikbud No. 
0411/U/1994). Sejak tanggal 26 Januari 1998, terbentuk fakultas baru yaitu Fakultas 
Teknologi Pertanian melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (SK 
Mendikbud RI No. 012a/O/1988) dengan tiga jurusan yaitu Teknologi Hasil 
Pertanian, Teknik Pertanian dan Teknologi Industri Pertanian. Jurusan Teknik 
Pertanian memiliki satu program studi dengan nama yang sama yaitu Program Studi 
Teknik Pertanian. Hingga saat ini, di Indonesia terdapat lima perguruan tinggi (PT) 
negeri yang menyelenggarakan Jurusan Teknik Pertanian. Diantara kelima PT 
tersebut, yang mengkhususkan diri pada kemampuan kerekayasaan teknologi tepat 
guna untuk memenuhi kebutuhan produksi pertanian maupun industry pertanian 
pada skala kecil menengan hanya PS Keteknikan Pertanian Universitas Brawijaya. 
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Tahun 2007, nama Teknik Pertanian diubah menjadi Keteknikan Pertanian sesuai 
SK Dirjen DIKTI No. 163/KEP/DIKTI/2007 tentang Penataan dan Kondifikasi 
Program Studi. Saat ini program studi Keteknikan Pertanian telah memperoleh 
Akreditasi dari BAN dengan peringkat A dengan SK Direktorat Jendral Pendidikan 
TInggi No. 012/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007 tanggal 9 Juni 2007 dan berlaku sampai 9 
Juni 2012. 

2. Spesifikasi Jurusan dan Kompetensi Lulusan 

Jurusan Keteknikan Pertanian mempunyai spesifikasi layanan pendidikan di 
bidang Keteknikan PErtanian untuk menghasilkan Sarjana Keteknikan Pertanian 
yang mahir dalam rekayasa alat dan mesin di bidang industri pertanian serta 
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang memiliki jiwa kewirausahaan 
dengan  
1. Kompetensi utama 

Kompetensi utama lulusan Keteknikan Pertanian adalah menajdi tenaga ahli di 
bidang Rekayasa alat dan mesin industri pertanian serta pengelolaan sumber 
daya alam dan lingkungan dengan criteria sebagai berikut : 

 Menguasai dasar-dasar teknik dan pertanian untuk identifikasi 
perumusan, dan pemecahan masalah dalam bidang Keteknikan 
Pertanian. 

 Mampu melakukan rancang bangun dan pengelolaan alat dan mesin 
industri pertanian. 

 Mampu merencanakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. 
2. Kompetensi pendukung 

Selain kompetensi utama, lulusan Keteknikan Pertanian juga memiliki 
kompetensi pendukung antara lain : 

 Sistem Kontrol Otomatis 
Mempunyai kemampuan dalam mengaplikasikan control otomatis dalam 
rancang bangun alat dan mesin industri pertanian baik dalam bentuk 
perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software). 

 Penguasaan Teknologi Informasi (TI) 
Mempunyai kemampuan memanfaatkan teknologi informasi untuk 
pemutakhiran kompetensi utama. 

 Komunikasi 
Mempunyai kemampuan dalam mengkomunikasikan potensi diri baik 
dalam bentuk verbal maupun tulisan. 

 Manajemen dan Kewirausahaan 
Mempunyai kemampuan mengelola dan memberdayakan potensi 
keilmuannya dalam pemecahan masalah Keteknikan Pertanian. 

3. Program studi di bawah Jurusan Keteknikan Pertanian 

Saat ini Jurusan Keteknikan Pertanian membawahi satu program studi pada 
jenjang S1 dengan nama yang sama yaitu Program Studi Keteknikan Pertanian. 

 
4.2 Organisasi Jurusan Keteknikan Pertanian 

Organisasi di Jurusan Keteknikan Pertanian adalah meliputi unsur pimpinan, 
unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi, unsur penunjang, unsur 
pemantauan dan evaluasi, dan unsur usaha bisnis. Struktur organisasi di Jurusan 
Keteknikan Pertanian periode 2009-2013 dapat dilihat pada Gambar 1. 
1. Unsur Pimpinan : Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan 
2. Unsur Pelaksana Akademik yaitu : 

a. Ketua Program Studi 
b. KetuaKelompok Dosen Keahlian 

3. Unsur Pelaksa Administrasi yaitu : 
a. Administrasi Umum 

4. Unsur Penunjang yaitu : 
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a. Laboratorium Teknik Proses Pangan dan Hasil Pertanian 
b. Laboratorium Daya dan Mesin Pertanian 
c. Laboratorium Teknik Sumberdaya Alam dan Lingkungan 
d. Laboratorium Mekatronika Alat dan Mesin Pertanian 
e. Ruang Baca (perpustakaan) 
f. Ruang Komputer 

5. Unsur Pemantauan dan Evaluasi yaitu : 
a. Unit Jaminan Mutu 

6. Unsur Usaha Bisnis yaitu : 
a. Appropriate Technology Production and Training Centre (ATPTC) 

 

 
 

Gambar 1. Struktur Organisasi Jurusan Keteknikan Pertanian 
 

Tugas pokok dan Fungsi serta koordinasi organisasi Jurusan Keteknikan 
Pertanian,secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 
4.3 Visi, Misi dan Tujuan Jurusan Keteknikan Pertanian 

Visi, Misi dan Tujuan Jurusan Keteknikan Pertanian dapat dilihat di dokumen Visi, 
Misi dan Tujuan 01002 01000. 

 
4.4 Proses Utama Sistem Manajemen Mutu di Jurusan Keteknikan Pertanian 

Pelaksanaan penjaminan mutu di jurusan Keteknikan Pertanian dilakukan oleh 
Unit Jaminan Mutu dalam bentuk struktur fungsional organisasi penjaminan mutu 
akademik yang terintegrasi dengan non akademik. Struktur tersebut tercakup dalam 
organisasi penjaminan mutu di tingkat fakultas dan universitas, dan mempunyai garis 
koordinasi dengan unsur pimpinan jurusan (Gambar 2). Sementara, Struktur Organisasi 
Unit Jaminan Mutu Jurusan Keteknika Pertanian, seperti pada Gambar 3. Pimpinan unit 
kerja menjamin mutu kinerja organisasi yang menjadi tanggung jawabnya. 
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Sesuai dengan tujuan Manual Mutu dari Jurusan Keteknikan Pertanian, maka 
proses utama Sistem Manajemen Mutunya adalah mengikuti salah satu siklus Sistem 
Penjamin Mutu Internal Universitas Brawijaya, seperti ditunjukkan pada Gambar 4. 
Sedangkan proses utama (bisnis proses) dalam penyediaan jasa layanan pendidikan 
sumber daya manusia di bidang Keteknikan Pertanian digambarkan seperti Gambar 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Gambar 2. Struktur Organisasi UJM dalam hubungannya dengan GJM dan PJM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 3. Struktur Organisasi Unit Jaminan Mutu Jurusan Keteknikan Pertanian 
 

Unit Jaminan Mutu mempunyai tugas, antara lain:  
a. Melakukan monevin Jurusan. 
b. Melaksanakan langkah strategis dalam rangka menghadapi akreditasi Jurusan. 
c. Mengembangkan dokumen Audit Internal Mutu Akademik Jurusan. 
d. Mempersiapkan kelembagaan dan melaksanakan audit sistem dan kepatuhan. 

 
  

 SENAT 
UNIVERSITAS 

SENAT 
FAKULTAS 

REKTOR Pusat Jaminan 
Mutu (PJM) 

Gugus Jaminan 
Mutu (GJM) 

Unit Jaminan Mutu 
(UJM) 

Ketua    : 
Sekret   : 
Anggota: 
Wakil Mahasiswa: 
Penanggungjawab 
Pengarah: 
 
 

KETUA JURUSAN / 
PROGRAM STUDI 

Audit 

LEMBAGA 

Pembantu Dekan I 

DEKAN 

 

Ketua 
Evi Kurniati, STP., MT. 

Sekretaris 
La Choviya Hawa, STP., MP. 

Anggota Dokumen 
Rini Yulianingsih, STP., MT. 

Ir. Supriyono 
Udji Adi Dewantoro 

Siswodjoyo 
Retno Damayanti, STP. 

Ketua HIMATETA 

Anggota Implementasi 
M. Bagus Hermanto, STP., M.Sc. 

Wahyu Sri Esthi Sadmaharti 
Dyah Susanty Eny, ST. 

Penanggung Jawab / Pengarah 
Ketua Jurusan 
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Ketua UJM mempunyai tugas: 
1. Bertanggung jawab dan mengevaluasi kinerja dan tugas UJM 
2. Koordinasi dengan anggota UJM dan koordinasi dengan pelaksana/dekanat dan 

jajarannya baik dalam penyusunan dokumen dan revisi 
3. Koordinasi dengan anggota UJM dan koordinasi dengan pelaksana/dekanat dan 

jajarannya baik dalam sosialisasi 
4. Koordinasi dengan anggota UJM dan koordinasi dengan pelaksana/dekanat dan 

jajarannya baik dalam implementasi 
5. Menyusun dokumen mutu.  

  
Sekretaris UJM mempunyai tugas: 
1. Mendokumentasikan dokumen-dokumen UJM 
2. Mendokumentasikan administrasi UJM 
3. Menyusun dokumen mutu 
4. Melaporkan perkembangan pendokumentasian dokumen-dokumen dan 

administrasi UJM.  
  

Anggota UJM mempunyai tugas: 
1. Mengumpulkan data-data terkait dengan dokumen UJM 
2. Menyusun dokumen mutu 
3. Koordinasi dengan pelaksana akademik fakultas baik dalam penyusunan dokumen 

maupun evaluasi perkembangan. 
 
 

 
Gambar 4. Siklus Sistem Penjamin Mutu Internal Universitas Brawijaya 

 
 

Bisnis di Jurusan TEP merupakan bisnis jasa pelayanan pendidikan sumberdaya 
manusia bidang Keteknikan Pertanian. Sebagai pelanggan adalah mahasiswa, 
pengguna lulusan, dan orangtua mahasiswa. Persyaratan yang ditetapkan bagi 
pelanggan meliputi: 
Bagi pelanggan utama yaitu Mahasiswa: 
Persyaratan Input mahasiswa: 
1. Telah lulus SMA atau sederajat dibuktikan dengan ijazah atau Surat Tanda Lulus. 
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2. Lolos ujian masuk di Universitas Brawijaya pada jurusan Keteknikan Pertanian 
melalui jalur yang disediakan oleh universitas seperti jalur Undangan, SNMPTN, 
SPMK, SPKD, SPKS, SPKIns, SPI. 

3. Mendaftar Ulang sebagai mahasiswa dengan memenuhi persyaratan daftar ulang. 
Persyaratan Proses: 
1. Mahasiswa mentaati semua peraturan yang berlaku di Jurusan TEP dan FTP. 
2. Mahasiswa mengikuti prosedur yang berlaku di jurusan TEP dan FTP. 
3. Mahasiswa mengikuti proses belajar mengajar sesuai standar yang ditetapkan. 
Persyaratan Output: 
Mahasiswa dinyatakan lulus apabila:  
1. Menyelesaikan tugas akhir sesuai standar pada pedoman tugas akhir. 
2. Mengikuti Yudisium yang diadakan di Fakultas. 
 
Persyaratan bagi pelanggan pengguna lulusan,  
1. Memiliki jalinan kerjasama baik dinyatakan dalam bentuk MoU maupun dalam bentuk 

penggunaan lulusan. 
 
Persyaratan bagi orangtua mahasiswa:   
1. Memberikan biaya studi kepada mahasiswa demi kelancaran proses belajar 

mengajarnya. 
2. Menjalin kerjasama yang baik sebagai fungsi koordinasi demi kemajuan institusi.  
    

 
 

Gambar 5. Proses Utama (Bisnis Proses) Jasa Pelayanan Pendidikan Sumber Daya 
Manusia Di Bidang Teknik Pertanian 

 
Proses utama Jurusan TEP sebagai jasa pelayanan pendidikan Sumberdaya 

Manusia bidang Keteknikan Pertanian meliputi mahasiswa baru, pemerintah, 
masyarakat dan pengguna lulusan sebagai input. Dalam proses, yang 
bertanggungjawab langsung kepada mahasiswa adalah proses manajemen di jurusan 
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TEP yang terintegrasi dengan manajemen di FTP dan UB. Sebagai output adalah 
lulusan, layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian, inovasi penelitian bagi 
pemerintah, masyarakat dan pengusaha.  

Operasional manajemen mengikuti siklus PDCA (Plan, Do, Check, Act). Termasuk 

dalam input, adalah calon mahasiswa baru dan pemerintah, masyarakat serta pengguna 
lulusan. Perencanaan dilakukan terhadap daya tampung mahasiswa dan kompetensi 
yang diinginkan. Perencanaan didasarkan pada informasi yang diperoleh dari evaluasi 
diri dan tracer study meliputi permintaan pasar kerja pengguna lulusan, perkembangan 
masyarakat dan kebijakan pemerintah. Pelaksanaannya dikordinasikan dengan pihak 
fakultas dan universitas. Tahapan pengecekan terhadap kualitas input adalah dari nilai 
mahasiswa yang diterima (passing grade) dan angka keketatan masuk jurusan. Apabila 

rendah, maka selanjutnya harus dilakukan evaluasi. Dari hasil evaluasi maka dapat 
dirumuskan tindakan misalnya adalah dengan meningkatkan upaya promosi, jalinan 
kerjasama dengan stakeholder dan lain-lain.  

Manajemen di jurusan meliputi manajemen untuk pelayanan pendidikan, 
administrasi dan penunjang yang dijabarkan lebih detail meliputi: layanan pada Ketua 
Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Ketua Program Studi, layanan administrasi (akademik, 
kemahasiswaan dan umum), layanan fasilitas penunjang (laboratorium, ruanng baca, 
ruang komputer) dan layanan penjaminan mutu. Manajemen di tingkat jurusan saling 
mengisi dan terkait dengan manajemen di tingkat fakultas meliputi layanan pendidikan, 
penelitian dan pengabdian masyarakat serta kerjasama, administrasi, dan layanan 
penunjang dan jaminan mutu. Selain itu juga dengan manajemen di tingkat universitas 
yaitu layanan manajerial, administrasi, umum, penunjang dan jaminan mutu. Siklus 
PDCA untuk proses dalam manajemen didasarkan pada kebijakan pemerintah, Statuta 
UB, Organisasi dan tata kelola serta renstra yang dibuat pada masing-masing unit kerja. 
Cakupannya meliputi Sumberdaya manusia, dana, sistem informasi serta sarana dan 
prasarana. Perencanaan dirumuskan secara bersama dalam Rapat Pimpinan (Rapim) 
yang dikoordinir di tingkat fakultas dan disahkan oleh Senat Fakultas. Pelaksanaan, 
ditetapkan berdasarkan organisasi dan tupoksi, bisnis proses dan dokumen mutu, 
standar mutu nasional BAN PT, standar pelayanan minimum BLU-UB, dan standar ISO. 
Mekanisme check (C) dilakukan melalui audit baik oleh internal maupun eksternal yang 

dikoordinir oleh Manajer representative (MR). Tindakan koreksi sebagai hasil audit 
kemudian dilakukan perbaikan dan tindak lanjut untuk peningkatan mutu oleh Jurusan.  

Produk yang dihasilkan dari proses bisnis organisasi adalah Lulusan, layanan 
pendidikan, inovasi penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat dimanfaatkan 
oleh pemerintah, masyarakat dan pengusaha.  

 
4.5 Sistem Dokumen dan Audit 

Sistem dokumen di Jurusan Keteknikan Pertanian mengikuti sistem dokumen 
yang ada di universitas, baik jenis dokumen maupun sistem kodifikasinya. System yang 
dianut adalah hirarki kerucut terbalik : Dokumen Induk (Visi, Misi dan Tujuan; Renstra; 
Program Kerja; Pedoman Pendidikan), dan dokumen Mutu (Manual Mutu; Standard 
Mutu; Manual Prosedur; Instruksi Kerja; Borang dan Dokumen Pendukung). System 
dokumen tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. 
 
Tabel 1. Sistem dokumen di Jurusan Ketenikan Pertanian  

No Dokumen Kode Dokumen 

I Dokumen Induk  

 1 Visi, Misi dan Tujuan Jurusan Keteknikan Pertanian 01002 01000 

 2 Rencana Strategis Jurusan Keteknikan Pertanian 01002 02000 

 3 Program Kerja Jurusan Keteknikan Pertanian 01002 03000 

 4 Pedoman Pendidikan Jurusan Keteknikan Pertanian 01002 04000 

 5 Manual Mutu 01002 05000 

 6 Standar Mutu 01000 06000 
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No Dokumen Kode Dokumen 

II Manual Prosedur  

 1 Pengendalian Rekaman dan Dokumen 01002 07001 

 2 Pengendalian Produk Tidak Sesuai 01002 07002 

 3 TIndakan Korektif dan Pencegahan 01002 07003 

 4 Perancangan dan pengembangan Kurikulum 01002 07004 

 5 Tracer Study 01002 07005 

 6 Pengembangan Staf 01002 07006 

 7 Evaluasi Dosen 01002 07007 

 8 Pemantauan input Mahasiswa 01002 07008 

 9 Administrasi perkuliahan 01002 07009 

 10 Pelaksanaan Perkuliahan 01002 07010 

 11 Praktikum 01002 07011 

 12 Evaluasi PBM 01002 07012 

 13 Penetapan Dosen pembimbing PKL dan Skripsi 01002 07013 

 14 Seminar Tugas Akhir 01002 07014 

 15 Skripsi 01002 07015 

 16 Yudisium 01002 07016 

 17 Penggunaan Laboratorium 01002 07017 

 18 Peminjaman Fasilitas Jurusan 01002 07018 

 19 Peminjaman Mobil Jurusan 01002 07019 

 20 Perbaikan Sarana dan Prasarana Jurusan 01002 07020 

 21 Pengadaan Sarana dan Prasarana Jurusan 01002 07021 

 22 Ruang Baca 01002 07022 

 23 Himpunan Mahasiswa 01002 07023 

 24 Forum kajian Ilmiah Mahasiswa 01002 07024 

 25 Penelitian 01002 07025 

 26 Pengabdian Kepada Masyarakat 01002 07026 

 27 Manajemen Keuangan 01002 07027 

 28 Pengajuan Dana Keuangan 01002 07028 

 29 Pengajuan Dana Honorarium Ujian KL 01002 07029 

 30 Pengajuan Dana Honorarium Skripsi 01002 07030 

 31 Pengajuan Dana Sumbangan Sukarela Mahasiswa 01002 07031 

 32 Pengajuan Dana Kerukunan Orag Tua Mahasiswa 01002 07032 

 33 Audit Internal 01002 07033 

III Instruksi Kerja  

 1. Monitoring dan evaluasi kurikulum 01002 08001 

 2. Penentuan dosen pengampu mata kuliah 01002 08002 

 3. Briefing Praktikum 01002 08003 

 4. Pre-test praktikum 01002 08004 

 5. Ujian Praktikum 01002 08005 

 6. Seminar Tugas Akhir 01002 08006 

 7. Pendaftaran Ujian PKL 01002 08007 

 8. Ujian PKL 01002 08008 

 9. Pendaftaran Ujian Skripsi 01002 08009 

 10. Ujian Skripsi 01002 08010 

 11. Revisi Naskah Skripsi 01002 08011 

 12. Acara Yudisium 01002 08012 

 13. Pelayanan Kelas 01002 08013 

 14. Praktikum kalibrasi sekat ukur 01002 08014 

 15. Praktikum gesekan aliran air melalui pipa 01002 08015 

 16. Praktikum Buyancy 01002 08016 

 17. Praktikum Head Loss 01002 08017 
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No Dokumen Kode Dokumen 

 18. Praktikum Pengujian Pompa 01002 08018 

 19. Praktikum Daya Hantar Listrik 01002 08019 

 20. Praktikum Pengamatan Laju Infiltrasi 01002 08020 

 21. Praktikum Uji Toksisitas 01002 08021 

 22. Praktikum Pengukuran debit aliran saluran terbuka 01002 08022 

 23. Praktikum penentuan indeks erosivitas 01002 08023 

 24. Praktikum Penentuan Hilangnya Tanah 01002 08024 

 25. Praktikum kemampuan Lahan 01002 08025 

 26. Praktikum Penentuan erosi 01002 08026 

 27. Praktikum Perencanaan Teras 01002 08027 

 28. Praktikum Perkenalan alat ilmu ukur wilayah 01002 08028 

 29. Praktikum Penguntingan 01002 08029 

 30. Praktikum Profil 01002 08030 

 31. Praktikum pemetaan situasi dan topografi 01002 08031 

 32. Praktikum GPS 01002 08032 

 33. Praktikum Identifikasi motor bakar 01002 08033 

 34. Praktikum system Pelistrikan pada motor 01002 08034 

 35. Praktikum system bahan bakar dan system udara 01002 08035 

 36. Praktikum system pendinginan dan pelumasan 01002 08036 

 37. Praktikum Sistem Penerusan Daya. 01002 08037 

 38. Praktikum Kalibrasi Alat Ukur Dinamometer 01002 08038 

 39. Praktikum Pengukuran Daya Drawbar Motor 01002 08039 

 40. Praktikum Pengukuran Daya Poros Roda dan Engkol      
Traktor 

01002 08040 

 41. Praktikum Compactibilitas, Kelembaban Optimum (Test 
Proktor) 

01002 08041 

 42. Praktikum tensile strength Menurut uji brasilian 01002 08042 

 43. Praktikum Titik Pusat Beban 01002 08043 

 44. Praktikum Pengukuran  Bearing Capasity  Tanah  lumpur 01002 08044 

 45. Praktikum Identifikasi Bahan Teknik 01002 08045 

 46. Praktikum Heat Treatment 01002 08046 

 47. Praktikum Elektro Plating 01002 08047 

 50. Praktikum Casting 01002 08048 

 51. Praktikum Identifikasi Alat dan Mesin Pertanian 01002 08049 

 52. Praktikum Kalibrasi Spayer 01002 08050 

 53. Praktikum Kalibrasi Alat Tanam 01002 08051 

 54. Praktikum Pengujian Alat Mekanis 01002 08052 

 55. Praktikum Identifikasi Bentuk Bajak 01002 08053 

 56. Praktikum Pengenalan Alat Elektronika 01002 08054 

 57. Praktikum Pengukuran DC 01002 08055 

 58. Praktikum Opertional Ampliefier (OPAMP) 01002 08056 

 59. Praktikum Multivibrator Monostabil dan Astabil 01002 08057 

 60. Praktikum Pencacah Digital 01002 08058 

 61. Praktikum Penentuan Kadar Air Bahan Hasil Pertanian 01002 08059 

 62. Praktikum Pengukuran Kelembaban Udara 01002 08060 

 63. Praktikum Pengeringan dan Pendinginan 01002 08061 

 64. Praktikum Perancangan Termometer 01002 08062 

 65. Praktikum Alat Ukur Intensitas Cahaya dan Digital Light 
Meter 

01002 08063 

 66. Praktikum Rangkaian Penghitung Digital 01002 08064 

 67. Praktikum Perontokan Padi 01002 08065 

 68. Praktikum Pembersihan dan Sortasi 01002 08066 
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No Dokumen Kode Dokumen 

 69. Praktikum Penggilingan Padi 01002 08067 

 70. Praktikum Pengecilan Hasil 01002 08068 

 71. Praktikum Konstanta Gas 01002 08069 

 72. Praktikum Hubungan Tekanan dengan Titik Didih Air 01002 08070 

 73. Praktikum Hukum Termodinamika (Persamaan dengan 
Aliran Massa) 

01002 08071 

 74. Praktikum Panas Laten Penguapan 01002 08072 

 75. Praktikum Termodinamika Campuran Gas Tak Bereaksi 01002 08073 

 76. Praktikum Kesetimbangan Sistem Gaya 01002 08074 

 77. Praktikum Koefisien Gesek 01002 08075 

 78. Praktikum Kinematika 01002 08076 

 79. Praktikum Dinamika Benda dalam Rotasi 01002 08077 

 80. Praktikum Pendulum Sederhana 01002 08078 

 81. Praktikum Penentuan Nilai Konduktivitas Termal 01002 08079 

 82. Praktikum Pengukuran Koefisien Perpindahan Kalor 
Konveksi 

01002 08080 

 83. Praktikum Proses Pendinginan 01002 08081 

 84. Praktikum Pengukuran Laju Perpindahan Kalor (Pada 
Mesin Penetas Telur) 

01002 08082 

 85. Praktikum Kebocoran Panas pada Bidang Komposit 01002 08083 

 86. Praktikum Hubungan Antara Bahan Pengemas,RH 
Lingkungan & Suhu terhadap Kadar Air Bahan 

01002 08084 

 87. Praktikum Penyimpanan Sistem Kemas Hampa 01002 08085 

 88. Praktikum Penyimpanan dengan Keseimbangan Kadar 
Air 

01002 08086 

 89. Praktikum Pengujian Kuat Tekan dan Kuat Lentur Panel 
Beton 

01002 08087 

 90. Praktikum Metoda Integrasi Ganda untuk analisa Defleksi 
Balok 

01002 08088 

 91. Praktikum Defleksi dengan Metoda Luas Momen 01002 08089 

 92. Praktikum Desain dan Uji Kuat Tekan Menara Kayu 01002 08090 

 93. Alat Pengering tipe Deep Bed dryer 01002 08145 

 94. Alat Slingmeter 01002 08146 

 95. Alat Timbangan Digital Mettler 01002 08147 

 96. Alat Oven 01002 08148 

 97. Alat Moisture tester Iseki 01002 08149 

 98. Susupende Weighter Salter (Timbangan gantung) 01002 08150 

 99. Triple Beam Balanced Seedborrow 01002 08151 

 100. Termokontrol Omron E5EX 01002 08152 

 101. Dial Termokontrol 01002 08153 

 102. RH meter Analog 01002 08154 

 103. Hygrometer DIP-SHAFT ABX 01002 08155 

 104. Electric Hygrometer-thermometer 01002 08156 

 105. Hygrometer Thermometer Anemometer 01002 08157 

 106. Digital Contact Tachometer 01002 08158 

 107. Manometer Digital 01002 08159 

 108. Windmeter 01002 08160 

 109. Alat Moisture Tester DOLE 400 01002 08161 

 110. Cera Tester 01002 08162 

 111. Mesin Vacum Frying Rotary-Waterjet 01002 08163 

 112. Rice Milling Unit 01002 08164 

 113. Pint Dry 01002 08165 
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No Dokumen Kode Dokumen 

 114. Hand Refractrometer 01002 08166 

 115. Viscometer 01002 08167 

 116. Dosiblemeter 01002 08168 

 117. Timbangan analis Mettler PM450 01002 08169 

 118. Timbangan analis Mettler AJ100 01002 08170 

 119. Moisture Analyzer HB43 01002 08171 

 120. Digital Penetrometer 01002 08172 

 121. Autoclave 01002 08173 

 122.  Oxigen Analyzer 01002 08174 

 123. Mesin Perontok Padi 01002 08175 

 124. Mesin Perontok Padi Type Single Fan FOTEX 01002 08176 

 125. Seed Cleaner separator 01002 08177 

 126. Alat pembersih dan Sortasi bijian-bijian Manual 01002 08178 

 127. Burner Devider 01002 08179 

 128. Seed Blower Electrik 01002 08180 

 129. Almari Pendingin (Show Case) 01002 08181 

 130. Mesin pengemas Vacuum (Vacum Pack Sealer) 01002 08182 

 131. Mesin Penggiling type Disk Mill 01002 08183 

 132. Freezer Box 01002 08184 

 133. Mesin penggiling type Burrmill 01002 08185 

 134. Oven Heraeus 01002 08186 

 135. Oven  QUALTEC SOLIDSTAT 01002 08187 

 136. Mesin pemarut 01002 08188 

 137. Alat Pengukur konductifitas Thermal 01002 08189 

 138. Sealer Pengemas 01002 08190 

 139. Sealer Gelas 01002 08191 

 140. Blender 01002 08192 

 141. Thermometer Air Raksa 01002 08193 

 142. Mesin Perontok Padi Tipe Single Drum Votex Rice 
Trsher 

01002 08194 

 143. Manual Seed Cleaner 01002 08195 

 144. Hidraulic Press 01002 08196 

 145. Seed Devider 01002 08197 

 146. Cold Storage 01002 08198 

 147. Higrometer Analog (Seed Buro) 01002 08199 

 148. Dip Shaft Higrometer 01002 08200 

 149. Brix Meter 01002 08201 

 150. Saliniti Meter 01002 08202 

 151. Honey Moisture Meter 01002 08203 

 152. Manometer Tekanan Vacuum 01002 08204 

 153. Manometer Tekanan Positif 01002 08205 

 154. Thermometer Payung/ Stage Panjang 01002 08206 

 155. Thermometer Payung, suhu (-(10)-100) °C 01002 08207 

 156. Thermometer Payung 01002 08208 

 157. Thermocouple Digital Omron E5CZ, 900°C 01002 08209 

 158. Timbangan Gantung ( Salter) 65 kg 01002 08210 

 159. Timbangan Gantung ( salter ) 25 kg 01002 08211 

 160. Timbangan Gantung (Salter) 5 kg 01002 08212 

 161. Timbangan badan  01002 08213 

 162. Timbangan Lengan ( manual ) 01002 08214 

 163. Tachometer Analog 01002 08215 

 164. Halogen  Moisture Meter 01002 08216 
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No Dokumen Kode Dokumen 

 165. Audio Dosumeter 01002 08217 

 166. Respiration Gas Meter 01002 08218 

 167. Pulserate 01002 08219 

 168. Force Gauge 01002 08220 

 169. Colour Reader 01002 08221 

 
Daftar keseluruhan dokumen tercantum dalam MP Pengendalian Rekaman dan 
Dokumen (01002 07001) 

Audit mutu dilakukan secara internal dan eksternal berdasarkan dokumen audit 
mutu UB. Audit internal dilaksanakan secara rutin, minimal satu tahun sekali untuk 
mengeukur terpenuhinya persyaratan SMM dan Standard Mutu yang diterapkan 
universitas. Pedoman pelaksanaan Audit internal tertuang dalam MP Audit Mutu Internal 
Jurusan Keteknikan Pertanian (01002 06033), lihat juga 8.2.2 

Audit eksternal dilaksanakan untuk seluruh lembaga dan unit kerja di UB dalam 
mengukur pemenuhan terhadapt SMM ISO9001:2008 yang dinyatakan dalam 
kepatuhan, ada tidaknya temuan dan atau perolehan sertifikat. Penyesuaiannya 
mengikuti daftar periksa SPMI dengan ISO (Lampiran 2). Selain itu universitas dan PS-
PS di UB dinilai Asesor dari BAN-PT untuk menentukan tingkat akreditasi institusi atau 
PS. Prosedur pengusulan, pelaksanaan dan perolehan akreditasi harus mengikuti 
ketentuan dan memenuhi persyaratan BAN-PT. 

 
5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 
5.1 Komitmen Manajemen 

Dalam rangka menjamin mutu pelayanan pendidikan dalam menyediakan 
sumber daya manusia di bidang Keteknikan Pertanian, maka Ketua Jurusan Keteknikan 
Pertanian berkomitmen untuk menjalankan Sistem Penjaminan Mutu secara sungguh-
sungguh dengan jalan : 
1. Mengangkat Sekretaris Jurusan Keteknikan Pertanian sebagai Manajer 

Representative (MR) dalam menjalankan manajemen mutu sehari-hari. Dalam 
rangka membantu MR, menunjuk tim Unit Jaminan Mutu (UJM) di Jurusan 
Keteknikan Pertanian. 

2. Membudayakan sistem mutu di lingkungan Jurusan Keteknikan Pertanian dengan 
cara mensosialisasikan kepada dosen, karyawan, laboran, mahasiswa dan 
pelanggan yang berkaitan. 

3. Berkoordinasi secara rutin dengan MR dan tim UJM dalam implementasi Sistem 
Penjamin Mutu. 

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

5. Melakukan audit internal implementasi system penjaminan mutu di Jurusan 
Keteknikan Pertanian dan mematuhi Audit Internal Mutu (AIM) yang dilakukan oleh 
Universitas melalui Pusat Jaminan Mutu (PJM). 

6. Mengukur kinerja organisasi guna memantau pemenuhan kebijakan dan sasaran 
mutu yang ditetapkan. 

5.2 Kepuasan Pelanggan 
Selain untuk mencapai visi dan misi, Jurusan Keteknikan Pertanian akan 

memberikan pelayanan kepada pelanggan yang meliputi mahasiswa, pengguna lulusan 
dan orangtua mahasiswa. Kepada pelanggan utama yaitu mahasiswa. Kepuasan 
mahasiswa dilakukan dengan : 
3. Setiap mahasiswa mendapatkan dosen pembimbing akademik (dosen wali) 
4. Setiap mahasiswa disediakan fasilitas bimbingan dan konseling non akademik serta 

kakak asuh yang dikoordinir oleh BKPA di bawah Fakultas Teknologi Pertanian. 
5. Setiap mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu akan mendapatkan 

beasiswa. 
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6. Dalam proses belajar mengajar disiapkan sarana prasarana sesuai dengan standard 
Badan Akreditasi Nasional Perguruan TInggi (BAN-PT). 

7. Setiap akhir semester diedarkan borang kepuasan mahasiswa terhadap proses 
belajar mengajar di bawah koordinasi Fakultas Teknologi Pertanian dan layanan 
pendidikan di Jurusan Keteknikan Pertanian.  

Kepada pelanggan pengguna lulusan, kepuasan yang diberikan yaitu berupa; 
2. Menyediakan mahasiswa yang ahli di bidang keteknikan pertanian. 
3. Menyediakan mahasiswa yang memiliki soft skil meliputi komunikasi, penguasaan IT 

bidang keteknikan, dan bahasa inggris. 
4. Menjalin kerjasama dalam bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat, 

pengembangan sumberdaya manusia, dan pengembangan institusi. 
Kepada pelanggan yaitu orangtua mahasiswa, kepuasan yang diberikan yaitu:   
3. Memberikan jaminan kelulusan tepat waktu minimal 20%. 
4. Memberikan fasilitas pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan standar 

akreditasi BAN PT.  
5. Memberikan soft skill tambahan kepada mahasiswa sebagai bekal berkehidupan di 

masyarakat baik komunikasi, penguasaan IT maupun bahasa. 
 

5.3 Kebijakan Mutu 
Jurusan Keteknikan Pertanian mempunyai kebijakan mutu sebagai berikut  
 

Jurusan Keteknikan Pertanian melaksanakan proses belajar mengajar dalam rangka 
menyediakan sumber daya manusia dibidang Keteknikan pertanian yang dapat 

memenuhi kebutuhan stakeholders dengan menjamin mutu lulusan sesuai 
persyaratan, melalui realisasi system penjaminan mutu secara terus menerus dan 

melakukan peningkatan mutu secara bertahap. 
 
Dalam usaha merealisasikan kebijakan di atas, dinyatakan dalam dokumen 

Manual Mutu Jurusan Keteknikan Pertanian kode 01002 05000. 
 
5.4 Perencanaan Sistem Mutu 

Perencanaan system mutu dimulai dari dokumen Visi dan Misi (01002 01000). 
Untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka disusunlah dokumen  Rencana Strategis 
(Renstra) kode : 01002 04000, Manual Mutu kode : 01002 05000 dan Standard Mutu 
Jurusan kode : 01002 04001 dan atau Sasaran Mutu (Quality Objective), Manual-manual 

Prosedur (MP) dan dokumen pendukung lainnya. 
Standard Mutu Jurusan disusun berdasarkan standard Badan Akreditasi Nasional 

Perguruan Tinggi (BAN_PT), dengan maksud agar memperlancar eprsiapan jurusan 
atau Program Studi dalam menghadapai akreditasi. 

Sasaran Mutu Jurusan mengikuti Sasaran Mutu yang telah ditetapkan oleh 
Jurusan Keteknikan Pertanian : 
1. Menjamin bahwa akreditasi Jurusan Keteknikan Pertanian mendapatkan nilai A. 
2. Memastikan bahwa kepatuhan terhadap setiap Audit Internal Mutu (AIM) minimal 

adalah 80 %. 
3. Menjamin bahwa pada tahun 2011 persiapan untuk sertifikasi ISO9001:2008 telah 

mencapai 80 %. 
4. Menjamin bahwa pada tahun 2012 persiapan untuk menuju World Class University 

telah mencapai 30 %. 
5. Menjamin bahwa 90 % pelanggan utama (mahasiswa) puas terhadapt layanan 

pendidikan yang telah diberikan. 
 
5.5 Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi 

Wakil Manajemen 
Sesuai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Jurusan Keteknikan Pertanian 

(lihat sub bab 4.2), maka tanggung jawab dan wewenang masing-masing orang telahd 
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itetapkan secara rinci dan jelas. Selain itu dalam menjalankan sistem penjaminan mutu 
di tingkat jurusan telah diangkat  Sekretaris Jurusan sebagai Manajem Representative 
(MR) yang mempunyai tanggung jawabdan wewenang mewakili Ketua Jurusan dalam 
menjalankan kegiatan penjaminan mutu sehari-hari dibantu dengan Unit Jaminan Mutu 
(UJM). 

 
Komunikasi Internal 

Komunikasi antara Ketua Jurusan, MR dan tim UJM dilakukan secara berkala 
sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan komunikasi dengan stakeholders dilakukan 
melalui papan pengumuman, surat undangan maupun website, sesekali dilakukan 

pertemuan tatap muka. 
 
5.6. Tinjauan Manajemen 

Tinjauan manajemen dilakukan setelah selesai dilakukan Audit Internal Mutu 
(AIM) dengan cara mengadakan pertemuan antara Ketua Jurusan, MR dan tim UJM, 
dalam rangka melihat, mengevaluasi hasil AIM dan memperbaiki jika ada kekurangan 
dan mencegah serta meningkatkan mutu jika hasil AIM sangat baik. Selain itu juga 
mengevaluasi sasaran mutu yang telah ditetapkan. Tinjauan manajemen minimal 
dilakukan dua kali dalam satu tahun yaitu setelah dilaksanakanya AIM dari PJM. 

Hasil tinjauan manajemen akan disampaikan kepada semua dosen dan staf 
pendukung akademik pada saat rapat rutin jurusan. Rekaman tinjauan manajemen 
dipelihara dalam bentuk notulen rapat. Sebagai hasil tinjauan sistem manajemen mutu, 
Ketua Jurusan harus melaksanakan tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja SMM dan 
prosesnya. Keluaran tinjauan SMM harus direkam dan dikomunikasikan kepada seluruh 
staf Dosen dan karyawan di Jurusan Keteknikan Pertanian.2   

 
 
6. PENGELOLAAN SUMBER DAYA 
6.1 Penyediaan Sumber Daya 

Jurusan Keteknikan Pertanian menjamin bahwa sumber daya yang dibutuhkan 
untuk mendukung proses utama (bisnis proses) dalam penyediaan jasa pelayanan 
pendidikan sumber daya manusia di bidang Keteknikan Pertanian tersedia sesuai 
kebutuhan, sehingga pelaksanaan sistem menjamin mutu dapat berjalan dengan baik. 
Visi, Misi dapat tercapai dan kepuasan pelanggan bias terpenuhi. 

Jurusan memastikan ketersediaan sumber daya untuk fungsionalisasi system 
manajemen mutu (SMM) yang efektif, serta penyediaan sumber daya untuk 
meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pemenuhan persyaratan pelanggan. Untuk 
itu Jurusan/Program studi harus : 
a. Menetapkan masukan untuk mendeteksi kebutuhan sumber daya; 
b. Menyusun rencana kebutuhan sumber daya untuk jangka pendek, menengah dan 

panjang; 
c. Melakukan tindak lanjut verifikasi dan penilaian tugas; dan 
d. Menyediakan sumber daya untuk berkomunikasi secara efektif dengan dosen, 

tenaga kependidikan dan mahasiswa, untuk memelihara dan meningkatkan 
keefektifan SMM dan untuk memastikan bahwa kebutuhan pelanggan terpenuhi. 

 
6.2 Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia yang tersedia di Jurusan Keteknikan Pertanian dapat 
dilihat pada dokumen pendukung Spesifikasi Jurusan (01002 08002), selain itu harus 
dilakukan juga menyangkut hal-hal : 
1. Umum 

Jurusan/program studi harus mengidentifikasi seluruh jenis sumber daya yang 
dibutuhkan untuk ketentuan layanan dan memastikan ketersediaannya untuk kinerja 
system manajemen mutu ayng efektif. 

2. Kompetensi, kesadaran akan tangguna jawab dan pelatihan 
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Jurusan harus menyediakan dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten, 
memiliki kesadaran dan terlatih sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya. 
Universitas harus melaksanakan tindakan yang sistematik untuk mengevaluasi 
kebutuhan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dengan tuntutan/kebutuhan 
kurikulum PS, program unit kerja dan persyaratan yang ditetapkan. Pendidikan, 
pelatihan dan pengalaman kerja tiap dosen, dosen tersertifikasi dan tenaga 
kependidikan harus terekam dan dimonev secara rutin. 

Peningkatan kompetensi SDM di jurusan diatur melalui MP Pengembangan Staf (01002 
07006). Sedangkan evaluasi bagi kinerja dosen terutama dalam bidang tridharma dosen 
diatur mengikuti MP Evaluasi Dosen (01002 07007) 
 

6.3 Sarana Prasarana dan Lingkungan Kerja (Kampus) 
Jurusan/program studi harus mengidentifikasi sarana prasarana, lingkungan dan 

peralatan yang diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat. Jurusan/Program studi harus menetapkan tanggung 
jawab dan wewenang untuk kegiatan pelaksanaan, pembelian, penerimaan, 
penyimpanan, perlindungan, instalasi, penggunaan dan pemeliharaan. Jurusan/Program 
studi harus menentukan program perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan sarana 
prasarana, serta analisis resiko terkait dengan keamanan, keselamatan dan kebersihan. 
Sarana prasarana mencakup antara lain gedung, ruang kerja, ruang kelas, laboratorium, 
bengkel, perpustakaan, taman, perangkat online dan jasa terkait, sperti misalnya  unit 

bisnis. Peralatan harus dipelihara secara rutin sehingga selalu siap jika akan digunakan. 
Peralatan ukur harus dikalibrasi secara rutin agar akurasi dan validitas hasil pengukuran 
terjamin. Sarana, prasarana dan barang milik negara  yang telah rusak dan tidak dapat 
digunakan harus dikelola sesuai aturan yang berlaku. Sarana gedung jurusan TEP dapat 
dilihat pada Tabel 2. 
 
Tabel 11.  Prasarana yang digunakan Jurusan Keteknikan Pertanian 
 

Jenis Ruang/ 
Bangunan 

Jenis 
Prasarana 

Luas (m
2
) Lokasi Tersedia 

khusus*) 
Tersedia Resouce 

Sharing*) 

 
 Bangunan dan 

Gedung  

 R.Admin 
TEP  

37,80 
 Gedung F FTP 

lt. 1  
  √ 

 R.Sekjur 
TEP  

25,20 
 Gedung F FTP 

lt. 1  
  √  

 R.Kajur TEP  37,80 
 Gedung F FTP 

lt. 1  
   √  

 KM/WC  25,20 
 Gedung F FTP 

lt. 1  
 √    

 R.Baca 
Jurusan TEP  

25,20 
 Gedung F FTP 

lt. 2  
   √  

 R.Komputer 
Jurusan TEP  

25,20 
 Gedung F FTP 

lt. 2  
   √  

 Ruang Kuliah 
Umum  

 R.Kuliah 
F.2.6  

63,00 
 Gedung F FTP 

lt. 2  
  √ 

 R.Kuliah 
F.2.10  

75,60 
 Gedung F FTP 

lt. 2  
  √ 

 R.Aula  441,00 
 Gedung F FTP 

lt. 2  
  √ 

 Ruang 
seminar dgn 
multi media  

 R.Seminar 
TEP  

36,48 
 Gedung F FTP 

lt. 1  
  √ 

 R.Seminar 
TEP  

36,48 
 Gedung F FTP 

lt. 1  
  √ 
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Jenis Ruang/ 
Bangunan 

Jenis 
Prasarana 

Luas (m
2
) Lokasi Tersedia 

khusus*) 
Tersedia Resouce 

Sharing*) 

 Ruang Rapat 
dosen   R.Sidang 

TEP  
37,80 

 Gedung F FTP 
lt. 1  

  √ 

 Ruang Kerja 
Dosen   

 R.Dosen   
(5 ruang) @ 

7,5 
 Gedung F FTP 

lt. 1  
√   

 Laboratorium  

 R.Lab TSAL 250 
 Gedung F FTP 

lt. 1  
√   

 R.Gudang 
alat & bahan 

6,25 
 Gedung F FTP 

lt. 1  
√   

 R.Analisa  30 
 Gedung F FTP 

lt. 1   
  

 

 
6.4 Suasana Akademik 

Jurusan Keteknikan Pertanian menjamin terselenggaranya kebebasan akademik, 
mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Penyediaan layanan pendidikan termasuk 
menciptakan dan memelihara suasana yang kondusif untuk lingkungan belajar dan 
penelitian yang memenuhi persyaratan pelanggan. Jurusan Keteknikan Pertanian harus 
menyediakan bukti bahwa lingkungan kerja dan suasana kampus dievaluasi secara 
periodik, serta bukti dari tindakan yang diambil terkait hal ini. Hasil evaluasi ini harus 
dijadikan materi dalam tinjauan manajemen dan menjadi bagian penting dalam 
peningkatan mutu berkesinambungan. 

 
7. REALISASI LAYANAN PENDIDIKAN 
7.1 Perencanaan Program Layanan 
Jurusan merencanakan program layanan pendidikan,penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat, termasuk desain dan pengembangan metode layanan. Layanan pendidikan 
meliputi S1, S2, S3, Spesialis, Profesi, Pendidikan Non-gelar dan pelatihan. Perencanaan 
pendidikan yang dimaksud termasuk desain, pengembangan metode pembelajaran, 
pembukaan dan penutupan program studi. 
 
7.1.1 Pendidikan/Pengajaran 

 Jurusan harus merencanakan pengembangan, tinjauan dan pemutakhiran rencana 
studi dan kurikulum, penilaian dan tindak lanjut pengajaran, kegiatan layanan 
pendukung, alokasi sumber daya, kriteria evaluasi, dan prosedurpeningkatan untuk 
mencapai yang diinginkan. Jurusan harus merencanakan sumber daya yang 
diperlukan untuk seluruh proses (lihat 6.1). 

 Proses realisasi pendidikan harus meningkatkan kompetensi pada diri mahasiswa 
sehingga mengarah pada spesifikasi kompetensi lulusan yang dijanjikan pada 
aktivitas pendidikan tercantum dalam dokumen kurikulum yang telah disyahkan oleh 
Senat Fakultas Teknologi Pertanian UB dan ditetapkan melalui SK Penetapan 
Kurikulum oleh Rektor. Proses Belajar Mengajar (PBM) yang harus terkontrol 
meliputi asesmen kebutuhan; desain, pengembangan dan pengkomunikasian 
prosedur dan instruksi; dan pengukuran outcomes. Proses-proses utama belajar 
mengajar harus dikendalikan. Metode pengendalian harus merupakan bagian 
tinjauan manajemen (5.6) untuk menjamin pemenuhan spesifikasi prosedur dan 
instruksi, metode pengendalian konsisten dengan praktek mutu yang diterima. 
Perubahan metode pengendalian proses-proses utama tersebut harus 
didokumentasikan dan prosedur atau instruksi harus dievaluasi sebelum perubahan 
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dilakukan. Pemantauan harus dilakukan untuk verifikasi bahwa metode pengendalian 
telah efektif dan rekaman harus dipelihara. 

 
7.1.2 Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 Jurusan harus merencanakan program penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat, termasuk diseminasi dan sitasi hasil penelitian, pengajuan HAKI dan 
komersialiasi inovasi penelitian. Selain itu juga merencanakan pengembangan, 
tinjauan dan pemutakhiran payung, roadmap dan track record penelitian, penilaian 
dan tindak lanjut kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, layanan 
pendukung, alokasi sumber daya, kriteria evaluasi, dan prosedur peningkatan untuk 
mencapai sasaran yang diinginkan. Universitas Fakultas dan Jurusan serta 
Pascasarjana harus merencanakan sumber daya yang diperlukan untuk seluruh 
proses (6.1). 

 Realisasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus meningkatkan 
kompetensi civitas akademika dan menghasilkan output berupa publikasi ilmiah, 
buku ajar, HAKI, paket teknologi atau inovasi iptek yang digunakan masyarakat. 
Proses Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus dikendalikan meliputi 
asesmen kebutuhan; desain, pengembangan dan pengkomunikasian prosedur atau 
instruksi; dan pengukuran outcomes. Metode pengendalian harus merupakan bagian 
tinjauan manajemen (5.6) untuk menjamin pemenuhan spesifikasi prosedur atau 
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. 

 
7.2 Proses terkait mahasiswa 

Jurusan secara umum memberikan layanan yang intangible, not storable, dan 
comsumed selama penyampaiannya. Jurusan harus memberi kesempatan pada 

mahasiswa untuk belajar iptek dan belajar mempraktekkan penerapannya. PBM dalam 
menjalankan Tri Dharma PT yang dilakukan di ruang kelas, gazebo, dan laboratorium 
yang ada di lingkungan FTP-UB melalui kegiatan perkuliahan, tutorial, dan praktikum 
laboratorium dalam gedung serta lapangan diharapkan minimal meliputi hal-hal sebagai 
berikut : 

a. Fasilitas aman, sehat, bersih dan ada petugasnya 
b. Prosedur komunikasi dua arah antara peserta dan petugas Jurusan yang 

responsif 
c. Personel Jurusan memperlakukan semua orang dengan penuh hormat; dan 
d. Kegiatan-kegiatan layanan dilaksanakan oleh personel yang sesuai dengan 

kualifikasinya. 
 
7.2.1 Penentuan persyaratan terkait layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat dan kegiatan penunjang. 

 Persyaratan pendidikan secara umum nampak pada perilaku kebutuhan pemenuhan 
harapan akademik, profesional dan masyarakat. 

 Persyaratan spesifik mahasiswa dapat terkandung dalam rencana studi dan 
kurikulum dan layanan pendidikan yang diberikan oleh Jurusan. Layanan pendidikan 
harus memenuhi persyaratan hukum, peraturan dan akreditasi terkait pendidikan. 

 Persyaratan terkait layanan juga mencakup persyaratan yang ditetapkan oleh 
fakultas dalam memberikan layanan administrasi pendidikan kepada mahasiswa. Hal 
ini dapat berupa bukti studi sebelumnya, dokumen personal, yang akan diberikan 
pada mahasiswa, aturan administrasi fakultas dan universitas, NIM dan lain-lain. 

 
7.2.2 Tinjauan persyaratan terkait PBM 
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Jurusan bekerjasama dengan Fakultas meninjau persyaratan terkait pengajaran setiap 
tahun untuk memastikan bahwa  
Persyaratan ditetapkan 

 Persyaratan yang berbeda dari sebelumnya diselesaikan dan Memiliki kemampuan 
untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

 Apabila persyaratan pengajaran diubah, organisasi sebaiknya memastikan bahwa 
dokumen yang relevan telah diamandemen dan personel yang relevan telah 
mengetahui persyaratan yang diubah. 

 Rekaman tinjauan persyaratan pengajaran ini seharusnya dipelihara. 
 
7.2.3 Komunikasi Mahasiswa 
Jurusan harus menentukan dan menerapkan pengaturan yang efektif dalam berkomunikasi 
dengan mahasiswa yang terkait dengan: 

 Informasi program pendidikan, 

 Rencana pengajaran termasuk kurikulum, dan 

 Umpan balik PBM dan termasuk keluhan mahasiswa. 
 
 
7.3 Desain dan pengembangan kurikulum 

7.3.1 Perencanaan kurikulum 

 Ketua Jurusan harus mempertimbangkan desain dan pengembangan kurikulum 
untuk keuntungan mahasiswa. 

 Kegiatan pengendalian desain harus sesuai dengan maksud dan durasi layanan 
pendidikan. 

 Prosedur-prosedur harus memastikan bahwa materi instruksi yang sesuai sama 
dengan persyaratan instruksi. 

 Peralatan kalibrasi dapat diperlukan untuk beberapa maksud instruksi. 

 Asesmen kebutuhan harus mencakup keefektifan sistem dan capaian mahasiswa. 

 Asesmen kebutuhan harus mencakup persyaratan kinerja potensial dan actual untuk 
menentukan: 
o Bagaimana instruksi dapat membantu mahasiswa menjadi kompeten; 
o Ukuran keefektifan instruksi tertentu ; 
o Keahlian apa yang sesuai dengan persyaratan kurikulum. 

 Asesmen tersebut harus menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam 
proses tinjauan instruksi. Apabila validasi eksperimen dari instruksi tidak diijinkan, 
proses peer review dapat diadopsi. 

 Laporan analisis kebutuhan harus menyediakan masukan untuk proses desain 
instruksi, menggambarkan hasil asesmen kebutuhan dan menyatakan tujuan akhir 
untuk desain. 

 Proses pengembangan harus didokumentasikan dan digunakan oleh pengembang. 
Terdapat pernyataan proses tertentu masing-masing media penyampaian, atau 
proses generik untuk semua media. Proses-proses ini meliputi urutan tahap proses 
pengembangan; personel yang terlibat, proses tinjauan, dan kriteria terkait. 

 
7.3.2 Masukan desain dan Pengembangan 
Jurusan harus mengidentifikasi masukan untuk desain kurikulum dan rekaman masukan 
tersebut. 
 
7.3.3 Output desain dan pengembangan 
Output desain dan pengembangan harus (paling tidak) mencakup keahlian dan 
pengetahuan yang dipersyaratkan, strategi instruksi dan asesmen kinerja. 
 
7.3.4 Tinjauan desain dan pengembangan 
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Peserta pada setiap tahap identifikasi harus meninjau hasil desain dan pengembangan 
terhadap persyaratan yang diacu (misalnya, profil profesi, sertifikasi kompetensi). Catatan 
untuk hal-hal yang kompleks dapat dididiskusikan dalam pertemuan formal. 
 
7.3.5 Verifikasi desain dan pengembangan 
Verifikasi desain harus dilakukan dalam satu atau beberapa tahap sesuai dengan rencana 
desain dan pengembangan. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan secara internal oleh setiap 
spesialis yang tidak berpartisipasi dalam tinjauan independen. Tahap keluaran desain dan 
pengembangan sebaiknya sesuai dengan spesifikasi masukan desain dan pengembangan. 
Rekaman keluaran verifikasi dan setiap tindakan yang diperlukan sebaiknya dipelihara. 
 
7.3.6 Validasi desain dan pengembangan 
Proses ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa karakteristik layanan pendidikan yang 
direncanakan terpenuhi oleh desain kurikulum dan silabus yang dihasilkan. Secara umum, 
validasi harus dilakukan pada tahap desain akhir. Akreditasi dan sertifikasi merupakan 
metode validasi yang diterima. Rekaman keluaran dan tindakan validasi harus dipelihara. 
 
7.3.7 Pengendalian perubahan desain dan kurikulum 
Dalam lingkungan pendidikan pesatnya perkembangan iptek dijadikan arahan tinjauan 
kurikulum dan silabus secara periodik, dan menghasilkan revisi/perubahan. Perubahan 
tersebut sebaiknya diidentifikasi, didokumentasikan, disahkan dan dikomunikasikan. Revisi 
setiap subyek sebaiknya mencakup evaluasi efektif pada keseluruhan kurikulum dan 
rekaman harus dipelihara.  
 
7.4 Pembelian 

Proses dan prosedur pembelian/pengadaan ditetapkan oleh Jurusan, yang mencakup 
evaluasi dan  pengendalian layanan pendidikan yang dibeli sehingga proses tersebut betul 
betul memuaskan kebutuhan dan persyaratan lembaga atau unit kerja. Proses pembelian 
yang tetapkan juga memenuhi persyaratan legal dan perundang-undangan. 
 
7.4.1 Proses pembelian 

Penggunaan sumberdaya keuangan harus mencakup identifikasi kebutuhan yang 
tepat, efektif dan akurat, termasuk berinvestasi untuk meningkatkan kompetensi SDM 
dengan traning dan/atau studi lanjut, dengan spesifikasi. Evaluasi biaya pembelian 
barang dan layanan traning dan/atau studi lanjut sebaiknya mempertimbangkan 
kinerja pemasok dan lembaga layanan pendidikan. 
 

7.4.2 Informasi pembelian 
Informasi pembelian harus mencerminkan kebutuhan barang dan layanan traning/studi 
lanjut sesuai keperluan untuk menjamin informasi tersebut memenuhi kebutuhan 
lembaga atau unit kerja dan untuk membangun komunikasi dengan pemasok dengan 
efektif. 

 
7.4.3 Verifikasi pembelian 

Verifikasi pembelian dilakukan secara koordinatif dibawah kewenangan Bendahara 
Jurusan dan Ketua Jurusan untuk menjamin proses pembelian dan kualitas barang 
yang dibeli. 

 
7.5 Ketentuan layanan pendidikan 
7.5.1 Pengendalian ketentuan 

 Jurusan sebagai penyelenggara pendidikan harus mengidentifikasi keseluruhan topik 
dan tema subyek yang diajarkan, dan metode prosedur/instruksi yang diterima. 
Jurusan sebagai penyelenggara pendidikan juga menetapkan berbagai ukuran yang 
diterima untuk menentukan pemenuhan sasaran pengajaran. 
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 Jurusan sebagai penyelenggaran pendidikan harus memastikan pengendalian 
proses. 

 
7.5.2 Validasi proses 

 Setiap proses layanan pendidikan senantiasa direncanakan, dikontrol dan dievaluasi 
tingkat keberhasilannya 

 
7.5.3 Identifikasi dan ketertelusuran 

 Jurusan harus mengendalikan dan merekam identifikasi layanan pendidikan (lihat 
4.2.4). 

 Identifikasi dan ketelusuran informasi yang relevan sebaiknya mencakup, bila 
diperlukan: 

 Kode satuan kurikulum, mata kuliah dan isi; 

 Rekaman identitas mahasiswa; 

 Jadual kuliah; 

 Textbook/modul/diktat/catatan kuliah; 

 Peralatan praktikum; dan 

 Laporan PKL dan Tugas Akhir. 
 
7.5.4 Properti pelanggan 

 Dalam organisasi pendidikan, property milik mahasiswa adalah property yang 
diberikan pada saat pendaftaran masuk atau pendaftaran ulang dan selama 
pemberian layanan pendidikan. 

 Property milik mahasiswa mencakup antara laian textbook, buku kerja, studi kasus, 
ketentuan pendidikan khusus, komputer, perangkat lunak, pasokan seni, atau 
fasilitas yang dipasok oleh perusahaan pengadaan. 

 Apabila ada property mahasiswa atau peserta pelatihan yang hilang, harus 
dilaporkan kepada mahasiswa dan rekaman dipelihara. 

 
7.5.5 Preservasi 

 Jurusan sebagai  penyelenggara pendidikan harus memperhatikan dokumen 
akademik yang disimpan seperti silabus, kurikulum, dan materi yang dicetak atau 
elektronik (buku, modul/diktat kuliah, kaset video, program komputer). 

 Pasokan untuk proses pendidikan dan/atau pelatihan dapat juga mencakup, 
misalnya bahan kimia untuk laboratorium, bahan baku atau olahan untuk pilot plant 
dan layanan pendidikan dengan umur simpan terbatas untuk maksud pengajaran 
atau penelitian dan pekerjaan pengembangan. 

 
7.6 Pengendalian alat pemantauan dan pengukuran 

 Jurusan sebagai penyelenggara pendidikan harus menetapkan ujian atau alat 
asesmen pengajaran yang valid. 

 Pemantauan dan pengukuran harus dilakukan dalam rangka menjamin kesesuaian 
dengan rencana studi, kurikulum dan program pendidikan. 

 Pemantauan dan pengukuran harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, profil 
kinerja mahasiswa, ujian tertulis, latihan/tugas/kuis, absensi kehadiran dan ujian 
akhir. 

 Jurusan penyelenggara pendidikan harus menetapkan alat untuk memastikan bahwa 
ujian aman dan hasilnya valid. 

 Apabila alat dan perangkat lunak ujian atau asesmen ditemukan tidak valid, Jurusan 
penyelenggara pendidikan sebaiknya merekam tindakan perbaikan ketidakvalidan. 
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8. PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENINGKATAN MUTU 
8.1 Umum  

Outcomes dari pemantauan dan pengukuran digunakan untuk mengidentifikasi 

area peningkatan system manajemen mutu dan proses penyelenggaraan pendidikan. 
 
8.2 Pemantauan dan Pengukuran 

8.2.1 Kepuasan Pelanggan 
Jurusan keteknikan Pertanian menetapkan sistem evaluasi secara rutin 

persepsi pelanggan tentang tingkat layanan yang diberikan dibandingkan harapannya. 
System evaluasi mengenai PBM dilakukan bersama-sama dengan Fakultas. Jurusan 
keteknikan Pertanian mendiskusikan dengan pelanggan tentang persepsi kepuasannya 
dalam suatu forum pertemuan rutin tiga bulan sekali. 

 
8.2.2 Audit Internal 

Jurusan Keteknikan Pertanian melaksanakan audit internal berdasarkan 
program audit internal untuk menilai kinerja implementasi system manajemen mutu dan 
penyelenggaraan pendidikan. Audit internal dilakukan oleh auditor dari unit kerja 
terseut yang kompeten dan tersertifikasi dikoordinir oleh MR. hal ini dilakukan sebelum 
auditor universitas. Audit internal digunakan untuk menilai kesesuaian implementasi 
SPMI di tiap unit kerja. 

Universitas mendokumentasikan laporan akhir internal. Umpan balik hasil audit 
digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan untuk tindakan korektif dan pencegahan. 
Rekaman audit internal dipelihara. Prosedur pelaksanaan audit internal mengacu pada 
Manual Prosedur (MP) Audit Internal Jurusan Keteknikan Pertanian (01002 06033). 

 
8.2.3 Pemantauan dan pengukuran proses 

Jurusan Keteknikan PErtanian mengukur dan memantau kinerja dan keefektifan 
proses yang digunakan untuk mengelola dan menyampaikan layanan. Pengukuran 
proses layaanan inti dan penunjang dilakukan pada tahap yang sesuai selama realisasi 
proses. 

Jurusan Keteknikan Pertanian mendokumentasikan metode yang digunakan 
untuk mengukur kinerja dan keefektifan proses. 

 
8.2.4 Pemantauan dan pengukuran layanan pendidikan 

Jurusan Keteknikan Pertanian menetapkan dan menggunakan metode untuk 
pemantauan dan pengukuran layanan pendidikan pada interval yang direncanakan 
selama realisasinya dan outcome akhir, untuk memverifikasi bahwa mereka memenuhi 

persyaratan desain yang ditetapkan serta persyaratan peraturan dan perundang-
undangan dan akreditasi yang berlaku. 

Untuk berbagai ragam pendidikan/pelatihan, alat evaluasi seperti asesmen, 
kuis, ujian atau peragaan digunakan untuk mengukur kemajuan pemenuhan 
persyaratan kurikulum. 

Hasil proses evaluasi ini direkam dan digunakan untuk menunjukkan tingkat 
proses pengajaran mencapai sasaran yang direncanakan. Lihat 8.3. 

 
8.3 Analisis Data 

Jurusan Keteknikan Pertanian menganalisis data dan informasi  yang 
dikumpulkan, menggunakan metode analisis yang tersedia (misalnya SWOT) dan 
sekaligus memberikan pemecahan masalah yang diterima. Data digunakan untuk 
mendukung perbaikan berkesinambungan melalui proyek perbaikan, dan juga tindakan 
korektif dan prekuentif. 

Matode statistik bias diterapkan untuk menganalisis setiap aspek system 
manajemen mutu. Analissi statistik untuk berbagai  ukuran seperti indicator kinerja, 
angka drop out, rekaman capaian, kepuasan pelanggan, dan analisis kecenderungan 
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dapat membantu dalam menjamin efektifitas pengendalian proses yang merupakan 
bagian dari sistem manajemen mutu. 

Pengukuran dan evaluasi dilakukan secara terus menerus dan dinyatakan dalam 
manual prosedur atau instruksi kerja. Analisa data dilakukan dari berbagai sumber untuk 
membandingkan kinerja sistem manajemen mutu dan proses pendidikan untuk 
mengidentifikasi bidang perbaikan. 

 
8.4 Perbaikan 

8.4.1 Perbaikan berkesinambungan 
Jurusan Keteknikan Pertanian meningkatkan keefektifan sistem manajemen 

mutu dan proses pendidikan secara berkesinambungan dengan mendorong personel 
untuk mengidentifikasi dan menerapkan usaha peningkatan pelayanan sesuai dengan 
ruang lingkupnya. 

Metode yang sesuai digunakan untuk mengidentifikasi peningkatan potensial 
yang didasarkan atas analisis mutu dan metode statistik. Proses perbaikan juga 
mencakup tindakan yang diambil dalam penyelesaian keluhan, saran dan komentar 
pelanggan (mahasiswa dan pihak terkait). 

 
8.4.2 Tindakan perbaikan 

Jurusan Keteknikan Pertanian menetapkan manual prosedur (prosedur 
terdokumentasi) untuk melaksanakan tindakan korektif yang teridentifikasi dari analisis 
penyebab ketidak sesuaian dan peluang peningkatan. Tindakan korektif diambil untuk 
mengeliminasi ketidaksesuaian yang terjadi selama kinerja sistem manajemen mutu 
dan proses pemberian layanan pelanggan. Tindakan korektif direkam. 

 
8.4.3 Tindakan pencegahan 

Jurusan Ketknikan Pertanian menetapkan manual prosedur (prosedur 
terdokumentasi) untuk melaksanakan tindakan prekuentif yang dihasilkan dari analisis 
ketidaksesuaian potensial dan peluang perbaikan dalam sistem manajemen mutu dan 
layanan kepada pelanggan (mahasiswa dan pihak terkait). Tindakan prekuentif 
direkam dan dikomunikasikan ke bidang organisasi yang sesuai. Hasil dari perbaikan 
atas tindakan prekuentif dikomunikasikan keseluiruh organisasi. 
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LAMPIRAN 1. 
 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI JURUSAN KETEKNIKAN PERTANIAN 2011 

 
1. KETUA JURUSAN 

Rincian Tugas dan Tangguna Jawab : 
a) Menjalankan kebijakan akademik dan standard mutu pendidikan yang ditetapkan 

fakultas. 
b) Menyusun rencana kegiatan atau program kerja jurusan. 
c) Mengkoordinasikan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat di Jurusan. 
d) Melaksanakan pengembangan jurusan di bidang pendidikan, penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat. 
e) Mengembangkan hubungan baik dan kerjasama dengan pemangku kepentingan 

(stakeholders). 

f) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar di 
tingkat jurusan. 

g) Menyampaikan laporan secara berkala kepada Dekan. 
 
2. SEKRETARIS JURUSAN 

Rincian Tugas dan Tanggung Jawab : 
a) Melaksanakan kegiatan administrative dan kesekretariatan jurusan. 
b) Mengkoordinasikan penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan jurusan. 
c) Mengkoordinasikan kegiatan proses belajar mengajar bersama dengan Kelompok 

Dosen Keahlian. 
d) Menyusun jadwal perkuliahan di tingkat jurusan. 
e) Mengkoordinasikan kegiatan laboratorium di lingkungan jurusan. 
f) Mengkoordinasikan kegiatan Praktek kerja Lapangan dan atau Kuliah kerja Nyata 

mahasiswa. 
g) Menyusun basis data akadeik kemahasiswaan di Jurusan. 
h) Menyusun basis data kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di 

Jurusan. 
 

3. Ketua Program Studi 

Rincian Tugas dan Tanggung Jawab : 
a) Melaksanakan penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan jurusan. 
b) Mengkoordinasikan kegiatan proses belajar mengajar bersama. 
c) Menyusun Rencana perkuliahan di tingkat program studi. 
d) Mengkoordinasikan kegiatan laboratorium di lingkungan jurusan. 
e) Mengelola kegiatan Praktek kerja Lapangan dan atau Kuliah kerja Nyata mahasiswa 

serta Tugas Akhir. 
 
4. KEPALA LABORATORIUM 

Rincian Tugas dan Tanggung Jawab : 
a) Merencanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di 

laboratorium. 
b) Menyusun rencana operasional dan pengembangan laboratorium. 
c) Memberikan pelayanan bagi civitas akademika untukmelakukan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta pengabdian kepada masyarakat. 
d) Merancang jadwal kegiatan laboratorium. 
e) Mengkoordinasikan semua kegiatan akademik yang dilaksanakan di laboratorium. 
f) Menjalin kerjasama dengan pihak luar dalam rangka resource sharing dan 

pemberdayaan laboratorium. 
g) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas ketersediaan sarana prasarana dan 

kegiatan dalam laboratorium. 
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h) Melaporkan kegiatan sekurang-kurangnya setiap semester kepada ketua jurusan. 
i) Melakukan koordinasi dengan ketua kelompok dosen keahlian terkait 

pengembangan ilmu dan proses belajar mengajar. 
 
5. KOORDINATOR ADMINISTRASI 

Rincian Tugas dan Tanggung Jawab : 
a) Koordinasi pelaksanaan kegiatan administrasi jurusan. 
b) Monitoring mengajar/kehadiran dosen mengajar. 
c) Koordinasi UTS dan UAS serta mendistribusikan kembali hasil ujian. 
d) Mengatur jadwal seminar proposal, seminar hasil penelitian dan ujian tugas akhir. 
e) Atas persetujuan ketua Jurusan, mengajukan dana proporsional dan pengelolaan 

dana, membuat laporan keuangan. 
f) Mencatat dan membuat surat menyurat masuk dan keluar. 
g) Membantu kegiatan pelaksanaan administrasi jurusan. 
h) Mengelola dan menjalankan program EPSBED. 

 
6. UNSUR PENUNJANG 

Unsur Penunjang di Jurusan Keteknikan Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian terdiri 
dari Unit Jaminan Mutu (UJM), Fasilitas Ruang baca Jurusan, Fasilitas Komputer dan 
Unit Bisnis Jurusan. 

 
1.  Unit Jaminan Mutu (UJM) 

Rincian Tugas dan Tanggung Jawab : 
e. Melakukan monevin Jurusan. 
f. Melaksanakan langkah strategis dalam rangka menghadapi akreditasi Jurusan. 
g. Mengembangkan dokumen Audit Internal Mutu Akademik Jurusan. 
h. Mempersiapkan kelembagaan dan melaksanakan audit sistem dan kepatuhan. 

2.  Fasilitas Ruang Baca Jurusan 
Fasilitas Ruang Baca Jurusan mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. Menyediakan dan mengelola bahan pustaka; 
b. Memberikan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka; 
c. Memelihara dan melestarikan bahan pustaka; 
d. Melakukan koordinasi, evaluasi, dan koleksi bahan pustaka di Universitas; 
e. Menjalin kerja sama dengan perpustakaan dan pihak-pihak terkait di luar 

Universitas. 
3.  Unit Usaha Jurusan 

Unit Usaha Jurusan memiliki tugas untuk menyusun, melaksanakan, mengevaluasi 
dan melaporkan program-program bisnis dalam rangka penggalangan dana. 

4.  Fasilitas Ruang Komputer 
Fasilitas Ruang komputer memiliki tugas untuk memberikan pelayanan dalam rangka 
memperlancar proses belajar mengajar bagi mahasiswa meliiputi perkuliahan, 
praktikum dan pengerjaan tugas akhir. 
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Lampiran 2. Daftar Periksa SPMI dengan ISO 9001:2008 
 

Daftar Periksa Audit Internal SMM ISO 9001:2008 

Klausul Persyaratan - Persyaratan 
Deskripsi 
Temuan 

Kategori 
Temuan 

4.0 Sistem Manajemen Mutu   

4.1 Persyaratan umum 

Apakah organisasi telah : 
(a) Menetapkan proses-proses yang 

dibutuhkan oleh SMM serta aplikasinya  
diseluruh bagian organisasi (lihat 1.2); 

(b) Menentukan urutan dan interaksi dari 
proses-proses tersebut; 

(c) Menentukan kriteria dan metode yang 
diperlukan untuk memastikan bahwa 
pelaksanaan dan pengendalian proses-
proses ini berjalan secara efektif; 

(d) Memastikan tersedianya sumber daya 
dan informasi yang dibutuhkan untuk 
mendukung operasi dan pemantauan 
proses-proses ini; 

(e) Memantau, mengukur, dan menganalisa 
proses-proses ini, dan; 

(f) Menerapkan tindakan yang diperlukan 
untuk mencapai hasil yang direncanakan 
dan perbaikan berkesinambungan dari 
proses-proses ini; 

 
 
 

 

4.2. Persyaratan dokumentasi   

4.2.1 Umum 

Apakah organisasi telah menetapkan 
dokumentasi SMM ISO 9001:2008 yang 
dibutuhkan. 
Dokumentasi SMM harus mencakup : 

(a) Persyaratan terdokumentasi mengenai 
kebijakan mutu dan sasaran mutu; 

(b) Pedoman mutu;  
(c) Prosedur terdokumentasi yang 

diperlukan oleh standar internasional ini; 
(d) Dokumen-dokumen, termasuk catatan, 

yang ditentukan oleh organsisai yang 
diperlukan untuk memastikan 
perencanaan, operasi dan pengendalian 
proses yang efektif. 

  

4.2.2 Pedoman mutu 
Apakah organisasi telah menetapkan dan 
memelihara pedoman mutu yang mencakup:  

a) Ruang lingkup sistem manajemen mutu, 
termasuk alasan setiap pengecualian 
persyaratan (lihat 1.2); 

b) Prosedur terdokumentasi yang 
ditetapkan untuk sistem manajemen 
mutu atau referensinya, dan; 

c) Suatu penjelasan interaksi dari proses-
proses dari sistem manajemen mutu; 

  



31 

 

4.2.3. Pengendalian dokumen 

Apakah ada prosedur tertulis yang ditetapkan 
untuk mengendalikan dokumen dan rekaman 
yang diperlukan oleh SMM.  Apakah prosedur 
tertulis itu telah mencakup pengendalian untuk: 

a) mengesahkan dokumen yang telah 
sesuai sebelum diterbitkan; 

b) meninjau dan memperbaharui 
seperlunya dan mengesahkan ulang 
dokumen; 

c) memastikan bahwa perubahan dan 
status revisi dokumen teridentifikasi; 

d) memastikan bahwa versi yang sesuai 
dari dokumen yang berlaku tersedia 
pada saat digunakan; 

e) memastikan bahwa dokumen tetap 
dapat dibaca dan dapat diidentifikasi; 

f) memastikan bahwa dokumen yang 
berasal dari luar yang ditentukan 
organisasi dan diperlukan untuk 
perencanaan dan operasi sistem 
manajemen mutu diidentifikasi dan 
distribusinya dikendalikan, dan 

g) mencegah penggunaan dokumen 
kadaluarsa yang tidak semestinya, dan 
untuk menerapkan identifikasi yang 
sesuai jika dokumen tetap disimpan 
untuk tujuan tertentu; 

  

4.2.4. Pengendalian rekaman 

 Apakah prosedur tertulis telah ditetapkan 
untuk identifikasi, penyimpanan, 
perlindungan, penarikan kembali, waktu 
penyimpanan dan disposisi rekaman. 

 Apakah organisasi telah mengidentifikasi 
rekaman2 mutu yang diperlukan untuk 
memberikan bukti kesesuaian terhadap 
efektifitas penerapan SMM, yang meliputi : 
o hasil-hasil peninjauan manajmen (5.6.1). 
o hasil-hasil dari pendidikan dan pelatihan, 

keterampilan dan pengalaman, 
kompetensi personal (6.2.2).  

o bukti-bukti bahwa realisasi proses dan 
produk yang dihasilkan telah memenuhi 
persyaratan (7.1)  

o hasil-hasil dari peninjauan ulang 
persyaratan-persyaratan yang terkait 
dengan produk dan tindak lanjut 
tindakan-tindakan dari hasil peninjauan 
ulang itu (7.2.2)  

o hasil-hasil dari input desain dan 
pengembangan yang terkait dengan 
persyaratan produk (7.3.2) 

o hasil-hasil peninjauan ulang desain dan 
pengembangan beserta tindakan-
tindakan yang diperlukan (7.3.4) 
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o hasil-hasil verifikasi desain dan 
pengembangan beserta tindakan-
tindakan yang diperlukan (7.3.5) 

o hasil-hasil validasi desain dan 
pengembangan beserta tindakan-
tindakan yang diperlukan (7.3.6)  

o hasil peninjauan ulang perubahan desain 
dan pengembangan beserta tindakan-
tindakan yang diperlukan (7.3.7) 

o hasil-hasil evaluasi pemasok beserta 
tindak lanjut yang diperlukan 
berdasarkan hasil evaluasi itu (7.4.1) 

o apabila diperlukan oleh organisasi guna 
menunjukkan bahwa validasi dari proses 
yang menghasilkan output tidak dapat 
diverifikasi oleh subsekuens pemantuan 
atau pengukuran (7.5.2) 

o identifikasi unik dari produk, apabila 
mampu telusur (traceability) produk itu 
diperlukan (7.5.3)  

o barang-barang milik pelanggan yang 
hilang, rusak, atau lainnya yang 
ditemukan menjadi tidak sesuai untuk 
penggunaan (7.5.4)  

o kriteria-kriteria dasar yang digunakan 
untuk kalibrasi atau verifikasi peralatan 
pengukuran apabila tidak ada standar 
pengukuran nasional atau internasional 
(7.6) 

o validasi dari hasil-hasil pengukuran 
terdahulu apabila peralatan pengukuran 
yang ditemukan tidak sesuai dengan 
persyratan (7.6) 

o hasil-hasil dari kalibrasi dan verifikasi 
peralatan pengukuran (7.6)  

o hasil-hasil audit internal beserta tindak 
lanjut yang dilakukan berdasarkan hasil 
audit internal itu (8.2.2) 

o pernyataan dari orang yang berwenang 
mengeluarkan atau meloloskan produk 
(8.2.4) 

o keadaan dari ketidaksesuaian produk 
beserta tindakan-tindakan yang diambil, 
termasuk konsesi atau kelonggaran yang 
diperoleh (8.3) 

o hasil-hasil dari tindakan korektif (8.5.2) 
o hasil-hasil dari tindakan pencegahan 

(8.5.3) 

5.0. Tanggung jawab manajemen   

5.1. Komitmen manajemen 
Adakah bukti komitmen dari manajemen puncak 
untuk mengembangkan dan meningkatkan 
efektivitas SMM dengan: 

a) mengkomunikasikan kepada seluruh 
organisasi tentang pentingnya 
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memenuhi persyaratan pelanggan dan 
undang-undang  serta peraturan; 

b) menetapkan kebijakan mutu; 
c) memastikan bahwa sasaran mutu telah 

ditetapkan; 
d) melakukan tinjauan manajemen, dan; 
e) memastikan tersedianya sumber daya; 

5.2.  Fokus pada pelanggan 

 Apakah manajemen puncak menerapkan 
metode untuk menjamin bahwa kebutuhan 
dan harapan pelanggan telah ditetapkan 
melalui SMM dan dijabarkan kedalam 
persyaratan2 yang sesuai dengan tujuan 
untuk mencapai kepuasan pelanggan ? 

 Apakah tangungjawab yang terkait dengan 
produk, termasuk persyaratan2 hukum dan 
peraturan yang berlaku telah diidentifikasi 
dan telah ditetapkan ukuran2 untuk 
memenuhi persyaratan pelangan ? 

  

5.3. Kebijakan mutu 
Apakah manajemen puncak telah memastikan 
bahwa kebijakan mutu : 

a) Sesuai dengan tujuan organisasi; 
b) Merupakan komitmen untuk memenuhi 

persyaratan dan meningkatkan 
efektivitas SMM secara 
berkesinambungan; 

c) Memberikan suatu kerangka untuk 
penetapan dan peninjauan sasaran 
mutu; 

d) Dikomunikasikan dan dimengerti pada 
semua level dalam organisasi, dan; 

e) Ditinjau agar selalu sesuai. 
f) Dikendalikan (4.2.3) 

  

5.4.  Perencanaan   

5.4.1. Sasaran mutu 

 Apakah sasaran mutu telah ditetapkan 
pada fungsi2 yang relevan pada semua 
level organisasi ? 

 Apakah sasaran mutu sesuai dengan 
kebijakan mutu, termasuk komitmen untuk 
melakukan perbaikan yang 
berkesimanbungan ? 

 Apakah sasaran mutu yang ditetapkan telah 
sesuai dengan persyaratan produk ? 

  

5.4.2. Perencanaan sistem manajemen mutu 

 Apakah perencanaan SMM telah dilakukan 
sesuai dengan persyaratan klausul 4.1, 
termasuk sasaran mutu ? 

 Apakah perencanaan SMM telah mencakup  
a. Proses2 dari SMM dan persyaratan dalam 

realisasi produk. 
b. Penilaian sumberdaya yang diperlukan 
c. Perbaikan SMM yang berkesimanbungan 
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 Apakah keutuhan SMM tetap terpelihara 
jika dilakukan perubahan2 dari SMM itu 
direncanakan dan diterapkan ? 

5.5.  Tanggung jawab, wewenang dan komunikasi   

5.5.1. Tangung jawab dan wewenang 

 Apakah organisasi telah mengidentifikasi 
fungsi2 dan hubungan keterkaitannya guna 
memudahkan efektivitas manajemen mutu ? 

 Apakah organisasi tekah mendefinisikan 
komposisi dari manajemen puncak ? 

 Apakah struktur organisasi telah dibuat 
untuk mengidentifikasi berbagai hubungan 
dan keterkaitan fungsional ? 

 Apakah tanggungjawab dan wewenang telah 
didefinisikan dan dikomunikasikan kepada 
mereka yang terlibat dalam operasional 
SMM ? 

  

5.5.2. Wakil manajemen 

Apakah manajemen puncak telah menunjuk 
seorang anggota manajemen, yang terlepas dari 
tanggung jawab lainnya, harus memiliki 
tanggung jawab dan wewenang, untuk : 
(a) Mamastikan bahwa proses-proses yang 

dibutuhkan dalam sistem manajemen mutu 
ditetapkan, diterapkan dan dipelihara; 

(b) Malapor kepada manajemen puncak atas 
kinerja dari sistem manajemen mutu serta 
setiap kebutuhan untuk peningkatan; dan 

(c) Menjamin untuk memajukan kesadaran 
akan persyaratan pelanggan kepada seluruh 
organisasi; 

  

5.5.3. Komunikasi internal 

 Apakah manajemen puncak menjamin 
bahwa proses2 komunikasi yang tepat telah 
ditetapkan dalam organisasi ? 

 Apakah komunikasi tersebut berkaitan 
dengan proses2 SMM beserta 
efektivitasnya. 

  

5.6. Tinjauan manajemen   

5.6.1. Umum 

 Apakah manajemen puncak meninjau ulang 
SMM untuk memastikan kesinambungan 
kesesuaian, kecukupan dan efektivitasnya ? 

 Apakah periode peninjauan telah 
direncanakan dan ditetapkan ? 

  

5.6.2. Masukan untuk tinjauan manajemen 

Apakah masukan untuk tinjauan manajemen 
telah memasukkan informasi tentang : 

a) Hasil audit; 
b) Umpan balik pelanggan; 
c) Kinerja proses dan kesesuaian produk; 
d) Status tindakan pencegahan dan 

perbaikan; 
e) Tindak lanjut dari tinjauan manajemen 
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sebelumnya; 
f) Perubahan yang dapat mempengaruhi 

sistem manajemen mutu, dan; 
g) Rekomendasi untuk peningkatan 

5.6.3. Keluaran dari tinjauan manajemen 

Apakah keluaran dari tinjauan manajemen telah 
memasukkan setiap keputusan dan tindakan 
yang berhubungan dengan : 
(a) Peningkatan efektivitas sistem manajemen 

mutu dan prosesnya; 
(b) Peningkatan produk yang berhubungan 

dengan persyaratan pelanggan; 
(c) Kebutuhan sumber daya. 

  

6. Pengelolaan sumber daya   

6.1. Penyediaan sumber daya 

Apakah organisasi telah menentukan dan 
menyediakan sumberdaya yang dibutuhkan : 
(a) untuk menerapkan dan memelihara sistem 

manajemen mutu dan meningkatkan 
efektivitasnya secara berkesimambungan 
dan ; 

(b) untuk meningkatkan kepuasan pelanggan 
dengan memenuhi persyaratan pelanggan; 

  

6.2. Sumber daya manusia   
6.2.1. Umum 

Apakah personel yang bertanggungjawab untuk 
melakukan pekerjaan yang mempengaruhi mutu 
produk telah memiliki kompetensi berdasarkan :  

o kesesuaian pendidikan dan pelatihan 
o keahlian dan ketrampilan 
o pengalaman. 

  

6.2.2. Kompetensi, pelatihan dan kepedulian 

Apakah organisasi telah : 

a) Menentukan kompetensi personel yang 
dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan yang 
mempengaruhi kesesuaian persyaratan 
produk; 

b) Menyediakan pelatihan atau mengambil 
tindakan lain untuk memenuhi kompetensi 
yang diperlukan; 

c) Memastikan bahwa kompetensi yang 
diperlukan telah tercapai; 

d) Memastikan bahwa personel sadar akan 
relevansi dan pentingnya kegiatan mereka 
dan bagaimana mereka berperan dalam 
pencapaian sasaran mutu; dan 

e) Memelihara rekaman pendidikan, pelatihan, 
ketrampilan dan pengalaman yang sesuai 
(lihat 4.2.4). 

  

6.3. Prasarana 

Apakah organisasi telah menentukan, 
menyediakan dan memelihara prasarana yang 
diperlukan untuk mencapai kesesuaian 
persyaratan produk,  yang mencakup: 
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a) Gedung, ruang kerja dan fasilitas terkait; 
b) Peralatan proses (baik perangkat keras 

dan perangkat lunak), dan; 
c) Pelayanan pendukung (seperti 

transportasi, komunikasi atau sistem 
informasi); 

6.4. Lingkungan kerja 

 Apakah lingkungan kerja yang sesuai untuk 
proses operasional organisasi telah 
ditetapkan ? 

 Apakah organisasi telah menetapkan dan 
mengelola lingkungan kerja yang diperlukan 
untuk mencapai kesesuaian terhadap 
persyaratan produk ? 

  

7.0. Realisasi produk   

7.1. Perencanaan realisasi produk 

Dalam perencanaan realisasi produk apakah 
organisasi telah menetapkan hal-hal berikut : 

a) Sasaran mutu dan persyaratan produk; 
b) Kebutuhan untuk menetapkan proses, 

dokumen, dan menyediakan sumber 
daya yang spesifik untuk produk; 

c) Kegiatan verifikasi, validasi, 
pemantauan, pengukuran, inspeksi dan 
kegiatan pengujian yang spesifik untuk 
produk dan kriteria keberterimaan 
produk yang diperlukan. 

d) Rekaman yang dibutuhkan untuk 
memberikan bukti bahwa realisasi 
proses dan produk yang dihasilkan 
memenuhi persyaratan (lihat 4.2.4). 

 Apakah perencanaan realisasi produk telah 
konsisten dengan persyaratan2 lain dari 
SMM serta telah didokumentasikan ? 

 Apakah ada klausul dalam bagian realisasi 
produk (klausul 7.0) yang tidak dapat 
diterapkan organisasi dan telah 
dipertimbangkan untuk dikeluarkan serta 
telah dinyatakan dalam Manual Mutu (4.2.2.) 

  

7.2. Proses yang berkaitan dengan pelangan   

7.2.1. Penetapan persyaratan yang berkaitan 
dengan produk 

Apakah organisasi telah menetapkan : 
a) Persyaratan yang ditentukan oleh 

pelanggan, termasuk persyaratan untuk 
pengiriman dan kegiatan pasca 
pengiriman, 

b) Persyaratan yang tidak dinyatakan 
secara khusus oleh pelanggan tetapi 
diperlukan untuk tujuan yang ditentukan 
atau tujuan penggunaan tertentu, bila 
diketahui; 

c) Persyaratan undang-undang dan 
peraturan dan yang berlaku terhadap 

  



37 

 

produk, dan  
d) Setiap persyaratan tambahan yang 

diangap perlu bagi organisasi. 

7.2.2. Tinjauan persyaratan yang berkaitan dengan 
produk 

 Apakah organisasi telah meninjau 
persyaratan yang berhubungan dengan 
produk yang  dilaksanakan sebelum 
organisasi berjanji untuk memasok produk 
kepada pelanggan ?  

 Apakah tahap2 peninjauan ulang, (seperti : 
pengajuan tender, penerimaan kontrak atau 
order, penerimaan perubahan kontrak atau 
order) telah ditetapkan ? 

 Apakah proses peninjauan ulang telah 
menjamin hal-hal berikut : 

a) Persyaratan produk ditentukan dan 
disefinisikan dengan tepat; 

b) Dalam hal pelanggan memberikan 
persyaratan yang tidak tertulis maka 
persyaratan tersebut telah dikonfirmasi 
ulang sebelum disepakati; 

c) Jika persyaratan produk berubah, 
organisasi harus memastikan bahwa 
dokumen yang terkait telah 
diamandemen dan personel yang terkait 
mengetahui perubahan persyaratan 
yang dilakukan; 

d) Organisasi mempunyai kemampuan 
dalam memenuhi persyaratan yang telah 
ditentukan. 

e) Rekaman hasil tinjauan dan tindakan 
yang diperlukan dari tinjauan tersebut 
harus dipelihara (lihat 4.2.4). 

  

7.2.3 Komunikasi pelangan 

Apakah organisasi telah menetapkan dan 
menerapkan rencana yang efektif untuk 
melakukan komunikasi dengan pelanggan, yang 
terkait dengan : 

a) informasi produk, 
b) permintaan, kontrak atau penanganan 

order, termasuk perubahan, dan 
c) umpan balik konsumen, termasuk 

keluhan konsumen. 

  

7.3. Desain dan pengembangan   

7.3.1. Perencanaan desain dan pengembangan 

 Apakah organisasi telah merencanakan dan 
mengendalikan desain dan pengembangan 
produk.  Selama desain dan perencanaan 
pengembangan, apakah organisasi telah 
menetapkan: 
a) tahap-tahap proses desain dan 

pengembangan, 
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b) aktivitas peninjauan, verifikasi dan 
validasi yang sesuai untuk setiap desain 
dan tahap pengembangan, dan  

c) tanggungjawab dan kewenangan untuk 
desain dan pengembangan. 

 Apakah organisasi mengelola keterkaitan 
antar bagian2 yang terlibat dalam aktivitas 
desain dan pengembangan untuk menjamin 
efektivitas komunikasi dan kejelasan 
tanggungjawab ? 

 Apakah output dari aktivitas perencanaan 
desain dan pengembangan dipantau 
kemajuannya ? 

7.3.2. Masukan desain dan pengembangan 

 Apakah input yang berkaitan dengan 
persyaratan2 produk telah ditentukan, 
didokumentasikan secara tepat ? 

 Apakah masukan2 desain dan 
pengembangan ini telah mencakup : 
a) persyaratan kinerja dan fungsional 
b) persyaratan undang-undang dan 

peraturan yang berlaku, 
c) bila dapat diterapkan, informasi yang 

dihasilkan dari desain terdahulu yang 
serupa, dan 

d) persyaratan lain yang penting bagi 
desain dan pengembangan. 

e) Masukan ini harus ditinjau 
kecukupannya.   

 Apakah semua ketidaklengkapan, 
ketidakjelasan atau persyaratan2 yang saling 
bertentangan telah diidentifikasi selama 
peninjauan ulang ? 

  

7.3.3. Keluaran desain dan pengembangan 

 Apakah keluaran proses desain dan 
pengembangan telah tersedia dalam bentuk 
yang sesuai agar dapat dilakukan verifikasi 
terhadap masukan desain dan 
pengembangan ?  

 Apakah semua dokumen output desain dan 
pengembangan sudah mendapatkan 
persetujuan sebelum diterbitkan. 

 Apakan output desain dan pengembangan 
telah memperhatikan hal2 berikut : 
a) Memenuhi persyaratan masukan desain 

dan pengembangan; 
b) Memberikan informasi yang sesuai untuk 

keperluan pembelian, produksi dan 
penyediaan pelayanan; 

c) Mengandung atau menjadi acuan kriteria 
keberterimaan produk; dan 

d) Menjelaskan karakteristik produk yang 
penting bagi penggunaan yang sesuai 
dan aman. 
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7.3.4. Tinjauan desain dan pengembangan 

 Apakah organisasi telah menetapkan tahapan 
peninjauan desain dan pengembangan yang 
sistematik dan telah dilaksanakan sesuai 
pengaturan yang telah direncanakan (lihat 
7.3.1)  

 Apakah selama peninjauan ulang desain dan 
pengembangan telah dilakukan : 
a) evaluasi kemampuan hasil desain dan 

pengembangan dalam memenuhi 
persyaratan; 

b) identifikasi setiap masalah dan tindakan 
yang diperlukan. 

 Apakah personel yang terlibat dalam tinjauan 
ini termasuk wakil dari fungsi2 yang terkait 
dengan tahapan desain dan pengembangan 
yang ditinjau ?  

 Apakah rekaman hasil tinjauan dan setiap 
tindakan yang diperlukan harus dipelihara 
(lihat 4.2.4) ? 

  

7.3.5. Verifikasi desain dan pengembangan 

 Apakah verifikasi desain dan pengembangan 
telah dilakukan sesuai dengan pengaturan 
yang telah direncanakan (lihat 7.3.1) untuk 
memastikan bahwa keluaran desain dan 
pengembangan dapat memenuhi persyaratan 
masukan desain dan pengembangan.   

 Apakah rekaman hasil verifikasi dan setiap 
tindakan yang diperlukan telah dipelihara 
(lihat 4.2.4). 

  

7.3.6. Validasi desain dan pengembangan 

 Apakah validasi desain dan pengembangan 
yang dilakukan sesuai dengan pengaturan 
yang telah direncanakan (lihat 7.3.1) untuk 
memastikan bahwa produk yang dihasilkan 
mampu memenuhi persyaratan untuk 
penerapan tertentu atau sesuai dengan 
tujuan kegunaannya ?   

 Apabila tidak mungkin melakukan validasi 
secara penuh sebelum penyerahan produk, 
apakah organisasi melakukan validasi parsial 
sesuai dengan aturan yang ditetapkan ? 

 Apakah rekaman hasil validasi dan setiap 
tindakan yang diperlukan telah dipelihara 
(lihat 4.2.4). 

  

7.3.7. Pengendalian perubahan desain dan 
pengembangan 
 Apakah organisasi memiliki proses untuk 

mengendalikan perubahan desain dan 
pengembangan ? 

 Apakah rekaman hasil pengendalian 
perubahan desain dan pengembangan telah 
dipelihara ?   
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 Apakah perubahan desain dan 
pengembangan telah ditinjau, diverifikasi 
dan divalidasi, sesuai kebutuhan, dan 
disetujui sebelum diterapkan ?  

 Apakah tinjauan perubahan desain dan 
pengembangan telah mencakup evaluasi 
dari dampak perubahan terhadap bagian 
produk dan produk yang telah dikirim ? 

 Apakah rekaman tinjauan hasil perubahan 
dan tindakan yang diperlukan telah 
dipelihara ?(lihat 4.2.4). 

7.4. Pembelian   

7.4.1. Proses pembelian 
 Apakah organisasi mengendalikan proses 

pembelian untuk memastikan bahwa produk 
yang dibeli sesaui dengan persyaratan 
pembelian yang ditetapkan ? 

 Apakah organisasi telah mengevaluasi dan 
memilih pemasok berdasarkan kemampuan 
nya untuk memasok produk yang sesuai 
dengan persyaratan organisasi ?  

 Apakah organisasi telah menetapkan criteria 
untuk pemilihan, evaluasi dan evaluasi 
kembali telah ditetapkan ?  

 Apakah rekaman hasil evaluasi dan setiap 
tindakan yang diperlukan yang timbul dari 
hasil evaluasi telah dipelihara ? (lihat 4.2.4). 

  

7.4.2. Informasi pembelian 

 Apakah organisasi telah mendefinisikan 
informasi penting dalam dokumen pembelian 
? 

 Apakah dokumen pembelian berisi informasi 
yang menggambarkan produk yang dibeli, 
termasuk : 

a) Persyaratan untuk persetujuan produk, 
prosedur, proses, dan peralatan; 

b) Persyaratan untuk kualifikasi personel, 
dan; 

c) Persyaratan sistem manajemen mutu. 
 Apakah organisasi telah menetapkan  

kecukupan persyaratan yang ditetapkan 
sebelum disampaikan kepada pemasok ? 

  

7.4.3. Verifikasi produk yang dibeli 

 Apakah organisasi telah menetapkan dan 
menerapkan inspeksi atau kegiatan lain yang 
diperlukan untuk memastikan bahwa produk 
yang dibeli sesuai dengan persyaratan 
pembelian yang ditentukan ? 

 Bilamana organisasi atau pelanggannya 
bermaksud untuk melakukan verifikasi 
ditempat pemasok, apakah organisasi telah 
menyatakan susunan verifikasi yang 
diinginkan serta metode pelepasan produk 

  



41 

 

dalam informasi pembelian ? 

7.5. Produsi dan penyediaan jasa   

7.5.1. Pengendalian produksi dan penyediaan jasa 
Apakah organisasi telah merencanakan dan 
melaksanakan produksi dan pelayanan pada 
kondisi yang dikendalikan, seperti : 

a) Ketersediaan informasi yang 
menggambarkan karakteristik produk; 

b) Ketersediaan instruksi kerja, jika 
diperlukan; 

c) Penggunaan peralatan yang sesuai; 
d) Ketersediaan dan penggunaan peralatan 

pemantauan dan pengukuran; 
e) Penerapan pemantauan dan 

pengukuran, dan; 
f) Penerapan proses-proses pelepasan 

pengiriman dan setelah pengiriman. 

  

7.5.2. Validasi proses produksi dan penyediaan 
jasa 

 Apakah organisasi telah memvalidasi setiap 
proses untuk produksi dan penyediaan 
pelayanan dimana keluaran yang dihasilkan 
tidak dapat diverifikasi melalui pemantauan 
dan pengukuran pada tahap berikutnya ? 

 Apakah validasi telah menunjukkan 
kemampuan proses untuk mencapai hasil 
yang telah direncanakan. 

 Apakah organisasi telah menetapkan 
pengaturan untuk proses ini, termasuk : 
a) Kriteria tertentu yang ditetapkan untuk 

peninjauan dan persetujuan proses; 
b) Persetujuan peralatan dan kualifikasi 

personel; 
c) Penggunaan metode dan prosedur 

tertentu; 
d) Persyaratan untuk rekaman (lihat 4.2.4); 

dan 
e) Validasi ulang. 

  

7.5.3. Identifikasi dan mampu telusur 

 Apakah organisasi telah mengidentifikasi 
produk dengan cara yang sesuai pada 
keseluruhan tahapan realisasi produk. 

 Apakah organisasi telah mengidentifikasi 
status produk yang terkait dengan 
persyaratan pemantauan dan pengukuran 
pada keseluruhan tahapan realisasi produk. 

 Apakah organisasi mengendalikan dan 
mencatat identifikasi yang unik dari produk, 
jika mampu telusur merupakan persyaratan 
yang ditetapkan, (lihat 4.2.4) 

  

7.5.4. Milik pelanggan 
 Apakah organisasi telah peduli dengan hak 

milik pelanggan selama hal tersebut berada 
di bawah pengawasan organisasi atau 
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sedang digunakan oleh organisasi ?  
 Apakah organisasi telah mengidentifikasi, 

memverifikasi, melindungi dan memelihara 
milik pelanggan jika tidak digunakan atau 
digabungkan dengan produk ?  

 Apakah organisasi telah melaporkan hal 
tersebut kepada pelanggan, jika ada milik 
pelanggan yang hilang, rusak atau ditemukan 
tidak bisa digunakan ?  

 Apakah organisasi telah memelihara rekaman 
(lihat 4.2.4). 

7.5.5. Preservasi produk 

 Apakah organisasi telah menetapkan metode 
dan pengendalian untuk menjaga produk 
selama proses internal dan penyerahan pada 
tujuan yang dikehendaki ?   

 Apakah metode preservasi ini termasuk 
identifikasi, penanganan, pengemasan, 
penyimpanan dan perlindungan ?  

 Apakah preservasi ini juga diterapkan pada 
bagian-bagian pokok dari suatu produk ? 

  

7.6. Pengendalian peralatan pemantauan dan 
pengukuran 
 Apakah organisasi telah menetapkan 

pemantauan dan pengukuran yang dilakukan 
dan peralatan pemantauan dan pengukuran 
yang diperlukan untuk memberikan bukti 
kesesuaian produk terhadap persyaratan 
yang telah ditetapkan ? 

 Apakah organisasi telah menetapkan proses 
untuk menjamin bahwa pemantauan dan 
pengukuran dapat dilakukan dan dilakukan 
secara konsisten dan sesuai dengan 
persyaratan pemantauan dan pengukuran ? 

 Apabila diterapkan, apakah peralatan 
pengukuran dan pemantauan itu : 
a) Dikalibrasi dan/ atau diverifikasi atau 

keduanya, pada jangka waktu tertentu, 
atau sebelum digunakan, terhadap 
standar pengukuran yang dapat ditelusuri 
kepada standar pengukuran internasional 
atau nasional; jika tidak ada standar yang 
sesuai, dasar penggunaan kalibrasi atau 
verifikasi harus dicatat (lihat 4.2.4). 

b) Disetel atau disetel ulang sesuai 
kebutuhan; 

c) Harus diidentifikasi untuk menunjukkan 
status kalibrasinya 

d) Dijaga dari penyetelan yang dapat 
mengakibatkan hasil pengukuran yang 
tidak benar 

e) Dilindungi dari kerusakan dan penurunan 
mutu selama penanganan, pemeliharaan, 
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dan penyimpanan; 
 Apakah perangkat lunak (software) yang 

digunakan untuk pengukuran dan 
pemantauan telah divalidasi sebelum 
digunakan ? 

8. Pengukuran, analisis dan perbaikan   
8.1. Umum 

 Apakah organisasi telah merencanakan dan 
menerapkan pemantauan, pengukuran, 
analisis dan proses peningkatan yang 
diperlukan ? 

 Apakah organisasi telah menetapkan proses2 
untuk aktivitas pengukuran dan pemantauan 
untuk : 

a) menunjukkan kesesuaian terhadap 
persyaratan produk, 

b) memastikan kesesuaian dari sistem 
manajemen mutu, dan  

c) secara berkesinambungan meningkatkan 
efektivitas sistem manajemen mutu; 

d) menentukan metode yang sesuai, 
termasuk teknik statistik dan tingkat 
penggunaannya. 

  

8.2. Pemantauan dan pengukuran   
8.2.1. Kepuasan pelanggan 

 Apakah organisasi telah menetapkan metode 
untuk memantau informasi  yang berkaitan 
dengan persepsi atau kepuasan pelanggan ? 

 Apakah informasi yang dipantau itu 
merupakau ukuran kinerja SMM organisasi? 

  

8.2.2. Audit internal 
 Apakah organisasi telah melaksanakan audit 

internal pada  interval waktu yang telah 
direncanakan untuk menetukan apakah 
sistem manajemen mutu : 
a) Sesuai dengan susunan yang telah 

direncanakan (lihat 7.1), persyaratan 
standar internasional ini dan 
persyaratan sistem manajemen mutu 
yang ditetapkan oleh organisasi, dan 

b) Diterapkan secara efektif dan 
dipelihara; 

 Apakah organisasi telah menetapkan 
prosedur terdokumentasi untuk menentukan 
tanggungjawab dan persyaratan pelaksanaan 
audit dan penetapan rekaman dan pelaporan 
hasilnya ? 

 Apakah program audit telah direncanakan, 
dengan mempertimbangkan status dan 
pentingnya proses serta area yang diaudit 
dan hasil audit sebelumnya.   

 Apakah kriteri audit, ruang lingkup, frekuensi 
dan metode audit telah ditetapkan.   
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 Apakah pemilihan auditor dan pelaksanaan 
audit telah menjamin obyektifitas dan 
independensi proses audit.   

 Apakah manajemen yang bertanggungjawab 
atas area yang diaudit telah melakukan 
tindakan koreksi yang diperlukan atas semua 
temuan audit ? 

 Apakah kegiatan tindak lanjut telah 
mencakup verifikasi atas tindakan yang telah 
diambil dan melaporkan hasil verifikasiya 
(lihat 8.5.2).  

 Apakah rekaman audit dan hasilnya telah 
dipelihara (lihat 4.2.4)  

8.2.3. Pemantauan dan pengukuran proses 

 Apakah organisasi telah menerapkan metode 
yang tepat untuk pemantauan dan 
pengukuran terhadap proses-proses sistem 
manajemen mutu. ?  

 Apakah metode ini telah sesuai dengan 
proses-proses dalam mencapai hasil yang 
direncanakan ?   

 Jika hasil yang direncanakan tidak tercapai, 
apakah telah dilakukan tindakan perbaikan ? 

  

8.2.4. Pemantauan dan pengukuran prduk 

 Apakah rganisasi telah memantau dan 
mengukur karakteristik produk untuk 
memverifikasi bahwa persyaratan produk 
telah dipenuhi ?  

 Apakah aktivitas pemantauan dan 
pengukuran tersebut dilaksanakan pada 
tahapan yang sesuai dalam proses realisasi 
produk berdasarkan pengaturan yang telah 
direncanakan ? (lihat 7.1). 

 Apakah bukti kesesuaian dengan kriteria 
keberterimaan telah dipelihara.   

 Apakah rekaman tersebut telah menunjukkan 
personel yang berwenang untuk melepas 
produk kepada pelangan ? (lihat 4.2.4). 

 Apakah pelepasan produk dan penyampaian 
pelayanan kepada pelanggan dilakukan 
setelah pengaturan yang direncanakan (lihat 
7.1) secara lengkap telah memuaskan, 
kecuali jika telah disetujui oleh yang 
berwenang, dan oleh pelanggan jika dapat 
diterapkan. 

  

8.3. Pengendalian produk yang tidak sesuai 

 Apakah organisasi telah memastikan bahwa 
produk yang tidak memenuhi persyaratan 
diidentifikasi dan dikendalikan untuk 
mencegah penggunaan atau pengiriman 
yang tidak diharapkan.   

 Apakah prosedur terdokumentasi telah 
ditetapkan untuk menentukan pengendalian 
dan tanggung jawab serta wewenang yang 

  



45 

 

berkaitan dengan produk yang tidak sesuai.  
 Apakah organisasi telah menangani produk 

yang tidak sesuai dengan salah satu atau 
beberapa cara sebagi berikut : 
a) Mengambil tindakan untuk 

menghilangkan ketidaksesuaian yang 
ditemukan; 

b) Pengesahan penggunaannya, pelepasan 
atau penerimaan dengan konsesi oleh 
pihak yang berwenang, dan oleh 
pelanggan jika mungkin, dan 

c) Mengambil tindakan untuk menghindari 
tujuan penggunaan awal atau 
penerapannya. 

d) Mengambil tindakan yang sesuai 
terhadap terjadinya pengaruh atau 
kemungkinan pengaruh dari 
ketidaksesuaian bila produk yang tidak 
sesuai ditemukan setelah pengiriman 
atau sudah mulai digunakan. 

 Jika produk tidak sesuai diperbaiki, apakah 
organisasi telah melakukan verifikasi ulang 
untuk menunjukkan kesesuaian dengan 
persyaratan. 

 Apakah rekaman mengenai sifat 
ketidaksesuaian dan tindak lanjut yang telah 
diambil, termasuk konsesi yang diperoleh 
harus dipelihara (lihat 4.2.4). 

8.4. Analisa data 

 Apakah organisasi telah menentukan, 
mengumpulkan dan menganalisa data yang 
sesuai untuk menunjukkan kesesuaian dan 
efektivitas dari sistem manajemen mutu dan 
untuk mengevaluasi dimana peningkatan 
efektivitas sistem manajemen mutu yang 
berkesinambungan dapat dilakukan.   

 Apakah analisa ini telah mencakup data yang 
dihasilkan dari pemantauan dan pengukuran 
serta dari sumber lainnya yang relevan ? 

 Apakah analisa data telah menyediakan 
informasi yang berkaitan dengan : 

a) Kepuasan pelanggan (lihat 8.2.1). 
b) Kesesuaian terhadap persyaratan produk 

(lihat 7.2.1) 
c) Karakteristik dan kecenderungan dari 

proses-proses serta produk termasuk 
peluang untuk melakukan tindakan 
pencegahan 

d) Para pemasok. 

  

8.5. Perbaikan   

8.5.1. Perbaikan berkesinambungan 
 Apakah organisasi telah merencanakan dan 

mengelola proses2 yang diperlukan untuk 
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secara terus-menerus meningkatkan 
efektivitas SMM-nya ? 

 Apakah organisasi menggunakan informasi 
seperti : kebijakan mutu, sasaran mutu, hasil 
audit, analisa data, tindakan perbaikan dan 
pencegahan serta tinjauan manajemen untuk 
melakukan untuk meningkatkan efektivitas 
SMM-nya ? 

 Apakah ada bukti obyektif yang menunjukkan 
keterlibatan manajemen puncak dalam 
continuous improvement ? 

8.5.2. Tindakan korektif 

 Apakah organisasi telah melakukan tindakan 
korektif untuk menghilangkan penyebab 
ketidaksesuaian dan untuk untuk mencegah 
terulangnya kejadian yang sama ? 

 Apakah tindakan korektif yang diambil telah 
sesuai dengan dampak masalah yang 
dihadapi ? 

 Apakah prosedur terdokumentasi telah 
ditetapkan untuk: 
a) Meninjau ketidaksesuaian (termasuk 

keluhan pelanggan), 
b) Menentukan penyebab ketidaksesuaian,  
c) Mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk 

memastikan bahwa ketidaksesuaian tidak 
akan terulang, 

d) Menentukan dan pelaksanaan tindakan 
yang diperlukan 

e) Mencatat hasil tindakan yang dilakukan 
(lihat 4.2.4) dan 

f) Meninjau tindakan perbaikan yang telah 
dilakukan. 

 Apakah organisasi telah mendokumentasi 
kan tindakan korektif yang diambil dan 
mengevaluasi hasilnya ? 

  

8.5.3. Tindakan pencegahan 
 Apakah organisasi telah menetapkan 

tindakan untuk menghilangkan potensi 
penyebab ketidaksesuaian sehingga dapat 
dicegah terulangnya kejadian.   

 Apakah tindakan pencegahan yang diambil 
telah sesuai dengan dampak masalah yang 
potensial. 

 Apakah organisasi memiliki prosedur 
terdokumentasi untuk: 
a) Menentuan ketidaksesuaian yang 

potensial dan penyebabnya 
b) Mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk 

mencegah terjadinya ketidaksesuaian. 
c) Menentukan dan melaksanakan tindakan 

yang diperlukan, 
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d) Mencatat hasil dari tindakan yang 
dilakukan (lihat 4.2.4), dan 

e) Meninjau tindakan pencegahan yang 
telah dilakukan. 

 

 


