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KATA PENGANTAR 

Penjaminan mutu menjadi keniscayaan bagi seluruh perguruan tinggi, baik 

nasional maupun internasional. Hal itu memiliki makna yang lebih penting ketika 

kompetisi antar perguruan tinggi semakin meningkat. Berkenaan dengan hal itu, 

penjaminan mutu di lingkungan Institut Agama Islam Sukabumi harus dikelola secara 

terpadu dan terkoordinasi sehingga mampu mendorong pencapaian visi lembaga atau 

institusi.  

Berdasarkan pemikiran di atas, penjaminan mutu mencakup berbagai unsur dan 

dilaksanakan oleh satuan penjaminan mutu secara berjenjang. Pada tingkat universitas 

dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Pada tingkat fakultas Komite 

Penjaminan Mutu (KPM). Sedangkan pada tingkat prodi dilaksanakan oleh Gugus  

Penjaminan Mutu (GPM). 

Berkenaan dengan ragam satuan penjaminan mutu tersebut, maka diperlukan 

penataan organisasi penjaminan mutu secara keseluruhan. Di samping itu, diperlukan 

tata kerja pada masing-masing satuan dan antar satuan, sehingga pelaksanaan 

penjaminan mutu dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Untuk memenuhi 

keperluan itu, dalam hal ini disusun tentang program kerja lembaga penjaminan mutu.. 

Diharapkan, dengan penataan organisasi LPM ini dapat memberi arah pada 

penyelenggaraan penjaminan mutu yang sehat dan handal.  

Akhirnya, apa yang tersusun, diharapkan dapat dipahami oleh para pelaksana 

penjaminan mutu pada samua jenjang. Selanjutnya, dijadikan rujukan dalam berbagai 

kegiatan. Dengan cara demikian, diharapkan penjaminan mutu dapat dilaksanakan 

secara lancar dan memperoleh hasil yang optimal. 

Sukabumi, Januari 2021 

Ketua Lemba Penjaminan Mutu 

 

 

Aris Muanandar,S.IP.,ME 

NIDN. 2110088904 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang. 

Melalui surat keputusan direktorat jenderal pendidikan Islam No 1147 tahun 

2017 tertangganl 23 februari 2017 lahir salah satu perguruan tinggi di sukabumi 

dengan nama perguruan tinggi institut agama islam sukabumi (iais). Secara 

geografis dan letak administratif, Institut Agama Islam Sukabumi berada di 

Kabupaten Sukabumi namun sangat berdekatan dengan Kota Sukabumi Provinsi 

Jawa Barat. Dilihat dari geopolitik dan demografi politik, Institut Agama Islam 

Sukabumi sangat terkait dengan lokalitas masyarakat Sukabumi yang homogen di 

satu pihak, dan masyarakat Jawa Barat sebagai masyarakat muslim terbesar atau 

terbanyak di negara Indonesia di pihak lain. 

Institut Agama Islam Sulabumi  memiliki empat fakultas dan 8 program studi 

antara lain adalah  1) Fakultas Dakwah; Komunikasi Penyiaran Islam, Bimbingan 

Konseling Islam, 2) Fakultas Tarbiyah; Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 3) Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam; Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah, dan 4) Fakultas 

Ushuluddin; Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir). 

Secara kelembagaan Lembaga Penjaminan Mutu merupakan salah satu 

lembaga yang tidak terpisahkan bagi sebuah lembaga perguruan tinggi. Lembaga 

penjaminan mutu Institut agama islam sukabumi bertugas untuk menjamin mutu 

akademik dilingkungan isntitut agama islam sukabumi. Penjaminan mutu 

memuat pada bidang pendidikan, pengabdian masyarakat serta pada penelitian. 

Sehingga institute agama islam sukabumi memiliki kualitas maupun kuantitas 

yang sangat baik dan  dapdat dpertanggung jawabkan. 
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B. Visi Misi Lembaga Penjaminan Mutu 

VISI LPM  

Lembaga penjaminan mutu Institut Agama Islam Sukabumi memliki Visi 

“Mewujudkan Mutu Akademik yang Berkesinambungan Demi Terciptanya Budaya 

Mutu Institut Agama Islam Sukabumi pada tahun 2037.”. 

 

Misi : 

1. Mewujudkan kampus IAIS yang memiliki budaya mutu; 

2. Menyusun, mengimplementasikan, dan melakukan perbaikan berkelanjutan 

terhadap sistem penjaminan mutu internal (SPMI); 

3. Membimbing dan memfasilitasi Fakultas dan Program Studi dalam 

mempersiapkan, melaksanakan proses dan meraih pengakuan dari lembaga 

akreditasi nasional. 
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BAB II 

STRUKTUR ORGANISASI DAN SEBARAN TUGAS 

A. Struktur Organisasi  

1. Struktur Organisasi 

Ketua     : Aris Munandar 

Tenaga Kependidikan/Staff : Panji      :  

 

B. Sebaran Tugas 

Adapun sebaran tugas di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana 

berikut ini: 

1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu 

a. Ringkasan Tugas 

Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, 

menilai dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik. 

b. Rincian Tugas 

1) Menyusun rencana, mengevaluasi program dan anggaran serta 

membuat pelaporan. Rektor Ketua Lembaga Kasubbag Tata Usaha 

Sekretaris Lembaga Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu Staf 

Adm. Tata Usaha Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu  

2) Melaksanakan pengembangan mutu akademik. 

3) Melaksanakan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik. 

4) Melaksanakan administerasi lembaga. 

5) Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pendidikan 

dan pelatihan terkait dengan penjaminan mutu. 

c. Hubungan Kerja 

1) Bertanggungjawab kepada Rektor. 

2) Bekerjasama dengan seluruh kepala Pusat. 
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2. Tenaga Kependidikan Lembaga Penjaminan Mutu  

a. Ringkasan Tugas 

1) Memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, dan 

pelaporan sesuai dengan kebijakan ketua lembaga. 

2) Membantu administrasi dan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan 

Kepala Pusat. 

b. Rincian Tugas 

1) Membantu Ketua Lembaga dalam melaksanakan semua kegiatan 

administrasi di LPM. 

2) Bersama Ketua Lembaga merencanakan dan menyediakan peralatan 

dan bahan yang dibutuhkan oleh LPM.  

3) Bersama Ketua LPM dan Kepala Pusat Audit merancang jadwal 

kegiatan penjaminan mutu. 

4) Menyiapkan akomodasi dan peralatan serta bahan penjaminan mutu. 

5) Mengadministrasikan dan mengagendakan surat, data, dan 

penggunaan anggaran LPM. 

6) Mendokumentasikan seluruh kegiatan penjaminan mutu. 

7) Membantu memfasilitasi kegiatan semua pusat di LPM. 

8) Bersama Kepala Pusat Pengembangan merencanakan dan 

melaksanakan publikasi kegiatan LPM. 

9) Menjamin kerahasiahan data LPM. 

c. Hubungan Kerja 

1) Bertanggungjawab kepada Ketua LPM. 

2) Bekerjasama dengan para Kepala Pusat di LPM. 
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BAB III 

ALUR PENJAMINAN MUTU DAN AUDIT INTERNAL 

A. Alur Penjaminan Mutu 

Pelaksanaan penjaminan mutu dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan penjaminan mutu dilakukan oleh lembaga penjaminan mutu 

yang bertanggungjawab kepada rector. 

2. Lembaga penjaminan mutu melaksanakan proses penjaminan mutu mulai 

dari perencanaan sistem, pembuatan dokumen, implementasi dan 

pelaksanaan. 

3. Fakultas membentuk Komite Penjaminan Mutu (KPM) Fakultas dan Gugus 

Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat prodi/jurusan yang bertanggung jawab 

kepada wakil dekan I. 

4. Fakultas menindaklanjuti dengan menyusun rencana mutu dengan 

difasilitasi oleh lembaga penjaminan mutu. 

5. Setiap 1 (satu) tahun sekali LPM akan melakukan kegiatan audit mutu 

internal. Audit mutu internal dilakukan untuk menjamin: 

a. Kepatuhan terhadap kebijakan mutu, peraturan akademik, manual mutu, 

dan manual prosedur. 

b. Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang 

ditetapkan di setiap program studi. 

c. Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai 

dengan spesifikasi program studi dalam pelaksanaan pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan 

masyarakat dan stakeholders lainnya. 

6. Hasil audit mutu internal disampaikan kepada ketua LPM. Selanjutnya, 

Ketua Lembaga melaporkan kepada Rektor sebagai bahan perbaikan bagi 

yang belum sesuai dengan standar mutu, dan diadakan peningkatan bagi 

yang sudah memenuhi standar mutu. 
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7. Rektor mengintruksikan kepada Dekan dan Ketua Jurusan/Progaran Studi 

untuk melaksanakan perbaikan dan tindakan terhadap hasil temuan 

terutama bagi yang belum memenuhi standar. 

8. Hasil audit, laporan pemeriksaan dari Komite Penjaminan Mutu akan 

dibahas dalam Rapat Mutu Fakultas, yang diselenggarakan bersama antara 

Fakultas dengan LPM. 

9. Hasil Rapat Mutu Fakultas dilaporkan kepada Rektor untuk digunakan 

sebagai salah satu dasar dalam memodifikasi atau mengembangkan standar 

mutu 

B. Alur Audit Internal 

Adapun alur audit mutu internal adalah sebagai berikut: 

1. Kepala pusat audit dan pengendalian mutu menentukan jenis kegiatan yang 

akan dilakukan termasuk indikator yang digunakan. 

2. Selanjutnya mengajukan nama-nama calon auditor kepada Rektor untuk 

dibuatkan Surat Keputusan Audit Internal. Nama tersebut adalah para dosen 

yang telah memperoleh sertifikat Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi (SPM-PT) dan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI). 

3. Kepala pusat audit dan pengendalian mutu bersama tim auditor menyusun 

jadwal pelaksanaan audit. 

4. Ketua LPM melakukan pengarahan dan pengayaan atau penyegaran 

terhadap asesor tentang etika dan pelaksanaan audit. 

5. Tim auditor menyiapkan instrumen dan format yang diperlukan dalam 

pelaksanaan audit. 

6. Tim auditor melakukan audit internal terhadap program studi/jurusan 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

7. Langkah selanjutnya tim auditor melakukan pengumpulan data audit. 

8. Kepala pusat audit dan pengendalian mutu menyerahkan data kepada 

sekretaris lembaga untuk selanjutnya diolah. 
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9. Hasil pengolahan data yang berbentuk informasi digunakan untuk Rapat 

Mutu Institut (RMI), yang terdiri atas LPM, Rektor, Wakil Rektor I, Ketua 

Jurusan/Program Studi, dan koordinator auditor. 

10. Hasil RMI akan menghasilkan 2 (dua) kriteria, yaitu memenuhi standar mutu 

dan tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan. 

11. Jika hasil dari RMI telah memenuhi standar, maka selanjutnya Pusat Audit 

dan Pengendalian Mutu bersama Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu 

akan mengkaji ulang dalam peningkatan mutu yang berkelanjutan (continous 

quality). 

12. Jika hasil dari RMF tidak memenuhi standar mutu di bidang sumber daya 

manusia, maka Ketua LPM melakukan pelatihan dan pengembangan proses 

pembelajaran. 

13. Jika hasil RMF tidak memenuhi standar mutu di bidang sarana dan 

prasarana, maka Dekan dengan perintah Rektor untuk melaksanakan 

perbaikan di bidang sarana dan prasarana 
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