
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN  

REKTOR UNIVERSITAS BOJONEGORO 

NOMOR : 07/PR/UB/VII/2017 
 

TENTANG  
 

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  

UNIVERSITAS BOJONEGORO  

 

REKTOR UNIVERSITAS BOJONEGORO  

 

 

Menimbang  : a. bahwa Universitas Bojonegoro (Unigoro) menyelenggarakan kegiatan 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan 

memanfaatkan potensi lokal dalam rangka menghasilkan lulusan yang 

bermutu.  

   b. bahwa dalam Keputusan Ketua Yayasan Suyitno Bojonegoro No. 28/KEP-

YSB/VIII/2014 tentang Statuta Unigoro pada pasal 54 disebutkan bahwa 

Lembaga Penjaminan Mutu membantu rektor dalam melakukan penjaminan 

mutu akademik.  

   c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan 

Rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Bojonegoro.  

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  

   2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  

   3.   Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 

   4. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 

2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  

   5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 

2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  

 

MEMUTUSKAN  

 

Menetapkan  :  PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU 

INTERNAL UNIVERSITAS BOJONEGORO (UNIGORO).  

 

 

 

 
 
 
 

Kantor Pusat : Jalan Lettu Suyitno Nomor  2  Bojonegoro  Kotak Pos 62119 

Telepon / Fax : ( 0353 ) 881984,  885444  /  ( 0353 ) 881984 

Website : www.unigoro.ac.id / E-mail : admin@unigoro.ac.id 

 
FAKULTAS :     HUKUM    ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK    PERTANIAN   EKONOMI   TEKNIK 

         



 

BAB I  

KETENTUAN UMUM  

 

Pasal 1 

 

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :  

(1) Mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah tingkat kesesuaian antara 

penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan Standar Pendidikan, 

Penelitian dan Pengabdian masyarakat yang ditetapkan oleh Unigoro.  

(2) Sistem penjaminan mutu Internal, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh UKA dan UKP untuk mengendalikan dan 

meningkatkan penyelenggaraan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi secara berencana dan 

berkelanjutan.  

(3) Standar Unigoro adalah satuan Standar yang meliputi Standar Pendidikan, Penelitian dan 

Pengabdian kepada masyarakat.  

(4) Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LPM adalah Unit Penjaminan Mutu 

Tingkat Universitas. 

(5) Lembaga Penjaminan Mutu Fakultas yang selanjutnya disingkat LPMF adalah Unit Penjaminan 

Mutu Tingkat Fakultas.  

(6) Gugus kendali Mutu yang selanjutnya disingkat GKM adalah Unit Penjaminan Mutu Tingkat 

Program Studi.  

(7) Unit Kerja Akademik yang selanjutnya disingkat UKA adalah Unit Kerja disatuan Akademik. 

(8) Unit Kerja Pendukung yang selanjutnya disingkat UKP adalah Unit Kerja disatuan Pendukung 

Akademik.  

 

Pasal 2 

 

(1) Sistem Penjaminan Mutu Internal bertujuan menjaminkan pemenuhan standar Unigoro secara 

sistematik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.  

(2) Sistem penjaminan mutu Internal berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendiidkan, 

penelitian dan pengabdian masyarakat oleh UKA dan UKP di dilingkungan Unigoro untuk 

mewujudkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  

 

BAB II  

MODEL DAN MEKANISME PENJAMINAN MUTU INTERNAL  

 

Pasal 3  

 

Model Penjaminan Mutu Internal dikembangkan dengan merujuk kepada :  

(1) Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis Unigoro yang disusun secara berkala.  

(2) Kurikulum Pendidikan UNIGORO.  

(3) Model penjaminan mutu yang digunakan oleh BAN-PT dan lembaga akreditasi lainnya. 

(4) Pentingnya kepuasan Stakeholder dalam layanan UKA dan UKP agar tercapainya output dan 

outcome kegiatan akademik dan non akademik yang bermutu.  

 

 

 



 

Pasal 4 

 

(1) Kerangka kerja SPMI mengimplementasikan siklus kegiatan yang disingkat PPEPP yang terdiri 

dari :  

a. Penetapan Standar Dikti (P)  

b. Pelaksanaan Standar Dikti (P)  

c. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti (E)  

d. Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti (P)  

e. Peningkatan Standar Dikti (P)  

(2) Secara operasional prinsip kerja penjaminan mutu internal diselenggarakan berdasarkan pada 

prinsip peningkatan mutu secara berkelanjutan.  

(3) Penetapan (P) Standar Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (1.a) yaitu kegiatan penetapan 

standar yang terdiri atas Standar Nasional Dikti (SN Dikti) dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh 

Unigoro.  

(4) Pelaksanaan (P) Standar Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (1.b) yaitu kegiatan pemenuhan 

standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Unigoro.  

(5) Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (1.c) yaitu kegiatan 

pembandingan antara luaran pemenuhan standar dengan standar yang telah ditetapkan oleh 

Unigoro.  

(6) Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (1.d) yaitu kegiatan 

analisis penyebab standar yang terdiri dari atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan 

oleh Unigoro yang tidak tercapai untuk dilakukan koreksi.  

(7) Peningkatan (P) Standar Dikti sebagaimana dimaksud pdaa ayat (1.e) adalah kegiatan perbaikan 

standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi dari pada Standar yang telah 

ditetapkan oleh Unigoro.  

 

Pasal 5 

 

Siklus penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) hendaknya dilaksanakan pada 

setiap UKA dan UKP dilingkungan Unigoro yang menjalankan program kegiatan dan Rencana 

Kegiatan Anggaran (RKA) Unigoro dibawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu.  

 

Pasal 6 

 

(1) Penetapan Standar Dikti sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) beserta indikator 

pencapaiannya dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu di UKA dan UKP dibawah koordinasi 

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dengan memperhatikan keadaan mutu aktual (base line), visi 

universitas, serta potensi sumber daya yang ada.  

(2) Pelaksanaan Standar Dikti sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) dilakukan oleh  masing-

masing UKA dan UKP.  

(3) Evaluasi pelaksanaan Standar Dikti sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (5) dilakukan oleh 

Unit Penjaminan Mutu di masing-masing UKA dan UKP.  

(4) Pengendalian pelaksanaan Standar Dikti sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (6) dilakukan 

oleh masing-masing UKA dan UKP.  

(5) Peningkatan Standar Dikti sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (7) dilakukan oleh unit 

penjaminan mutu di masing-masing UKA dan UKP dibawah koordinasi Lembaga Penjaminan 

Mutu (LPM).  



(6) LPM mereview hasil monitoring evaluasi dan assesmen terhadap ketercapaian Standar oleh 

masing-masing Unit Kerja dan hasilnya kemudian digunakan untuk pengembangan Standar Mutu.  

 

BAB III  

ORGAN PENJAMINAN MUTU  

 

Pasal 7 

 

(1) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah organ penjaminan mutu ditingkat Universitas.  

(2) LPM dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh 

Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.  

(3) Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, organisasi LPM terdiri dari pimpinan dan satuan tugas 

LPM serta sekretariat (Staff Pendukung) LPM.  

(4) LPM bertanggung jawab kepada Rektor.  

 

Pasal 8 

 

(1) Satuan Tugas LPM adalah kelompok atau tim yang membantu LPM dalam melaksanakan salah 

satu kegiatan LPM yang sangat spesifik, baik itu ruang lingkupnya mencapai waktu 

pelaksanaannya.  

(2) Satuan Tugas LPM terdiri atas sekelompok dosen dan individu-individu lain dibentuk dan 

dibubarkan oleh Ketua LPM. Pemilihan dosen atau individu sebagai anggota Satuan Tugas LPM, 

didasarkan pada pengetahuan, pengalaman serta kepakaran dosen atau individu tersebut.  

 

Pasal 9 

 

Sekretariat LPM adalah kelompok Staf administrasi yang membantu LPM dalam melaksanakan 

kegiatan Operasional Sehari-hari khususnya dibidang kesekretariatan dan kerumah tanggaan.  

 

Pasal 10 

 

(1) Lembaga Penjaminan Mutu Fakultas (LPM-F) adalah organ penjaminan mutu tingkat fakultas 

yang melakukan penjaminan mutu program fakultas.  

(2) LPM-F dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris dengan masa jabatan 2 tahun.  

(3) LPM-F bertanggung jawab kepada Dekan.  

 

Pasal 11 

 

(1) Gugus Kendali mutu Program Studi (GKM-Prodi) adalah organ penjamin mutu tingkat program 

studi yang melakukan assesmen mutu program studi.  

(2) GKM-Prodi dibentuk oleh Dekan.  

(3) GKM-Prodi dipimpin oleh seorang Ketua dan dapat dirangkap jabatannya oleh Ketua Program 

Studi.  

(4) GKM – Prodi bertanggung jawab kepada Dekan.  

 

 

 

 



BAB IV  

FUNGSI DAN TUGAS UNIT PENJAMINAN MUTU  

 

Pasal 12  

 

(1) Fungsi LPM Unigoro adalah sebagai perangkat Rektor dalam mengkoordinasikan proses 

penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan Universitas di UKA dan UKP dalam upaya 

mencapai standar yang telah ditetapkan dan menjamin perbaikan berkelanjutan dari program dan 

kegiatan universitas.  

(2) Tugas LPM Unigoro adalah :  

a. Menetapkan Standar mutu yang diterapkan pada kegiatan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat.  

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu program akademik dan non 

akademik pada UKA dan UKP.  

c. Melakukan assesmen mutu dan kegiatan program pada UKA dan UKP dan pengendaliannya.  

d. Memandu, memfasilitasi dan mengkoordinasikan terlaksananya akreditasi program studi dan 

akreditasi institusi unigoro oleh BAN-PT atau lembaga akreditasi lainnya.  

e. Melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu di UkA dan UKP. 

f. Mengembangkan standar mutu yang diterapkan pada kegiatan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat apabila standar mutu yang ditetapkan sudah tercapai.  

(3) Dalam pelaksanaan tugasnya, LPM dibantu oleh Satuan Tugas yang dibentuknya dengan tugas 

sebagai berikut :  

a. Mereview standar mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

mencakup Standar Input, Proses, Output dan Outcomes.  

b. Mereview SOP dan perangkat monitoring-assesmen-Evaluasi yang disusun oleh Unit 

Penjaminan mutu UKA dan UKP.  

c. Melaporkan hasil review kepada Ketua LPM.  

 

Pasal 13  

 

(1) Fungsi LPM-F adalah sebagai perangkat dekan dalam mengkoordinasikan proses penjaminan 

mutu terhadap program dan kegiatan Universitas di UKA dan UKP dalam upaya mencapai standar 

yang telah ditetapkan dan menjamin perbaikan berkelanjutan dari program dan kegiatan Fakultas.  

(2) Tugas LPM – F  

a. Menetapkan Standar mutu yang diterapkan pada kegiatan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat.  

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu program akademik dan non 

akademik pada Fakultas.  

c. Melakukan assesmen mutu dan kegiatan program pada Fakultas dan pengendaliannya.  

d. Melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu.  

e. Menyampaikan hasil evaluasinya kepada Dekan.  

 

Pasal 14  

 

(1) Fungsi GKM – Prodi – adalah sebagai perangkat Dekan dalam mengkoordinasikan proses 

penjaminan mutu terhadap program pendidikan disuatu program studi, khususnya dalam 

monitoring – assesmen – evaluasi output/outcome prodi yang telah ditetapkan dan menyampaikan 

rekomendasi perbaikan berkelanjutan dari pelaksanaan perkuliahan.  



(2) Tugas GKM – Prodi :  

a. Mengembangkan perangkat dan panduan assesment out comes mata kuliah di suatu prodi.  

b. Mengkoordinasi pelaksanaan assesmen outeomes mata kuliah.  

c. Mengcompile hasil assesmen outcomes mata kuliah dan melakukan evaluasi terhadap 

ketercapaian output.  

d. Menyampaikan hasil evaluasinya kepada Dekan.  

 

BAB V 

HUBUNGAN KERJA ANTAR UNIT PENJAMINAN MUTU  

 

Pasal 15  

 

(1) Dalam pelaksanaan penjaminan mutu di UKA dan UKP, LPM bekerjasama dengan LPM-F. 

(2) Hubungan kerja antara LPM dengan LPM-F dan GKM-Prodi bersifat koordinatif.  

(3) LPM berkoordinasi dengan LPM-F dan GKM-Prodi dalam merumuskan Standar serta perangkat 

assesmennya pada tingkat universitas.  

(4) LPM-F menggunakan standar serta perangkat assesmen pada tingkat Universitas sebagai acuan 

dalam merumuskan Standar serta perangkat assesmennya di tingkat Fakultas yang digunakan 

dalam penjaminan mutu kegiatan di lingkungan fakultas.  

(5) GKM-Prodi berkoordinasi dengan LPM-F dalam merumuskan program Learning Outcomes dan 

Program Educational Objective Program Studi dan perangkat assesmennya.  

(6) LPM-F berkoordinasi dengan wakil Dekan bidang Akademik dan Ketua LPPM dalam memonitor, 

mengakses dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di 

lingkungan fakultas.  

 

BAB VI  

PENUTUP  

 

(1) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini merupakan kesatuan yang tidak 

terpisahkan dari Statuta Unigoro.  

(2) Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan ini dibebankan kepada 

anggaran Unigoro.  

(3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan 

diperbaiki sebagaimana mestinya.  

 

 

Ditetapkan di  : Bojonegoro  

Pada Tanggal  : 26 Juli 2017  

 

Universitas Bojonegoro   

Rektor  

 

 

 

SLAMET KYSWANTORO, SE, M.M.  

NIP. 19570729 198811 1 001 

 

 


