
1 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) 

TINJAUAN MANAJEMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUSAT JAMINAN MUTU 

UNIVERSITAS BOJONEGORO 

2016 

 



2 
 

 

 

 

 

 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) 

PELAKSANAAN TINJAUAN MANAJEMEN  

UNIVERSITAS BOJONEGORO 

(UNIGORO) 

 

 

Kode Dokumen : SOP-PJM-UNIGORO 15 

Revisi  : 0 

Tanggal  : 24 Januari 2016 

Diajukan oleh  : Pusat Jaminan Mutu 

 

 

  (Hartiningsih Astuti,SE,MM. ) 

Dikendalikan oleh  : Pusat Jaminan Mutu 

 

 

  (Hartiningsih Astuti,SE,MM. ) 

Disetujui oleh  : Rektor Universitas Bojonegoro 

 

 

  (Slamet Kyswantoro,SE,MM.) 

 

 

 

 



3 
 

DAFTAR ISI 

Tujuan ..............................................................................................................  4 

Ruang Lingkup .................................................................................................  4 

Definisi .............................................................................................................  4 

Referensi ..........................................................................................................  4 

Garis Besar Prosedur ........................................................................................  5 



4 
 

Tujuan 

Prosedur ini adalah prosedur peninjauan dan perbaikan yang berkelanjutan untuk 

memastikan bahwa sistem manajemen mutu dilaksanakan dengan efektif, efisien, 

dan berhasil sesuai dengan kebutuhan/persyaratan pelanggan.   

 

Ruang Lingkup  

Prosedur tinjauan manajemen dalam prosedur ini diterapkan terhadap setiap 

proses yang terkait dengan pelaksanaan mencakup tinjauan manajemen atau 

evaluasi oleh pihak manajemen terhadap keseluruhan proses yang ada dalam 

lembaga. 

 

Definisi 

1. Perbaikan mutu : Adalah peningkatan kemampuan untuk 

memenuhi persyaratan mutu. 

 

2. Perbaikan 

berkesinambungan 

: Adalah kegiatan berulang untuk meningkatkan 

kemampuan dalam memenuhi persyaratan yang 

ditentukan. 

 

3. Efektif : Adalah sampai sejauh mana kegiatan yang 

direncanakan terealisasi dan hasil yang 

direncanakan tercapai. 

 

4. Efisien : Adalah kesesuaian antara hasil yang dicapai 

dan sumber daya yang dipakai. 

 

5. Tindakan preventif 

(pencegahan) 

: Adalah tindakan yang dilakukan untuk 

mencegah terjadinya ketidaksesuaian  

 

6. Tindakan korektif : Adalah tindakan menghilangkan penyebab 

ketidaksesuaian 

 

7. Koreksi : Adalah tindakan menghilangkan 

ketidaksesuaian yang ditemukan. 

 

8. Perbaikan : Adalah tindakan pada produk yang tidak sesuai 

untuk menjadikannya sesuai dengan pemakaian 

yang dimaksudkan. 
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9. Tinjauan : Kegiatan yang dilakukan untuk menentukan 

kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan 

masalah yang dibahas untuk mencapai sasaran 

yang ditetapkan. Tinjauan dapat juga mencakup 

penentuan efisiensi.  

 

Referensi 

Renstra Universitas Bojonegoro 

Manual Mutu Universitas Bojonegoro 

Buku Pedoman Akademik Universitas Bojonegoro 

Garis Besar Prosedur:  

• Personel PJM menyiapkan laporan temuan AMI, laporan penanganan keluhan, 

penilaian kinerja, hasil tinjauan manajemen periode sebelumnya, dan 

dokumen-dokumen pendukung lainnya. 

• Menentukan jadwal dan peserta rapat, rapat dipimpin oleh Rektor. Peserta rapat 

adalah : 

▪ Pimpinan 

▪ Penanggung Jawab Mutu 

▪ Kepala Bagian atau Ketua Program Studi terkait. 

• Melaksanakan tinjauan manajemen. Agenda yang dibicarakan minimal 

meliputi : 

▪ Hasil AMI 

▪ Kebijakan, sasaran, dan sistem manajemen mutu organisasi 

▪ Tindakan perbaikan dan pencegahan 

▪ Kebutuhan untuk peningkatan 

▪ Kinerja dari proses operasional harian 

▪ Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya 

• Hasil review berisi: 

▪ Perencanaan strategis 

▪ Sasaran perbaikan kinerja 

▪ Perbaikan dari SMM (Sistem Manajemen Mutu) 

▪ Sumber daya yg dibutuhkan 


