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KATA PENGANTAR

Badan Penjaminan Mutu Akademik – Universitas Indonesia (BPMA-UI) telah memiliki 
buku-buku pedoman penjaminan mutu akademik untuk digunakan oleh para fungsionaris 
UI dalam menjalankan tugasnya. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan baik dalam 
peraturan perundang-undangan maupun dalam peran dan fungsi dosen. Sebagai badan yang 
bertanggung jawab atas penjaminan mutu akademik di UI, BPMA melakukan pemutakhiran 
buku-buku pedoman yang ada dan menyusun pedoman lain yang diperlukan agar sesuai dengan 
kondisi terkini.

Pemutakhiran buku pedoman dilakukan dengan membentuk kelompok kerja yang ditugasi 
melakukan telaah mengenai kebutuhan dan perubahan apa yang terjadi sesuai dengan topik 
yang dimutakhirkan. Kelompok kerja telah melaksanakan tugasnya sejak awal tahun 2012, 
di bawah koordinasi BPMA. Topik buku-buku pedoman yang dimutakhirkan adalah sebagai 
berikut :
1. Pedoman Penjaminan Mutu Dosen UI
2. Pedoman Penjaminan Mutu Kurikulum dan Mahasiswa
3. Pedoman Penjaminan Mutu Prasarana dan Sarana
4. Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan E-Learning

Sebelumnya, telah dimutakhirkan pula buku Pedoman Penjaminan Mutu Internal Program 
Riset UI, bekerjasama dengan DRPM UI.

Walaupun kelompok kerja sudah bekerja maksimal sesuai tugasnya, disadari bahwa pe-
doman ini jauh dari sempurna, dan akan terus berubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan ter-
kait peraturan yang ada. Masukan dari semua pihak akan sangat kami hargai.Terimakasih yang 
tak terhingga kepada kelompok kerja pemutakhiran buku-buku pedoman BPMA UI, seluruh 
jajaran BPMA, serta semua pihak terkait  yang telah mencurahkan perhatian dan waktunya, 
serta membantu  dalam memutakhirkan buku-buku ini. Semoga bermanfaat bagi kelancaran 
tugas kita demi kemajuan Universitas Indonesia.

Badan Penjaminan Mutu Akademik UI
Ketua,

Prof Dr. Hanna H. Bachtiar-Iskandar, drg., Sp.RKG(K)
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BAB I
 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Prasarana dan Sarana (P.S) adalah salah satu komponen standar mutu akademik yang akan mempe
ngaruhi mutu produk Tridharma terutama berdampak pada lulusan perguruan tinggi. Keberadaan dan 
pilihan jenis, jumlah, serta mutu P.S ini tergantung dari kebutuhan masingmasing program studi (karak
teristik bidang ilmu), kondisi masingmasing Fakultas/Departemen/ dan arah kebijakan yang menentu
kan prioritas Universitas. Untuk efisiensi, maka pengelolaan P.S harus dilakukan secara terintegrasi, 
sehingga dapat digunakan oleh seluruh program studi yang membutuhkan. 

Paradigma baru dalam pendidikan menghendaki lulusannya mampu bersaing di dunia internasional, 
dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan IPTEK dan seni serta kebu
tuhan dunia kerja. Untuk itu diperlukan perencanaan kebutuhan P.S yang sesuai dengan perencanaan 
kurikulum, penelitian, pengabdian dan pelayanan pada masyarakat. Pengaturan prasarana dan sarana 
harus dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. Adanya penjaminan mutu P.S di UI akan lebih 
memperjelas langkah menuju ke cita-cita UI berada dalam 5 besar di ASIA tahun 2020.  

Tujuan

Buku pedoman ini memberikan panduan bagi Fakultas atau Departemen mengenai pelaksanaan pen
jaminan mutu P.S di lingkungannya masingmasing. Selain itu buku pedoman ini juga diharapkan dapat 
menjadi panduan pengelola dalam memperbaiki kinerjanya. Diharapkan pula buku ini dapat membantu 
para pengelola akademik atau penanggungjawab unit kerja di lingkungan UI dalam melakukan manaje
men P.S dengan  mempertimbangkan standar mutu yang telah ditetapkan.
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Buku ini memuat standar mutu, manajemen mutu, dan penjaminan mutu P.S akademik. Setiap Fakultas 
sesuai dengan bidang ilmunya  mempunyai spesifikasi masing-masing, sehingga setiap Fakultas perlu 
mengembangkan buku pedoman teknis penjaminan mutu prasarana dan sarana yang dapat berbeda 
satu dengan lainnya. 

Sasaran

Sasaran buku pedoman ini secara umum adalah warga Universitas, khususnya para manajer, pengelola 
dan dosen yang terkait dengan P.S Akademik.
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BAB II
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP  

P.S AKADEMIK

Pengertian

Prasarana akademik adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi Tridharma. 
Sedangkan sarana adalah perlengkapan yang diperlukan dalam penyelenggaraannya, yang dapat 
dipindahpindah.

Pembangunan maupun pengembangan P.S akademik ini mengacu pada masterplan kampus UI, se
hingga misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai. Demikian pula kegiatan 
pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikannya sangat diperlukan agar peralatan dapat 
diope rasikan dengan baik. Selain itu pembangunan, pengoperasian, termasuk pemeliharaan dan pera
watan mengacu kepada ketentuan yang berlaku untuk bangunan, gedung dan peralatan secara umum 
dan secara khusus pada pendidikan tinggi.

Ruang Lingkup

Prasarana
Prasarana akademik dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu :
1. Prasarana bangunan. Mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, 

ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang studio, ruang per
pustakaan,  ruang komputer, kebun percobaan, bengkel, ruang penunjang proses pembelajaran lain
nya, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti rumah sakit, pusat pelayanan mahasiswa, prasarana 
olahraga dan seni, asrama mahasiswa serta fasilitas ventura sebagai penunjang akademik
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2. Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, transportasi, parkir, 
taman, hutan kampus dan danau.

Sarana
Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap ge
dung/ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan 
layanannya.
Berdasarkan jenisnya sarana pembelajaran dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu: 
1. Sarana pembelajaran, mencakup: (1) sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai ke

lengkapan di ruang kelas, misal Papan tulis, OHP, LCD, mikrophone, alat peraga, bahan habis pakai 
dan lain-lain.  (2) peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing program studi.  

2. Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, intranet, 
CD-ROM dan citra satelit. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan 
pembelajaran. 
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BAB III
LANDASAN IDEAL PENJAMINAN MUTU 

P.S AKADEMIK

Penjaminan mutu P.S akademik dilandasi pada keinginan bahwa P.S yang dimiliki akan selalu meng
alami perbaikan dan peningkatan mutu baik dari sudut P.S fisik maupun pengelolaannya. P.S akademik 
dirancang sedemikian, sehingga:
(1) Sesuai dengan visi, misi Universitas, Fakultas, Departemen dan Program Studi masingmasing; 
(2) Mendorong menuju pengelolaan yang profesional
(3) Mendorong terjadi integrasi pengelolaan dan penggunaan P.S akademik
(4) Mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
(5) Sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia kerja;
(6) Mengacu pada kebutuhan proses pembelajaran;
(7) Mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif;
(8) Mempertimbangkan aspek kecukupan, kesesuaian, keamanan, kenyamanan, dan daya tampung/

pemanfaatan beban, kekuatan fisik, dan kemudahan.  

Manajemen P.S yang profesional merupakan suatu keharusan,  dimulai dengan adanya  rencana strate
gik, rencana tahunan, rencana operasional yang diterjemahkan dalam rencana kerja anggaran tahun-
an yang disepakati bersama. Kemudian  didukung oleh unit pengelola P.S yang handal yang memiliki 
program perencanaan,  pengadaan P.S, pemanfaatan, pemeliharaan serta pengendaliannya. Program 
yang diciptakan telah memperhatikan konsep integrasi dalam pemanfaatan dan pemeliharaan aset yang 
ada. Program pengendalian mencakup kegiatan monitoring, evaluasi serta perbaikan mutu  P.S. 

Teknologi informasi bila digunakan dalam pembelajaran akan dapat banyak membantu, tetapi peng
gunaan IT dalam proses pembelajaran tidak dapat mengambil alih seluruh peran dosen. Peran dosen 
yang tidak dapat tergantikan adalah dalam hal (a) memberikan arah pada mahasiswa, (b) memupuk 
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pertumbuhan nilai-nilai dan karakter, (c) mengevaluasi kemajuan pembelajaran, (d) memberi bimbingan 
tentang arti hidup, (e) mengembangkan kreativitas dan potensi mahasiswa. (f) menciptakan suasana 
akademik.  Dengan demikian pilihan jenis, jumlah, mutu P.S yang dipilih perlulah berhatihati, diren
canakan dengan matang disesuaikan dengan  rancangan pengajaran, rencana pemanfaatan, pengope-
rasian, dan pemeliharaannya. Untuk pemanfaatan teknologi muktahir dan manajemen P.S, maka perlu 
dilakukan peningkatan sumber daya melalui pelatihan-pelatihan, antara lain: pelatihan sistim manaje
men informasi, pelatihan pengoperasian peralatan dan lainnya yang terkait.

P.S yang mendukung kegiatan penelitian dan pelayanan pada masyarakat merupakan aset universitas/
fakultas/departemen karena dapat mendorong peningkatan produksi penelitian, karya nyata dan pada 
gilirannya akan membantu meningkatkan kesejahteraan dosen dan karyawan serta sebagai kebang
gaan UI dalam memberikan sumbangan pada bangsa, berupa lulusan yang berkualitas. Oleh karenanya 
sebagai aset UI, P.S perlu didokumentasikan dengan baik, dipelihara dan dimanfaatkan secara efektif, 
efisien dan terintegrasi melalui Manajemen Sistem Informasi Akademik. 

Pada saat memasuki universitas, fakultas, departemen hingga ruangruang dan setiap sudut  yang 
ada di dalamnya kita harus merasa nyaman, aman dan terasa berada di lingkungan insitusi pendidikan 
sehingga secara langsung akan mempengaruhi suasana akademiknya. Lingkungan yang bersih dan 
tertata, pemandangan yang indah, udara yang nyaman, alat transportasi internal yang memadai. Hal 
ini tercermin dari gedung-gedung yang indah, kokoh serta terawat, penerangan dan keamanan yang 
memadai pada malam hari, sistem sanitasi yang baik, sistem pemadam kebakaran yang baik, sistem 
komunikasi internal dan eksternal yang menunjang. Selain itu juga didukung adanya publikasi serta situs 
universitas yang mencerminkan padatnya kegiatan sivitas akademik yang berkualitas, berkesinambung-
an dan adanya transformasi pengetahuan di dalamnya. 
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BAB IV
STANDAR MUTU 

P.S AKADEMIK DAN SISTEM INFORMASI

Standar mutu Prasarana dan Sarana akademik adalah persyaratan minimal yang ditetapkan oleh insti
tusi terhadap mutu P.S akademiknya. Dalam SK MWA No. 004 Tahun 2005 tentang Norma Pengawasan 
Mutu Pendidikan Universitas Indonesia, Pasal 4 ayat (2), bahwa fasilitas pendidikan merupakan kom
ponen dari masukan/input dari proses pendidikan. Namun demikian terkait dengan pemanfaatan dan 
pemeliharaannya, maka standar mutu P.S Akademik di bagi dalam 2 (dua) yaitu (1) Standar Mutu P.S 
Akademik dan (2) Standar Mutu Manajemen P.S Akademik.

Standar mutu prasarana akademik mencakup: 
1. Standar mutu bangunan/gedung 
2. Standar mutu prasarana umum 

Standar mutu sarana akademik mencakup:
1. Standar mutu fasilitas pembelajaran (mencakup pula pemanfaatan dan pemeliharaan)
2. Standar mutu PS sumber belajar (learning resources)

Standar mutu manajemen P.S mencakup:
1. Standar mutu perencanaan dan pengadaan  P.S Akademik
2. Standar mutu pengendalian, evaluasi dan tindakan perbaikan mutu P.S Akademik
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Standar Mutu P.S. Akademik
1. Bangunan/gedung

Tabel 1  Standar Mutu P.S Bangunan/Gedung*
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(where you are)
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2. Prasarana Umum 
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(Reduce, Reuse, Recycle)
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, olahraga dan ventura
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3. Fasilitas Pembelajaran

Tabel 3.  Standar Mutu Fasilitas Pembelajaran

whiteboard, sound system,

malfunction

ROM, microvice,
CD-
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micro
reader,
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upgrade
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4. Sumber Belajar

Tabel 4.  Standar Mutu Sumber Belajar
Komponen Kriteria Indikator Wewenang

A. Sumber belajar 1. Kelayakan dan 
keberagaman

a. Tersedia sumbersumber pemelajaran/
intruksional yang layak /sesuai dgn 
kebutuhan dlm SAP

b. Ada dokumen sumber-sumber belajar 
yang dimiliki

c. Sumber belajar yang tersedia dan 
dimanfaatkan beragam

Fakultas dan 
Departemen

2. SOP penggunaan 
sumber belajar

a. Ada SOP penggunaan perpustakaan
b. Setiap kegiatan dalam pemanfaatan 

sumber belajar yang ada memilki SOP

Fakultas dan 
Departemen

3. Dokumentasi a. Tersedia dokumentasi tentang akses 
dan variasi penggunaan sumbersumber 
pembelajaran oleh mahasiswa dan staf 
akademik

b. Tersedia dokumentasi sumbersumber 
belajar yang ditawarkan pada dosen 
dan mahasiswa

Fakultas dan 
Departemen

4. Perpustakaan digital a. Tersedia perpustakaan yang dapat diak
ses oleh mahasiswa dengan mudah

b. Tersedia atau minimal ada rencana 
untuk mengembangkan perpustakaan 
digital yang mudah diakses oleh dosen 
dan mahasiswa

c. Catatan tentang pengembangan hubun
gan/jaringan universitas dan hubungan 
kerja antara unitunit perpustakaan di 
seluruh fakultas dan pusatpusat dan 
mudah perijinannya dan dapat diakses 
dengan biaya murah untuk anggota 
AUN

Universitas
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B. Media pembe
lajaran 

Isi media Isi sejalan dengan kurikulum Fakultas dan 
Departemen

Perangkat media 
pembelajaran

Perangkat media pembelajaran sesuai 
dengan konten dan interaksi pembelajaran 
misal: media untuk pengembangan konten 
pembelajaran berbasis TIK, elearning, 
video conference

Universitas dan 
Fakultas

Standar Mutu Manajemen P.S. Akademik 

1. Standar Perencanaan, Pengoperasian dan Pengadaan P.S

Tabel 5. Standar Mutu Perencanaan dan Pengadaan P.S
Komponen Kriteria Indikator Wewenang

A. Perencanaan Kebutuhan, ke
sinambungan dan 
kelengkapan

a. Tersedia rencana strategik P.S yang 
dirancang sesuai misi, kebutuhan dan 
perkembangan IPTEK & seni

b. Tersedia rencana tahunan dan ren
cana operasional yang tetap berada 
dalam koridor renstra   P.S

c. Tersedia RKAT yang disusun sesuai 
dgn rencana operasional P.S dan 
disepakati bersama

Universitas dan 
Fakultas
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Komponen Kriteria Indikator Wewenang
B. Keberlanjutan P.S Pengembangan 

sarana/prasarana
     Kemutakhiran
     Pendanaan

Tersedia program pengembangan sarana 
dan prasarana 

a. Secara terinci
b. Sesuai dengan kemutakhiran
c. Didukung dengan dana yang sesuai 

dengan keperluan
d. Memenuhi persaratan administrasi 

dan hukum (aspek legal), misal ijin 
penggunaan tanah (ada SIPT), ijin 
pembangunan (ada IMB)

Universitas dan 
Fakultas

C. Pengoperasian Penjadwalan Tersedia jadwal :
a. pemanfaatan
b.  monitoring dan evaluasi
c. perbaikan mutu

Universitas dan 
Fakultas

Pelaksanaan - Kegiatan yang dilakukan sesuai 
dengan rencana kerja

Dokumentasi Tersedia dokumen tentang :
a. jumlah pemakai
b. kondisi P.S per tahun
c. kepuasan pemakai

D. Pengadaan 
Barang/bangunan

Mekanisme 
pengadaan barang/
bangunan 

Adanya dokumen pengaturan dan SOP 
pengadaan barang dan jasa

Universitas dan 
Fakultas

Laporan pen
gadaan barang

a. Adanya dokumen implementasi pen
gadaan barang

b. Barang yang diadakah sesuai spesifi
kasi yang dibutuhkan
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2. Pengendalian, Evaluasi dan Tindakan Perbaikan Mutu P.S Akademik

Tabel 6.  Standar Mutu Pengendalian, Evaluasi dan Tindakan 
Perbaikan Mutu P.S Akademik

Komponen Kriteria Indikator Wewenang
Monitoring Keberadaan unit/penanggung

jawab & petugas kegiatan 
monitoring kegiatan akademik

- Unit/penanggungjawab & 
petugas kegiatan monitor
ing kegiatan akademik 
tersedia dan berfungsi

Universitas dan 
Fakultas

Ketersediaan dokumen hasil 
monitoring

- Dokumen hasil monitoring 
disimpan secara sistematis

Pemanfaatan data hasil 
monitoring 

- Data hasil monitoring 
dimanfaatkan untuk keper
luan evaluasi diri

Evaluasi Laporan Evaluasi Diri (ED) - Ada tim inti yang ditugas
kan oleh pimpinan institusi 
untuk menyusun laporan 
Evaluasi Diri

- Ada jadwal untuk penyusu
nan laporan secara periodik

- Ada laporan ED  terdoku
mentasi dengan baik

- Digunakannya hasil laporan 
diri untuk keperluan me
nyusun program perbaikan 
mutu prasarana dan sarana 
akademik

- Isi dari laporan ED lengkap 
sesuai dengan yang tertera 
dalam pedoman evaluasi 
diri. 

Universitas dan 
Fakultas
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Evaluasi Internal - Ada tim asesor internal UI 
yang ditunjuk oleh BPMA 
untuk melakukan desk 
study, peninjauan lapang
an, dan memberikan reko
mendasi untuk perbaikan 
laporan dan perbaikan mutu

- Ada diskusi mengenai 
temuan tim asesor  untuk 
perbakan mutu P.S dengan 
pengelola institusi

- Ada laporan hasil evaluasi  
internal

Universitas dan 
Fakultas, bekerjasama 

dengan BPMA & 
UPMA

Perbaikan mutu Tindakan perbaikan mutu P.Sl - Ada program tindakan 
perbaikan mutu P.S

- Tindakan perbaikan mutu 
P.S dilaksanakan sesuai 
dengan rencana

- Ada masukan tentang 
kepuasan stakeholder 
terhadap pengelolaan P.S

Universitas dan 
Fakultas

Akreditasi/Eval
uasi Eksternal

Evaluasi Eksternal - Ada laporan hasil akreditasi 
oleh badan yang berwenang 
di tingkat nasional,dan atau 
tingkat  regional, dan atau 
tingkat internasional

Universitas dan 
Fakultas



28 Prasarana dan Sarana Akademik

Pedoman Penjaminan Mutu Akademik Universitas Indonesia

3. Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan bagian yang sangan penting dalam menunjang kegiatan 

Tabel 5.  Standar Mutu Sistem Informasi
Komponen Kriteria Indikator Wewenang

Blue print tentang
pengembangan, 
pengelolaan dan 
pemanfaatan sistem 
informasi 

Kepemilikan blue print 
yang jelas tentang 
pengembangan, penge
lolaan dan pemanfaatan
sistem informasi yang 
lengkap

Ada bukti tentang kepemilikan blue print 
yang jelas tentang pengembangan, penge
lolaan dan pemanfaatan sistem informasi, 
yang mencakup:
(1) sarana dan prasarana yang  mencukupi
(2) unit pengelola di tingkat institusi
(3) sistem aliran data dan otorisasi akses 

data,
(4) sistem disaster

Universitas

Sistem pendukung 
pengambilan keputu
san (decision support 
system) 

Kepemilikan sistem
Pendukung pengambilan
Keputusan (decisison 
support system) yang 
lengkap, efektif,
dan obyektif untuk mem
bantu pimpinan dalam 
melakukan perencanaan
dan analisa evaluasi diri 
dengan lebih baik dan 
pengambilan keputusan 
yang lebih obyektif.

Ada bukti tentang keberadaan sistem 
pendukung pengambilan keputusan yang 
meliputi:
(1) Pangkalan data
(2) Data yang terolah menjadi informasi
(3) Sistem analisis pengambilan keputusan
(4) Proses pengambilan Keputusan melalui 

pengolahan informasi past experiences, 
mensimulasi, dan mengevaluasi  alter
natif keputusan yang akan diambil

Universitas
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Sistem informasi 
yang berupa basis 
data dan informasi 

Sistem informasi yang 
dimiliki berupa basis data 
dan informasi yang
minimal mencakup
keuangan perguruan  
tinggi, aset, sarana dan 
prasarana, administrasi 
akademik, profil maha
siswa dan
lulusan, dosen  dan 
tenaga pendukung.

Adanya basis data dan informasi yang 
terdapat dalam sistem informasi institusi 
yang mencakup
(1) administrasi akademik, profil
mahasiswa dan lulusan,
(2) sumber daya manusia
(3) aset, sarana dan prasarana,
(4) keuangan perguruan tinggi,
(5) sistem pembelajaran

Universitas

Sistem informasi 
untuk komunikasi in
ternal dan eksternal 
kampus serta akses 
bagi mahasiswa 
dan dosen terhadap 
sumbersumber 
informasi ilmiah

Perguruan tinggi me
miliki sistem informasi 
yangdimanfaatkan untuk 
komunikasi internal dan 
eksternal kampus serta 
akses bagi  mahasiswa 
dan dosen terhadap
sumbersumber infor
masi ilmiah

Ada bukti bahwa sistem informasi yang 
dikembangkan telah dimanfaatkan untuk 
komunikasi internal dan eksternal kampus 
serta akses bagi mahasiswa dan dosen 
terhadap sumbersumber informasi ilmiah 
yang minimal meliputi:
(1) Website institusi
(2) Fasilitas internet
(3) Alamat e-mail dosen dan mahasiswa
(4) Jaringan lokal
(5) Jaringan nirkabel

Universitas

Kapasitas internet 
dengan rasio
bandwidth per maha
siswa 

Perguruan tinggi
memiliki kapasitas
internet dengan
rasio bandwidth
per mahasiswa
yang memadai.

 Kapasitas bandwidth >0.75 Kbps/mhs
- Rasio 1:10 (mahasiswa )

Universitas
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Rekaman
data yang diolah 
menjadi
informasi untuk 
memungkinkan
pelacakan kembali 
data dan
informasi yang diper
lukan serta
memberikan perin
gatan dini
kepada pihak yang 
melakukan
tindakan perbaikan.

Sistem perekaman
data dan informasi
yang efisien dan
efektif

Ada bukti tentang sistem
perekaman data dan
informasi yang mudah
dilacak dan digunakan
secara efektif untuk
memberikan peringatan
dini agar segera
dilakukan tindakan
perbaikan

Universitas

Sumber: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Hasil Penelitian SNP Plus Universitas Indonesia 2010
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BAB V
PENJAMINAN MUTU P.S AKADEMIK

Mekanisme Penjaminan Mutu Akademik

Mekanisme penjaminan mutu akademik dibangun berdasarkan konsep daur penjaminan mutu aka
demik. Dalam gambar berikut ini disajikan daur penjaminan mutu P.S Akademik UI. 

Gambar 1.  Daur Prosedur Penjaminan Mutu P.S
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Urutan kegiatan dalam penjaminan mutu P.S adalah sebagai berikut:  
1. Penyusunan laporan evaluasi diri P.S akademik oleh pimpinan Universitas/Fakultas /Departemen
2. Kajian laporan evaluasi diri (desk study), peninjauan lapangan (auditing dan assesmen), 

rekomendasi/saran untuk peningkatan/perbaikan mutu  
3. Perbaikan mutu P.S akademik oleh pimpinan Universitas/Fakultas /Departemen
4. Reformulasi rencana kerja P.S akademik tahunan oleh pimpinan Universitas/Fakultas/Departemen

Selanjutnya pada tahun berikutnya kembali lagi pada penyusunan laporan evaluasi diri

Kegiatan penjaminan mutu P.S akademik ini adalah tanggung jawab pimpinan institusi sebagai penge
lola P.S akademik di setiap lini (Universitas, Fakultas dan Departemen/Program Studi). Namun khusus 
untuk kegiatan evaluasi internal merupakan tanggungjawab dari masingmasing unit penjaminan mutu 
baik di tingkat Universitas, Fakultas dan Departemen/Program Studi.

Evaluasi Diri

Evaluasi diri bidang P.S merupakan upaya institusi untuk mengetahui gambaran mengenai keadaan, 
mutu P.S akademik serta kinerja institusi melalui melalui pengkajian dan analisis SWOT yang dilakukan 
oleh institusi.

Laporan evaluasi diri P.S ini bertujuan untuk:
1. Mengetahui peta keadaan P.S di institusi masingmasing 
2. Memberikan masukan untuk perencanaan dan perbaikan P.S yang berkesinambungan
3. Memberikan jaminan mutu P.S
4. Memberikan informasi tentang kondisi mutu P.S kepada stakeholders
5. Persiapan evaluasi eksternal (akreditasi)
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Laporan Evaluasi Diri ini memuat informasi sebagai berikut: 
1. Kata Pengantar 
2. Rangkuman eksekutif
3. Susunan tim ED
4. Daftar Isi
5. Deskripsi SWOT
6. Analisis SWOT
7. Referensi
8. Lampiran Data/Borang

Borang P.S Akademik ini memuat perihal kondisi eksiting P.S mencakup:
(1) jenis, jumlah dan kondisi P.S
(2) pemanfaatan P.S dan pemeliharaan
(3) kepuasan pelanggan terhadap P.S
(4) perencanaan, pengadaan, monitoring & evaluasi serta perbaikan. 

Perbaikan Mutu
a. Rencana Perbaikan Mutu P.S 

Program perbaikan mutu disusun mengacu pada rekomendasi dari hasil evaluai diri peraturan yang 
ada, kondisi keuangan dan sumber daya  yang tersedia. Rencana perbaikan mutu ini memuat infor
masi tentang  sasaran, target, tahapan, waktu pelaksanaan dan mekanisme kerja.

b. Pelaksanaan Rencana Perbaikan Mutu P.S
Perbaikan mutu P.S dilaksakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan terukur. 

Evaluasi Internal
Evaluasi internal yang dimaksud adalah kajian terhadap laporan ED dan prosedur penjaminan mutu 
P.S, tinjauan lapangan, dan memberikan rekomendasi/saran perbaikan mutu. Hal yang dilakukan dalam 
kegiatan peninjauan lapangan adalah memeriksa apakah yang tertera dalam laporan ED sesuai den
gan keadaan dan kebutuhan di lapangan, apakah prosedur kerja dilaksanakan sesuai pedoman yang 
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ada, apakah kegiatan dan prosedur yang dilakukan memberikan dampak yang positif serta memberikan 
kepuasan bagi pelanggan?  

Dalam pelaksanaannya kegiatan ini dilakukan oleh asesor UI yang dikoordinir oleh BPMA / UPMA. 
Hasil evaluasi internal berupa rekomendasi untuk perbaikan mutu

                
Reformulasi Rencana Kerja

Hasil rekomendasi mengenai perbaikan yang diperlukan merupakan pertimbangan bagi pengelola 
dalam memperbaiki rencana kerja tahunan yang disebut sebagai reformulasi rencana kerja tahunan 
dan rencana anggaran tahunan. 
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BAB VI
PENUTUP

Dalam penjaminan mutu di UI, prasarana dan sarana merupakan komponen pelaksanaan tridharma 
yang mampu mendorong tercapainya misi Universitas. Dengan tersedianya prasarana dan sarana yang 
memenuhi standar mutu yang diinginkan dan dikelola dengan baik, akan mendukung UI dalam penca
paian tujuan, yang pada gilirannya akan menaikkan citra UI di dalam dan luar negeri, serta yang terpen-
ting adalah menjamin terciptanya atmosfir akademik yang kondusif. 
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