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Brawijaya (FISIP-UB) adalah tanggung jawab seluruh sivitas akademika. Agar arah kegiatan 

penjaminan mutu akademik di FISIP-UB dimengerti oleh semua unit pelaksana kegiatan 

akademik, maka perlu disusun manual mutu akademik yang memuat prinsip-prinsip 

manajemen mutu akademik.  

Manual mutu akademik FISIP-UB yang disusun oleh tim Gugus Jaminan Mutu FISIP-

UB ini menjadi acuan bagi pelaksanaan penjaminan mutu dan pedoman bagi Program Studi 

dalam menyusun Spesifikasi Program Studi (SP), Kompetensi Lulusan (KL), Manual 

Prosedur (MP), dan Instruksi Kerja (IK).  
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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Ruang Lingkup dan Kebijakan 

 

Manual mutu adalah dokumen yang menjadi panduan implementasi manajemen 

mutu yang isinya berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sistem Manajemen Mutu 

ISO 9001:2008 serta pedoman dalam layanan pendidikan IWA 2:2007. Manual Mutu ini 

berlaku untuk unit pelaksana akademik di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

(FISIP) Universitas Brawijaya (UB).  

Untuk itu Manual Mutu ini juga menjadi acuan bagi pelaksanaan program Perguruan 

Tinggi untuk Pendidikan Sarjana (S1) di lingkungan FISIP UB yang meliputi jurusan-jurusan 

dan program studi diantaranya adalah: Ilmu Komunikasi, Sosiologi, Hubungan Internasional, 

Psikologi, Ilmu Politik, dan Ilmu Pemerintahan. Sedangkan untuk program Magister (S2) 

meliputi jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, dan untuk program Doktor (S3) Jurusan 

Sosiologi. Manual Mutu FISIP UB ini menjadi arahan dalam melakasanakan Tri Dharma 

pendidikan Perguruan Tinggi, yaitu penyelenggaran pendidikan, akademik, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat terkait dengan ilmu sosial dan politik di Universitas Brawijaya. 

  

1.2. Tujuan Manual Mutu 

 

1. Menetapkan kegiatan utama layanan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik yang berbasis perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta tindak lanjut atas 

evaluasi (plan, do, check, act/PDCA) untuk menjamin adanya tindakan perbaikan 

dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menjamin keberkelanjutan dalam 

memenuhi kebutuhan pengguna jasa. 

2. Sebagai panduan bagi pengembangan sistem manajemen mutu secara keseluruhan 

di ruang lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.  

3. Menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di ruang 

lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta hubungan antara berbagai 

aktivitas yang terkait dalam proses bisnis yang dilakukan. 

4. Menjamin kesesuaian penerapan sistem manajemen mutu dengan Standar Mutu UB, 

ISO 9001:2008, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Sistem 

Penjaminan Mutu Internal (SPMI). 

5. Mencerminkan komitmen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya 

dalam peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam bentuk tertulis, sehingga dapat 
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dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proses penyediaan sumber daya 

manusia di bidang sosial politik. 

 

2. LANDASAN KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU  

 

Rujukan yang digunakan adalah: 

a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional.  

b. UU 14 Th 2005 tentang Guru dan Dosen  

c. PP 17 TAHUN 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan  

d. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan 

e. Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Tahun 2003.  

f. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  

g. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional, 2008.  

h. Akreditasi Program Studi Sarjana, Magister oleh Badan Akreditasi Nasional, 

2009.  

i. Persyaratan SMM ISO 9001:2008.  

j. Persyaratan SMM untuk layanan pendidikan IWA2:2007.  

k. Standar mutu world class university (WCU QS Asia) 2009.  

l. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Universitas Brawijaya. 

m. Dokumen rencana Strategis Universitas Brawijaya 

n. Dokumen Rencana Strategis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Brawijaya 

o. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Brawijaya  

p. Pertor No. 20 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

q. Standar Mutu Universitas Brawijaya Tahun 2016 

r. Pertor No. 74 Tahun 2016 Tentang Kepegawaian 
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3. ISTILAH DAN DEFINISI  

 

a. Sistem Penjaminan Mutu (SPM) adalah sistem untuk menetapkan kebijakan, tujuan 

dan strategi mencapai mutu yang telah ditentukan. Kegiatan sistemik untuk 

meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 

b. Jaminan Mutu (quality assurance) adalah seluruh proses penetapan dan 

pemenuhan standar mutu pengelolaan FISIP UB, secara konsisten dan perbaikan 

berkelanjutan, sehingga Visi dan Misi FISIP UB dapat tercapai serta stakeholders 

memperoleh kepuasan. Kegiatan terkait dengan jaminan mutu harus dilaksanakan 

secara terencana dengan mengacu pada Sistem Manajemen Mutu (SMM). 

Penjaminan mutu mencakup aspek pelayanan administrasi, sarana/prasarana, 

organisasi dan manajemen yang dapat memenuhi harapan sivitas akademika dan 

masyarakat. 

c. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya 

dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan customer 

(stakeholder), baik yang tersurat (dinyatakan dalam Ketetapan UB), maupun tersirat. 

d. Manual Mutu adalah dokumen yang menjadi panduan implementasi manajemen 

mutu di FISIP UB 

e. Pengguna Jasa. Secara umum Pengguna Jasa adalah orang perorangan atau 

badan yang ikut menerima atau membeli layanan pendidikan, penelitian, pengabdian 

masyarakat. Pelanggan dibidang pendidikan di FISIP-UB dapat dibagi menjadi 3 

(tiga) bagian, yaitu mahasiswa (learners) sebagai pengguna jasa utama; orang tua 

mahasiswa; dan pengguna lulusan. Untuk penelitian, pengabdian masyarakat dan 

adalah masyarakat umum, instansi pemerintah, swasta, peneliti lain, industri, 

Masyarakat, Peruguan Tingi lain dan alumni. Untuk pelanggan Proses manajerial, 

pemantauan dan evaluasi kinerja adalah Rektor Univiersitas Brawijaya. 

f. Unit kerja pelaksana akademik adalah yang selanjutnya disebut UKPA adalah unit 

yang melaksanakan kegiatan akademik pada tingkat fakultas/pascasarjana, 

jurusan/bagian, program studi dan laboratorium.   

g. Produk yang dihasilkan organisasi pendidikan ialah layanan Pendidikan Tinggi 

(Tri Dharma PT) dimana dalam prosesnya terjadi peningkatan nilai (creating value).  

h. Lulusan FISIP-UB yang bersifat proaktif adalah lulusan yang mampu secara terus-

menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

realitas sosial-budaya yang terus berkembang secara dinamis, sehingga FISIP-UB 

menjadi lembaga pendidikan tinggi bertaraf internasional.  
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i. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT 

adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan 

mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.  

j. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi 

dan Perguruan Tinggi.  

k. Universitas adalah Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut UB 

menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam 

sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat 

dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.  

l. Rektor adalah Rektor Universitas Brawijaya.  

m. Senat Universitas adalah Senat Universitas Brawijaya.  

n. Statuta adalah Statuta Universitas Brawijaya.  

o. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UB  adalah himpunan sumber daya 

pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/prodi, yang 

menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dalam satu rumpun disiplin 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Brawijaya 

p. Dekan adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. 

q. Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik adalah Senat Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Brawijaya.  

r. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan 

mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1(satu) atau 

beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.   

s. Organisasi dan Tata Kerja adalah Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya yang merupakan jabaran Statuta Universitas 

ke dalam rincian hubungan tentang fungsi dan tugas organisasi di semua struktur 

organisasi Universitas yang ditetapkan oleh Senat Fakultas.  

t. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Universitas Brawijaya dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat.  

u. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai 

tenaga pendidikan tetap di Universitas Brawijaya.  

v. Baku Mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup 

masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan.  

w. Program Studi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki 

kurikulum dan metode pendidikan tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, 

pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.  
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x. Hubungan hirarki adalah hubungan yang didasarkan pada struktur organisasi yang 

ada.  

y. Hubungan fungsional adalah hubungan yang didasarkan fungsi yang sejenis.  

z. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di 

seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

aa. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif 

pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan 

pendidikan.  

bb. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.  

cc. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi. 

dd. Mahasiswa program reguler adalah mahasiswa yang mengikuti program 

pendidikan secara penuh waktu (baik kelas pagi, siang, sore, malam), dan di seluruh 

kampus.  

ee. Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi. 

ff. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan 

setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan 

kompetitif dan/atau komparatif daerah.  

gg. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar.  

hh. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan 

setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar 

pendidikan negara maju.  
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4. SISTEM MANAJEMEN MUTU   

 

4.1. Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UB 

 

Program Ilmu Sosial Universitas Brawijaya didirikan pada tanggal 13 Nopember 2003 

dengan SK Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 3545/D/T/2003 perihal Ijin Penyelenggaraan 

Program-program Studi Baru pada Universitas Brawijaya jenjang Program Sarjana (S1) 

(Program Studi Sosiologi dan Program Studi Ilmu Komunikasi). Selanjutnya Program Ilmu 

Sosial dibentuk pada tanggal 3 Pebruari 2004 melalui SK Rektor Nomor: 002A/SK/2004 

sebagai wadah kedua program studi tersebut dan sebagai embrio berdirinya Fakultas Ilmu 

Sosial di Universitas Brawijaya, kemudian kedua program studi tersebut memperoleh ijin 

perpanjangan tertanggal 30 Agustus 2006 berdasarkan SK Dikti No. 3227/D/T/2006 untuk 

Program Studi Sosiologi sedangkan Program Studi Ilmu Komunikasi berdasarkan SK Dikti 

No. 3228/D/T/2006 tertanggal 30 Agustus 2006.  

Dalam perkembangannya, melalui SK DIKTI No. 1504/D/I/2007 tertanggal 22 Juni 2007 

dan SK DIKTI No. 1621/D/T/2007 tertanggal 6 Juli 2007. Program Studi Psikologi dan 

Hubungan Internasional telah dibuka di Program Ilmu Sosial. Selama 4 tahun terakhir, 

Program Ilmu Sosial telah berubah statusnya menjadi Fakultas Ilmu Sosial yang telah 

ditetapkan dengan SK Dikti pada tanggal 29 Februari 2008 dengan SK Nomor: 

536/D/T/2008, tentang Usul Pembukaan Fakultas Ilmu Sosial pada Universitas Brawijaya 

dan ditetapkan dengan SK Rektor tertanggal 8 April 2008 nomor: 090/SK/2008 tentang 

Pendirian Fakultas Ilmu Sosial Universitas Brawijaya dengan 2 jurusan dan 5 program studi 

yaitu Jurusan Sosiologi dengan Program Studi Sosiologi, Jurusan Ilmu Komunikasi dengan 

Program Studi Ilmu Komunikasi, Program Studi Psikologi, Program Studi Hubungan 

Internasional. Dengan memandang kebutuhan stakeholder dan kebutuhan masyarakat, 

maka pada tanggal tanggal 6 Februari 2009 dengan SK Dikti Nomor: 141/D/T/2009 Fakultas 

Ilmu Sosial telah membuka Program Studi Baru yaitu Program Studi Ilmu Politik. Telah 

lengkapnya program studi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial ini, maka pada tanggal 8 April 

2009 telah ditetapkan hari bersejarah bagi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Brawijaya 

dikarenakan pada tanggal tersebut, FIS telah berubah namanya menjadi Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik yang telah ditetapkan dengan SK Rektor No. 102/SK/2009 tertanggal 

8 April 2009. 

Dalam usianya yang ke 13 tahun, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik telah berperan 

aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Minat masyarakat 

sangat tinggi terhadap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, begitu pula telah banyak jalinan 

kerja sama yang telah dibangun dengan berbagai institusi dalam rangka untuk mewujudkan 
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kualitas yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional sehingga dapat 

mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia.  

Keketatan seleksi dapat dilihat dari jumlah kursi yang tersedia  dan jumlah peminat. 

Pada tahun 2014, jumlah kursi yang tersedia 1.449 dan calon yang mendaftar sebanyak 

17.706 calon, sehingga perbandingannya adalah 1:12. Pada tahun 2015, jumlah kursi yang 

tersedia 1.450 dan calon yang mendaftar sebanyak 19.282 calon, sehingga 

perbandingannya adalah 1:13. Pada tahun 2016, jumlah kursi yang tersedia 1.360 dan calon 

yang mendaftar sebanyak 20.424 calon, sehingga perbandingannya adalah 1:15. Untuk 

tahun 2017, jumlah kursi yang tersedia 955 dan calon yang mendaftar sebanyak 18.951 

calon, sehingga perbandingannya adalah 1:20. 

Proses penyelenggaraan pendidikan terhadap mahasiswa tersebut didukung oleh 

sejumlah tenaga pendidik. Tenaga pendidik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Ilmu 

Politik tahun 2017 berjumlah 140 orang dengan 46 PNS dan 94 Non PNS dengan 

pendidikan  paling rendah S2. Berdasarkan jabatan fungsional dosen, maka terdapat rincian 

sebagai berikut: guru besar: 3 orang (2,1%%), Lektor kepala: 1 orang (0,7%), Lektor: 10 

orang (7,1%), asisten ahli: 36 orang (25,7%), dan tenaga pengajar: 91 orang (64,3%). 

 

4.2. Struktur Organisasi Dan Pengelolaan FISIP UB 

  

Sesuai dengan struktur organisasinya, unsur-unsur penyelenggara pendidikan di FISIP 

UB secara garis besar terdiri dari: 

1. Pimpinan Fakultas (Dekan dan Pembantu Dekan) 

2. Senat Fakultas (Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat) 

3. Pimpinan Jurusan dan Program Studi (Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua 

Program Studi dan Sekretaris Program Studi) 

4. Ketua Laboratorium  

5. Unsur Pelaksana Adminstrasi meliputi Kepala Tata Usaha yang membawahi Sub 

Bagian Akademik, Sub Bagian Kemahasiswaan, Sub Bagian Keuangan dan 

Kepegawaian, Sub Bagian Umum dan Perlengkapan. 

6. Gugus Jaminan Mutu (GJM) di tingkat Fakultas 

7. Unit Jaminan Mutu di tingkat Jurusan/Prodi 
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4.2.1. Bagan (struktur) organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi. 

 

Bagian Tata Usaha

Urusan Akademik 

& Perkuliahan

Subag Akademik dan 

Kemahasiswaan

PS S1 Sosiologi

Jurusan Ilmu 
Komunikasi

PS S1 Psikologi
PS. S1 Hubungan 

Internasional
PS. S1 Ilmu Politik

PS. S1 Ilmu 
Pemerintahan

PS S3 Sosiologi

PS S2 Ilmu Komunikasi

UJMUJM

Dekan

Wakil Dekan 
Bidang 

Akademik

Wakil Dekan Bidang 
Umum dan Keuangan

Wakil Dekan Bidang 
Kemahasiswaan dan 

Alumni

Senat Fakultas

Jurusan Sosiologi

PS S1 Ilmu Komunikasi

Ket :                  Garis Struktur
                       
                          Garis Koordinasi
                         

Lab. Bahasa

Inggris

BPJ PSIK GJMBP2M

Jurusan Psikologi
Jurusan

PPHI

PS S2 Ilmu Sosial

Dosen

Dosen 

UJM

Dosen Dosen Dosen

UJM

Lab. Sosial 

Terpadu

Lab. Psikologi

Lab. Sosiologi

Lab. Ilmu 

Komunikasi

Lab. Hubungan 

Internasional

Lab. Ilmu Politik

Lab. Ilmu 

Pemerintahan

Lab. Komputer

Dosen

Urusan Lab, Karya 

Ilmiah & Pustaka

Urusan pelayanan 

Jurusan & Pasca

Urusan 
Kemahasiswaan & 

Alumni

Subag

Umum dan Keuangan

Urusan 

Perencanaan

Urusan Keuangan

Urusan Pengadaan 

Barang & Jasa

Urusan 

Kepegawaian

Urusan Hukum 

Tata Laksana

Urusan Perlengkapan 
dan Kerumahtanggaan

Tenaga 

Kependidikan

Tenaga 

Kependidikan

BKM

Pusat Kajian 

Psikologi 

Terapan

Urusan PSIK
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4.2.2. Deskripsi Tugas Pokok dan Fungsi  

 

1. SENAT FAKULTAS 

1. Merumuskan baku mutu pendidikan, kebijakan akademik dan pengembangan 

fakultas; 

2. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan kepribadian 

sivitas akademika; 

3. Merumuskan norma, etika dan tolok ukur penyelenggaraan fakultas; 

4. Menilai pertanggungjawaban dan pelaksanaan kebijakan, program dan anggaran 

yang telah ditetapkan oleh Dekan; 

5. Mengusulkan pemberian gelar doktor kehormatan bagi seseorang yang 

memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

6. Memberikan pertimbangan dan persetujuan rencana anggaran pendapatan dan 

belanja fakultas yang diajukan oleh Dekan; 

7. Memilih dan memberikan pertimbangan atas Dosen yang diusulkan mendapat 

tugas tambahan sebagai Dekan; 

8. Memberikan pertimbangan untuk dosen yang diangkat sebagai Wakil Dekan, 

pejabat ditingkat Jurusan, Program Studi, dan pejabat lainnya; 

9. Memberikan pertimbangan untuk dosen yang diusulkan menduduki jabatan 

fungsional akademik yang lebih tinggi; 

10. Mengesahkan rincian tugas dan organisasi tata kerja ditingkat fakultas. 

 

2. DEKAN 

1. Mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Fakultas berdasarkan Rencana 

Strategis Jurusan/Program Studi dengan mengacu pada Rencana Strategis 

Universitas; 

2. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Fakultas 

berdasarkan usulan jurusan/Program Studi dan unit kerja lain dibawah fakultas; 

3. Mengkoordinir penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian, kepada 

masyarakat berdasarkan peraturan, kaidah, dan tolok ukur penyelenggaraan 

kegiatan akademik Universitas; 

4. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pembinaan tenaga 

pendidik/dosen, peserta didik, dan tenaga kependidikan di Fakultas; 

5. Membina hubungan dengan alumni, lingkungan Fakultas dan  masyarakat umum; 

6. Melaporkan secara berkala kepada Senat Fkultas mengenai kemajuan Fakultas; 

7. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Rektor dengan 

persetujuan Senat Fakultas; 
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8. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penjaminan mutu di Fakultas; 

9. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian tenaga pendidik/dosen dan 

tenaga kependidikan kepada Rektor; 

10. Mengusulkan pengangkatan Ketua Jurusan, Sektretaris Jurusan, dan Ketua 

Program Studi kepada Rektor berdasarkan hasil rapat jurusan; 

11. Mengusulkan pengangkatan pimpinan unit yang berada dibawahnya kepada 

Rektor; 

12. Menyampaikan usul pengangkatan Guru Besar Fakultas kepada Rektor 

berdasarkan rapat Senat Fakultas; 

13. Mengusulkan pendirian dan pembubaran dan/atau penggabungan 

Jurusan/Program Studi, unit pelaksana akademik lainnya berdasarkan 

persetujuan Senat Fakultas kepada Rektor; 

14. Menyampaikan Laporan Tahunan dalam rapat terbuka Senat Fakultas. 

 

3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK 

1. Menyusun rencana dan program kerja fakultas di bidang pendidikan, pengajaran, 

penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

2. Menyusun rencana, pelaksanaan dan pengembangan pedidikan, penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama; 

3. Menelaah peraturan dibidang akademik untuk penjabaran pelaksanaannya; 

4. Menyusun rencana pembukaan program studi baru diberbagai strata; 

5. Menyusun kebijaksanaan teknis dibidang pendidikan dan pengajaran penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama; 

6. Menyusun petunjuk teknis (Standart Operasional Prosedur/SOP) dibidang 

pendidikan dan pengajaran penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan 

kerjasama; 

7. Menciptakan iklim akademik yang kondunsif di dalam kampus; 

8. Pengolahan data yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, pengabdian 

kepada masyarakat serta kerjasama sebagai masukan untuk pengambilan 

kebijakan/keputusan Dekan; 

9. Membina tenaga pendidik/dosen dilakukan bersama jurusan melalui studi lanjut, 

seminar, lokakarya, kursus/latihan untuk meningkatkan kemampuan 

akademiknya; 

10. Memotivasi dosen untuk meningkatkan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat untuk terlaksanannya kegiatan Tridharma 

Perguruan Tinggi; 
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11. Memberikan layanan teknis dibidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat serta kerjasama; 

12. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar setiap 

semester; 

13. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat serta kerjasama; 

14. Menyusun laporan dibidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian 

kepada masyarakat dan kerjasama sesuai dengan hasil yang dicapai sebagai 

pertanggungjawaban. 

 

4. WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN 

1. Menyusun rencana dan program kerja fakultas di bidang perencanaan, keuangan, 

administrasi umum, dan sistem informasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

2. Menelaah peraturan perundang-undangan dibidang perencanaan, keuangan, 

administrasi umum, dan sistem informasi; 

3. Menyusun rencana/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan pengelolaan 

anggaran fakultas; 

4. Menyusun kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan, keuangan, administrasi 

umum, dan sistem informasi; 

5. Menyusun petunjuk teknis (SOP) di bidang perencanaan, keuangan, administrasi 

umum, dan sistem informasi; 

6. Menyusun rencana kebutuhan pegawai, mutasi, pengembangan pegawai serta 

kesejahteraan pegawai; 

7. Melaksanakan pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di fakultas 

melalui studi lanjut, penataran/kursus/pelatihan untuk peningkatan kemampuan, 

karier dan prestasi kerja; 

8. Menyusun draft rencana umum pengadaan skala prioritas kebutuhan 

perlengkapan/ sarana prasarana fakultas; 

9. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan perencanaan dan monev di fakultas; 

10. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran di fakultas dan jurusan; 

11. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum di fakultas; 

12. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan sistem informasi di fakultas; 

13. Memberikan layanan teknis dibidang perencanaan, keuangan, administrasi umum, 

dan sistem informasi; 

14. Menyusun dan menghimpun hasil capaian kinerja di fakultas dan jurusan; 

15. Membina hubungan masyarakat dengan menampung aspirasi untuk 

pengembangan Fakultas; 
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16. Menyusun laporan fakultas di bidang perencanaan, keuangan, administrasi umum, 

dan sistem informasi sesuai dengan hasil yang dicapai sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

 

5. WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI 

1. Menyusun rencana dan program kerja fakultas di bidang kemahasiswaan dan 

alumni sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

2. Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang kemahasiswaan dan alumni 

untuk penjabaran pelaksanaannya; 

3. Menyusun kebijakan teknis di bidang pembinaan serta kesejahteraan mahasiswa 

(beasiswa) sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

4. Menyusun petunjuk teknis (SOP) pelaksanaan dibidang pembinaan serta 

pelayanan kesejahteraan mahasiswa sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

5. Memberikan layanan teknis dibidang kemahasiswaan serta kesejahteraan 

mahasiswa; 

6. Memonitor pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan sebagai bahan penyusunan 

evaluasi; 

7. Mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan agar terpadu dan serasi; 

8. Membina kelembagaan mahasiswa, penelitian dan kreativitas mahasiswa; 

9. Melaksanakan tracer study lulusan; 

10. Mencari informasi tempat pasar kerja alumni; 

11. Pengembangan bidang usaha non akademik untuk kegiatan mahasiswa dan 

kepentingan lainnya; 

12. Mencari informasi pengembangan softskill mahasiswa 

13. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan alumni untuk 

mengetahui permasalahan dan penanggulangannya; 

14. Menyusun laporan fakultas di bidang kemahasiswaan dan alumni sesuai dengan 

hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban. 

 

6. GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) 

1. Penyusunan dokumen kebijakan, peraturan, standar dan manual prosedur 

akademik; 

2. Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Fakultas berdasar Laporan Evaluasi Diri 

Jurusan dan PDDIKTI (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) Program Studi tiap 

semester; 

3. Memonitor dan mengevaluasi implementasi Penjaminan Mutu Akademik di 

Fakultas; 
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4. Penyiapan Audit Internal Mutu Akademik (AIMA); 

5. Peningkatan mutu Fakultas berkelanjutan berdasarkan metode PDCA (plan, do, 

check, act). 

 

7. BADAN PENELITIAN, PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (BPPM) 

1. Menyusun rencana, program, dan anggaran Badan Penelitian dan Pengabdian 

Pada Masyarakat (BPPM); 

2. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan dibidang penelitian 

dan pengabdian pada masyarakat; 

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian, karya ilmiah, pengabdian 

masyarakat, dan kerja sama berskala nasional dan internasional; 

4. Pelaksanaan penelitian ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama 

Fakultas; 

5. Koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan 

kerja sama; 

6. Pelaksanaan publikasi hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja 

sama; 

7. Pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain baik di dalam negeri maupun di 

luar negeri; 

8. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, dan kerja sama Fakultas; 

9. Melakukan penyajian informasi di bidang penelitian ilmiah, pengabdian kepada 

masyarakat, dan kerja sama; 

10. Melayani tenaga pendidik/dosen yang akan melakukan penelitian ilmiah, 

pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama sesuai dengan bidang 

pengetahuannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

11. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat menyurat dibidang penelitian ilmiah, 

pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama; 

12. Menyusun laporan BPPM sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

kepada Dekan. 

 

8. PENGELOLA SISTEM INFORMASI DAN KEHUMASAN (PSIK). 

1. Menyusun rencana dan program kerja PSIK secara umum; 

2. Merencanakan dan mendesain publikasi dan marketing tools Fakultas; 

3. Mengelola laman resmi Fakultas dalam bahasa Indonesia dan Inggris; 

4. Memberi bantuan terhadap publikasi daring bagi dosen dan staf; 
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5. Berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UB. 

6. Membantu dan memberikan dukungan bagi unit lain di internal Fakultas yang 

memerlukan pendampingan teknologi informasi; 

7. Mengelola arsip digital Fakultas; 

8. Berkoordinasi dengan unit lain di internal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

untuk mempersiapkan pelaporan data di tingkat UB; dan 

9. Bersama-sama dengan UPT TIK memberikan pelatihan teknologi informasi 

secara periodik terhadap sumber daya manusia UB, baik dosen, tenaga 

kependidikan, maupun mahasiswa. 

10. Mengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Fakultas dengan 

mengikuti standar pengelolaan dan kebijakan mutu infrastruktur teknologi 

informasi dan komunikasi UB; 

11. Mengoordinasikan kegiatan pengembangan dan penerapan layanan teknologi 

informasi dengan UPT TIK; 

12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi teknologi 

informasi; 

13. Menyusun dan menyampaikan laporan berkala bidang pengembangan dan 

penerapan teknologi informasi kepada UPT TIK. 

14. Mengelola email khusus keluhan menggunakan email resmi UB; 

15. Mengirim tanggapan atau rencana perbaikan keluhan ke Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi; 

16. Menyusun rencana kerjasama di bidang pendidikan dengan instansi / badan lain 

atas dasar kemitraan saling menguntungkan; 

17. Mencari/ merintis kerjasama dengan berbagai institusi dalam rangka 

pengembangan mutu akademik dan kompetensi mahasiswa; 

18. Merealisasikan berbagi kerjasama dengan pembuatan MoU (Memorandum Of 

Understanding); 

19. Evaluasi realisasi pelaksanaan MoU dan kajian kerja; 

20. Mencari Institusi tujuan PKM di dalam dan luar negeri; 

21. Menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas. 

 

9. BADAN PENGELOLA JURNAL (BPJ) 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penyusunan publikasi ilmiah; 

2. Menghimpun dan menyeleksi karya ilmiah dosen dan mahasiswa untuk 

kepentingan publikasi; 

3. Mengatur administrasi dan keuangan penerbitan jurnal; 

4. Mendokumentasikan seluruh proses pengolahan naskah; 
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5. Memfasilitasi pelaksanaan rapat Dewan Editor/Penyunting; 

6. Membantu penyuntingan naskah dan memantau proses telaah oleh mitra bestari; 

7. Melakukan penerbitan secara berkala karya ilmiah dosen dan mahasiswa dalam 

bentuk jurnal dan publikasi lain secara online dan cetak;  

8. Melakukan urusan pemasaran serta distribusi jurnal; 

9. Mengontrol upload/penerbitan/percetakan untuk konsistensi penampilan jurnal; 

10. Melakukan urusan administrasi akreditasi jurnal; 

11. Memberikan laporan secara periodik kepada Dekan. 

 

10. LABORATORIUM 

1. Bertanggung jawab terhadap inventaris alat dan Bahan praktikum; 

2. Menyusun rencana dan program kerja atau kegiatan laboratorium/studio; 

3. Mengkoordinir, mengatur dan mempersiapkan penggunaan laboratorium untuk 

pratikum dan penelitian; 

4. Menyusun petunjuk teknis (SOP) penggunaan laboratorium; 

5. Menyusun rencana pengadaan, perawatan peralatan laboratorium, berupa: 

 Mengajukan usulan bahan dan alat yang dibutuhkan tiap semester kepada 

Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; 

 Melaporkan kerusakan, kehilangan dan kekurangan – kekurangan fasilitas 

yang berada dibawah tanggung jawab ketua laboratorium kepada Dekan 

melalui Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; 

6. Melakukan koordinasi pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang kajian 

tertentu melalui kegiatan penelitian ilmiah; 

7. Menyusun laporan pengelolaan laboratorium kepada Dekan secara periodik. 

 

11. BADAN KONSELING MAHASISWA 

1. Membantu mahasiswa agar memiliki pemahaman terhadap dirinya (potensinya) 

dan lingkungannya (pendidikan, norma, dan aturan); 

2. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa tentang cara menghindarkan diri dari 

perbuatan atau kegiatan yang membahayakan diri dan studinya; 

3. Bekerjasama secara sinergi dengan fakultas/jurusan/program studi 

merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan 

berkesinambungan dalam upaya membantu mahasiswa mencapai rencana 

studinya; 

4. Pemberian bantuan kepada mahasiswa yang telah mengalami masalah, baik 

menyangkut aspek pribadi, sosial, maupun studi; 
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5. Membantu mahasiswa memilih kegiatan ekstrakurikuler dan peminatan, dan 

memantapkan mahasiswa terkait pilihan kegiatan serta studinya agar sesuai 

dengan minat, bakat, keahlian dan ciri-ciri kepribadian lainnya; 

6. Membantu fakultas, jurusan, dan program studi untuk menyesuaikan program 

pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan 

kebutuhan mahasiswa; 

7. Membantu mahasiswa agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan 

lingkungannya secara dinamis dan konstruktif; 

8. Membantu mahasiswa sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berfikir, 

berperasaan, dan bertindak (berkehendak); 

9. Memberikan kemudahan kepada mahasiswa dalam mencapai pertumbuhan dan 

perkembangan yang optimal, serasi, selaras dan seimbang dalam semua aspek 

diri mahasiswa; 

10. Membantu mahasiswa supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi 

kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. 

 

12. KEPALA TATA USAHA 

1. Menyusun rencana dan program kerja bagian dan mempersiapkan penyusunan 

rencana dan program kerja fakultas; 

2. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang akademik, 

kemahasiswaan, umum, dan keuangan; 

3. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dibidang akademik, 

kemahasiswaan, umum, dan keuangan; 

4. Melaksanakan urusan administrasi dibidang akademik, kemahasiswaan, umum, 

dan keuangan fakultas; 

5. Melaksanakan urusan rapat dinas dan upacara resmi dilingkungan fakultas; 

6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di lingkungan fakultas; 

7. Melaksanakan penyimpanan dokumen dan surat yang berhubungan dengan 

kegiatan fakultas; 

8. Menyusun laporan kegiatan tata usaha kepada Dekan melalui masing-masing 

Wakil Dekan. 

 

13. KASUBAG. AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 

1. Menyusun rencana dan program kerja subbagian dan mempersiapkan 

penyusunan rencana dan program kerja bagian; 

2. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan dibidang akademik 

dan kemahasiswaan; 
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3. Melakukan penyusunan jadwal perkuliahan, praktikum, dan pelaksanaan ujian; 

4. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan sarana akademik; 

5. Melakukan administrasi perkuliahan, pratikum, dan pelaksanaan ujian; 

6. Menghimpun dan mengklasifikasikan data pencapaian target kurikulum; 

7. Melakukan administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

dilingkungan fakultas; 

8. Melakukan urusan pemberian rekomendasi kegiatan kemahasiswaan; 

9. Mempersiapkan usul pemilihan mahasiswa berprestasi; 

10. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan; 

11. Melakukan pengurusan beasiswa, pembinaan karier dan layanan kesejahteraan 

mahasiswa; 

12. Melakukan administrasi dan pemantauan pelaksanaaan kegiatan pembinaan 

kemahasiswaan; 

13. Melakukan urusan tracer study lulusan; 

14. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat dibidang akademik dan 

kemahasiswaan 

15. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data dibidang kemahasiswaan dan 

alumni; 

16. Menyusun laporan subbagian. 

 

14. KASUBAG. UMUM DAN KEUANGAN  

1. Menyusun rencana dan program kerja subbagian; 

2. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan dibidang umum dan 

keuangan; 

3. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dibidang umum dan keuangan; 

4. Membantu dan memfasilitasi penyusunan rencana strategis, rencana operasional, 

capaian kinerja, anggaran, dan laporan tahunan fakultas; 

5. Melakukan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan dan 

pertanggungjawaban keuangan; 

6. Mempersiapkan usul formasi pegawai dan pembinaan pegawai; 

7. Mempersiapkan usul pengangkatan dosen luar biasa; 

8. Melakukan urusan pengelolaan berkas administrasi dosen dan tenaga 

kependidikan; 

9. Melakukan urusan persuratan dan kearsipan di lingkungan fakultas; 

10. Melakukan pemeliharaan, kebersihan, keindahan dan keamanan lingkungan; 

11. Mempersiapkan sarana pelaksanaan rapat dinas, upacara resmi dan pertemuan 

ilmiah dilingkungan fakultas; 
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12. Melakukan urusan protokoler, kehumasan, dan sistem informasi; 

13. Melakukan urusan pengelolaan barang milik negara; 

14. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat dibidang umum dan keuangan; 

15. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data dibidang umum dan keuangan; 

16. Menyusun laporan subbagian. 

 

15. KETUA JURUSAN 

1. Menyusun rencana dan program kerja jurusan sebagai pedoman kerja; 

2. Membuat konsep rencana pengembangan jurusan sebagai bahan masukan 

Dekan; 

3. Mengkoordinasikan semua program studi terkait untuk menjamin mutu 

pendidikan; 

4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan/akademik program sarjana, 

pascasarjana, pendidikan profesi dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan 

atau seni tertentu di jurusan; 

5. Mengkoordinasikan penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan; 

6. Menyusun/ mengevaluasi beban tugas mengajar dosen setiap semester; 

7. Mengajukan usul penugasan Dosen Wali atau Penasihat Akademik kepada 

Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik; 

8. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Perkuliahan di program studi, untuk 

meningkatkan mutu; 

9. Menyusun rencana biaya operasional serta pengembangan jurusan pertahun 

berdasarkan target kinerja jurusan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

kegiatan pendidikan; 

10. Menyusun rencana kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan jurusan; 

11. Membimbing dan menilai kegiatan kemahasiswaan di lingkungan jurusan untuk 

bahan pengembangan; 

12. Mengkoordinir dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan beban tugas dan keahliannya; 

13. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan serta capaian kinerja jurusan sesuai 

dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

 

16. SEKRETARIS JURUSAN 

1. Membantu menyusun bahan konsep rencana dan program kerja tahunan jurusan 

sebagai pedoman palaksanaan tugas; 
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2. Membantu menyusun bahan konsep rencana pengembangan sumber daya 

manusia (studi lanjut, pelatihan dosen, teknisi / laboran, dan tenaga kependidikan 

jurusan); 

3. Menyusun/mengevaluasi beban tugas mengajar dosen setiap semester; 

4. Mengkoordinir operasional ketatausahaan jurusan dan menghimpun dokumen 

rapat jurusan; 

5. Menyusun basis data kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat 

di Jurusan; 

6. Menyusun konsep laporan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja jurusan 

berdasarkan data dan informasi. 

 

17. KETUA PROGRAM STUDI 

1. Menyusun rencana dan program kerja Program Studi sebagai pedoman kerja; 

2. Membuat konsep rencana pengembangan Program Studi sebagai bahan 

masukan untuk Ketua Jurusan (studi lanjut, pelatihan dosen, laboran, dan tenaga 

kependidikan, serta pelatihan soft skill mahasiswa); 

3. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan, silabus, 

dan SAP pengajaran; 

4. Membantu membuat pembagian tugas perkuliahan; 

5. Membantu menyusun konsep rencana perkuliahan dan satuan acara perkuliahan 

berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

6. Menyusun instrumen monitoring pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

7. Memantau kemajuan studi mahasiswa; 

8. Menyusun rencana pelaksanaan praktikum; 

9. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan perkuliahan untuk meningkatkan mutu 

Program Studi; 

10. Mengkoordinasikan pelaksanaan ujian dan pengumpulan soal ujian; 

11. Mengajukan usul penugasan Dosen Wali atau Penasihat Akademik kepada Ketua 

Jurusan; 

12. Mengkoordinir pelaksanaan konsultasi mahasiswa dengan pembimbing akademis; 

13. Mengkoordinasikan   kegiatan  Praktek  Kerja  Lapangan  dan  atau  Kuliah  Kerja  

Nyata Mahasiswa 

14. Menyusun rencana biaya operasional dan pengembangan program studi per 

tahun berdasarkan beban kerja program studi dan ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran kegiatan pendidikan; 
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15. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Program Studi sesuai dengan hasil yang 

telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

 

18. UNIT JAMINAN MUTU (UJM) 

1. Penyusunan dokumen (Spesifikasi Program Studi (SP), Manual Prosedur (MP), 

Instruksi Kerja (IK), yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu 

Akademik dan Manual Prosedur di tingkat fakultas); 

2. Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Jurusan dan PDDIKTI (Pangkalan Data 

Pendidikan Tinggi) Program Studi tiap semester; 

3. Penyiapan Audit Internal Mutu Akademik (AIMA); 

4. Peningkatan mutu jurusan berkelanjutan berdasarkan rumusan PDCA (Plan, Do, 

Check, Act). 

 

19. PUSAT KAJIAN PSIKOLOGI TERAPAN 

1. Menyusun rencana dan program pengembangan dan peningkatan sumber daya 

manusia di lingkungan pemerintahan, BUMN, BUMD, dan perusahaan lainnya 

milik pemerintah maupun swasta, yang meliputi layanan dalam area berikut: 

a. Talent mapping; 

b. Workplace learning; 

c. Organizational assessment & human performace systems; 

d. Personal empowerment; 

2. Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah pemegang otoritas dalam 

bidang pengembangan organisasi dan pengembangan individu; 

3. Memasarkan berbagai bentuk kegiatan yang diprogramkan oleh PKPT; 

4. Melakukan kegiatan pengembangan organisasi dan individu bekerjasama dengan 

instansi lain; 

6. Memfasilitasi berbagai instansi baik pemerintah, BUMN, BUMD, PEMDA, 

PERUSDA dan Swasta Lainya dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan SDM 

dan konsultasi; 

7. Menyusun laporan kegiatan PKPT sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas. 

 

20. DOSEN 

1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 

2. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan 

mengevaluasi hasil pembelajaran; 
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3. Membimbing mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir untuk kelancaran tugas 

akademik; 

4. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara 

berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, tekhnologi, dan 

seni; 

5. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, 

suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio ekonomi peserta didik 

dalam pembelajaran; 

6. Menjunjung tinggi Peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta 

nilai-nilai agama dan etika; dan 

7. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. 

 

21.    KEPALA URUSAN 

1. Menyusun rencana dan program kerja urusan sebagai masukan penyusunan 

rencana dan program kerja sub bagian; 

2. Menghimpun dan mengkaji peraturan teknis sesuai urusan; 

3. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan sesuai urusan; 

4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang dilaksanakan oleh 

tenaga kependidikan; 

5. Melakukan pengumpulan, penyimpanan dokumen dan surat dibidang urusan yang 

ditangani; 

6. Melaporkan kegiatan urusan kepada kepala subbagian. 

 

22.    TENAGA KEPENDIDIKAN 

1. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi  yang terdiri dari administrasi 

perencanaan, akademik, kemahasiswaan, keuangan, umum tata laksana, 

kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, kehumasan, kerjasama, penelitian 

dan pengabdian masyarakat, jurnal, laboratorium, dan sistem informasi; 

2. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan masing-masing; 

3. Melaporkan kegiatan teknis kepada kepala urusan. 

4. Meningkatkan dan mengembangkan keterampilan dan kompetensi secara 

berkelanjutan sejalan dengan perkembangan  peraturan; 

5. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, 

suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio ekonomi peserta didik 

dalam pembelajaran; 

6. Menjunjung tinggi Peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta 

nilai-nilai agama dan etika; dan 
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7. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa 

 

4.2.3. Rencana Strategis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

 

Renstra FISIP UB 2016-2020 disusun berdasarkan capaian Renstra FISIP UB 2011-

2015, ditambah dengan analisis permasalahan di FISIP UB secara komprehensif dalam 

menyikapi tantangan-tantangan dan perkembangan serta berbagai potensi keunggulan 

maupun kelemahan yang akan menggambarkan posisi strategis FISIP UB.  

Tujuan penyusunan Renstra FISIP UB tahun 2016-2020 ini adalah sebagai rencana 

induk yang menjadi acuan penyusunan Program Kerja Tahunan Dekan FISIP UB, acuan 

penyusunan anggaran tahunan FISIP UB, serta menjadi pedoman pelaksanaan aktivitas di 

lingkungan FISIP UB, sesuai arahan kebijakan dasar Universitas Brawijaya. 

Secara garis besar Renstra FISIP UB 2016-2020 meliputi program dan strategi 

pencapaian sasaran sebagai berikut: 

1. Strategi pencapaian sasaran 1: Tersedianya lulusan yang profesional berjiwa 

kewirausahaan (entrepreneurship) dan mampu mengkaji serta menganalisis secara 

kritis berbagai permasalahan dari tingkat lokal, nasional, dan internasional 

 Sepenuhnya menyelenggarakan metode pembelajaran Student Centered Learning 

(SCL) yang dialogis yang mampu menumbuhkan daya kritis mahasiswa 

 Pengembangan kurikulum kewirausahaan sosial-politik 

 Pengembangan kompetisi bakat dan minat kemahasiswaan dan bagi mahasiswa  

berprestasi diberi kesempatan untuk pengembangan karier dengan menjalik 

kerjasama dengan lembaga atau instansi yang kompeten 

2. Strategi pencapaian sasaran 2: Meningkatnya budaya dan kualitas penelitian, 

pengabdian masyarakat, dan publikasi ilmiah 

 Peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan 

memanfaatkan dana baik dari internal fakultas serta dana kerja sama baik dari dalam 

maupun luar negeri. 

 Peningkatan rata-rata per tahun jumlah publikasi pada jurnal internasional terindeks 

melalui peningkatan peran BP3M  

 Peningkatan rata-rata alokasi anggaran dana penelitian dan pengabdian per tahun 

 Peningkatan rata-rata jumlah publikasi ilmiah tersitasi 

 Peningkatan jumlah buku ajar/teks/ilmiah yang dihasilkan 

 Peningkatan Jumlah daerah binaan FISIP UB 

 Secara bertahap mengagendakan terbitnya jurnal ilmiah terakreditasi baik di tingkat 

nasional maupun internasional yang dimiliki baik fakultas maupun masing-masing 

program studi. 
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3. Strategi pencapaian sasaran 3: Meningkatnya kerjasama di tingkat Asean, Asia, dan 

internasional 

 Peningkatan jumlah dosen FISIP yang mengajar dan menguji di Perguruan Tinggi 

Luar Negeri (PT LN) dan jumlah dosen PT LN (visiting lecturer) yang mengajar di 

FISIP UB 

 Peningkatan research collaboration dengan universitas di tingkat Asean, Asia dan 

Internasional. 

 Membuka akses kerjasama (MOA) dengan lembaga atau perguruan tinggi baik di 

dalam mapun luar negeri, sehingga menjadi media bagi pengembangan 

kelembagaan FISIP UB 

 Pemantapan struktur dan organisasi yang menangani kerja sama dengan institusi 

atau PT lain baik di dalam dan luar negeri, melalui peningkatan kelembagaan PSIK 

(Prasarana, Informasi, Teknologi, dan Kehumasan) di tingkat fakultas  

4. Strategi pencapaian sasaran 4: Terwujudnya fakultas yang bermutu dan memperoleh 

peringkat akreditasi terbaik dari lembaga akreditasi nasional maupun internasional 

 Peningkatan jumlah prodi terakreditasi A oleh lembaga akreditasi nasional, melalui 

optimalisasi pemenuhan seluruh standar sesuai standar nasional oleh BAN PT 

 Peningkatan standar pengelolaan program studi FISIP UB melalui assesment Asean 

University Network - Quality Assurance (AUN-QA) 

 Mengikuti pelatihan peningkatan mutu dan standarisasi pengelolaan pendidikan 

tinggi agar bisa kompetitif di kawasan Asia Tenggara.  

5. Strategi pencapaian sasaran 5: Terselenggaranya good faculty governance 

 Memperjelas tugas, peran, dan tanggung jawab setiap unit baik di Unit Kerja 

Pelaksana Akademik (UKPA) maupun Unit Kerja Penunjang Pelaksana Akademik 

(UKPPA) 

 Mengembangkan sistem tata kelola dan standard operationg procedure (SOP) 

 Meningkatkan sistem manjemen kinerja handal melalui monitoring periodik. 

 Mendesain dan mendirikan IT-based untuk sistem integrasi data untuk memonitor 

pencapaian indikator kinerja 

6. Strategi pencapaian sasaran 6: Meningkatnya sarana prasarana yang memenuhi 

standar mutu perguruan tinggi 

 Peningkatan kualitas dan kapasitas fasilitas pengajaran dan laboratorium 

 Menyediakan co-working space untuk mengakomodasi kebutuhan mahasiswa dan 

dosen dalam berinteraksi 

 Peningkatan juas rata-rata ruangan setiap dosen prodi 

 Peningkatan jumlah laboratorium yang tersertifikasi 
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 Peningkatan luas ruang baca fakultas 

 Peningkatan jumlah jurnal online 
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4.2.4. Sasaran Mutu (Quality Objectives ) 

Sasaran mutu FISIP UB menjadi acuan target pencapaian Rencana Strategis FISIP UB 2016 – 2020. Garis besar sasaran mutu FISIP 

adalah sebagai berikut:  

Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) 
Baseline 

(2015) 

Capaian 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Tersedianya lulusan 

yang profesional 

berjiwa 

kewirausahaan 

(entrepreneurship) 

dan mampu mengkaji 

serta menganalisis 

secara kritis berbagai 

permasalahan dari 

tingkat lokal, nasional, 

dan internasional. 

 

a. Tingkat kepuasan pengguna 

terhadap kinerja lulusan FISIP 

UB 

N/A 30% 40% 50% 60% 75% 

b. Jumlah lulusan yang memiliki 

usaha bisnis 
N/A 5 org 6 org 7 org 14 org 28org 

c. Jumlah lulusan yang berprofesi 

di dunia kepakaran sesuai prodi 

yang pernah ditempuh (peneliti, 

pengamat, konsultan,akademisi, 

jurnalis, politikus dan NGO) 

N/A 18 org 30 org 42 org 54 org 60 org 

d. Jumlah tulisan ilmiah lulusan di 

media nasional atau 

internasional 

N/A 2 4 8 16 20 

e. Kompetensi lulusan FISIP UB di 

mata pengguna (skala 1-5) 
Cukup baik baik baik Baik sekali Baik sekali 

2. Meningkatnya budaya 

dan kualitas 

penelitian, 

a. Rata-rata alokasi anggaran 

penelitian dan pengabdian 

masyarakat pertahun 

7,5% 10% 12,5% 15% 17,5% 20% 
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pengabdian 

masyarakat, dan 

publikasi ilmiah 

 

b. Rata-rata per tahun jumlah 

publikasi ilmiah pada jurnal 

internasional terindeks 

2 8 12 16 20 24 

c. Rata-rata jumlah publikasi ilmiah 

tersitasi 
N/A 2 4 8 12 15 

d. Jumlah buku ajar/teks/ilmiah 

yang dihasilkan 
2 8 12 16 20 24 

e. Jumlah daerah binaan FISIP UB N/A 2 2 2 2 2 

3. Meningkatnya 

kerjasama ditingkat 

ASEAN, Asia dan 

internasional 

a. Jumlah kerjasama internasional 

bidang tridarma per tahun 
5 10 12 14 16 18 

b. Jumlah kerjasama internasional 

bidang non tridarma per tahun 
N/A 2 5 8 11 14 

4. Terwujudnya fakultas 

yang bermutu dan 

memperoleh peringkat 

akreditasi terbaik dari 

lembaga akreditasi 

nasional maupun 

internasional 

a. Jumlah prodi terakreditasi A 

oleh lembaga akreditasi 

nasional 

S1 = 0 

S2 = 0 

S3 = 0 

S1 = 1 

S2 = 0 

S3 = 0 

S1 = 2 

S2 = 0 

S3 = 0 

S1 = 4 

S2 = 0 

S3 = 0 

S1 = 5 

S2 = 1 

S3 = 1 

S1 = 6 

S2 = 2 

S3 = 1 

b. Jumlah prodi yang 

dinilai/diakreditasi lembaga 

internasional 

S1 = 0 

S2 = 0 

S3 = 0 

S1 = 0 

S2 = 0 

S3 = 0 

S1 = 0 

S2 = 0 

S3 = 0 

S1 = 2 

S2 = 0 

S3 = 0 

S1 = 3 

S2 = 1 

S3 = 1 

S1 = 4 

S2 = 1 

S3 = 1 

5. Terselenggaranya 

good faculty 

governance 

a. Hasil temuan audit 

BPK/Irjen/SPI 
17 temuan 10 temuan 5 temuan 3 temuan 3 temuan 3 temuan 

b. Ketersediaan renop dan timeline 

terhadap semua kegiatan  
N/A 50% 75% 100% 100% 100% 
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c. Ketersediaan MP terhadap 

Tupoksi yang ada 
50% 75% 100% 100% 100% 100% 

d. Tingkat kepuasan stakeholder 

terhadap layanan pimpinan dan 

administrasi (skala Likert 1-7) 

N/A 4 5 7 7 7 

e. Ketersediaan sistem 

penjaminan mutu yang didukung 

sistem informasi yang handal 
N/A 

SPMI 

didukung 

PDPT 

SPMI 

didukung 

PDPT dan 

SIAKAD 

SPMI 

didukung 

PDPT dan 

SIAKAD 

SPMI 

didukung 

PDPT dan 

SIAKAD 

SPMI 

didukung 

PDPT dan 

SIAKAD 

f. Implementasi sistem karier dan 

reward berdasarkan merit 

system 

Penyusun

an sistem 

remune-

rasi telah 

selesai 

Implement

asi sistem 

remune-

rasi 100% 

Implement

asi sistem 

remune-

rasi 100% 

Implement

asi sistem 

remune-

rasi 100% 

Evaluasi & 

implement

asi sistem 

remune-

rasi 100% 

Implementa

si sistem 

remunerasi 

100% 

Penyusun

an sistem 

jenjang 

karier 

belum 

dilakukan 

Sistem 

jenjang 

karier 

pada 

dosen dan 

tendik 

telah 

selesai 

Implement

asi pada 

sistem 

kepegawai

an FISIP 

UB 100% 

Implement

asi pada 

sistem 

kepega-

waian 

FISIP UB 

100% 

Implement

asi pada 

sistem 

kepega-

waian 

FISIP UB 

100% 

Implementa

si pada 

sistem 

kepegawaia

n FISIP UB 

100% 

g. Implementasi sistem IT N/A Penyusun Implement Implement Implement Implementa
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keuangan berbasis akademis 

(Cash Management System) 

an sistem 

IT 

asi sistem 

IT 50% 

asi sistem 

IT 100% 

asi sistem 

IT 100% 

si sistem IT 

100% 

h. Tersusunnya OTK yang sesuai 

dengan prinsip SPM/SPI 

Penyusun

an OTK 

50% 

Penyusun

an OTK 

100% 

Implement

asi OTK 

100% 

Implement

asi OTK 

100% 

Implement

asi OTK 

100% 

Implementa

si OTK 

100% 

6. Meningkatnya sarana 

prasarana yang 

memenuhi standar 

mutu perguruan tinggi 

a. Luas rata-rata laboratorium 

setiap prodi 
38 m2 38 m2 38 m2 100 m2 100 m2 150 m2 

b. Luas rata-rata ruangan setiap 

dosen prodi 
1,5x1,5m2 1,5x1,5m2 1,5x1,5m2 2x2,5m2 2x2,5m2 2x2,5m2 

c. Jumlah laboratorium yang 

tersertifikasi 

N/A Penyusun

an standar 

fasilitas 

lab 

Pemenuh

an fasilitas 

lab sesuai 

standar 

75% 

Pemenuh

an fasilitas 

lab sesuai 

standar 

100% 

Peng-juan 

sertifikasi 

utk semua 

lab 

Lab 

tersertifikasi 

50% 

d. Luas rata-rata ruangan kelas  66 m2 66 m2 66 m2 80 m2 80 m2 100 m2 

e. Jumlah bandwith per 

mahasiswa 

90 

kbps/mhs 

110 

kbps/mhs 

130 

kbps/mhs 

150 

kbps/mhs 

175 

kbps/mhs 

200 

kbps/mhs 

f. Luas ruang baca fakultas 225 m2 300 m2 300 m2 350 m2 350 m2 350 m2 

g. Jumlah jurnal online N/A N/A 2 2 6 6 
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4.3. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UB  

 

VISI : 

Menjadi fakultas unggul berstandar internasional dan berjiwa entrepreneur di bidang sosial 

politik yang mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

 

MISI : 

1. Mewujudkan fakultas sebagai lembaga pendidikan yang bermutu dan bereputasi; 

2. Melaksanakan sistem pendidikan tinggi yang sehat dan relevan dengan dunia kerja, 

perubahan sosial, dan perkembangan global; 

3. Melaksanakan sistem perkuliahan di bidang Sosiologi, Ilmu Komunikasi, Psikologi, 

Hubungan Internasional, Ilmu Politik, dan Ilmu Pemerintahan yang adaptif dan 

sensitif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. 

4. Melaksanakan kegiatan penelitian ilmiah sesuai dengan perkembangan fenomena 

sosial politik yang mampu berkontribusi secara nyata kepada peningkatan daya 

saing bangsa; 

5. Memanfaatkan ilmu pengetahuanmelalui pengabdian masyarakat dalam proses 

pembangunan nasional; 

6. Mewujudkan keunggulan lulusan yang beriman, bertakwa, kompeten, cerdas,  

terampil, berjiwa entrepreneur dan mampu bersaing dalam bidang ilmu sosial dan 

politik di lingkup nasional dan internasional 

 

4.3.1. Tujuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu membelajarkan diri, memiliki wawasan yang 

luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga mampu menjadi tenaga akademis dan 

profesional yang tangguh dan memiliki daya saing di tingkat nasional dan internasional; 

2. Terbangunnya sistem pengelolaan fakultas yang bermutu dan bereputasi sejalan 

dengan UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

3. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang relevan di bidang ilmu sosial dan politik 

melalui pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk mencetak insan-insan yang 

sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat; 

4. Keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan akses untuk memperoleh pendidikan 

tinggi di bidang ilmu sosial dan politik; 

5. Kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep 

pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah; 
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6. Interaksi dengan masyarakat internasional dan global yang mencerminkan hubungan 

timbal balik yang selaras dan saling menguntungkan 

 

4.4. Proses Utama Sistem Manajemen Mutu 

 

Tujuan Sistem Manajemen Mutu (SMM) FISIP UB mengacu pada tujuan SMM ISO 

9001:2008 yaitu mencapai visi dan misi melalui pemenuhan standar mutu dengan cara 

perbaikan berkelanjutan/continous improvement (PDCA = Plan Do Check Act) 

menggunakan manajemen berbasis proses. Berdasarkan kepuasaan pelanggan dan 

kepuasan pelanggan terpelihara. Adapun langkah untuk menjalankan Sistem Manajemen 

Mutu yaitu dengan mekanisme OSDAT yang meliputi kegiatan-kegiatan menyusun 

organisasi (O), menyusun sistem yaitu dengan menyusun kebijakan, sistem dokumen 

meliputi standar mutu, manual mutu, manual prosedur (S), menjalankan sistem yang 

meliputi sosialisasi dan menjadi acuan kerja (D), melakukan Audit Internal (satu siklus 

penjaminan mutu (A) dan melakukan tindak lanjut (T). 

Manajemen FISIP UB berkomitmen melaksanakan sistem manajemen mutu yang 

efektif melalui kegiatan pembuatan, pendokumentasian, pelaksanaan, pemeliharaan dan 

upaya peningkatan berkelanjutan. Dalam rangka penerapan SMM di FISIP UB diambil 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menetapkan MR di lingkup Fakultas dan Jurusan / Program Studi dan serta 

menetapkan proses-proses yang dibutuhkan oleh SMM  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL MUTU FISIP UB 2017   36 

Proses Utama Sistem Manajemen Mutu di FISIP-UB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siklus PDCA untuk sistem manajemen mutu FISIP-UB 

 

4.5. Sistem Dokumentasi dan Audit  

 

 Sistem dokumentasi dalam Penjaminan Mutu mengacu pada Sistem Penjaminan 

Mutu Akademik FISIP. Meliputi Dokumen Induk (Visi, Misi dan Tujuan FISIP UB, Renstra 

FISIP UB, Proker Dekan FISIP UB, Pedoman Pedoman), Dokumen Mutu (Manual Mutu, 

Standar Mutu, Manual Prosedur Wajib (MP Pengendalian Rekaman dan Dokumen, MP 

Pengendalian Produk Tidak Sesuai, MP Tindakan Korektif dan Pencegahan), Instruksi 

Kerja, Borang dan Dokumen Pendukung. 

Audit Internal mengikuti Audit Internal yang dilakukan oleh Pusat Jaminan Mutu (PJM) di 

tingkat Universitas Brawijaya.  

Audit Eksternal dilakukan untuk seluruh lembaga dan unit kerja di FISIP UB dengan 

mengacu pada Standar Akreditasi BAN-PT. 

FISIP UB telah memiliki manual mutu yang merupakan rangkuman kebijakan FISIP 

untuk mencapai kebijakan mutu, sasaran mutu dan perencanaan mutu. Selain itu FISIP UB 

telah memiliki Rencana Strategis dan Program Kerja Dekan. FISIP melalui GJM melakukan 

pengendalian seluruh dokumen yang sesuai dengan persyaratan SMM meliputi Manual 

Prosedur seluruh kegiatan di lingkup FISIP UB. GJM FISIP UB menetapkan dan memelihara 
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prosedur melalui Manual Prosedur pengendalian Rekaman dan Manual Prosedur 

Pengendalian Dokumen. 

 

4.6. Proses Bisnis 

 

Proses bisnis di FISIP UB melibatkan mahasiswa sebagai pengguna jasa, pengguna 

lulusan dan pihak jurusan/program studi sebagai penyelenggara proses belajar mengajar.  

Mahasiswa yang lolos proses seleksi Penerimaan Mahasiswa UB akan melakukan 

daftar ulang. Jumlah mahasiswa yang melakukan daftar ulang akan menjadi salah satu 

acuan dalam menyusun perencanaan misalkan jumlah kelas dan penyediaan fasilitas 

Proses Belajar Mengajar. 

Bisnis proses yang utama di FISIP UB terdiri dari tiga proses utama:  

1. Proses pengembangan dan pelaksanaan pendidikan tinggi untuk program Sarjana 

(S1) dan Pascasarjana (S2 dan S3) di bidang Sosial dan Politik 

2. Proses Penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, di bidang Sosial dan 

Politik.   

3. Proses pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan 

pelayanan masyarakat di bidang Sosial dan Politik  

Dengan tiga proses pendukung:  

1. Kelancaran urusan tata usaha;  

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);  

3. Pengadaan barang dan jasa.  

Adapun hubungan antara proses dan output dan penetapan pelanggan (customer) di 

FISIP-UB dapat disajikan sebagai berikut: 

Proses Output (Produk) Customer (Pengguna Jasa) 

Pengembangan dan 

pelaksanaan pendidikan tinggi  

 Sarjana (S1, S2, S3)  

 Karya ilmiah yang tidak 

dipublikasikan (skripsi, 

thesis, disertasi)  

Mahasiswa, pengguna lulusan, 

orang tua mahasiswa, atasan 

langsung pimpinan unit kerja  

Proses Penelitian   Karya ilmiah yang tidak 

dipublikasikan (Laporan 

hasil penelitian)  

 Karya ilmiah yang 

dipublikasikan (artikel 

ilmiah, jurnal, buku)  

Mahasiswa, Instansi 

pemerintah, swasta, peneliti 

lain, atasan langsung pimpinan 

unit kerja  

Proses pengabdian kepada 1. Jasa : magang, studi Masyarakat, industri, Instansi 
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masyarakat yang berorientasi 

pada peningkatan pelayanan 

masyarakat di bidang sosial dan 

politik  

banding   

2. Kemitraan 

Pemerintah, Instansi Swasta, 

atasan langsung pimpinan unit 

kerja 

 

4.6.1. Pengguna Jasa 

 

Pengguna jasa FISIP-UB adalah orang perorangan atau badan yang ikut menerima 

atau membeli layanan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat di lingkungan FISIP 

UB. Pengguna jasa dibidang pendidikan di FISIP-UB dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, 

yaitu mahasiswa (learners) sebagai pengguna jasa utama; orang tua mahasiswa; dan 

pengguna lulusan. Untuk penelitian, pengabdian masyarakat dan adalah masyarakat umum, 

instansi pemerintah, swasta, peneliti lain, industri, Perguruan Tinggi lain dan alumni. Untuk 

pengguna jasa Proses manajerial, pemantauan dan evaluasi kinerja adalah atasan langsung 

pimpinan unit kerja yaitu Rektor Univiersitas Brawijaya. 

Kriteria pelanggan untuk mahasiswa dibagai menjadi dua yaitu untuk mahasiswa S1 dan 

mahasiswa Pascasarjana (S2 dan S3). Pengguna jasa untuk mahasiswa S1 adalah lulusan 

SMA/SMK sederajat yang lolos seleksi masuk perguruan tinggi dan tercatat sebagai 

mahasiswa aktif dengan melakukan registrasi administratif dan akademik pada tahun 

akademik berlangsung. Persyaratan Seleksi Masuk (SELMA) UB tercantum dalam web 

http://selma.ub.ac.id/. Sedangkan pengguna jasa untuk mahasiswa Pascasarjana adalah 

lulusan S1.   

Sistem penerimaan dan proses seleksi mahasiswa baru untuk program sarjana, FISIP 

UB mengacu kepada peraturan yang ada di Universitas Brawijaya (Selma.ub.ac.id). Seleksi 

penerimaan mahasiswa baru, Universitas Brawijaya melakukan beberapa macam cara atau 

jalur sebagai berikut:  

 

1. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 

Seleksi ini dilakukan melalui non ujian tulis dan dilaksanakan secara nasional, 

bersama-sama seluruh Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia, dimaksudkan untuk 

nmenjaring calon mahasiswa yang berprestasi, baik di bidang akademik maupun non 

akademik. 

2. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 

Seleksi ini dilakukan melalui ujian tulis dan dilaksanakan secara nasional, bersama-

sama seluruh Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. 

3. Seleksi Mandiri UB 

http://selma.ub.ac.id/
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Seleksi Mandiri merupakan seleksi masuk yang diselenggarakan secara mandiri oleh 

Universitas Brawijaya. Pada proses seleksi ini tidak diperlukan ujian baik PBT(Paper 

Base Test) maupun CBT (Computer Base Test). Seleksi didasarkan pada nilai ujian 

SBMPTN 2017 dan prestasi non akademik. 

4. Seleksi Program Internasional (SPI) 

Seleksi ini dilakukan melalui ujian tulis berdasarkan kemitraan dengan pihak luar 

negeri 

5. Seleksi Alih Program (SAP) 

Seleksi ini dilakukan melalui ujian tulis bagi lulusan program diploma III dari 

Perguruan Tinggi Negeri dan dilakukan oleh masing-masing Fakultas 

6. Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas (SPKPD) 

Seleksi ini dilakukan melalui seleksi administrative dan tes wawancara yang 

dilakukan oleh Pusat dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB) 

bekerja sama dengan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru dan Program Studi 

terkait. 

7. Mahasiswa Tugas Belajar 

Universitas Brawijaya menerima mahasiswa tugas belajar dari Instansi 

Pemerintah/Swasta dengan syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Memenuhi syarat-syarat akademik dan administrative yang ditentukan. 

b. Berasal dari fakultas atau program studi yang sesuai. 

c. Penerimaan mahasiswa tugas belajar dilakukan oleh Rektor atas pertimbangan 

Dekan/Direktur Program Pascasarjana dan dilakukan sepanjang daya tamping 

memungkinkan. Mahasiswa tugas belajar diwajibkan mengajukan permohonan 

tertulis kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan/Direktur Program 

Pascasarjana terkait paling lambat 1 bulan sebelum perkuliahan tahun akademik 

baru dimulai. 

d. Surat rekomendasi dari instansi/pemerintah yang bersangkutan. 

 

Untuk masing-masing sistem seleksi telah dibentuk tim dan mekanisme seleksi yang 

transparan sehingga menjamin mutu mahasiswa baru yang diterima.  

Kewajiban dan aturan sebagai mahasiswa aktif secara detail tercantum dalam Buku 

Pedoman Pendidikan Akademik dan Non–Akademik, serta Manual Prosedur yang terkait. 

Sedangkan persyaratan masuk mahasiswa Pascasarjana (S2 dan S3) ditetapkan dalam 

buku panduan Pascasarjana. Persyaratan mahasiswa adalah tercapainya kompetensi 

utama dan pendukung yang sudah dirancang dalam kurikulum berbasis kompetensi, 

sehingga setelah lulus dapat menjalankan fungsinya sesuai spesifikasi profil lulusan 

(tercantum dalam Buku pedoman pendidikan FISIP-UB).  
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Pengguna jasa untuk masyarakat umum, pengguna lulusan, orang tua mahasiswa, 

instansi pemerintah, swasta, peneliti lain, industri, masyarakat, Perguruan Tingi lain yang 

menggunakan layanan jasa FISIP-UB didasarkan tingkat kepentingan bersama antara para 

pihak dengan FISIP-UB dengan alternatif:  

(1)  Datang langsung ke FISIP-UB   

(2) Mengirim surat baik hard copy langsung dikirimkan ke FISIP-UB atau Fax 0341 570038 

atau melalui e-mail ke fisip@ub.ac.id  

(3)  Memorandum of Understanding (MoU) 
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4.6.2. Proses Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik            

Sedangkan proses utama (bisnis proses) dalam penyediaan jasa layanan pendidikan sumber daya manusia di bidang sosial Politik 

digambarkan seperti gambar berikutnya.  
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Proses bisnis yang utama di FISIP, Universitas Brawijaya terdiri dari tiga proses 

utama. Sesuai dengan tujuan Manual Mutu dari FISIP-UB, maka proses utama Sistem 

Manajemen Mutunya adalah mengikuti satu siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal 

Universitas Brawijaya.  

Proses utama di FISIP-UB terdiri dari tiga proses utama, yaitu:  

1. Proses Belajar Mengajar (BM)  

2. Proses Penelitian  

3. Proses Pengabdian Kepada Masyarakat  

Sedangkan produk/output yang dihasilkan oleh FISIP Universitas Brawijaya adalah :  

 Karya ilmiah yang tidak dipublikasikan (Laporan hasil penelitian, Skripsi, tesis, disertasi) 

 Karya ilmiah yang dipublikasikan (artikel ilmiah, jurnal, buku)  

 Sarjana (S1, S2, S3)  

 Jika digambarkan secara skematis maka kaitan antara proses dan otput di FISIP-UB 

dapat gambarkan sbb: 

 

Proses Output (Produk) Customer 

Proses Belajar 

Mengajar (BM)  

 Sarjana (S1,S2,S3)  

 Karya ilmiah yang tidak 

dipublikasikan (Skripsi,Tesis, 

Disertasi)  

Mahasiswa, Atasan langsung 

pimpinan unit kerja  

Proses 

Penelitian (PP)  

 Karya ilmiah yang tidak 

dipublikasikan (Laporan hasil 

penelitian)  

 Karya ilmiah yang dipublikasikan 

(prosiding, jurnal, buku)  

Mahasiswa, Instansi 

pemerintah, Swasta, Peneliti 

lain, Atasan langsung 

pimpinan unit kerja  

Proses Layanan 

Ilmiah (LI) dan 

Pengabdian 

kepada 

masyarakat 

(PM)  

Jasa :  

 Pelatihan 

 Konsultasi 

 Magang, studi banding  

 Diseminasi hasil penelitian, 

penerbitan jurnal  

 Penyelenggaraan even ilmiah : 

Seminar, Lokakarya, Simposium.  

 Peran serta dalam even ilmiah : 

Seminar, Lokakarya, Simposium.  

Masyarakat, Industri,  

PT lain, Peneliti lain  

Pemda, Industri, Atasan 

langsung pimpinan unit kerja  
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Persyaratan out put (produk jasa dan layanan) 

 

Output (Produk)  Persyaratan out put  

 .  Karya ilmiah mahasiswa S1, S2 dan 

S3 (skripsi, tesis, disertasi)  

 

 

 

 

 Untuk S1 Toeic > 500, IPK >2.00, bebas 

pinjaman dan publikasi 

 Untuk program Pascasarjana Toefl >500, 

IPK>3.00, TPA >500, bebas pinjaman, dan 

publikasi  

 Sesuai petunjuk penulisan, sudah diuji dan 

disahkan tim pembimbing  

 Karya ilmiah yang tidak dipublikasikan 

(Laporan hasil penelitian)  

 Karya ilmiah yang dipublikasikan (artikel 

ilmiah, jurnal, buku, paten)  

 

 Sudah melalui tahap evaluasi dan 

diketahui oleh pimpinan  

 Sudah melalui tahap review oleh 2 

reviewer dan diketahui pimpinan  

 Sesuai persyaratan paket teknologi inovatif  

Jasa :  

 Pelatihan  

 Konsultasi  

 Magang, studi banding  

 Penerapan penelitian, penerbitan 

jurnal  

 Penyelenggaraan even ilmiah : 

Seminar, Lokakarya, Simposium.  

 Peran serta dalam even ilmiah : 

Seminar, Lokakarya, Simposium.  

 Ada indikator kelulusan yang jelas  

 Kepuasan konsultee  

 Sertifikat, nilai evaluasi dan laporan  

 Laporan dan jurnal  

 Peserta dari berbagai unsur: mahasiswa, 

dosen dan masyarakat, laporan, kumpulan 

abstrak atau proceeding.  

 

 

Proses utama (bisnis proses) dalam penyediaan jasa layanan pendidikan sumber 

daya manusia. FISIP-UB melayani mahasiswa yang berada di lingkungan 9 Program Studi. 

Program studi melaksanakan proses-proses akademik (PBM) dan penelitian mahasiswa 

untuk melayani mahasiswa. FISIP-UB dalam menjalankan proses akademik bekerjasama 

dalam hal resourse sharing dengan fakultas-fakultas terkait dan institusi eksternal di luar UB. 

Bagian Administrasi akademik dan keuangan melaksanakan pelayanan untuk mendukung 

proses akademik. Bagian publikasi melayani proses publikasi jurnal. Proses layanan ilmiah 

dikoordinir oleh ketua BPPM. 
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5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 

  

5.1. Komitmen Manajemen 

Dalam rangka menjamin mutu pelayanan pendidikan dalam menyediakan sumber 

daya manusia di bidang Sosial Politik, maka Dekan FISIP UB berkomitmen untuk 

menjalankan Sistem Penjaminan Mutu secara sungguh-sungguh dengan jalan: 

a. Mengangkat Dekan sebagai Manajer Representative (MR) dalam menjalankan 

manajemen mutu sehari-hari. Dalam rangka membantu MR, menunjuk tim Gugus 

Jaminan Mutu (GJM) di tingkat Fakultas. 

b. Membudayakan sistem penjaminan mutu di lingkungan FISIP dengan cara 

mensosialisasikan kepada dosen,  karyawan, laboran, mahasiswa dan pelanggan 

yang berkaitan. 

c. Berkoordinasi secara rutin dengan MR dan tim UJM (Unit Jaminan Mutu) di tingkat 

Jurusan dan PS dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu. 

d. Menyiapkan segala sumber daya dalam mendukung implementasi Sistem 

Penjaminan Mutu 

e. Melakukan audit internal implementasi sistem penjaminan mutu di FISIP dan 

mematuhi Audit Internal Mutu (AIM) yang dilakukan oleh Universitas melalui Pusat 

Jaminan Mutu (PJM).   

 

5.2. Kepuasan Pengguna Jasa 

 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UB dan unit kerja penyelenggara 

pendidikan yang didalamnya mengidentifikasi dan mendokumentasi kebutuhan dan harapan 

pelanggan yang ditentukan sebagai persyaratan kurikulum yang mencakup spesifikasi 

lulusan dan indikator kinerja Jurusan/Program Studi, yang terdiri dari:  

1. Setiap mahasiswa memiliki dosen pembimbing akademik sebagai pendamping untuk 

berkonsultasi terkait dengan masalah akademik dan non akademik. Selain itu 

mahasiswa memperoleh fasilitas berupa layanan konseling di Badan Konseling FISIP 

(MM 2018). 

2. Mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu berpeluang memperoleh beasiswa. 

3. Menyediakan sarana dan prasarana proses belajar mengajar sesuai dengan standar 

dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 

4. Merancang kurikulum berbasis KKNI dan proses belajar mengajar yang sesuai dengan 

RPS. 

5. Melakukan evaluasi proses belajar mengajar yang transparan, objektif dan akurat. 

6. Memberikan pelayanan administrasi yang efisien dan efektif. 
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5.3. Kebijakan Mutu  

 Kebijakan mutu di FISIP-UB didasarkan pada komitmen untuk menghasilkan produk 

dengan hasil terbaik. Keberhasilan jangka panjang FISIP-UB menuntut komitmen 

menyeluruh tentang standar kinerja dan produktivitas yang tinggi, kerjasama yang efektif, 

kesediaan untuk menyerap gagasan-gagasan baru serta keinginan untuk belajar secara 

berkelanjutan. Untuk itu FISIP-UB:  

a.  Mengikuti dan mematuhi semua Undang-Undang dan peraturan yang berlaku  

b.  Menjalankan konsep peningkatan mutu berkelanjutan dan melakukan yang terbaik 

dalam mengatur sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran mutu  

c.  Menginformasikan sasaran mutu dan kinerja FISIP-UB kepada seluruh elemen 

organisasi dan pihak terkait  

d.  Mengadopsi pandangan ke depan terhadap kebijakan yang berdampak terhadap 

mutu  

e.  Mendidik seluruh elemen organisasi untuk memenuhi dan bertanggung jawab 

terhadap manajemen mutu  

  

5.4. Perencanaan Sistem Mutu  

Pimpinan FISIP UB merencanakan sistem mutu dengan memperhatikan dua aspek 

utama yang meliputi sasaran mutu dan perencanaan SMM. Dalam menentukan sasaran 

mutu, Pimpinan FISIP UB harus memastikan bahwa sasaran mutu termasuk yang 

diperlukan untuk memenuhi persyaratan produk, ditetapkan untuk fungsi dan tingkat yang 

relevan dalam organisasi. Dalam perencanaan sistem manajemen mutu, Pimpinan FISIP UB 

memastikan bahwa rencana sistem manajemen mutu dijalankan dalam rangka memenuhi 

persyaratan yang diberikan pada sasaran mutu. Selain itu keterpaduan sistem manajemen 

mutu akan tetap dipelihara meskipun ada perubahan pada sistem manajemen mutu, antara 

yang direncanakan dengan yang diterapkan. Sejak tahap perencanaan kegiatan, sasaran 

mutu ditetapkan dan dibuat konsisten dengan kebijakan mutu. Sasaran mutu ditetapkan 

secara terukur. Sasaran ini harus disebarluaskan secara efektif pada seluruh elemen 

organisasi berikut tanggung jawabnya mencapai sasaran yang ditetapkan untuk setiap 

elemen terkait. Sasaran ini harus ditinjau secara periodik dan direvisi sesuai keperluan.  

 

5.5. Komunikasi dan Organisasi 

 

Sesuai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi FISIP UB, maka tanggung jawab dan 

wewenang masing-masing bagian/personil telah ditetapkan secara rinci dan jelas.  Selain itu 

dalam menjalankan sistem penjaminan mutu di tingkat Fakultas telah diangkat Pembantu 
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Dekan I sebagai Manajer Representative (MR) yang mempunyai tanggung jawab dan 

wewenang mewakili Dekan dalam menjalankan kegiatan penjaminan mutu sehari-hari 

dibantu dengan Gugus Jaminan Mutu (GJM). Komunikasi antara Dekan dengan tim 

penjaminan mutu dilakukan secara berkala melalui mekanisme rapat dan kegiatan internal. 

Sedangkan komunikasi pihak fakultas dengan stakeholders dilakukan secara langsung 

melalui tatap muka dan pemberian informasi melalui website. 

(MM 2018 Dekan sebagai MR) 

 

5.6. Tinjauan Manajemen  

Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen mutu organisasinya, dalam 

selang waktu yang direncanakan, untuk memastikan kelanjutan kesesuaian, kecukupan dan 

efektifitasnya. Tujuan ini harus mencakup penilaian peluang untuk peningkatan dan 

kebutuhan untuk perubahan sistem manajemen mutu, termasuk kebijakan mutu dan 

sasaran mutu. Catatan dari tinjauan manajemen harus dipelihara. 

Masukan tinjauan manajemen harus mencakup informasi mengenai: 

1. Hasil audit 

2. Umpan balik pengguna jasa 

3. Kinerja proses dan kesesuaian produk 

4. Status tindakan pencegahan dan perbaikan 

5. Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya 

6. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu 

7. Rekomendasi untuk peningkatan. 

 

1. Hasil Audit: pemaparan hasil audit yang telah dilakukan baik itu audit internal maupun 

audit eksternal. 

2. Umpan balik pengguna jasa: Berisi tentang berbagai keluhan pengguna jasa yang datang 

secara langsung maupun dari survey kepuasan pengguna jasa yang telah dilakukan. dalam 

hal ini patut dipertimbangkan untuk menampilkan hasil rekapitulasi survey kepuasan 

pengguna jasa. Dan juga langkah pencegahan dan perbaikan terhadap adanya keluhan 

pengguna jasa. 

3. Kinerja Proses dan kesesuaian produk: Masing-masing departemen menampilkan 

pencapaian sasaran mutu yang telah di tentukan. yang perlu dicermati adalah langkah 

pencegahan dan perbaikan untuk sasaran mutu yang tidak dapat dicapai oleh suatu 

departemen. 

4. Status tindakan pencegahan dan perbaikan: Menampilkan status dari tindakan 

pencegahan dan perbaikan termasuk dari hasil audit internal/eksternal, keluhan pengguna 

jasa dan lain-lain. 
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5. Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya (bila ada) 

6. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu: perubahan yang telah 

dilakukan perusahaan seperti perubahan prosedur, manual mutu, perubahan proses kerja 

dan juga struktur organisasi yang berpengaruh pada sistem, termasuk bila ada perubahan 

dalam peraturan perusahaan maupun peraturan pemerintah. 

7. Rekomendasi untuk peningkatan: masukan dari manajemen dan peserta tinjauan 

manajemen dalam rangkan peningkatan penerapan sistem manajemen mutu. 

 

Keluaran dari tinjauan manajemen harus mencakup adanya keputusan dan tindakan 

yang berhubungan dengan: (1) Peningkatan keefektifan sistem manajemen mutu dan 

proses-prosesnya, (2) Peningkatan dari produk yang berhubungan dengan persyaratan 

pengguna jasa, (3) Kebutuhan sumber daya. 

Tinjauan manajemen adalah salah satu klausul yang penting dalam penerapan 

sistem manajemen mutu. Tinjauan manajemen biasanya dilakukan secara rutin tahunan 

yang pelaksanaannya tergantung penetapan dari perusahaan tetapi umumnya dilakukan 

satu tahun sekali. Tinjauan manajemen umumnya dilakukan dengan cara rapat bersama 

antarbagian/departemen untuk memaparkan pencapaian dan kendala yang dihadapi oleh 

karena itu seringkali lazim disebut Rapat Tinjauan Manajemen. Pelaksanaan dari tinjauan 

manajemen harus di pelihara catatannya namun disini juga terkadang menjadi kendala bagi 

perusahaan untuk membuat laporan hasil Tinjauan Manajemen yang baik. Sehingga 

seringkali dijumpai meski sudah dilaksanakan namun masih juga mendapatkan temuan 

pada saat adanya audit eksternal hal ini dikarenakan masih adanya kekurangan dalam 

penyampaian dan laporan tinjauan manajemen. 

FISIP UB selalu berkomitmen untuk memberikan peluang adanya koreksi terhadap 

proses dan pencegahan produk yang tidak sesuai. Oleh karena itu, tinjauan manajemen 

FISIP UB disusun dengan mempertimbangkan semua aspek yang terkait langsung dan tidak 

langsung terhadap efektifitas dan efisiensi sistem manajemen. Hasil dari tinjauan 

manajemen ini menjadi dasar perlunya perbaikan dalam sistem dan organisasi di FISIP UB. 

Tinjauan manajemen dilakukan setelah selesai dilakukan Audit Internal Mutu (AIM) 

dengan cara mengadakan pertemuan antara Dekan, MR dan tim GJM, 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. Hasil tinjauan manajemen akan disampaikan kepada semua dosen 

dan staf pendukung akademik pada saat rapat Fakultas. Tinjauan Manajemen dilakukan 

paling tidak 2 kali dalam setahun. 

 



MANUAL MUTU FISIP UB 2017   49 

6. PENGELOLAAN SUMBER DAYA  

 

6.1. Ketersediaan Sumber Daya 

FISIP UB menjamin ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung 

proses utama (proses bisnis) dalam penyediaan jasa layanan pendidikan, jaminan 

pemenuhan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang sesuai Standar (Standar 

BAN PT) dituangkan dalam Rencana Startegis serta Program Kerja Fakultas. Pengelolaan 

sumberdaya yang telah dilaksanakan telah berjalan dengan baik sejalan dengan visi dan 

misi fakultas, diharapkan dapat memenuhi kepuasan pengguna jasa. 

 

6.2. Sumber Daya Manusia dan Pengembangan 

6.2.1. Umum 

Pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Brawijaya mengacu kepada Peraturan Rektor Nomor 74 Tahun 2016 

tentang Kepegawaian. Peraturan tersebut menjamin pengelolaan SDM fakultas lebih 

terencana, tertib secara administrasi, dan memberikan kepada tenaga pendidik/dosen dan 

tenaga kependidikan 

 

6.2.2. Kompetensi, kesadaran dan pelatihan  

Faktor penting dari organisasi apapun adalah ketersediaan sumber daya manusia. 

Dalam banyak hal disebutkan bahwa adanya manusia-manusia yang hebat dalam suatu 

organisasi lebih penting dari ketersediaan sumber daya lainnya, termasuk anggaran. Karena 

keberadaan sumber daya yang hebat dalam organisasi akan mampu mendatangkan 

anggaran dalam jumlah yang besar, namun keberadaan anggaran tidak akan selalu mampu 

menciptaan sumber daya manusia yang hebat dalam organisasi. 

Sumber daya yang hebat yang dimaksud adalah sumber daya yang memiliki 

kompetensi, komitmen, dan kesadaran yang cukup dan sesuai dengan nilai-nilai, budaya, 

posisi atau jabatan, dan jenis pekerjaan yang ada dalam organisasi. Kompetensi merupakan 

komponen yang paling penting dan selalu akan digunakan oleh seseorang sepanjang orang 

tersebut bekerja dalam organisasi. Itulah sebabnya kompetensi harus selalu dimiliki oleh 

orang-orang yang ada dalam organisasi. Kompetensi seringkali didefinisikan sebagai 

seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang untuk dapat menangani 

suatu pekerjaan dengan baik. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dituntut memiliki 

kompetensi yang berkaitan dengan bidangnya. Dosen harus memiliki ilmu yang sesuai 

dengan program studi, tenaga kependidikan harus memiliki keterampilan-keterampilan yang 

diperlukan untuk dapat menangani pekerjaan yang bersifat administratif, keduanya harus 
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memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan kode etik universitas. Dimilikinya 

keseluruhan hal tersebut oleh seseorang, maka dapat disebut orang tersebut merupakan 

orang yang kompeten sebagai dosen atau tendik. Melalui Pertor nomor 74 tahun 2016, 

untuk memperoleh SDM yang kompeten, maka universitas memulai dari proses rekrutmen 

dosen dan tendik, yakni dengan melaksanakan seleksi kompetensi dasar dan kompetensi 

bidang, proses pengengembangan kompetensi selanjutnya dilakukan melalui penerapan 

sistem reward berdasarkan sistem merit sehingga akan lebih memacu peningkatan 

kompetensi masing-masing individu dosen serta tendik. 

Hal yang tidak kalah pentingnya dan akan menjadi dasar dalam keseluruhan 

perbuatan seseorang dalam organisasi adalah kesadaran. Kesadaran merupakan suatu 

cara berfikir seseorang terhadap dirinya, wewenangnya, tanggung jawabnya, dan target-

targetnya dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu permasalahan, atau menyelesaikan 

suatu pekerjaan yang diembannya. Itulah sebabnya kesadaran seseorang akan sangat 

berpengaruh terhadap kinerjanya dalam organisasi. Dalam rangka menanamkan kesadaran 

terhadap hak dan kewajiban, maka universitas telah menetapkan aturan mengenai nilai 

dasar, kode etik, dan kode perilaku, hak, dan kewajiban. Peraturan tersebut telah 

disosialisasikan kepada seluruh dosen dan tendik, serta telah disebarluaskan melalui laman 

www.arsip.ub.ac.id, diharapkan dengan adanya aturan tersebut, akan menanamkan 

kesadaran setiap individu terkait perannya dalam lingkungan fakultas. Untuk meningkatkan 

kesadaran civitas akademika dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan pendidikan maka 

dilakukan juga melalui proses pendidikan dan pelatihan bagi dosen dan tendik.  

Melalui proses pendidikan dan pelatihan kesadaran akan terus dikembangkan, 

seseorang akan mampu menyelesaikan tantangan yang belum mampu ditaklukkan oleh 

para pendahulunya, sehingga organisasi akan terus berkembang lebih baik dari generasi 

sebelumnya. Penyelesaian berbagai masalah dan pengembangan organisasi tersebut tidak 

akan dapat dilakukan, jika seorang individu tidak memiliki kesadaran yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan para pendahulunya. 

 

6.2.3. Sistem Seleksi/Perekrutan 

Seleksi  

Sistem pengelolaan SDM baik dosen dan tendik di FISIP UB pada dasarnya merujuk pada 

sistem pengelolaan SDM yang telah ditetapkan melalui Pertor Nomor 74 Tahun 2016. 

Peraturan tersebut telah mengatur sistem perencanaan, perekrutan dan seleksi, 

pengangkatan, orientasi dan penempatan, pembinaan dan pengembangan karier, 

remunerasi dan retensi, serta pemberhentian dosen dan tendik di lingkungan Universitas 

Brawijaya. Tujuan dari dibuatkannya pedoman tertulis ini untuk menghasilkan SDM yang 

berkualitas dan professional dalam upaya untuk peningkatan produktifitas kerja. 

http://www.arsip.ub.ac.id/
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Sistem dan strategi dalam rekruitmen pegawai di lingkungan FISIP UB mengacu 

kepada data base ketenagaan yang diperbaharui setiap tahun yang disebut bezetting 

kepegawaian. Data base tersebut berisi data pegawai, rencana kebutuhan, rencana 

pengembangan dosen dan penempatan/promosi pegawai administrasi. Sistem rekruitmen 

yang dianut adalah sistem Bottom Up, dimana Program Studi mengajukan kebutuhan 

tenaga dosen dan tendik ke Fakultas yang selanjutnya akan diteruskan ke tingkat 

universitas. Oleh Universitas, rekapitulasi kebutuhan tenaga dosen dan tendik dari seluruh 

Fakultas akan diajukan ke DIKTI untuk dijadikan bahan perekrutan CPNS di lingkungan UB. 

Selain PNS, Universitas Brawijaya terdiri juga memiliki dosen serta tendik tetap, yakni dosen 

dan tendik yang direkrut dan digaji oleh universitas. Pengadaan dosen dan tendik tetap juga 

mengacu kepada bezetting kepegawaian, serta dalam rangka memenuhi rasio dosen serta 

memenuhi kebutuhan jabatan fungsional umum. 

Sistem perekrutan dosen dan Tendik PNS dilaksanakan sesuai dengan UU ASN dan 

peraturan teknis yang ditetapkan Menpan RB (Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi) ialah: 

a. Sistem penyeleksian/perekrutan baik dosen maupun tenaga kependidikan CPNS 

diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), serta Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN); 

b. Aturan tersebut selanjutnya secara teknis diterjemahkan kedalam Perka BKN Nomor 

29 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tes Kompetensi 

Dasar Dengan Computer Assisted Test Untuk Seleksi CPNS dari Pelamar Umum;  

c. Berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan, Program 

Studi dan unit kerja lain dibawah dekanat mengajukan kebutuhan dan kualifikasi 

Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidang yang dikehendaki kepada Dekan untuk 

dibicarakan dalam Rapat Pimpinan dan dijadikan Program Fakultas untuk 

pemenuhan Sumber Daya Manusia 

d. Dekan beserta jajaran staf dibawahnya (WD bidang Umum dan Keuangan, KTU, 

Subbag Umum dan Keuangan, Urusan Kepegawaian) memetakan kebutuhan dosen 

kedalam format bezetting 

e. Keputusan Dekan terkait bezetting Fakultas disampaikan ke Rektor untuk dikirimkan 

kepada Kementerian sebagai bahan rekrutmen CPNS, dan disampaikan kepada 

jajaran diwah Rektor yang terkait dengan kepegawaian untuk dibahas serta 

diputuskan untuk melakukan rekrutmen dosen dan tendik. Selanjutnya berdasarkan 

Surat Edaran Rektor tentang penetapan formasi dosen dan tendik, Bagian 

Kepegawaian menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat melalui media 
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massa, internet, dan papan pengumuman Rektorat tentang lowongan kebutuhan 

dosen dan tendik 

f. Prosedur dan tata cara perencanaan, pengadaan dosen dan tendik telah diatur 

melalui PERTOR Nomor 74 Tahun 2016. Seluruh komponen Masyarakat yang 

memenuhi kualifikasi dapat mendaftar dengan mengisi formulir pendaftaran dan 

mengumpulkan persyaratan yang ditetapkan ke Bagian Kepegawaian UB 

g. Penyelenggaraan seleksi calon dosen dan tendik tetap dilakukan melalui 3 (tiga) 

tahap, meliputi: 

1. seleksi administrasi; 

2. seleksi kompetensi dasar; dan 

3. seleksi kompetensi bidang 

h. Untuk tenaga dosen, setelah calon dosen lolos seleksi administrasi yang 

diselenggarakan Universitas, calon dosen harus mengikuti tes khusus yang 

diselenggarakan oleh Fakultas dengan melibatkan Jurusan, berbentuk wawancara 

untuk mengetahui kesiapan calon dosen sebagai tenaga pendidik. Selanjutnya, 

peserta yang lolos tahap wawancara dapat mengikuti seleksi selanjutnya yang 

diselenggarakan universitas.  

i. Calon dosen dan tenaga kependidikan yang diterima akan mengikuti proses 

pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, 

semangat, motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang 

unggul, bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi 

bidang 

j. Calon dosen dan tendik yang diterima akan menjalani masa percobaan sekurang-

kurangnya selama 1 (satu) tahun  

k. Calon dosen dan tendik yang telah menjalani masa percobaan paling sedikit 1 (satu) 

tahun dapat diangkat menjadi dosen dan tendik tetap dalam pangkat dan 

golongan/ruang tertentu setelah memenuhi persyaratan: 

a. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik; 

b. lulus pendidikan dan pelatihan dasar kepegawaian; dan 

c. sehat jasmani dan rohani. 

Calon dosen dan tendik yang telah memenuhi persyaratan diatas diangkat menjadi 

dosen dan tendik tetap dengan Keputusan Rektor. Calon dosen dan tendik yang tidak 

memenuhi ketentuan diatas diberhentikan sebagai calon dosen dan tendik tetap UB. 

 

 

 

 



MANUAL MUTU FISIP UB 2017   53 

Hak dan Kewajiban 

Hak dosen dan tendik PNS/tetap adalah: 

a. Memperoleh penghasilan tetap dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku serta jaminan kesejahteraan sosial; 

b. Mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; 

c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan 

intelektual; 

d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, 

informasi, sarana dan prasarana pembelajaran serta penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat; 

e. Dosen memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan; 

f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian; 

g. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; dan 

h. Mendapat cuti sesuai peraturan yang berlaku kecuali cuti tahunan dan cuti di luar 

tanggungan negara. 

Kewajiban dosen dan tendik PNS/tetap adalah: 

a. Bekerja penuh waktu 40 jam perminggu; 

b. Dosen wajib melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling 

sedikit sepadan dengan 12 SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi 

akademiknya; 

c. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, 

agama, suku, ras, golongan, kondisi fisik tertentu atau latar belakang sosio-ekonomi 

peserta didik dalam pembelajaran; 

d. Melaksanakan tugas-tugas institusional lainnya untuk kemajuan UB; 

e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; dan 

f. Menjunjung tinggi almamater UB. 

 

Pengembangan 

Sistem pembinaan karir dilakukan melalui beberapa mekanisme yaitu : 

a. Dosen dan tendik di lingkungan FISIP UB dapat mengikuti program tugas belajar 

atau ijin belajar, dengan syarat: 

1. berstatus sebagai dosen dan tendik PNS/tetap UB; 

2. mendapat rekomendasi dari atasan langsung; dan 

3. bagi dosen harus memenuhi pertimbangan kebutuhan kompetensi keilmuan dari 

jurusan atau program studi tempat yang bersangkutan bertugas, bagi tendik harus 

memenuhi pertimbangan kebutuhan kompetensi jabatan dan tugas yang 

dibutuhkan institusi 
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4. Pelaksanaan program tugas belajar dan ijin belajar berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

b. Dosen dapat diusulkan mendapatkan nomor identitas dosen, mengikuti sertifikasi 

dosen, dan mendapat tunjangan profesi sebagai dosen setelah melaksanakan 

pengabdian di UB dengan kinerja baik. 

c. Dosen dan tendik yang diangkat dalam suatu pangkat/golongan ruang menurut 

Peraturan PNS dan Peraturan Rektor, diberikan gaji pokok berdasarkan golongan 

ruang yang ditetapkan dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan 

peraturan universitas. 

d. Dosen dan tendik yang diangkat dalam pangkat/golongan ruang tertentu diberikan 

kenaikan gaji berkala, apabila: 

1. sekurang-kurangnya telah mempunyai masa kerja 2 (dua) tahun dalam 

pangkat/golongan ruang terakhir; dan 

2. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 

(satu) tahun terakhir. 

e. Dosen dan tendik yang diangkat dalam suatu pangkat/golongan ruang yang lebih 

tinggi dari pangkat/golongan ruang lama, diberikan gaji pokok baru berdasarkan 

pangkat/golongan ruang baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja 

golongan dalam golongan ruang menurut pangkat/golongan ruang lama. 

f. Dosen dan tendik yang diturunkan pangkat/golongan ruangnya ke dalam suatu 

pangkat/golongan ruang yang lebih rendah dari pangkat/golongan ruang semula, 

diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat/golongan baru yang segaris dengan gaji 

pokok dan masa kerja golongan dalam pangkat/golongan ruang lama. 

g. Selain gaji, Dosen dan tendik memperoleh tunjangan jabatan, tunjangan beras, 

tunjangan keluarga, serta tambahan gaji PNBP dan insentif kinerja dalam sistem 

remunerasi yang diatur dalam Peraturan Rektor tentang remunerasi di UB 

h. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kualitas diri, melalui pendidikan 

formal dan non formal. Sistem dan strategi pengembangan akademik dosen 

dilakukan dalam bentuk studi lanjut, pelatihan, dan bentuk-bentuk kegiatan ilmiah 

lain (seminar, workshop, studi lanjut, pelatihan Pekerti, Pelatihan AA dan Prajabatan 

dari Kemendiknas). Sistem dan strategi pengembangan tendik dilakukan dalam 

bentuk studi lanjut, pelatihan teknis dan sertifikasi (pelatihan bidang keuangan, 

kepegawaian, pengadaan barang/jasa, sistem informasi, dan PD-Dikti) 

 

Pemberhentian 

a. Pemberhentian dosen dan tendik PNS dilaksanakan atas dasar PP No. 11 tahun 

2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil; 
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b. Pemberhentian dosen dan tendik tetap UB mengacu kepada Pertor Nomor 74 tahun 

2016, yang menyatakan bahwa dosen dan tendik tetap UB dapat diberhentikan 

dengan hormat karena: 

1. meninggal dunia; 

2. mengundurkan diri setelah masa kerja 5 (lima) tahun; 

3. mencapai batas usia pensiun; 

4. perampingan organisasi UB; 

5. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama tiga kali enam 

bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; atau 

6. hasil evaluasi kinerja tahunan tidak memenuhi kriteria baik. 

c. Dosen dan tendik tetap UB yang mengundurkan diri sebelum mencapai masa kerja 5 

(lima) tahun, wajib membayar ganti rugi sebesar 10 (sepuluh) kali gaji pokok terakhir. 

d. Dosen dan tendik tetap UB dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena: 

1. melakukan penyelewengan terhadap Ideologi Negara Pancasila, Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang 

menentang Negara dan Pemerintah Republik Indonesia; 

2. melanggar sumpah/janji jabatan; 

3. tersangkut kasus hukum dan telah mendapatkan keputusan tetap oleh 

pengadilan; 

4. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas; dan/atau 

5. melanggar peraturan yang berlaku di UB. 

e. Pemberhentian dosen dan tendik tetap karena batas usia pensiun ditetapkan sesuai 

dengan batas usia pensiun dosen dan tendik PNS menurut jenjang jabatan akademik 

untuk dosen dan jenjang jabatan eselon untuk tendik. 

f. Pemberhentian dosen dan tendik tetap secara tidak hormat dapat dilakukan setelah 

yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dan setelah Rektor 

memperoleh hasil pemeriksaan dan atas rekomendasi Badan Pertimbangan Disiplin 

Pegawai UB.  

 

6.3. Infrastruktur dan Lingkungan Kerja 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2008, 

Universitas Brawijaya ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan 

pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Landasan aturan BLU adalah UU No. 

1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 68 dan pasal 69 yang membuka 

koridor baru bagi penerapan manajemen keuangan berbasis kinerja dilingkungan 

pemerintah. Dengan dari undang-undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok 

dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan 
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keuangan yang lebih fleksibel dengan harapan dapat mewujudkan produktivitas, efisiensi, 

dan efektivitas. Badan layanan umum (BLU) merupakan instansi pemerintah yang dikelola 

berdasarkan manajemen keuangan berbasis pada hasil kerja (output). Pengelolaan belanja 

BLU diselenggarakan secara fleksibel namun tetap dibatasi oleh rencana strategis yang 

telah ditetapkan oleh pihak universitas serta fakultas. Untuk menjamin dijalankannya praktik 

bisnis yang sehat di lingkungan fakultas serta agar pelaksanaan proses pendidikan 

terselenggara secara optimal, maka dibutuhkan sarana prasarana yang baik dan 

mencukupi, kecukupan sarpras akan memiliki dampak langsung terhadap produktivitas, 

efektifitas, dan efisiensi kerja dosen, tendik, dan mahasiswa. Sejak tahun 2004 sampai 

tahun 2017, FISIP UB telah berhasil memiliki gedung dan sarana yang memadai untuk 

terselenggaranya pendidikan di lingkungan FISIP UB secara optimal. Pada tahun 2017 

FISIP UB telah memiliki luas lahan 3.243.5 m2 dan luas bangunan 18.455 m2 (perkantoran 

dan perkuliahan), belum termasuk areal parkir dan taman. Penggunaan gedung/ kantor 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berdasarkan alokasi ruang terdiri atas ruang kelas 

sebanyak 38, dengan rata- rata setiap ruang kelas seluas 66 m2 yang bisa menampung 

mahasiswa sampai kapasitas 30 orang/kelas, 4 laboratorium fakultas, dan 6 laboratorium 

jurusan, 1 ruang baca fakultas, dan 7 ruang baca program studi, ruang ujian sebanyak 15 

dengan rata-rata seluas 33 m2 , selain ruang tersebut juga terdapat ruang sidang, ruang 

serbaguna, ruang kegiatan mahasiswa, ruang perkantoran untuk pimpinan, dosen, dan 

tendik, serta ruang interaksi bersama untuk mewadahi interaksi akademis antara dosen 

serta mahasiswa. Masing-masing ruang telah dilengkapi peralatan elektronik, meubelair, 

dan telah tersambung secara online baik melalui perangkat wi-fi serta jaringan LAN dengan 

kapasitas sebesar 5 MBPS/individu. Dalam rangka menunjang efisiensi proses bisnis 

pendidikan, UB telah menerapkan berbagai sistem informasi yang bisa diakses kapanpun 

dan dimanapun (e-journal, e-book, e-KRS/KHS, e-library, e-proc, e-budgeting, akademik, 

keuangan dan kepegawaian, umum dan perlengkapan, tracer study, e-laboratorium, dll), 

sistem ini ada yang dapat diakses secara luas dan ada pula yang bersifat eksklusif. Saat ini, 

Sistem Informasi Manajemen yang digunakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

untuk proses penyelenggaraan pendidikan adalah SIAKAD (Sistem Informasi Administrasi 

Akademik) yang berisi; terdiri atas Sistem Pelaporan Online (SIMPEL), Sistem Registrasi 

Online (SIREGI), Sistem Informasi Akademik Mahasiswa (SIAM), Sistem Informasi Wisuda 

(SIUDA), Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), selain dalam SIAKAD, web universitas 

dan fakultas juga telah menyediakan layanan online lainnya seperti Open Journal System 

(OJS), Sistem Pengadaan langsung Secara Elekronik (SPSE), kemudian juga ada e-

complaint, e-jurnal, blog dosen dan staf, dan bidang operasional lainnya. Hampir 

keseluruhan pembiayaan untuk proses pengadaan sarana dan prasarana tersebut didanai 

dari dana DPP/SPP mahasiswa. Skema ini sesuai dengan mandat BLU yang menyatakan 
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bahwa BLU diperbolehkan menarik tarif tertentu atas kegiatan pelayanan yang diberikan 

yang besarnya disesuaikan dengan biaya tetap serta biaya variabel instansi. Pemenuhan 

kebutuhan sarana prasarana di lingkungan FISIP UB telah dilakukan secara bertahap dan 

berkelanjutan untuk mewujudkan kenyamanan suasana pendidikan, peningkatan motivasi 

bekerja dan berkreasi bagi civitas, serta dalam rangka mencapai visi fakultas untuk menjadi 

world class entrepreneur faculty yang mampu bersaing di kancah internasional. 

 

6.4. Lingkungan Kampus dan Suasana Akademik 

Keberhasilan misi pembelajaran tentunya didukung oleh suasana akademik yang 

kondusif. Berdasarkan penjelasan mengenai infrastruktur diatas, penciptaan suasana 

akademik yang kondusif telah dilakukan dengan menyediakan sarana-prasarana pendukung 

yang cukup sehingga interaksi dosen-mahasiswa dapat terpelihara baik di dalam maupun di 

luar kampus. 

Kapasitas bandwith 5 Mbps yang berada di lingkungan FISIP UB dapat dimanfaatkan 

oleh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan keilmuannya 

untuk kelancaran proses belajar mengajar di fakultas. Kelancaran proses belajar mengajar 

juga didukung oleh ketersediaan bahan bacaan di ruang baca seperti buku teks, jurnal 

nasional, jurnal internasional, skripsi, tesis, dan disertasi serta koleksi digital pada repository 

di laboratorium, dan Perpustakaan UB. 

Interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa terjadi pada dua lokasi yang 

berbeda. Pertama kegiatan ilmiah/akademik mahasiswa yang dirancang oleh dosen dalam 

perkuliahan berupa tugas/praktek penulisan dan penyajian makalah atau laporan bacaan 

terkait dengan mata kuliah tertentu, baik bersifat perorangan ataupun kelompok dan dinilai 

oleh dosen bersangkutan. Kedua, interaksi akademik yang dilakukan di luar kelas dengan 

suasana yang lebih informal. Mahasiswa dan dosen dapat terlibat dalam bentuk diskusi 

dalam kelompok-kelompok peminatan, bimbingan penugasan, dan pembekalan materi 

seperti PKL. Kegiatan ilmiah/akademik mahasiswa yang dirancang oleh dosen dalam 

perkuliahan dapat terjadi di ruang kelas dan di luar ruang kelas. Interaksi akademik antar 

mahasiswa di dalam kelas meliputi bentuk presentasi dan diskusi. Selain itu, diskusi juga 

dapat dilakukan di luar jam kuliah sebagai salah satu bentuk interaksi akademik antar 

mahasiswa di luar ruang kelas, seperti saat mengerjakan tugas, mengerjakan laporan. 

Interaksi antar dosen dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, dengan 

keterlibatan sejumlah dosen dalam tim pengajar suatu mata kuliah. Dengan adanya tim 

pengajar maka materi-materi perkuliahan dapat lebih dipahami dan dijelaskan dengan 

mendalam. Kedua, interaksi akademik antar dosen juga terjadi pada pelibatan sejumlah 

dosen dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan keterlibatan 

semacam itu maka terjadi proses transfer ilmu pengetahuan dan wawasan dari dosen senior 
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kepada dosen junior. Ketiga, melalui kegiatan-kegiatan penunjang akademik seperti 

seminar, lokakarya, diskusi, pelatihan, konferensi, dan kuliah umum yang diselenggarakan 

jurusan, fakultas, maupun universitas. Melalui kegiatan-kegiatan semacam itu maka para 

dosen akan mendapat pemahaman tentang pengetahuan, wawasan dan kinerja manajerial 

pelaksanaan suatu kegiatan atau acara. Selain itu interaksi antar sivitas akademika juga 

bisa terjadi melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan bakat mahasiswa di bidang 

ekstrakurikuler seperti kesenian dan sebagainya yang diselenggarakan melalui Unit 

Kegiatan Mahasiswa (UKM) di tingkat fakultas serta universitas dan kegiatan keagamaan 

seperti kegiatan ibadah bersama yang dilaksanakan oleh masing-masing organisasi 

keagamaan mahasiswa, yang juga melibatkan para dosen, tendik dan staf pimpinan 

lembaga. 

Kegiatan akademik (seminar, simposium, diskusi, eksibisi) rutin diadakan dan 

melibatkan sivitas akademika. Dalam kegiatan kuliah umum dan seminar dalam rangka 

peningkatan wawasan keilmuan para mahasiswa diwajibkan untuk berpartisipasi aktif. 

Mengikutsertakan mahasiswa dalam penelitian dosen dan penulisan karya ilmiah yang 

dipresentasikan di dalam seminar atau diterbitkan dalam jurnal-jurnal ilmiah, keterlibatan 

penuh mahasiswa sebagai panitia dalam pelaksanaan seminar-seminar yang diadakan oleh 

prodi, seperti kuliah tamu dan seminar penelitian oleh mahasiswa dan dosen merupakan 

upaya untuk menghidupkan suasana akademik. 

Kepribadian ilmiah bagi sivitas akademika dapat dikembangkan melalui kegiatan 

pendidikan dan penelitian. Untuk mengembangkan kepribadian ilmiah dosen dapat 

dilakukan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi dosen untuk 

meningkatkan pengetahuan sesuai bidang ilmunya melalui pendidikan yang lebih tinggi, 

mengikuti kegiatan kursus singkat dan pelatihan penyusunan karya ilmiah dan buku ajar. 

Kepribadian ilmiah mahasiswa dapat dikembangkan melalui kegiatan perkuliahan, penelitian 

dan pengabdian pada masyarakat.  Mahasiswa diperkenalkan bagaimana menumbuhkan 

sikap ilmiah dalam menyelesaikan tugas, membuat makalah, memberikan presentasi, 

diskusi dan kegiatan praktik di lapangan. Pengembangan perilaku ilmiah dalam 

melaksanakan penelitian misalnya dengan seobjektif mungkin mengolah data penelitian dan 

melaporkannya, mampu memanfaatkan peralatan sesuai dengan fungsinya dan 

menggunakan peralatan/instrumen yang handal dan sahih. 

Berdasarkan uraian diatas, Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik telah menyediakan 

lingkungan yang mendorong terciptanya suasana akademis yang baik yang mendorong 

optimalisasi proses pendidikan, suasana kampus tersebut dievaluasi secara periodik dan 

dijadikan materi dalam tinjauan manajemen dan menjadi bagian penting dalam peningkatan 

berkesinambungan. 
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7. REALISASI LAYANAN PRODUK PENDIDIKAN  

7.1. Perencanaan Program Layanan Pendidikan 

FISIP UB merencanakan program layanan berupa pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, termasuk desain dan pengembangan metode layanan.  

Pendidikan meliputi perencanaan, evaluasi dan pengembangan kurikulum, pengembangan 

proses dan metode belajar mengajar, serta pembukaan dan penutupan program studi. 

Ruang lingkup layanan pendidikan FISIP UB meliputi S1, S2 dan S3.  

Penelitian dan  pengabdian masyarakat meliputi payung dan road map, penilaian, 

tindak lanjut, pelibatan mahasiswa, kesempatan dana serta diseminasi hasil penelitian dan 

pengabdian. Perencanaan program layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dituangkan dalam Rensta dan Program Kerja. 

 

7.2. Proses yang Berhubungan dengan Pengguna Jasa 

Terkait dengan kepuasan pengguna jasa terhadap proses layanan bisnis FISIP UB, 

maka mahasiswa sebagai pengguna jasa primer FISIP UB berkesempatan untuk 

mendapatkan proses belajar mengajar dengan ditunjang oleh fasilitas laboratorium antara 

lain: laboratorium Bahasa, laboratorium computer dan laboratorium terpadu serta 

laboratorium yang ada di semua program studi/jurusan. Selain itu mahasiswa juga 

mendapatkan kesempatan untuk mempraktekkan atau menerapkan ilmu yang sudah 

diperoleh untuk mencapai learning outcomes dan kompetensi yang telah ditetapkan baik di 

dalam kampus maupun di luar kampus melalui praktikum dan praktek kerja magang atau 

kegiatan akademik dan kemahasiswaan lainnya. 

Sarana prasarana pendidikan baik di dalam maupun di luar kampus FISIP UB 

diharapkan memenuhi standart minimal adalah fasilitas yang aman, berfungsi dengan baik, 

ada pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan penggunaan sarana prasarana, 

serta komunikasi dua arah antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan ataupun pihak 

lain terkait dengan penggunaan sarana prasana di luar kampus. Di samping itu pihak FISIP 

UB  selalu melakukan evaluasi dan perbaikan tiap tahunnya dengan pengajuan perbaikan 

yang disampaikan oleh masing-masing Jurusan/Program studi yang dirumuskan pada saat 

rapat kerja Jurusan/Program studi. Sehingga hal-hal yang akan menghambat maksimalnya 

pengembangan ilmu pengetahuan dan ketrampilan/ kompetensi mahasiswa sebagai 

pelanggan primer dapat dieliminasi sejak dini. Selain itu persyaratan mutu penyelenggaraan 

proses belajar mengajar juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu: 

adanya dosen, jumlah mahasiswa yang memadai, jadwal perkuliahan, serta sarana 

prasarana yang mendukung proses belajar mengajar. 
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FISIP UB menentukan dan menerapkan pengaturan yang efektif dalam berkomunikasi 

dengan mahasiswa yang terkait dengan: informasi proses belajar mengajar, kurikulum, serta 

umpan balik dan keluhan mahasiswa. Proses komunikasi dan pemberian informasi, 

dilakukan melalui beberapa media antara lain: papan pengumuman, leaflet, website FISIP 

UB (www.fisip.ub.ac.id). Sedangkan untuk proses ump an balik, mahasiswa bisa melalui E-

complain di web FISIP UB, atau melalui kotak saran yang ada di beberapa tempat di sekitar 

kampus. 

Lebih lanjut, untuk menjamin kepuasan pengguna jasa dan stakeholders sekunder 

yaitu orang tua dan pengguna lulusan, maka disediakan fasilitas insfrastruktur yang 

memadai sehingga mampu mengoptimalkan proses layanan belajar mengajar di FISIP UB. 

Pada piranti soft services, FISIP UB menekankan pada proses layanan prima pada layanan 

jasa yang diberikan, yaitu dengan jalan memberikan ruang komunikasi dua arah sehingga 

memungkinkan interaksi seimbang antara orang tua dan management FISIP UB. 

Komunikasi tersebut dilakukan dengan cara mengundang orang tua mahasiswa sejak awal 

semester untuk mengkomunikasikan sistem pembelajaran di FISIP UB, serta pemberian 

account dan pasword untuk mengakses SIAM (Sistem Informasi Akademik Mahasiswa) 

khusus untuk orang tua, sehingga orang tua juga bisa memantau proses dan hasil belajar 

mengajar dari mahasiswa. 

 

7.3. Desain dan Pengembangan Kurikulum (Bu Ifa) 

7.3.1. Perencanaan kurikulum  

Desain dan Pengembangan Kurikulum FISIP selalu menyelaraskan pada 

perkembangan ilmu pengetahuan terkait kajian sosial politik serta kebutuhan stakeholder 

yang menyerap lulusan FISIP. Design dan pengembangan kurikulum dilaksanakan setiap 

empat tahun sekali dengan memperhatikan kepentingan mahasiswa baik pada saat proses 

belajar mengajar maupun pada saat lulus, dan bekerja. Jurusan diharapkan bisa 

menselaraskan desain dan pengembangan kurikulum di prodi S-1, S-2 ataupun S-3, serta 

pengembangan kompetensi dan outcomes sesuai dengan harapan pengguna lulusan 

masing-masing Jurusan/program studi.  

Proses pengembangan kurikulum juga harus disesuaikan dengan keefektifan dari 

suatu metode dan proses belajar mengajar, keahlian dan kompetensi yang akan dicapai 

dalam suatu kurikulum. Prosedur perancangan, verifikasi, dan validasi yang berlaku harus 

memastikan bahwa materi pembelajaran sesuai dengan persyaratan kurikulum yang telah 

dirancang. Analisis kebutuhan harus mencakup keefektifan sistem pendidikan dan kinerja 

organisasi dalam mencapai kompetensi lulusan dan learning outcomes. 

  

http://www.fisip.ub.ac.id/
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7.3.2. Masukan desain dan Pengembangan  

FISIP UB harus mengidentifikasi masukan dari Jurusan dan Program Studi untuk 

desain kurikulum dan melakukan rekaman masukan tersebut. Selain itu juga mengidetifikasi 

dan medokumentasikan masukan untuk rancangan kurikulum dari dosen, mahasiswa, 

alumni dan pengguna lulusan melalui forum-forum antara lain: lokakarya, seminar, reuni 

alumni, serta tracer study.  

 

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  

Kegiatan Peninjauan kurikulum dilakukan secara berkala dimana dalam setiap 

evaluasi, pengembangan kurikulum yang telah didesain harus diidentifikasikan terkait 

dengan kesesuaian dengan persyaratan atau standart yang diacu, seperti: profil dan 

kompetensi lulusan.   

 

7.3.5. Verifikasi Desain dan Pengembangan  

Verifikasi desain harus dilakukan dalam satu atau beberapa tahap sesuai dengan 

rencana desain dan pengembangan. 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 merupakan metode 

validasi yang diterima. Rekaman keluaran dan tindakan validasi harus dipelihara. 

Pemantauan terhadap validasi dilakukan Fakultas melalui dukungan terhadap pelaksanaan 

validasi skala berkala di tingkat Jurusan/Program Studi. 

 

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 atau disosialisakan kepada semua pihak terkait. Setiap proses revisi 
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sebaiknya dilakukan secara efektif pada keseluruhan kurikulum, dan rekaman harus 

disimpan dan dipelihara. 

 

 

 

7.4. Pengadaan Barang dan Infrastruktur  

Pengadaan barang dan infrastruktur pada FISIP UB dilakukan oleh pihak Fakultas 

dan Universitas. 

 

7.4.1. Proses Pembelian 

Sebelum melakukan pembelian, perlu dilakukan identifikasi kebutuhan dan dihitung 

secara tepat dan akurat. Proses pembelian juga mencakup investasi peningkatan SDM. 

Dalam proses pembelian, analisa terhadap kinerja pemasok dan lembaga sejenis dilakukan 

secara masak dengan memperhitungkan rekam jejak mitra pemasok. 

  

7.4.2. Informasi Pembelian 

Informasi pembelian adalah info tentang kebutuhan barang dan layanan peningkatan 

SDM dengan mendasarkan pada keperluan yang disesuaikan dalam rangka menunjang 

efektifitas kinerja organisasi. Informasi pembelian akan menjadi data yang sangat 

bermanfaat bagi pemasok dalam menyediakan kebutuhan yang diinginkan FISIP UB 
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7.4.3. Verifikasi Pembelian 

KTU bekerjasama dengan PD II secara koordinatif melakukan verifikasi pembelian 

dalam rangka menjamin mutu dan standar produk yang dibeli. 

 

7.5. Ketentuan Layanan Pendidikan  

7.5.1. Pengendalian ketentuan  

Fakultas, Jurusan, Program Studi sebagai penyelenggara pendidikan harus 

mengidentifikasi keseluruhan topik dan tema subyek yang diajarkan, dan metode 

prosedur/instruksi yang diterima. Fakultas, Jurusan, Program Studi sebagai penyelenggara 

pendidikan juga menetapkan berbagai ukuran yang diterima untuk menentukan pemenuhan 

sasaran pengajaran. Fakultas, Jurusan, Program Studi harus memastikan pengendalian 

proses.  

 

7.5.2. Validasi proses  

Setiap proses layanan pendidikan senantiasa direncanakan, dikontrol dan dievaluasi 

tingkat keberhasilannya. Validasi dilakukan dengan evaluasi penilaian proses belajar 

mengajar melalui proses penilaian mata kuliah, melakukan evaluasi mahasiswa kepada 

dosen dalam proses belajar mengajar, evaluasi kehadiran dosen dalam proses belajar 

mengajar, evaluasi kehadiran mahasiswa dalam proses belajar mengajar (untuk lebih detil 

bisa dilihat buku pedoman pendidikan).  

 

7.5.3. Identifikasi dan Penelusuran  

Fakultas, Jurusan, Program Studi mengendalikan dan merekam identifikasi layanan 

pendidikan. Identifikasi dan Penelusuran informasi yang relevan sebaiknya mencakup, bila 

diperlukan: Kode satuan kurikulum, mata kuliah dan isi; Rekaman identitas mahasiswa; 

Jadwal kuliah; Textbook/modul/diktat/catatan kuliah; Peralatan praktikum; Laporan PKN dan 

Skripsi.  

 

7.5.4. Properti Pengguna Jasa 

Dalam organisasi pendidikan, properti milik mahasiswa adalah properti yang 

diberikan pada saat pendaftaran masuk atau pendaftaran ulang dan selama pemberian 

layanan pendidikan. Properti milik mahasiswa mencakup antara lain buku teks, buku kerja, 

studi kasus, ketentuan pendidikan khusus, komputer, perangkat lunak, pasokan seni, atau 

fasilitas yang dipasok oleh perusahaan pengadaan. Apabila ada properti mahasiswa yang 

hilang, harus dilaporkan kepada mahasiswa dan rekaman dipelihara.  
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7.5.5. Preservasi  

Fakultas, Jurusan, Program Studi penyelenggara pendidikan harus 

mempertimbangkan dokumen akademik yang disimpan seperti silabus, kurikulum, dan 

materi yang dicetak atau elektronik (buku, modul/diktat kuliah, kaset video, program 

komputer), untuk maksud pengajaran atau penelitian dan pekerjaan pengembangan.  

 

7.6. Pengendalian Instrumen pemantauan dan pengukuran. 

Fakultas, Jurusan, Program Studi 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. Fakultas, Jurusan, dan Program Studi penyelenggara pendidikan harus menetapkan 

alat untuk memastikan bahwa ujian berjalan aman dan hasilnya valid. Apabila alat dan 

perangkat lunak ujian atau asesmen ditemukan tidak valid, Fakultas, Jurusan, Program 

Studi penyelenggara pendidikan sebaiknya merekam tindakan perbaikan ketidakvalidan.  
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8. PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN, ANALISIS SERTA PENINGKATAN MUTU   

8.1. Panduan umum  

Hasil dari upaya pemantauan dan pengukuran akan dipergunakan sebagai 

pertimbangan dalam meningkatkan dan melakukan perbaikan kinerja didalam lingkup 

manajemen mutu yang mendukung terselenggaranya proses pendidikan yang ideal 

 

8.2. Pemantauan dan pengukuran  

8.2.1. Kepuasan Pengguna Jasa  

Secara berkala diadakan rapat untuk memantau tahapan pencapaian Visi dan Misi 

FISIP UB. Hasil rapat menjadi masukan dari peningkatan kinerja FISIP dalam rangka 

mencapai Visi dan Misi mengacu pada Rencana Strategi (Dokumen 01100 02000) dan 

Program Kerja (Dokumen 01100 03000) 

Pemantauan kepuasan pengguna jasa diukur dengan pelaksanaan Manual Prosedur 

Audit Internal dan Manual Prosedur Kepuasan pengguna jasa. Proses pemantauan ini akan 

difasilitasi oleh pihak Fakultas melalui tim GJM. Kepuasan mahasiswa diukur melalui 

kuisioner evaluasi proses belajar mengajar yang disebarkan setiap akhir semester oleh 

bagian akademik dan diolah oleh staf jurusan/prodi. Mengacu pada MP Tindakan Korektif 

dan Preventif (Dokumen 01100 05002) 

Pemantauan kepuasan pengguna jasa juga dilaksanakan kepada lulusan dengan 

melaksanakan tracer study kepada mahasiswa lulusan FISIP UB. Mekanisme dan 

pemantauan kepuasan pengguna jasa yang berasal dari alumni dicantumkan dalam MP 

Tracer Study (dokumen 01100 07005) 

 

8.2.2. Audit Internal  

Fakultas, Jurusan, dan Program Studi di lingkup FISIP UB melaksanakan 

pemantauan dan pengukuran kinerja Sistem Manajemen Mutu dengan melaksanakan Audit 

Internal yang dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Pusat Jaminan Mutu (PJM) 

Universitas Brawijaya.  Hasil dari audit internal, didokumentasikan dan selanjutnya dijadikan 

acuan perbaikan dan penentuan kebutuhan yang mendukung terciptanya sistem 

manajemen mutu yang baik. Prosedur pelaksanaan Audit Internal dirumuskan dalam MP 

Audit Internal GJM (dokumen 01100 05003). 

 

8.2.3. Pemantauan dan dan pengukuran proses  

Fakultas, Jurusan, dan Program Studi mengukur dan memantau kinerja dan 

keefektifan proses yang digunakan untuk mengelola dan menyampaikan layanan. 

Pengukuran proses layanan inti dan penunjang dilakukan pada tahap yang sesuai selama 
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realisasi proses, dan mendokumentasikan metode yang digunakan untuk mengukur kinerja 

dan keefektifan proses.  

 

8.2.4. Pemantauan dan pengukuran layanan pendidikan  

Fakultas, Jurusan, dan Program Studi yang memberikan layanan pendidikan harus 

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, alat evaluasi seperti asesmen, kuis, ujian sebaiknya digunakan 

untuk mengukur kemajuan pemenuhan persyaratan kurikulum. Penilaian kinerja Fakultas, 

Jurusan, dan Program Studi yang memberikan layanan pendidikan sebaiknya juga dilakukan 

sebagai bagian dari layanan pendidikan. Hasil proses evaluasi ini sebaiknya direkam dan 

digunakan untuk menunjukkan tingkat proses pengajaran mencapai sasaran yang 

direncanakan. Lihat 8.3.  

 

8.3. Analisis Data  

a. Data dan informasi yang didapatkan, dikumpulkan untuk dijadikan acuan dalam 

proses penentuan kebijakan. Data akan diarahkan untuk menciptakan perbaikan 

yang berkesinambungan ditindaklanjuti dengan serangkaian tindakan yang berujung 

pada proses perbaikan dan pencegahan. Mekanisme penyampaian data dilakukan di 

dalam rapat koordinasi Fakultas. 

b. Data sebaiknya digunakan untuk mendukung perbaikan berkesinambungan 

(Continues improvement) melalui tindakan perbaikan, dan juga tindakan korektif dan 

pencegahan.  

c. Metode statistik sebaiknya diterapkan untuk menganalisis setiap aspek sistem 

manajemen mutu. Analisis statistik untuk berbagai ukuran seperti indikator kinerja, 

angka drop out, rekaman capaian, kepuasan pelanggan, dan analisis kecenderungan 

dapat membantu dalam menjamin efektifitas pengendalian proses yang merupakan 

bagian dari sistem manajemen mutu.  

d. Pengukuran dan evaluasi sebaiknya menerus dan dinyatakan dalam manual 

prosedur atau instruksi kerja. Lembaga atau unit kerja harus menganalisa data dari 

berbagai sumber untuk membandingkan sumber untuk membandingkan kinerja 

sistem manajemen mutu dan proses pendidikan untuk mengidentifikasi bidang 

perbaikan.   
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8.4. Perbaikan    

  

8.4.1. Perbaikan Berkesinambungan 

Manajemen mutu dan proses pendidikan akan selalu dilakukan perbaikan secara 

berkesinambungan dalam rangka peningkatan kualitas. Proses tindakan perbaikan dimulai 

dengan identifikasi masalah, analisa masalah, pencarian potensi penyelesai masalah, dan 

proses penjaringan masukan perbaikan.  

  

8.4.2. Tindakan perbaikan dan pencegahan 

Ditetapkan Manual Prosedur tindakan korektif dan preventif (dokumen 01100 05002) 

sebagai prosedur melakukan limitasi ketidaksesuaian dan koreksi terhadap produk yang 

dihasilkan. Tindakan korektif sebaiknya diambil untuk mengeliminasi ketidaksesuaian yang 

terjadi selama kinerja sistem manajemen mutu dan proses pemberian layanan pelanggan. 

Setiap tindakan yang dilakukan akan direkam dan didokumentasikan. 

 

8.4.3. Tindakan pencegahan 

Ditetapkan Manual Prosedur tindakan korektif dan preventif (dokumen 01100 05002) 

sebagai prosedur melakukan limitasi ketidaksesuaian dan koreksi terhadap produk yang 

dihasilkan. Setiap tindakan yang dilakukan akan direkam dan didokumentasikan, serta 

dikomunikasikan ke bidang organisasi yang sesuai. Hasil dari perbaikan atas tindakan 

pencegahan sebaiknya dikomunikasikan ke seluruh organisasi. 
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8.5. Daftar Nomor Dokumen (01100 02000 01) 
 

No Dokumen Tingkat Kode 

1.  Manual Mutu FISIP FAKULTAS 01100 01000 

2.  Renstra FAKULTAS 01100 02000 

3.  Penyusunan Renstra FAKULTAS 01100 02001 

4.  Proker Fakultas FAKULTAS 01100 03000 

5.  Pedoman Pendidikan  FAKULTAS 01100 04000 

6.  MP Pengendalian Dokumen dan Rekaman GJM FAKULTAS 01100 05000 

7.  MP Penanganan Jasa yang Tidak Sesuai GJM FAKULTAS 01100 05001 

8.  MP Tindakan Korektif dan Preventif GJM FAKULTAS 01100 05002 

9.  MP Audit Internal GJM FAKULTAS 01100 05003 

10.  MP Pengendalian Rekaman GJM FAKULTAS 01100 05004 

11.  MP AKADEMIK (Prosedur Registrasi Mahasiswa Baru) FAKULTAS 01100 06000 

12.  MP AKADEMIK (Prosedur registrasi mahasiswa Lama) FAKULTAS 01100 06001 

13.  MP AKADEMIK (Penyusunan Jadwal Kuliah) FAKULTAS 01100 06002 

14.  MP AKADEMIK (KRS Online) FAKULTAS 01100 06003 

15.  MP AKADEMIK (Penyusunan KPRS) FAKULTAS 01100 06004 

16.  MP AKADEMIK (KPM) FAKULTAS 01100 06005 

17.  MP AKADEMIK (Perkuliahan Reguler) FAKULTAS 01100 06006 

18.  MP AKADEMIK (Perkuliahan Praktikum) FAKULTAS 01100 06007 

19.  MP AKADEMIK (Praktek Kerja Nyata) FAKULTAS 01100 06008 

20.  MP AKADEMIK (Evaluasi Kinerja Dosen Dalam PBM) FAKULTAS 01100 06009 

21.  MP AKADEMIK (surat magang kerja) FAKULTAS 01100 06010 

22.  
MP AKADEMIK (Perencanaan Pengembangan 
Kurikulum) 

FAKULTAS 01100 06011 

23.  MP AKADEMIK (Kepuasan pelanggan) 
FAKULTAS 

01100 06012 

24.  MP AKADEMIK (UTS) 
FAKULTAS 

01100 06013 

25.  MP AKADEMIK (UAS) 
FAKULTAS 

01100 06014 

26.  MP AKADEMIK (mata kuliah lintas jurusan/prodi) 
FAKULTAS 

01100 06015 
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27.  
MP AKADEMIK (perpindahan mahasiswa antar 
jurusan/prodi) 

FAKULTAS 
01100 06016 

28.  MP AKADEMIK (pencatatan kehadiran kuliah) 
FAKULTAS 

01100 06017 

29.  MP AKADEMIK (ujian susulan) 
FAKULTAS 

01100 06018 

30.  MP AKADEMIK (legalisir ijasah) 
FAKULTAS 

01100 06019 

31.  MP AKADEMIK (pelaksanaan semester pendek) 
FAKULTAS 

01100 06020 

32.  MP AKADEMIK (pengubahan jadwal kuliah bagi dosen) 
FAKULTAS 

01100 06021 

33.  MP AKADEMIK (surat penelitian tugas akhir) 
FAKULTAS 

01100 06022 

34.  MP AKADEMIK (cuti akademik) 
FAKULTAS 

01100 06023 

35.  MP AKADEMIK (aktif kembali) 
FAKULTAS 

01100 06024 

36.  MP AKADEMIK (pengunduran diri mahasiswa) 
FAKULTAS 

01100 06025 

37.  MP AKADEMIK (penggunaan lab bahasa inggris) 
FAKULTAS 

01100 06026 

38.  MP AKADEMIK (penggunaan lab komputer) 
FAKULTAS 

01100 06027 

39.  MP AKADEMIK (perpustakaan) peminjaman buku 
FAKULTAS 

01100 06028 

40.  MP AKADEMIK (perpustakaan) pengembalian 
FAKULTAS 

01100 06029 

41.  MP AKADEMIK (perpustakaan) penyerahan karya ilmiah 
FAKULTAS 

01100 06030 

42.  MP AKADEMIK (Perpustakaan) pengadaan buku 
FAKULTAS 

01100 06031 

43.  MP AKADEMIK (SKRIPSI) FAKULTAS 01100 06032 

44.  
MP AKADEMIK (PEMBUATAN TRANSKRIP 
SEMENTARA PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI 

FAKULTAS 01100 06033 

45.  
MP AKADEMIK (PEMBUATAN TRANSKRIP 
SEMENTARA PENGAJUAN UJIAN PKN 

FAKULTAS 01100 06034 

46.  
MP AKADEMIK (PEMBUATAN TRANSKRIP 
SEMENTARA PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI 

FAKULTAS 01100 06035 

47.  MP KEMAHASISWAAN (Pengajuan Beasiswa Online) FAKULTAS 01100 07000 

48.  
MP KEMAHASISWAAN (Pemilihan Mahasiswa 
Berprestasi) 

FAKULTAS 01100 07001 

49.  MP KEMAHASISWAAN (Pelepasan Sarjana) FAKULTAS 01100 07002 

50.  
MP KEMAHASISWAAN (Pencairan Dana Pendukung 
Kegiatan Kemahasiswaan) 

FAKULTAS 01100 07003 

51.  
MP KEMAHASISWAAN (Pelaksanaan Program 
Kreatifitas Mahasiswa) 

FAKULTAS 01100 07004 

52.  MP KEMAHASISWAAN (Tracer Study) FAKULTAS 01100 07005 

53.  MP SURAT MENYURAT FAKULTAS 01100 07006 

54.  MP KEUANGAN (Pembuatan Daftar Gaji) FAKULTAS 01100 08000 

55.  MP KEUANGAN (Pengajuan Honorarium Mengajar) FAKULTAS 01100 08001 



MANUAL MUTU FISIP UB 2017   70 

56.  MP KEUANGAN (Pembayaran Gaji PNS) FAKULTAS 01100 08002 

57.  MP KEUANGAN (Pembayaran Kekurangan Gaji PNS) FAKULTAS 01100 08003 

58.  MP KEUANGAN (Penerimaan dan Penyetoran Pajak) FAKULTAS 01100 08004 

59.  MP KEUANGAN (Penerimaan Dana PNBP) FAKULTAS 01100 08005 

60.  MP KEUANGAN (Pengajuan Dana PNBP) FAKULTAS 01100 08006 

61.  MP KEUANGAN (Perencanaan Anggaran PNBP) FAKULTAS 01100 08007 

62.  
MP KEUANGAN (Pertanggungjawaban Penggunaan 
Dana PNBP) 

FAKULTAS 01100 08008 

63.  
MP KEUANGAN (Proses dan Pengiriman Kuitansi Dana 
PNBP) 

FAKULTAS 01100 08009 

64.  MP KEUANGAN (Pengajuan Uang Lembur) FAKULTAS 01100 08010 

65.  MP KEPEGAWAIAN (Askes) FAKULTAS 01100 09000 

66.  
MP KEPEGAWAIAN (Kenaikan Pangkat Tenaga Non 
Dosen) 

FAKULTAS 01100 09001 

67.  
MP KEPEGAWAIAN (PENGAJUAN SURAT IJIN CUTI 
TENAGA KERJA NON DOSEN) 

FAKULTAS 01100 09002 

68.  MP KEPEGAWAIAN (PEMBERKASAN CPNS BARU) FAKULTAS 01100 09003 

69.  MP KEPEGAWAIAN (PENGAJUAN UANG MAKAN) FAKULTAS 01100 09004 

70.  
MP KEPEGAWAIAN (PENGAJUAN KENAIKAN GAJI 
BERKALA) 

FAKULTAS 01100 09005 

71.  
MP KEPEGAWAIAN (PENGAJUAN PEMBUATAN 
KARTU ISTRI/KARTU SUAMI) 

FAKULTAS 01100 09006 

72.  
MP KEPEGAWAIAN (PENGAJUAN PEMBAYARAN 
TUNJANGAN KELUARGA) 

FAKULTAS 01100 09007 

73.  
MP KEPEGAWAIAN (PENGAJUAN KENAIKAN 
PANGKAT DAN FUNGSIONAL DOSEN) 

FAKULTAS 01100 09008 

74.  MP KEPEGAWAIAN (PELATIHAN DOSEN) FAKULTAS 01100 09009 

75.  MP KEPEGAWAIAN (REKRUTMEN ASISTEN DOSEN) FAKULTAS 01100 09010 

76.  
MP KEPEGAWAIAN (REKRUTMEN ASISTEN 
LABORATORIUM) 

FAKULTAS 01100 09011 

77.  
MP UMUM DAN PERLENGKAPAN (Penanganan Surat 
masuk) 

FAKULTAS 01100 10000 

78.  
MP UMUM DAN PERLENGKAPAN (Penanganan Surat 
Keluar) 

FAKULTAS 01100 10001 

79.  
MP UMUM DAN PERLENGKAPAN (Pengadaan Barang 
dan Jasa) 

FAKULTAS 01100 10002 

80.  
MP UMUM DAN PERLENGKAPAN (Pengajuan 
Pengadaan Barang dan Inventaris) 

FAKULTAS 01100 10003 

81.  
MP UMUM DAN PERLENGKAPAN (Permintaan Barang 
Alat Tulis Kantor) 

FAKULTAS 01100 10004 

82.  
MP UMUM DAN PERLENGKAPAN (Pendistribusian 
Barang Inventaris) 

FAKULTAS 01100 10005 

83.  
MP UMUM DAN PERLENGKAPAN (Peminjaman 
Barang Inventaris) 

FAKULTAS 01100 10006 

84.  
MP UMUM DAN PERLENGKAPAN (Pemberian 
Kodifikasi Barang) 

FAKULTAS 01100 10007 
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85.  
MP UMUM DAN PERLENGKAPAN (Pembuatan Daftar 
Inventaris Ruangan) 

FAKULTAS 01100 10008 

86.  
MP UMUM DAN PERLENGKAPAN (Penggunaan 
Ruangan untuk Kegiatan) 

FAKULTAS 01100 10009 

87.  
MP UMUM DAN PERLENGKAPAN (Pemakaian Mobil 
Dinas) 

FAKULTAS 01100 10010 

88.  
MP UMUM DAN PERLENGKAPAN (Peminjaman 
Peralatan Lab. Broadcast) 

FAKULTAS 01100 10011 

89.  
MP UMUM DAN PERLENGKAPAN (Service Kendaraan 
Dinas) 

FAKULTAS 01100 10012 

90.  
MP UMUM DAN PERLENGKAPAN (Perbaikan 
Komputer dan Alat elektronik) 

FAKULTAS 01100 10013 

91.  MP UMUM DAN PERLENGKAPAN (Petugas Kebun) FAKULTAS 01100 10014 

92.  
MP UMUM DAN PERLANGKAPAN (Perbaikan Aliran 
atau Instalasi Air dan Listrik) 

FAKULTAS 01100 10015 

93.  
MP UMUM DAN PERLENGKAPAN (Perbaikan Jaringan 
Internet/WiFi) 

FAKULTAS 01100 10016 

94.  
MP UMUM DAN PERLENGKAPAN (Ijin Pemasangan 
Spanduk/Pamflet) 

FAKULTAS 01100 10017 

95.  
MP UMUM DAN PERLENGKAPAN (Pelayanan Mesin 
Fotocopy) 

FAKULTAS 01100 10018 

96.  
MP UMUM DAN PERLENGKAPAN (Pemeliharaan Rutin 
Lift) 

FAKULTAS 01100 10019 

97.  MP UMUM DAN PERLENGKAPAN (Penjaga Gedung) FAKULTAS 01100 10020 

98.  MP UMUM DAN PERLENGKAPAN (Sopir) FAKULTAS 01100 10021 

99.  
MP UMUM DAN PERLENGKAPAN (Pelayanan Kegiatan 
Mahasiswa Diluar Jam Kantor) 

FAKULTAS 01100 10022 

100.  
MP UMUM DAN PERLENGKAPAN (Ijin Tidak Masuk 
Kerja) 

FAKULTAS 01100 10023 

101.  
MP UMUM DAN PERLENGKAPAN (Penerimaan Tamu 
Umum) 

FAKULTAS 01100 10024 

102.  
MP UMUM DAN PERLENGKAPAN (Perawatan Mesin 
Fotocopi) 

FAKULTAS 01100 10025 

103.  MP UNIT KERJA (Kegiatan Penelitian) FAKULTAS 01100 11000 

104.  
MP UNIT KERJA (Kegiatan Pengabdian kepada 
Masyarakat) 

FAKULTAS 01100 11001 

105.  MP UNIT KERJA (Pelaksanaan Pelatihan) FAKULTAS 01100 11002 

106.  MP UNIT KERJA (Rapat Pimpinan) FAKULTAS 01100 11003 

107.  
MP UNIT KERJA (Perencanaan Pengembangan dan 

Implementasi Kebijakan) 
FAKULTAS 01100 11004 

108.  MP UNIT KERJA (Penghimpunan dan Pengolahan Data) FAKULTAS 01100 11005 

109.  
MP UNIT KERJA (Penganganan Keluhan dan 

Ketidaksesuaian) 
FAKULTAS 01100 11006 

110.  MP PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN FAKULTAS 01100 11007 

111.  Dokumen Pendukung FAKULTAS 01100 13000 



MANUAL MUTU FISIP UB 2017   72 

Lampiran 2 : Cross References dokumen Manual Manual Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Brawijaya 
 
 

MANUAL MUTU 

1 Renstra FiSIP pada clause  MM 1.2.7 Renstra FISIP Th 2011-2015, 01100 
02000, hal 1-2 

2 Sasaran Mutu pada clause MM 1.2.8 Renstra FISIP Th 2011-2015, 01100 
02000, hal 35 

3 Clause 6.3 pada MM tentang 

Infrastruktur dan Lingkungan Kerja 

Standar mutu fakultas kode: 01100 01000 
pada standar 6: Pembiayaan, Sarana 
Prasarana 

4 Pada bagian realisasi produk clause 
7.1, 7.2, dan 7.3 

Dokumen Pedoman Pendidikan Fakultas 

Kode: 01100 04000 

5 Pada clause 8.2.2 tentang 
Pemantauan dan Pengukuran Kinerja 
Sistem Manajemen Mutu 

MP Audit Internal GJM (dokumen 01100 

05003). 

6 Pada clause 8.2.1 tentang 
Pemantauan dan pengukuran 
Kepuasan Pelanggan 

MP tindakan korektif dan preventif 

(dokumen 01100 05002) dan MP Tracer 

Studi (dokumen 01100 07005) 

7 Pada clause 8.4.2 tentang Tindakan 
perbaikan dan pencegahan 
 

MP tindakan korektif dan preventif 
(dokumen 01100 05002) 

 
 


