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TATA KELOLA DAN PENJAMINAN MUTU

1 Butir 31.a

Seluruh unit menjalankan capaian kinerja dan target mutunya dengan 

mengacu kepada standar SPMI dalam upaya mencapai Akreditasi 

institusi predikat Unggul pada tahun 2023.

Menjalankan

memastiakn seluruh peralatan dan 

fasilitas kampus bisa digunakan dan 

tidak ada kendala

berkurangnya laporan kerusakan 1 tahun upt-pp

laboran, 

SBUM 

dan 

pengada

an

2 Butir 31.c

Unit yang berkomitmen mengimplementasikan sistem manajemen 

mutu ISO 9001:2015 pada tahun 2020 sebanyak 80% dengan minimal 

kenaikan 3 % setiap tahunnya.

Min. 3% setiap tahun

3 Butir 31.f

Seluruh unit menjalankan tupoksinya untuk mencapai target mutu 

dalam upaya agar institusi memperoleh status BLU/PTNBH dan 

predikat ZI/WBK WBBM pada tahun 2022.

Menjalankan menyediakan data yang diperlukan data tersedia 1tahun upt-pp sbum

4 Butir 5
Jurusan/unit mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan setiap 

semester
Evaluasi Semester

RUANG KERJA DAN SARANA

5 Butir 3

UPT PP memastikan bangunan harus memenuhi persyaratan 

keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta 

dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai, dan 

instalasi limbah domestik serta limbah khusus, apabila diperlukan

Memastikan
melakukan pengecekan terhadap 

fasilitas K3 gedung dan sistem instalasi

penggantian apar tiap tahun, perawatan 

instalasi limbah domestik dan bekerja sama 

dengan pihak ke 3 untuk limbah khusu

1 tahun upt-pp SBUM dan 

pengadaa

n

Polibatam memiliki sarana dan prasarana yang:

a.    Relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, 

penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus
Memiliki

membuat ramp untuk difabel,  

ketersediaan toilet yang bisa digunakan 

dan lift tombol menggunakan huruf 

braile

semua terfasilitasi 1 tahun upt-pp SBUM dan 

pengadaa

n

b.   Mendukung tridharma melalui keberadaan teaching factory 

(factory for teaching) atau teaching industry (attachment ke industri)
Memiliki

melakukan perbaikan apabila ada 

laporan kerusakan
perbaikan 1 tahun upt-pp

SBUM 

dan 

pengada

an

Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu Target Waktu Pencapaian Indikator PIC
Unit 

Terkait

24 Agustus 2020 

Borang Penjaminan Mutu: 

Target Mutu (Deployment)

HAL.
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No. Butir Standar Standar Mutu Target Capaian Cara Mencapai

1.STANDAR PENDIDIKAN

1.1.STANDAR PENGELOLAAN INSTITUSI

1.6.STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

1.8.STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Butir 46


