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I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penyusunan
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar
Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu dapat tumbuh
dan berkembang. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan
penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan
tinggi yang bermutu. Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang
menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan
Ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib
dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undangundang RI No.12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah No.19
tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu
pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu
merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas : Sistem Penjaminan Mutu Internal
(SPMI),

dan

Sistem

Penjaminan

Mutu Eksternal

(SPME). SPMI direncanakan,

dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME
direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT
dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran
penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan
status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau progam studi.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan Good University
Governance (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi.
Upaya perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan
akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu,
untuk mewujudkan GUG di Universitas Galuh (UNIGAL), penerapan Sistem Penjaminan
Mutu merupakan suatu keharusan.
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNIGAL atau disebut sebagai sebagai Quality
Assurance-UNIGAL dilakukan dan didokumentasikan sesuai dengan pedoman Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti), sehingga UNIGAL diharapkan mampu
mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
1.2 Tujuan dan Sasaran Penyusunan
Buku kebijakan mutu UNIGAL disusun untuk memberikan arah dan landasan
pengembangan kebijakan mutu UNIGAL.

Sasaran penyusunan adalah terjadinya

peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan
UNIGAL.
II. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS GALUH
2. 1 Visi
Visi Universitas Galuh :
“Menjadi Universitas Unggul dan Berdaya Saing Global pada Tahun 2030.”
2.2 Misi
Untuk mewujudkan visinya, UNIGAL menyusun misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan mutu manajemen internal Perguruan Tinggi yang diharapkan akan
meningkatkan efisiensi internal dan pada gilirannya akan meningkatkan citra insititusi
dimata stakeholder;
2. Mengembangkan institusi yang ditujukan untuk meningkatkan mutu dan relevansi
Perguruan Tinggi agar dapat berkonstribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa serta
perluasan akses pada pendidikan tinggi bagi masyarakat;
3. Mendorong dan mengembangkan unggulan dan inovasi perguruan tinggi di bidang
penelitian dan / atau pelayanan masyarakat yang secara langsung dapat membantu
peningkatan daya saing daerah dan pembangunan nasional;

4. Mengembangkan program unggulan perguruan tinggi seperti peningkatan jumlah publikasi
ilmiah, pertukaran dosen/ mahasiswa, kerjasama serta perolehan status akreditasi yang
kesemuanya bertaraf internasional untuk meningkatkan daya saing global;
5. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing global.
6. Menjalin kerjasama akademik dan/atau non akademik dengan Perguruan Tinggi lain, atau
Institusi lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
2.3 Tujuan Universitas Galuh
Tujuan yang ingin dicapai oleh UNIGAL adalah:
1. Meningkatnya kualitas tata kelola dan penjaminan mutu untuk meningkatkan posisi sebagai
perguruan tinggi yang berstandar internasional yang didasari manajemen berbasis
perencanaan dan penjaminan mutu dengan sasaran mempertahankan dan meningkatkan
mutu, daya saing lulusan dan perluasan akses
2. Terwujudnya inprastruktur dengan menyediakan fasilitas dan peralatan utama,
pengembangan sarana dan prasarana serta laboratorium untuk meningkatkan pelayanan
terhadap stakeholders internal.
3. Terjaminnya sistem pengelolaan keuangan yang sehat dan terencana dengan transfaransi
dan akuntabel.
4. Terwujudnya kondisi sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing global.
5. Terwujudnya suasana akademik yang kondusif, sehingga mendorong semangat belajar dan
berkarya yang berkesinambungan bagi civitas akademika.
6. Meningkatnya mutu layanan pendidikan yang memuaskan stakeholders sesuai dengan
standar nasional.
7. Terbentuknya organisasi yang mantap dan sinergi.
8. Melahirkan cendikiawan yang berakhlakul karimah yang memiliki dan menguasai salah
satu bidang ilmu pengetahuan, teknologi atau seni tertentu dan mampu menerapkannya
dalam masyarakat global.
III. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UNIGAL
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNIGAL adalah kegiatan sistemik dan
sistematis di UNIGAL yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (internally
driven) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNIGAL.

Kebijakan SPMI Universitas Galuh mencakup semua aspek penyelenggaraan
pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek pendidikan dan pembelajaran, serta
aspek aspek lain yang mendukung kegiatan pendidikan dan pengajaran tersebut. Fokus
awal terhadap aspek ini dikarenakan merupakan titik pangkal dari penguatan
kemampuan akademik mahasiswa. Disamping itu kebijakan SPMI Unigal juga tetap
memperhatikan dan berupaya mengembangkan kebijakan untuk aspek penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat, serta aspek non akademik seperti kerja sama, aspek
kesejahteraan, dan aspek lainnya.
IV. KEBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS GALUH
Kebijakan SPMI Universitas Galuh diberlakukan pada semua unit kerja dilingkup
Universitas, untuk memberikan layanan baik aspek akademik maupun non akademik
mulai dari Rektorat, Fakultas, Program Pascasarjana, Biro, lembaga, UPT, serta unit-unit
pendukung.

V. ISTILAH DAN DEFINISI
a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan
tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan
Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk
meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
c. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan
sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom
untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara
berencana dan berkelanjutan.
d. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar
Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional
Pengabdian kepada Masyarakat.
e. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar
pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
f. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari
institusi tentang sesuatu hal.
g. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan
implementasi sistem penjaminan mutu di Universitas Galuh.

Pernyataan Kebijakan Mutu Universitas Galuh adalah mengembangkan Universitas
Galuh menjadi Universitas Unggul dan Berdaya Saing Global pada tahun 2030 di berbagai
ilmu, teknologi dan seni untuk kesejahteraan masyarakat.
h. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun
dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk
kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen
Kebijakan Mutu.
i. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan
dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari
individu ataupun unit kerja.

VI.

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS GALUH

6.1 Tujuan
Tujuan SPMI UNIVERSITAS GALUH adalah :
1.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dilingkungan
UNIGAL sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

2.

Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku
kepentingan (stakeholder) tentang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sesuai
dengan standar yang ditetapkan.

3.

Menguatkan sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten dalam
kemampuan akademik, serta memiliki sikap dan perilaku mulia.

4.

Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga universitas
dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

5.

Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan UNIGAL.

6.

Mengajak semua pihak di lingkungan internal dan eksternal UNIGAL untuk bekerjasama
mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar mutu dan secara berkelanjutan
berupaya untuk meningkatkan mutu.

7.

Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika UNIGAL.

8.

Mendapatkan pengakuan kualitas akademik UNIGAL baik di level nasional maupun
internasional.

6.2 Strategi
Strategi yang diupayakan untuk mencapai kekeberhasilan pelaksanaan SPMI UNIGAL
diantaranya :
a. Melakukan mobilisasi sumberdaya yang dimiliki
b. Meningkatkan kerjasama antar multistakeholder secara sinergi
c. Sosialisasi program sehingga seluruh stakeholder memahami dokumen kebijakan
yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap aras.
d. Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PPEPP.
6.3 Prinsip atau azas yang menjadi landasan PT dalam melaksanakan SPMI
UNIGAL
Prinsip yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI-PT yaitu :
1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal
2. Adaptif terhadap perubahan.
3. Pengembangan kompetensi personil.
4. Tanggungjawab sosial.
5. Partisipatif dan kolegial.
6. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.
6.4 Manajemen Pelaksanaan
Manajemen pelaksanaan SPMI di UNIGAL menganut sistem manajemen mutu dari siklus
Penetapan - Pelaksanaan - Evaluasi - Pengendalian –Peningkatan (PPEPP) yang akan
menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di
Perguruan Tinggi. Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah :
a. Quality First,
Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu
b. Stakeholders-in,
Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada
kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
c. The next process is our stakeholders,
Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan
tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanan tugasnya
tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan

d. Speak with data,
Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan
tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa
e. Upstream management,
Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan
tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.
6.5 Unit atau Pejabat Khusus
a. Penjaminan Mutu dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penjaminan Mutu
UNIGAL.
b. Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, serta Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat bertanggungjawab atas terbentuknya organisasi

mutu

dan

terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit.
c. Pelaksana Program yaitu Ketua prodi bertanggungjawab atas tersusunnya spesifikasi
program, pelaksanaan program dan tercapainya standar mutu serta pengawasan mutu.
d. Unit Audit Internal sebagai mitra Unit Penjaminan Mutu dalam melakukan audit
terhadap kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku baik internal dan eksternal.
e. Adapun struktur organisasi SPMI UNIGAL dapat dilihat pada lampiran.

VII. DOKUMEN SPMI UNIGAL
Dokumen SPMI Universitas adalah :
1. Kebijakan SPMI,
2. Manual SPMI,
3. Standar SPMI, dan
4. Formulir SPMI
Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun
dokumen-dokumen yang lebih operasional dibawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI
dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus
didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta UNIGAL, dan Renstra UNIGAL.
Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen :
1. Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan
manajemen UNIGAL dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan
pendidikan UNIGAL

2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, pengendalian
pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI
3. Standar SPMI berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam
penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam
implementasi SPMI.
4. Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkahlangkah

pelaksanaan

tugas

dan

pendokumentasian

pelaksanaan tugas/kegiatan

berdasarkan standar SPMI.

VIII. DAFTAR STANDAR SPMI UNIVERSITAS GALUH
Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan
digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari
individu ataupun unit kerja. Standar SPMI Universias Galuh terdiri dari 28 standar yaitu :
1.

Standar Kompetensi Lulusan

2.

Standar Isi Pembelajaran

3.

Standar Proses Pembelajaran

4.

Standar Penilaian Pembelajaran

5.

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

6.

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

7.

Standar Pengelolaan Pembelajaran

8.

Standar Pembiayaan Pembelajaran

9.

Standar Hasil Penelitian

10. Standar Isi Penelitian
11. Standar Proses Penelitian
12. Standar Penilaian Penelitian
13. Standar Peneliti
14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
15. Standar Pengelolaan Penelitian
16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
21. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
25. Standar Identitas
26. Standar Mahasiswa
27. Standar Sistem Informasi
28. Standar Kerjasama
IX. MANUAL SPMI UNIGAL
Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumendokumen

yang

lebih

operasional

dibawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan

implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
Manual ini berlaku untuk semua standar pada saat standar dirancang, dirumuskan dan
ditetapkan. Luas lingkup implementasi adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan,
Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan standar mutu
perguruan tinggi. Sehingga dalam perumusannya dibuat dalam beberapa tahapan, yakni
:
Manual SPMI UNIGAL terdiri atas :
1. Manual Penetapan Standar SPMI UNIGAL
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI UNIGAL
3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI UNIGAL
4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI UNIGAL
5. Manual Peningkatan Standar SPMI UNIGAL
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Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja di Universitas Galuh

No
1
1

Nama
Generik Unit
2
Pimpinan
Institusi

Nama Unit
Di
Universitas Galuh
3
Rektor,
Wakil Rektor I, II,
dan III

Tugas Pokok dan Fungsi
4
a. Rektor
bertugas
memimpin
penyelenggaraan pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat serta
membina pendidik, tenaga kependidikan,
mahasiswa, dan hubungannya dengan
lingkungan.
b. Wakil Rektor I bertugas membantu
Rektor dalam memimpin pelaksanaan
pendidikan dan pengajaran, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat
c. Wakil Rektor II bertugas membantu
Rektor dalam memimpin pelaksanaan
kegiatan di bidang administrasi umum,
perencanaan, dan keuangan serta
hubungan masyarakat.
d. Wakil Rektor III bertugas membantu
Rektor dalam memimpin pelaksanaan
kegiatan di bidang pembinaan mahasiswa
dan alumni, pelayanan kesejahteraan
mahasiswa, kerjasama dengan instansi
pemberi beasiswa.

2

Senat Perguruan
Tinggi/Senat
Akademik

Senat Universitas

Tugas dan wewenang Senat adalah :
a. Merumuskan kebijakan akademik dan
pengembangan Universitas;
b. Merumuskan kebijakan
penilaian
prestasi akademik dan kecakapan serta
kepribadian sivitas akademika;
c. Merumuskan norma dan tolak ukur
penyelenggara pendidikan tinggi;
d. Memberikan
pertimbangan
dan
persetujuan atas Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja atau Rencana
Kerja Anggaran Tahunan yang
diajukan;
e. Menilai pertanggungjawaban Rektor
atas pelaksanaan kebijakan yang telah
ditetapkan;
f. Merumuskan peraturan pelaksanaan
kebebasan
akademik,
kebebasan
mimbar akademik, dan otonomi
keilmuan di Universitas;
g. Memberikan pertimbangan kepada
penyelenggara Universitas berkenaan
dengan calon-calon yang diusulkan
untuk diangkat menjadi Rektor;

h. Memberikan pertimbangan kepada
Rektor berkenaan dengan calon-calon
yang diususlkan untuk diangkat
menjadi Wakil Rektor, Direktur
Pascasarjana,
Wakil
Direktur
Pascasarjana, Ketua Program Studi
Pascasarjana,
Ketua
Lembaga,
Sekretaris Eksekutif dan Kepala Pusat;
i. Memberikan
pertimbangan
bagi
pengusulan jabatan akademik lektor
kepala dan guru besar;
j. Menegakkan
norma-norma
yang
berlaku bagi sivitas akademika;
k. Mengukuhkan pemberian gelar dan
gelar tanda kehormatan kepada yang
memenuhi syarat;
l. Memberikan pertimbangan kepada
Rektor berkenaan dengan pembukaan
Program Studi atau Fakultas baru
dan/atau menutup/penghentian suatu
Program atau Fakultas tertentu untuk
disampaikan kepada Yayasan;
3

Pelaksana
Penjaminan
Mutu

Satuan Penjaminan
Mutu

Satuan Penjaminan Mutu mempunyai tugas
melaksanakan pengembangan standar mutu
dan audit di bidang pendidikan, penelitian, dan
pengabdian
kepada
masyarakat
dan
berfungsi
dalam
kemahasiswaan.Dan
menyelenggarakan:
a. Pelaksanaan
penyusunan
program
penjaminan mutu di bidang pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat serta kemahasiswaan di
lingkungan UNIGAL;
b. Pelaksanaan penyusunan standar mutu
pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat serta kemahasiswaan;
c. Pelaksanaan audit mutu pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat serta kemahasiswaan;
d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan
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Satuan
Pengawasan

Satuan Audit Internal

Satuan Audit Internal mempunyai tugas
melakukan audit pengelolaan keuangan, asset,
dan kepegawaian di lingkungan UNIGAL.
Badan Audit Internal menyelenggarakan
fungsi:
a. Pelaksanaan penyusunan program audit
internal;
b. Pelaksanaan penyusunan kebijakan audit
internal;
c. Pelaksanaan penyusunan pedoman audit;
d. Pelaksanaan audit ke unit kerja di
lingkungan UNIGAL;
e. Pelaksanaan penyusunan laporan audit.
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Pimpinan
Fakultas

Pelaksana
Kegiatan
Akademik

Pelaksana
Administrasi,
Pelayanan dan
Pendukung

Dekan,
Wakil Dekan I, II,
dan III.

BAAK

BAKU

a. Dekan
bertugas
memimpin
penyelenggaraan kegiatan akademik,
membina dosen, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa,
serta
menyelenggarakan
adminsitrasi fakultas.
b. Wakil Dekan I bertugas membantu Dekan
dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan
kerja sama di lingkungan fakultasnya.
c. Wakil Dekan II bertugas membantu Dekan
dalam pelaksanaan kegiatan di bidang
administrasi kepegawaian, keuangan,
umum dan pengembangan lembaga di
lingkungan fakultasnya.
d. Wakil Dekan II bertugas membantu Dekan
dalam pelaksanaan kegiatan di bidang
kemahasiswaan, alumni dan hubungan
masyarakat di lingkungan fakultasnya.
Biro
Administrasi
Akademik,
dan
Kemahasiswaan
mempunyai
tugas
melaksanakan memberikan pelayanan teknis
dan administratif dibidang pendidikan dan
pengajaran serta administrasi kemahasiswaan
dan mempunyai fungsi :
1. Pelaksanaan administrasi pendidikan dan
kerja sama;
2. Pelaksanaan administrasi dan layanan
kemahasiswaan; dan
3. Pelaksanaan registrasi dan statistik.
Biro Administrasi Umum, Kepegawaian dan
Keuangan mempunyai tugas memberikan
pelayanan teknis dan administrasi bidang
Administrasi Umum, Kepegawaian dan
Keuangan dan mempunyai fungsi :
1. Pelaksanaan
urusan
ketatausahaan
kerumahtanggaan, danperlengkapan;
2. Pelaksanaan perencanaan danpengelolaan
aset;
3. Pelaksanaan
ketertiban,
keamanan,
kebersihan, dan keindahan kampus;
4. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan
prasarana;
5. Pelaksanaan
urusan
hukum
dan
ketatalaksanaan;
6. Pelaksanaan urusan kepegawaian
7. Penyusunan rencana, program, dan
anggaran;
8. Pengelolaan sistem informasi;
9. Penerimaan,penyimpanan, pengeluaran,
dan pertanggungjawaban anggaran;
10. Pelaksanaanurusanakuntansi UNIGAL
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
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Pelaksana
Program
Penelitian dan
Pengabdian

Unit Pelaksana
Teknis

LPPM

UPT Perpustakaan

Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan,
mengkoordinasikan, memantau, dan menilai
pelaksanaan kegiatan
penelitian
dan
pengabdian kepada masyarakat serta ikut
mengusahakan
dan
mengendalikan
administrasi sumber daya yang diperlukan
Dan mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan
terapan;
b. Pelaksanaan penelitian ilmupengetahuan,
teknologi, dan/atauseni tertentu untuk
menunjangpembangunan;
c. Pelaksanaan penelitian untukpendidikan
dan pengembanganinstitusi;
d. Pelaksanaan penelitian ilmu pengetahuan,
teknologi,
dan/atau
seni
serta
pengembangan konsepsi pembangunan
nasional, wilayah,dan/atau daerah melalui
kerjasamaantar perguruan tinggi dan/atau
badan lainnya baik di dalam negeri
maupun dengan luar negeri
e. Pelaksanaan
pengabdian
kepada
masyarakat;
f. Pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat
g. Pelaksanaan
pengamalan
ilmu
pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
h. Peningkatan relevansi program UNIGAL
sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
pelaksanaan urusan tata usaha Lembaga.
UPT Perpustakaan UNIGAL mempunyai
tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
a. Menyediakan dan mengolah bahan
pustaka;
b. Memberikan layanan dan pendayagunaan
bahan pustaka;
c. Memelihara bahan pustaka;
d. Melaksanakan layanan referensi;
e. Menyelenggarakan urusan tata usaha
perpustakaan;

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS GALUH

UNIVERSITAS GALUH
STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENJAMINAN MUTU
REKTOR UNIGAL

KEPALA SPM

SEKERTARIS

STAF ADMINISTRASI

SPM
PASCA SARJANA

SPM
FAKULTAS

Legenda:
Garis koordinasi
Garis komando
Garis tugas asesment

SPM
PROGRAM STUDI

