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1. SEJARAH POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE 
 
Sejarah berdirinya Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) tidak dapat 

dipisahkan dari peran Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) sebagai induk dan cikal 
bakal lahirnya PNL. Gedung dan fasilitas PNL awalnya dibangun pada tahun 
1985 dengan bantuan dana dari Bank Dunia melalui proyek LOAN XII. 
Penyelenggaraan pendidikan dimulai pada tanggal 5 Oktober 1987. Berdasarkan 
Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 100/0/1997, tanggal 
9 Mei 1997 Politeknik Unsyiah menjadi mandiri dan berubah nama menjadi 
Politeknik Negeri Lhokseumawe. 

 
PNL berdiri pada area seluas 148.221,5 m2 yang terletak di jalan Banda 

Aceh Medan kilometer 280 Buketrata, 7 km sebelah timur kota Lhokseumawe 
propinsi Nanggro Aceh Darussalam. Saat awal penyelenggaraan pendidikannya, 
PNL memiliki tiga jurusan yaitu jurusan Teknik Sipil, Teknik Mesin dan Teknik 
Kimia. Seiring dengan tuntutan dan perubahan paradigma pendidikan tinggi 
disertai kebutuhan pasar kerja, PNL hingga saat ini memiliki 5 jurusan yang 
terdiri dari 10 program studi D3 dan 3 program studi D4.  Hingga tahun akademik 
2006/2007, PNL telah menghasilkan lulusan sebanyak 5.362 orang. Lulusan yang 
telah dihasilkan merupakan tenaga trampil yang kompeten dibidangnya. Mereka 
tersebar di seluruh wilayah Indonesia maupun luar negeri. 

 
Sejalan dengan perkembangan jurusan dan program studi baru yang 

diselenggarakan, PNL terus melakukan pembenahan yang berkesinambungan baik 
dari struktur organisasi, peraturan, sumber daya fisik dan manusia serta 
peningkatan dan pengembangan kerja sama yang saling menguntungkan dengan 
semua pihak yang terkait. Rencana pengembangan PNL sebagaimana yang 
tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis 
(RENSTRA) diarahkan pada terbentuknya Badan Layanan Umum (BLU) dan 
Standar Pelayanan Minimum (SPM). Pengembangan ini juga akan disinergikan 
dengan Rencana Pengembangan kota Lhokseumawe dan propinsi Nanggro Aceh 
Darussalam untuk menjamin keberlangsungan PNL sebagai lembaga pendidikan 
vokasi yang menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap bersaing dalam pasar 
kerja global. 

 

2. PROFIL POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE 
 

2.1. Struktur Organisasi 
 
Manajemen PNL dipimpin oleh seorang Direktur yang dibantu oleh 4 

orang Pembantu Direktur, yaitu Pembantu Direktur Bidang Akademik, Pembantu 
Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi, Pembantu Direktur Bidang 
Kemahasiswaan dan Pembantu Direktur Bidang Kerjasama dan Hubungan 
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Masyarakat. Manajemen tersebut didukung oleh 2 orang Kepala Bagian (Kabag) 
dan 4 orang Kepala Sub Bagian (Kasubbag). Struktur Kabag terdiri dari Kabag 
Administrasi Umum dan Keuangan serta Kabag Administrasi Akademik dan 
Kemahasiswaan. Sementara Kasubbag terdiri dari Kasubbag Akademik dan 
Kemahasiswaan, Kasubbag Perencanaan dan Sistem Informasi, Kasubbag 
Kepegawaian dan Kasubbag Tata Usaha. Lebih lanjut, PNL mempunyai 7 Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) yaitu UPT Perpustakaan, UPT Perawatan dan Perbaikan, 
UPT Komputer, UPT Bahasa, UPT Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, UPT 
Inkubasi Bisnis dan UPT Badan Kerjasama Industri. Disamping itu, terdapat pula 
5 unit pembantu lainnya, yaitu HaKI, P2AK, Monitoring dan Evaluasi, Satuan 
Penjaminan Mutu serta Badan Pengendali Dana Sosial. Struktur organisasi PNL 
tersebut diperlihatkan pada lampiran C.1.  

 
Penyelenggaraan pendidikan dikelola oleh program studi dibawah kendali 

Ketua Jurusan. Tabel 1.1 berikut memperlihatkan 5 jurusan yang mengendalikan 
13 program studi yang ada di PNL. 
 
Tabel 1.1. Jurusan dan Program Studi di PNL 

Jurusan Program Studi Jenjang Keterangan 
Teknik 
Mesin 

Teknik Mesin (PSTM) D-3 Akreditasi B 

Teknik 
Sipil 

Teknik Sipil (PSTS) D-3 Akreditasi B 
Rekayasa Bangunan Transportasi (PSRBT) D-4 Belum 

Akreditasi 
Teknik 
Kimia 

Teknik Kimia (PSTK) D-3 Akreditasi B 
Pengelolaan Migas (PSPM) D-3 Belum 

Akreditasi 
Teknik 
Elektro 

Teknik Listrik (PSTL) D-3 Akreditasi B 
Teknik Telekomunikasi (PSTT) D-3 Akreditasi B 
Teknik Elektronika (PSTE) D-3 Akreditasi B 
Teknik Informatika (PSTI) D-4 Belum 

Akreditasi 
Teknik Instrumentasi dan Otomasi Industri 
(PSTIOI) D-4 Belum 

Akreditasi 
Tata Niaga Akuntansi (PSA) D-3 Akreditasi B 

Administrasi Bisnis (PSAB) D-3 Akreditasi B 
Keuangan dan Perbankan (PSKB) D-3 Akreditasi C 

Sumber : UPT Perencanaan dan Sistem Informasi 2008 
 
2.2. Sumber Daya Fisik 

 
Saat ini gedung PNL terdiri atas 20 bangunan besar yang tersebar sesuai 

site plan diatas areal seluas 148.221,5 m2. Bangunan-bangunan tersebut 
difungsikan sebagai gedung kuliah, laboratorium dan bengkel, ruang studio, 
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gedung administrasi, perpustakaan, perumahan dosen, asrama mahasiswa, klinik, 
fasilitas olahraga, kantin dan masjid. Bangunan-bangunan untuk PBM meliputi 
gedung kuliah (5.321,25 m2), laboratorium/bengkel/studio (6.119,15 m2), 
perpustakaan (2.250 m2), ruang dosen (541,4 m2), ruang administrasi (462,6 m2) 
dan kantor pusat administrasi (1.570 m2).1 

 
2.3. Sumber Daya Manusia 

 
Pada tahun akademik 2007/2008, PNL memiliki mahasiswa sebanyak 

1523 orang yang tersebar pada 5 jurusan, dengan rincian 213 orang pada jurusan 
Teknik Mesin, 289 orang pada jurusan Teknik Sipil, 155 orang pada jurusan 
Teknik Kimia, 493 orang pada jurusan Teknik Elektro dan 373 orang pada jurusan 
Tata Niaga. PBM dilayani oleh 273 orang tenaga pengajar dengan kualifikasi 
pendidikan S1/D4 sebanyak  166 orang, S2 sebanyak 106 orang dan S3 sebanyak 
1 orang. Kegiatan di laboratorium/bengkel dan UPT didukung oleh 76 orang 
teknisi, sedangkan kegiatan administrasi didukung oleh 83 orang tenaga 
administrasi.2 

 
2.4. Rencana Pengembangan 

 
Rencana pengembangan PNL tertuang di dalam Rencana Induk 

Pengembangan (RIP) PNL 2006-2018. Penyusunan RIP merujuk pada visi, misi 
dan tujuan penyelenggaraan pendidikan di PNL. Disamping itu juga 
dipertimbangkan kekuatan, kelemahan internal dan nilai-nilai manajemen 
organisasi PNL, mengenali ancaman dan peluang eksternal serta kewajiban sosial 
PNL.  

 

3. VISI, MISI DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI 
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE 

 
Visi 

 
Visi PNL (Politeknik Negeri Lhokseumawe) adalah pada tahun 2018 

menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi mandiri yang memiliki keunggulan 
dalam menyelenggarakan program pendidikan vokasi, serta sebagai pusat 

penelitian dan penyebarluasan teknologi terapan untuk mendukung pembangunan 
nasional berlandaskan keTuhanan, berwawasan kerakyatan dan lingkungan. 

     
Misi 

• Menyelenggarakan pendidikan vokasi untuk menghasilkan sumber daya 
manusia (SDM) yang mampu mengantisipasi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK), berdasarkan Iman dan Taqwa 
(IMTAQ) 
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• Memberi kesempatan bagi masyarakat luas untuk memperoleh pendidikan 
vokasi yang menunjang kemampuan penelitian serta penguasaan dan 

penyebarluasan teknologi terapan. 
• Membangun dan mengembangkan diri dengan memegang teguh pada 

nilai-nilai religiusitas, etika akademik, dan terbuka terhadap dinamika 
perkembangan lingkungan internal dan eksternal. 

 
Tujuan 

1.  Menyiapkan peserta didik menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan 
Yang  Maha Esa. 

2. Mengembangkan pendidikan vokasi sejumlah program studi dengan 
berlandaskan pada kompetensi profesi setiap bidang yang dipilih, sehingga 
dapat menghasilkan lulusan yang siap berprofesi dalam bidang masing-masing 
dengan kompetensi yang tinggi menurut standar nasional dan internasional. 

3. Memberi kesempatan kepada masyarakat luas khususnya dari keluarga kurang 
mampu untuk menempuh pendidikan vokasi yang sesuai dengan disiplin 
keilmuan yang terdapat pada setiap Program Studi. 

4. Memberdayakan segenap potensi yang ada pada Jurusan dan Program Studi 
untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pengajaran, penelitian, dan 
pengabdian pada masyarakat secara profesional dan beretika 

5. Menyediakan wadah pengembangan disiplin ilmu pendidikan vokasi yang 
kondusif untuk staf pengajar dan mahasiswa sehingga dapat memberikan 
kontribusi terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

6. Menciptakan dan mengembangkan suasana kehidupan kampus yang etis dan 
demokratis sehingga menunjang terciptanya kebebasan akademik, kebebasan 
mimbar akademik, serta otonomi keilmuan yang kondusif untuk melahirkan 
pemikiran kreatif-konstruktif-inovatif yang bermanfaat bagi pengembangan 
ilmu, dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. 

7. Meningkatkan dan menjamin kualitas proses, produk, dan sarana 
pembelajaran serta layanan akademik yang memadai sehingga dapat 
diciptakan atmosfir akademik yang sehat menuju Badan Layanan Umum 
(BLU). 

 
 

4. BUDAYA MUTU POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE 

Politeknik Negeri Lhokseumawe mengembangkan budaya mutu, yang terdiri 
dari hal-hal dibawah ini : 

a. PROFESIONAL, yaitu setiap pegawai memahami tuntutan pekerjaan 
dan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan secara dinamis. 

b. TANGGUNGJAWAB, yaitu setiap pegawai menjalankan pekerjaan 
secara konsekuen dengan sepenuh hati. 

c. SADAR MUTU, yaitu setiap pegawai sejak awal mencegah terjadinya 
ketidaksesuaian. 
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d. SADAR WAKTU, yaitu setiap pegawai melaksanakan setiap tindakan 
sesuai dengan komitmen waktu yang telah direncanakan. 

e. SADAR BIAYA, yaitu setiap pegawai efisien dalam setiap tindakan. 

f. INISIATIF, yaitu setiap pegawai melakukan tindakan pencegahan, 
pengendalian dan perbaikan secara terus menerus tanpa menunggu 
perintah. 

 

 

5. RUANG LINGKUP PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU 
Pedoman Mutu Akademik ini digunakan sebagai panduan pada semua lini dan 
fungsi di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe. 
 
 
 

6. PROSES INTI POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE 

Proses inti Politeknik Negeri Lhokseumawe, adalah sebagai berikut dibawah 
ini: 

  
UPSTREAM MIDSTREAM DOWNSTREAM 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Layanan administrasi umum, keuangan, akademik dan kepegawaian 

Kemahasiswaan dan Alumni 

Perpustakaan 

Laboratorium 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

 

7. TUJUAN 

Penerapan sistem manajemen mutu dimaksudkan untuk memastikan 
tercapainya budaya mutu, kebijakan mutu, dan sasaran mutu sehingga 
visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Negeri 
Lhokseumawe dapat tercapai. 
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8. PENANGGUNGJAWAB 

Pedoman Mutu Akademik ini dipersiapkan oleh Pembantu Direktur bidang 
Akademik dan disahkan oleh Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe, serta 
didelegasikan kepada Unit Jaminan Mutu untuk diimplementasikan. 
Unit Jaminan Mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe bertanggungjawab untuk 
menjamin sistem manajemen mutu dengan semua kebijakan/persyaratan yang 
tertuang didalamnya dipahami oleh seluruh sivitas akademika di lingkungan 
Politeknik Negeri Lhokseumawe, serta dilaksanakan secara konsisten dan 
konsekuen dalam rangka mencapai tujuannya secara efektif. 
 
Unit Jaminan Mutu memiliki tugas pokok : 
1. Memastikan sistem manajemen mutu ditetapkan, diterapkan dan 

dipelihara. 
2. Melaporkan kepada pimpinan Politeknik Negeri Lhokseumawe atas sistem 

manajemen mutu serta kebutuhan peningkatan. 
3. Sebagai penghubung dengan pihak luar untuk masalah sistem manajemen 

mutu. 
 

9. KEBIJAKAN MUTU  

Politeknik Negeri Lhokseumawe memiliki kebijakan mutu sebagai berikut : 
1. Secara terus menerus meningkatkan kinerja mutu proses belajar 

mengajar, melalui peningkatan relevansi, inovasi, efisiensi dan 
produktivitas. 

2. Secara terus menerus meningkatkan kualitas layanan kepada 
stakeholder, khususnya layanan kepada mahasiswa, untuk menciptakan 
kepuasan layanan. 

3. Secara terus menerus meningkatkan kompetensi  tenaga edukatif dan 
non edukatif.  

4. Secara terus menerus meningkatkan kualitas academic atmosphere 
dalam kehidupan kampus. 

 
 

10. SASARAN MUTU ORGANISASI 
Sasaran mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe adalah sebagai berikut 
dibawah ini : 
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SASARAN 
MUTU TARGET MEDIA MONITORING 

 
MUTU PENGAJARAN

Relevansi Minimal 30 % alumni bekerja sesuai 
bidangnya. 

 Hasil survei alumni tahunan 

Minimal dalam 4 (empat)  tahun sekali 
melakukan peninjauan kurikulum 
dengan user. 

 Laporan jurusan pada poin 
peningkatan relevansi pengajaran. 

Minimal 1 (satu) tahun sekali dilakukan 
up-dating pengetahuan Dosen  terkait  
dengan relevansi mata kuliah 
konsentrasi/bidang peminatan. 

 Laporan jurusan dan Pembantu 
Direktur I 

Efisiensi 90 % lulusan lulus tepat waktu 3 tahun  SK Kelulusan 
80 % lulusan dapat menyelesaikan 
Tugas Akhir selama 1 (satu) semester. 

 SK Kelulusan 

Penyimpangan negatif  terhadap 
pemenuhan waktu standar lama layanan  
yang terkait dengan pengajaran.  

 Laporan akademik tentang 
kehadiran Dosen. 

 Laporan akademik tentang 
penyerahan naskah soal. 

 Laporan akademik tentang 
penyerahan nilai. 

 Laporan Penyerahan rutin Unit 
Administasi akademik. 

 Laporan bagian lain tentang 
complaint ke bagian Adm 
Akademik tentang lama layanan 
pengajaran. 

 
Inovasi 10 % SAP dan silabus mengalami 

pembaharuan setiap tahun. 
 Laporan Pembaharuan modul dan 

buku ajar 
 Dokumen modul dan buku ajar 

Jurusan 
Skor evaluasi pengajaran rata-rata 3,5 
(point  1 – 5)  untuk semua mata kuliah 
yang disajikan. 

Survey evaluasi Pengajaran (EDOM). 

20 % dari modul dan buku ajar 
dilakukan pembaharuan dalam 1 tahun. 

 Laporan Pembaharuan SAP dan 
silabus 

 Dokumen SAP dan silabus Jurusan 
Produktivitas 80 % mahasiswa dari angkatan 4 

(empat) tahun sebelumnya untuk D4 
dan 3 (tiga) tahun sebelumnya untuk 
D3 telah lulus. 

 SK Kelulusan Tahunan 
 Buku Wisuda 

Rata-rata IPK  lulusan > 3.00  SK Kelulusan 
 Buku Wisuda 

Mahasiswa yang putus studi / drop-out 
< 20% 

 Laporan akademik tentang nilai 
mahasiswa per semester. 
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MUTU LAYANAN

Kepuasan 
Pelanggan 

Skor kepuasan layanan rata-rata 3 (tiga) 
dari skor 5 (lima). 

 Laporan survei kepuasan layanan 
dari mahasiswa (EDOM). 

 Laporan survei kepuasan layanan 
dari karyawan. 

90% komplain atas layanan 
diselesaikan sesuai yang 
dipersyaratkan. 

 Laporan bulanan pada poin 
penyelesaian komplain layanan. 

 Dokumen komplain layanan. 
Inovasi 80 % bagian telah mengajukan dan 

merealisasikan sekurang-kurangnya 
dua perbaikan layanan. 

 Laporan bulanan poin inovasi 
layanan. 

 Dokumen usulan  inovasi layanan. 
Kecepatan 95 % waktu penyelesaian layanan 

sesuai dengan standard waktu yang 
ditentukan. 

 Rekapitulasi mutu layanan 
perbagian. Laporan bulanan 
perbagian, pada poin kecepatan 
layanan. 

Ketepatan 90 % layanan telah sesuai dengan 
prosedur, waktu dan tindakan. 

 Rekapitulasi laporan mutu layanan 
perbagian. 

 Laporan bulanan perbagian  
Empati 90 % pelanggan memberikan skor 

minimal 3 dari 4 pada poin empati. 
 Laporan survei kepuasan layanan 

dari mahasiswa pada poin empati. 
 Laporan survei kepuasan layanan 

dari karyawan pada poin empati. 
Kecermatan 90 % layanan yang diberikan tidak 

terdapat kesalahan. 
 Rekapitulasi mutu layanan poin 

kecermatan. 
Kerapian 90 % pelanggan memberikan skor 

minimal  3 dari 4 pada poin kerapian 
baik pada personel maupun lingkungan 
mikro kerjanya. 

 Laporan survei kepuasan layanan 
dari mahasiswa (EDOM). 

 Laporan survei kepuasan layanan 
dari karyawan. 

Kebersihan 90 % pelanggan memberikan skor 3 
dari 4 pada poin kebersihan baik pada 
personel maupun lingkungan mikro 
kerjanya. 

 Laporan survei kepuasan layanan 
dari mahasiswa (EDOM). 

 Laporan survei kepuasan layanan 
dari karyawan. 

 
KOMPETENSI

Pengetahuan 
dan 
ketrampilan 
bagi 
pengajaran 

60 % dosen telah melakukan upgrading 
pengetahuan dan ketrampilan bagi 
pengajaran. 

 Laporan Jurusan pada poin 
pengembangan dosen bagi 
pengajaran. 

Pengetahuan 
penelitian dan 
pengabdian 
masyarakat. 

60 % dosen telah melakukan upgrading 
pengetahuan dan ketrampilan penelitian 
dan pengabdian masyarakat. 

 Laporan P2M pada pengembangan 
pengetahuan dosen. 

60 % dosen melakukan penelitian dan 
pengabdian masyarakat masing-masing 
minimal satu kali 1 (satu) tahun. 

 Laporan P2M pada pengembangan 
pengetahuan dosen. 

 Laporan Penelitian 
80% dosen menulis dan 
mempublikasikan pada seminar 

 Laporan P2M pada pengembangan 
pengetahuan dosen. 
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maupun Jurnal Terakreditasi minimal 
satu tulisan selama satu tahun. 

 Dokumen publikasi baik proceding 
maupun journal. 

Kompetensi 
pegawai 

30% karyawan telah melakukan 
upgrading pengetahuan dan 
ketrampilan sesuai dengan bidangnya, 
masing-masing minimal 1 (satu) kali 
dalam setahun. 

 Laporan personalia mengenai 
pengembangan karyawan. 

 
KUALITAS LINGKUNGAN

Kebersihan  90 % prasarana dan sarana kampus 
memenuhi standard kebersihan yang 
dipersyaratkan. 

 Dokumen formulir supervisi sarana 
prasarana. 

 Kebersihan lingkungan. 
Ketertiban Mengurangi gangguan keamanan 

sebesar 10 % dari tahun sebelumnya.
 Laporan bulanan bidang 

kemahasiswaan. 
Keamanan Mengurangi gangguan keamanan 

sebesar 10 % dari tahun sebelumnya. 
 Laporan Satuan Ketertiban dan 

Keamanan 
Keindahan 90 % prasarana dan sarana kampus 

memenuhi standard keindahan yang 
dipersyaratkan. 

 Dokumen formulir supervisi sarana 
prasarana. 

 Kebersihan lingkungan. 
Kehidupan 
Sosial 

Terselenggarakannya kegiatan yang 
melibatkan 75 % dari sivitas akademika  
secara rutin dalam 1 (satu) tahun 
sekali.. 

Laporan Unit Adm. Kemahasiswaan.  

 

11. PERENCANAAN MUTU 
Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe, 
berkewajiban membuat perencanaan kerja untuk unit kerjanya, dan lingkup 
perencanaan kerja tersebut adalah meliputi : 
1. Membuat prosedur mutu dan instruksi kerja untuk unit kerjanya. 
2. Memastikan bahwa prosedur mutu dan instruksi kerja yang telah dibuat 

dijalankan secara efektif. 
3. Memastikan bahwa semua sasaran dan persyaratan yang telah ditetapkan 

tercapai. 
4. Memelihara prosedur mutu dan instruksi kerja pada unitnya. 
5. Melakukan perbaikan dan/atau penyempurnaan prosedur mutu dan 

instruksi kerja pada unitnya. 
6. Merencanakan peningkatan hasil kerja, khususnya pada tujuan dan sasaran 

mutu. 

 

12. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB 
Tugas, tanggungjawab dan wewenang pegawai/pimpinan diatur dengan jelas 
dan terdokumentasi, khususnya pegawai yang melaksanakan pekerjaan yang 
terkait dengan mutu dan kepuasan pelanggan. 
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1. Setiap pegawai/Pimpinan dipastikan memahami tugas, tanggungjawab dan 
wewenangnya. 

2. Uraian tugas, tanggungjawab dan wewenang disiapkan oleh atasan 
pegawai yang bersangkutan bersama dengan bagian personalia. 

3. Dokumen uraian tugas dipegang oleh pegawai yang bersangkutan dan 
copy disimpan oleh bagian personalia. 

4. Dokumen uraian tugas harus dikendalikan, isinya diperbarui bila terjadi 
perubahan pekerjaan. 

5. Uraian tugas dibuat berdasarkan nama-nama posisi yang ada dalam 
struktur organisasi pada masing-masing unit kerja. 

6. Penggunaan nama posisi (job title) dikoordinasikan oleh bagian 
personalia. 

Dokumen Terkait : 
Struktur Organisasi, dan Job Description Pegawai/ Pimpinan 
 

13. INTERAKSI ANTAR BAGIAN 
Interaksi antar pimpinan/pegawai merupakan kegiatan yang sangat penting 
untuk menunjang mekanisme kerja, karenanya sistem komunikasi perlu 
dipastikan untuk diatur dengan baik dan menekankan hal-hal sebagai berikut : 
1. Pimpinan unit kerja mengupayakan agar komunikasi dengan bawahannya 

dipastikan berjalan lancar. 
2. Komunikasi diarahkan untuk peningkatan pemahaman pegawai mengenai 

sistem manajemen mutu. 
3. Komunikasi diarahkan agar pegawai memahami target-target pekerjaan 

yang ingin dicapai. 
4. Komunikasi diarahkan untuk memastikan persyaratan-persyaratan yang 

telah ditetapkan terpenuhi. 
5. Komunikasi internal diatur secara sistematis dan terdokumentasi. 
6. Komunikasi internal untuk menjelaskan sistem manajemen mutu kepada 

seluruh pegawai. 
7. Komunikasi internal membangun kesadaran mutu demi kepuasan 

pelanggan. 
8. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan evaluasi diatur dengan baik. 
9. Pimpinan unit kerja mengadakan rapat koordinasi harian selama sepuluh 

menit sebelum dan sesudah unit kerja tersebut melaksanakan kegiatan 
kerja harian. 

10. Rapat koordinasi harian ditekankan untuk evaluasi hasil kerja dan/atau 
koordinasi. 
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11. Setiap unit kerja dilengkapi dengan notice board yang dipergunakan untuk 
komunikasi dan/atau penyebaran informasi. 

12. Tabloid Organisasi diterbitkan secara berkala oleh unit kerja Humas untuk 
mendukung upaya pembinaan pegawai. 

Dokumen Terkait : 
- Notulen Rapat, Tinjauan Manajemen dan Prosedur lain yang terkait 
 
 

14. TINJAUAN MANAJEMEN 
Tinjauan manajemen merupakan kegiatan untuk mengevaluasi  dalam rangka 
pengendalian suatu proses dan kinerja termasuk dalam implementasi Sistem 
Manajemen Mutu Akademik. 

 
1. Unit Jaminan Mutu melaksanakan rapat tinjauan  manajemen minimal 3 

bulan sekali. 
2. Tiinjauan manajemen dipastikan terdokumentasi/dinotulenkan. 
3. Agenda manajemen ditentukan  selambat-lambatnya  1 bulan sebelum  

evaluasi dilaksanakan. 
4. Agenda tinjauan manajemen mencakup antara lain hal-hal sebagai berikut: 

 Hasil audi internal. 
 Umpan balik/ keluhan pelanggan. 
 Kinerja  pengajaran. 
 Kinerja Penelitian  
 Kinerja pengabdian kepada masyarakat. 
 Hasil tindakan koreksi/perbaikan sistem manajemn Mutu Akademik. 

5. Hasil tinjauan manajemen dibagikan kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan. 

6. Hasil tinjauan manajemen memuat keputusan-keputusan/ kesimpulan 
mengani tindakan-tindakan yang perlu diambil. 

7. Tatacara melaksanakan tinjauan manajemen diuraikan dalam prosedur 
tinjauan manajemen. 

  
      Dokumen terkait :  

1. Prosedur Tinjauan Manajemen. 
 

15. PENGELOLAAN SUMBER DAYA 
 
15.1 Penyediaan Sumber Daya 

1.   Sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan Sistem Manajemen 
Mutu serta untuk mencapai sasaran    dipastikan dipenuhi. 

2.   Sumber daya yang diperlukan diidentifikasi oleh pimpinan unit yang 
membutuhkan dan disampaikan kepada manajemen melalui mekanisme 
yang telah diatur atau dibahas dalam manajemen untuk diputuskan. 
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      Dokumen terkait: 

1. Prosedur Pembelian. 
2. Prosedur Rekrutmen 

 
 
15.2 Pengembangan Sumber daya manusia 

Kompetensi yang diperlukan oleh setiap karyawan agar dapat melaksanakan  
tugas dan tanggungjawabnya secara tepat dan benar sesuai dengan sasaran 
dan persyaratan yang telah direncanakan harus dipastikan terpenuhi. 

 
Seluruh pimpinan unit bertanggung jawab untuk: 
1. Menentukan pelatihan yang diperlukan setiap bawahannya. 
2. Memastikan pelatihan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pelatihan dapat 

dilakukan dalam bentuk in-house-off the job, atau kegiatan apapun yang  
bertujuan memberikan kompetensi kepada karyawan. 

3. Mengambil tindakan lainnya  selain pelatihan yang sesuai  dengan 
permasalahan. 

4. Mengevaluasi efektif tidaknya tindakan yang telah diambil. 
5. Meningkatkan kesadaran karyawan mengenai pentingnya peranan setiap 

karyawan dalam pekerjaannya guna mewujudkan kepuasan stakeholder, 
khususnya mahasiswa. 

6. Mengelola data-base karyawan yang memuat informasi mengenai 
pelatihan dan pengalaman kerja karyawan. 

  
Dokumen terkait: 
1. Prosedur rekrutmen. 
2. Prosedur Pelatihan. 
3. Prosedur Pengukuran Penilaian Kinerja. 

 
 
15.3 Sarana Kerja 

1.  Sarana Kerja / infrastruktur  untuk mendukung pekerjaan dan mencapai 
sasaran dan  persyaratan produk/proses dipastikan terpenuhi. 

2.  Melakukan pemeliharaan secara teratur terhadap  sarana kerja, sarana 
pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan sarana 
pendukung lainnya agar senantiasa dalam kondisi baik dan siap 
dioperasikan. 

3. Sarana kerja baru yang diperlukan secepatnya diidentifikasi dan 
ditindaklanjuti  sesuai prosedur yang berlaku. 

4.  Unit Kerja Umum  bertanggung jawab untuk memastikan kecukupan dan 
kelengkapan sarana kerja dan kelaikan kondisi sarana kerja pada  semua 
unit  yang ada. 
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Dokumen terkait: 
Prosedur Pengelolaan Ruang dan Fasilitas. 

 
15.4  Lingkungan kerja 

1.  Pengendalian lingkungan kerja dimaksudkan untuk mendukung komitmen 
mutu dan kepuasan pelanggan dan untuk mencapai kesesuaian  terhadap 
persyaratan output penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan. 

2.  Pengendalian lingkungan kerja dimaksudkan agar lingkungan kerja dijaga 
dan senantiasa dalam keadaan bersih, rapi, aman dan nyaman. 

3.  Karyawan dan Pimpinan berkewajiban mengupayakan agar lingkungan 
kerjanya terkendali. 

4.   Pengendalian lingkungan kerja dimaksudkan untuk  mendukung komitmen 
mutu dan kepuasan pelanggan dan untuk mencapai kesesuaian  terhadap 
persyaratan output penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan. 

5.   Pimpinan mewajibkan semua karyawan  menjalankan   5R (Ringkas, Rapi, 
Resik, Rawat dan Rajin). 

6.  Setiap pimpinan unit  bertanggungjawab untuk  memastikan bahwa 
seluruh karyawan di unit kerjanya memahami dan menjalankan 5 R. 

 
       Prosedur Terkait : 
   

16. REALISASI PROSES PRODUKSI 
 

16.1 Penerimaan Mahasiswa Baru 
Penyelenggaraan pendidikan, diawali dengan SK Direktur Politeknik Negeri 
Lhokseumawe tentang Panitia Ujian Masuk Politeknik Negeri (UMPN) dan 
Penelusuran Minat dan Potensi (PMP) kepada Pembantu Direktur Bidang 
Akademik sebagai Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru. 
a. Berdasarkan SK tentang Tim Penerimaan Mahasiswa Baru,  Ketua Tim 

bersama-sama dengan anggotanya merumuskan proposal UMPN dan 
PMP untuk diusulkan kepada  Direktur guna mendapatkan persetujuan. 

b. Berdasarkan Surat persetujuan Direktur, Tim Penerimaan Mahasiswa 
Baru melaksanakan penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan proposal 
yang telah disetujui. Prosesnya diawali dengan kegiatan promosi yang 
sebelumnya secara berkesinambungan dilakukan oleh unit kerja Humas, 
pendaftaran,  seleksi, keputusan penerimaan, dan pendaftaran ulang 
sebagai mahasiswa baru sebagaimana yang dijelaskan dalam prosedur 
UMPN dan PMP. 

c. Setelah melaksanakan pendaftaran ulang, mahasiswa Mahasiswa Baru 
wajib mengikuti kegiatan orientasi dan pengenalan tata nilai kehidupan 
Kampus melalui program Ordikmaru (Orientasi Pendidikan Mahasiswa 
Baru).  

d. Kegiatan  penyelenggaraan pengajaran (perkuliahan) dimulai dengan 
registrasi mahasiswa melalui pembayaran biaya perkuliahan dan biaya-
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biaya lain yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik Negeri 
Lhokseumawe.  

e. Penyelenggaraan pengajaran dilakukan berdasarkan kurikulum yang 
berlaku yang disyahkan Direktur. Kurikulum ini  kemudian dijabarkan 
dalam Satuan acara Perkuliahan (SAP) atau Acara Praktek/Acara 
Praktikum (AP) dan Kontrak pembelajaran (Syllabi).   

f. Perkuliahan diatur dalam waktu 1 semester dengan sistem SKS, selama 
16 kali pertemuan di luar waktu Ujian Tengah semester dan Ujian Akhir 
Semeter. 

g. UTS dilaksanakan  setelah minggu ke 8, dan UAS  dilaksanakan setelah 
akhir tatap muka ke-16.  

h. Keberhasilan studi mahasiswa dalam 1 semester dinyatakan dalam 
Laporan Hasil Studi dan untuk  mengukur keberhasilan studi mahasiswa 
secara berkelanjutan. 

i. Untuk mengevaluasi kemampuan komprehensif atas semua mata kuliah 
yang pernah ditempuh, mahasiswa diwajibkan membuat Tugas Akhir 
yang pelaksanaan dan evaluasinya diatur dalam Buku Pedoman 
Akademik dan buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir / Laporan Kerja 
Praktek. 

j. Yudisium dilakukan secara rutin pada akhir semester setelah mahasiswa 
menyelesaikan seluruh materi kuliah yang pelaksanaannya mengikuti 
ketentuan Pedoman Yudisium Kelulusan. 

k. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam Yudisium wajib mengikuti 
Wisuda. 

 

17. DESAIN DAN PENGEMBANGAN 
17.1. Perencanaan Pengembangan 

1. Kegiatan pengembangan layanan dilaksanakan oleh masing-masing unit 
kerja berdasarkan input dari pelanggan yang disampaikan secara tertulis. 

2. Sebelum proses desain pengembangan dilaksanakan semua persyaratan 
harus dibaahas secara jelas. Bila ada keraguan mengenai input yang 
diterima maka harus diklarifikasi dengan pihak lain yang terkait 
termasuk dengan pelanggan. 

3. Perencanaan desain atau pengembangan harus dibuat sebelum desain 
dilaksanakan. 

4. Tugas, tanggungjawab dan wewenang personil yang terlibat dalam unit 
kerja harus ditentukan dengan jelas. 

5. Bila kegiatan desain atau pengembangan melibatkan fungsi lain, maka 
harus dipastikan adanya kejelasan pengaturan mengenai keterlibatan atau 
wewenang unit yang terkait. 

6. Komunikasi pada semua tahap pengembangan harus dicatat. 
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17.2. Input Desain atau Pengembangan 

1. Semua informasi mengenai persyaratan yang akan dituangkan dalam 
desain atau pengembangan dipastikan terdokumentasi. 

2. Bila desain terkait dengan produk lama, maka desain yang lama 
diverifikasi sebelum digunakan sebagai acuan. 

3. Bila ada keraguan atau ketidaklengkapan atau ketidakjelasan menganai 
informasi atau persyaratan desain maka hal tersebut  harus diklarifikasi 
lebih dahulu dengan sumbernya sebelum pelaksanaan desain. 

 
17.3. Output Desain dan Pengembangan 

1. Hasil desain berupa layanan baru harus diperiksa, diverivikasi dan 
disetujui oleh atasan langsung. 

2. Dokumen desain harus memuat no, nama desain, nama pemeriksa. 
3. Hasil desain digunakan untuk proses berikutnya. 

 
17.4. Evaluasi Hasil Desain 

1. Hasil desain dievaluasi untuk menilai kesesuaian terhadap semua 
persyaratan 

2. Evaluasi mencakup aspek penting yang dapat menggagalkan proses 
berikutnya. 

3. Bila evaluasi dilakukan bersama fungsi lain, maka peran fungsi terlibat 
harus jelas. 

4. Arsip atau catatan hasil evaluasi dan tindakan yang telah diambil harus 
disimpan. 

 
 
 

18. PEMBELIAN 
 
18.1. Proses Pembelian 

1. Bagian umum bertanggungjawab untuk memastikan fungsi pembelian 
dilaksanakan secara terkendali. 

2. Fungsi-fungsi yang terkait dengan pembelian harus memahami prosedur 
pembelian. 

3. Pembelian dilaksanakan mengikuti prosedur pembelian yang telah 
ditetapkan. 

4. Pemasok diseleksi secara obyektif sebelum ditunjuk sebagai rekanan. 
5. Kriteria seleksi dan evaluasi ditetapkan. 
6. Catatan hasil evaluasi dan tindak lanjut yang telah dilakukan dipastikan 

disimpan. 
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7. Pengendalian pemasok dan produk disesuaikan dengan akibat yang 
dapat ditimbulkkan oleh produk tersebut pada proses-proses berikutnya 
maupun terhadap produk akhir yang akan diproduksi. 

 
18.2. Informasi Pembelian 

1. Sebelum melaksanakan pembelian, informasi persyaratan tentang 
berbagai persyaratan dan spesifikasi yang diperlukan pengguna harus 
dibuat secara jelas untuk menghindari ketidaksesuaian. 

2. Dokumen pembelian harus dipastikan memuat penjelasan mengenai 
semua persyaratan produk yang akan dibeli termasuk : 
 Kejelasan mengenai jumlah barang yang dibeli 
 Persyaratan atau spesifikasi mutu yang akan dibeli 
 Persyaratan waktu pengiriman. 
 Persyaratan pembayaran 
 Persyaratan personil yang terlibat. 

 
18.3. Verifikasi Produk yang Dibeli 

1. Penjamin Mutu dan Bagian Umum bertanggungjawab melakukan 
verifikasi terhadap barang yang masuk. 

2. Hasil verifikasi atau pemeriksaan dicatat dan disampaikan ke bagian 
umum. 

3. Penjamin mutu memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah barang 
yang datang memenuhi persyaratan atau tidak. 

4. Bilamana perlu Penjamin Mutu dapat melakukan verifikasi dilokasi 
pemasok sebelum barang dikirim. 

5. Penjamin Mutu dapat melakukan audit kelokasi pemasok bila 
diperlukan. 

 
Dokumen Terkait : 
 Prosedur Pembelian 
 IK Seleksi Pemasok 
 IK Evaluasi Pemasok 
 IK Verifikasi Barang masuk 
 IK Penanggulangan Produk Pembelian Tidak Sesuai. 
 Prosedur Pembelian Darurat 

 

19. PROSES PENYEDIAAN JASA 
 
19.1. Pengendalian Proses Operasional 

1. Proses operasional layanan dipastikan dijalankan secara terkendali. 
2. Masing-masing bagian unit kerja membuat instruksi kerja untuk setiap 

layanan dan proses yang dipandang kritis. 
3. Instruksi kerja dibuat untuk membimbing pelaksana kegiatan agar dapat 

melaksanakan layanan sesuai dengan output yang direncanakan. 
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4. Peralatan yang diperlukan untuk proses layanan dipastikan tersedia dan 
memenuhi syarat. 

5. Pemantauan dan pengukuran hasil layanan dilakukan oleh pengawas 
mutu dengan sistem sampling yang telah diatur oleh penjamin mutu. 

 
19.2. Identifikasi dan Ketelusuran 

1. Semua layanan yang belum dapat diserahkan kepada pelanggan harus 
dipastikan diberikan identifikasi secara jelas pada setiap tahapan 
kegiatan. 

2. Cara identifikasi atau pelabelan harus dituangkan dalam prosedur 
identifikasi dan pelabelan. 

3. Identifikasi dimaksudkan untuk menghindari kesalahan atau ketidak 
sesuaian yang tidak diinginkan. 

4. Cara Identifikasi diatur dalam prosedur identifikasi dan lebelisasi. 
 
Dokumen Terkait 
Prosedur Identifikasi dan pemberian label. 
 

20. BARANG MILIK PELANGGAN 
1. Barang milik pelanggan adalah barang yang bukan milik Politeknik Negeri 

Lhokseumawe yang berada diwilayah tanggungjawab Politeknik Negeri 
Lhokseumawe. 

2. Barang milik pelanggan harus ditangani secara hati-hati untuk mencegah hal-
hal yang tidak diinginkan. 

3. Semua fungsi atau pihak yang secara langsung atau tidak langsuing terlibat 
dalam penggunaan, penyimpanan, pemeriksaan barang milik pelanggan harus 
melakukan identifikasi, verifikasi, melindungi dan mengamankan barang milik 
pelanggan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

4. Bilamana diketahui adanya kehilangan, kerusakan atau ketidaksesuaian maka 
harus dipastikan dicatat dan dilaporkan kepada pemiliknya sebelum 
digunakan. 

5. Yang termasuk barang milik pelanggan adalah misalnya ijasah yang belum 
diambil, kendaraan, perlengkapan atau benda lain yang menjadi 
tanggungjawab Politeknik Negeri Lhokseumawe. 

 
Dokumen Terkait 

 Prosedur Verifikasi Barang Masuk 
 Prosedur Pengendalian Barang Milik Pelanggan. 
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21. PENYIMPANAN PERANGKAT LAYANAN 
1. Perlengkapan atau dokumen layanan pada setiap tahapan proses dijaga 

kondisinya dan dipertahankan kesesuaiannya selama penyimpanan, selama 
proses layanan, maupun selama penyampaian layanan. 

2. Selama layanan ditangani secara internal, maka perangkat layanan harus 
dilengkapi identitas secara jelas. 

3. Prosedur penanganan, pengemasan, penympanan dan pengamanan barang 
selama dalam proses harus dibuat.  

 

22. PENGUKURAN, ANALISA DAN PERBAIKAN 
 
22.1. Data dan Informasi. 

1. Semua unit kerja melakukan pengukuran dan pemantauan terhadap 
kegiatan masing-masing. 

2. Pemantauan dan pengukuran direncanakan sebelum dilaksanakan. 
3. Data kegiatan dikumpulkan untuk dianalisa. 
4. Hasil pengukuran/ pemantauan/ analisa dipergunakan untuk : 

 Membuktikan kesesuaian 
 Memastikan kesesuaian sistem manajemen mutu. 
 Melakukan perbaikan secara terus-menerus. 
 Memastikan tercapainya sasaran QSD. 

5. Metode pemantauan/pengukuran/analisa/perbaikan dipastikan sesuai 
dengan tujuan. 

6. Bila teknik statistik dipergunakan maka dipastikan mengikuti kaidah-
kaidah yang benar dan termuat. 

 
Dokumen Terkait: 
 Prosedur analisa data 
 Prosedur Sistem kearsipan. 

 
22.2. Pengukuran dan Pemantauan Kepuasan Pelanggan 

1. Persepsi pelanggan dan kepuasan terhadap layanan yang diberikan 
Politeknik Negeri Lhokseumawe harus dipantau secara berkala. 

2. Pemantauan dimaksudkan untuk menilai dan mengukur kinerja sistem 
menejemen mutu serta mengetahui apakah persyaratan pelanggan telah 
terpenuhi. 

3. Metode untuk memperoleh informasi dan pemanfaatan iniformasi yang 
diperoleh dipastikan tertuang dalam prosedur. 

 
Dokumen Terkait 
Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan 
Prosedur Survei Kepuasan pelanggan 
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23. AUDIT INTERNAL 
1. Tujuan audit adalah untuk memastikan sistem manajemen mutu 

diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah 
direncanakan. 

2. Tim audit adalah bagian dari Unit Jaminan Mutu dan dibekali pelatihan yang 
cukup sebelum melakukan audit. 

3. Program audit direncanakan oleh ketua tim audit dengan mempertimbangkan 
tingkat kepentingan dan kekritisan unit yang diaudit. 

4. Audit harus dilaksanakan secara sistematis, objektif, terencana dan 
tedokumentasi serta mengedepankan integritas dan independensi. 

5. Audit harus dilakukan sesuai dengan prosedur audit yang telah ditetapkan. 
6. Dalam setiap pelaksanaan audit, auditor harus memperhatikan hasil audit yang 

terdahulu untuk mengevaluasi efektifitasnya. 
7. Kriteria audit, lingkup, frekwensi dan metode-metode yang akan digunakan 

dipastikan ditentukan dalam prosedur audit internal. 
8. Pelaksanaan audit dilakukan secara obyektif dan mengikuti ketentuan 

persyaratan audit. 
9. Pimpinan unit yang diperiksa bertanggungjawab untuk menindaklanjuti 

temuan audit pada unitnya. 
10. Tindakan koreksi diambil sesegera mungkin untuk mengeliminasi 

ketidaksesuaian yang telah ditemukan. 
11. Tindak lanjut audit harus mencakup verifikasi terhadp tindakan-tindakan yang 

telah diambil. 
12. Ketua tim audit bertanggungjawab dan melapor kepada Unit Jaminan Mutu. 
 
Dokumen Terkait 

1. Prosedur Audit Internal 
2. Prosedur Tindakan Koreksi dan Pencegahan 

 

24. PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN PROSES OPERASIONAL 
1. Metode pemantauan danpengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi 

efektifitas sistem manajemen mutu dan layanan harus dipastikan 
keabsahannya. 

2. Metode yang digunakan harus dapat dibuktikan kemampuannya untuk 
mencapai hasil yang telah direncanakan. 

3. Bila hasil yang direncanakan tidak tercapai maka tindakan koreksi dan 
pencegahannya harus dilakukan untuk memastikan kesesuaian terhadp 
layanan. 
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24.1. Pemantauan dan Pengukuran Layanan 
1. Pemantauan dan pengukuran layanan dilakukan sesuai prosedur. 
2. Tujuan pemantauan dan pengukuran produk untuk memastikan semua 

persyaratan layanan terpenuhi. 
3. Pengkuran dan pemantauan dilaksanakan pada tahapan yang telah 

ditentukan. 
4. Pemantauan dan pengukuran layanan dilaksanakan berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan yang tertuang dalam rencana inspeksi yang 
ditetapkan oleh penjamin mutu. 

5. Catatan hasil pemantauan dan pengukuran harus dicatat termasuk 
personil yang melaksanakan. 

 
24.2. Pengendalian Layanan Tidak Sesuai 

1. Layanan tidak sesuai adalah layanan yang kondisinya berada diluar 
persyaratan yang telah ditetapkan sebagai standard layanan. 

2. Layanan yang tidak sesuai dikendalikan serta dijegah agar tidak 
dipergunakan atau disampaikan keproses berikutnya. 

3. Pengendalian dan tanggungjawab serta wewenang untuk menangani 
layanan tidak sesuai harus ditetapkan dalam prosedur. 

4. Layanan tidak sesuai tidak boleh dikirim kepada pelanggan. 
5. Ketidaksesuaian dan tindakan yang diambil harus dicatat. 
 

24.3. Analisa Data 
1. Data-data mengenai proses atau implementasi sistem manajemn mutu 

harus dikelola dengan baik. 
2. Data dianalisa dengan menggunakan teknik-teknik yang sesuai, misalnya 

teknik statistik. 
3. Analisa data dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja untuk mnegetahui 

tingkat kinerja masing-masing proses atau melihat 
kesenjanganpkesenjangan yang ada sehingga dapat dilakukan perbaikan. 

4. Prosedur analisa dibuat oleh unit penjaminan mutu dan menjadi acuan 
bagi semua fungsi lainnya. 

5. Hasil analisa data harus mengarah pada pengidentifikasian 
metidaksesuaian, ketidakefektifan dan tindakan-tindakan perbaiak yang 
diperlukan. 

6. Data dianalisa antara lain untuk memantau : 
a. Kepuasan pelanggan 
b. Kesesuaian terhadap persyaratan layanan 
c. Karakteristik dan kecenderungan proses atau produk. 
d. Kinerja pemasok. 
e. Sebagai dasar untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. 

 
Dokumen Terkait. 
Prosedur analisa data. 
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24.4. Tindakan Koreksi, Prefensi dan Perbaikan Terus-menerus. 
 
24.4.1. Program Perbaikan Terus Menerus 

1. Seluruh karyawan dan pimpinan wajib melakukan perbaikan secara 
terus menerus terhadap efektifitas sistem manajemen mutu sesuai 
dengan tugas tanggug jawab dan wewenangnya. 

2. Semua perbaikan mengacu pada komitmen yang tertuang dalam 
kebijakan mutu, sasaran mutu, hasil audit, analisa  data, tindakan 
koreksi dan prefensi serta tinjauan manajemen. 

 
24.4.2. Tindakan Koreksi dan prevensi 

1. Penyebab-penyebab terjadinya ketidaksesuaian dipastikan dieliminir 
atau dihilangkan dan dicegah dari terjadi lagi. 

2. Tujuan dan tindakan koreksi dan tindakan prevensi adalah mencegah 
terulangnya masalah yang sama dan untuk meningkatkan kinerja 
perusahaan secara keseluruhan. 

3. Upaya tindakan koreksi atau prevensi  dipastikan sesuai dengan sekala 
dampak yang dapat ditimbulkan dari masalah tersebut. 

4. Agar proses tindakan koreksi berjalan lancar dan hasilnya efektif, 
dipastikan prosedur tindakan koreksi disediakan yang mencakup : 
 Meninjau ketidaksesuaian termasuk keluhan konsumen. 
 Menentukan penyebab-penyebab masalah 
 Merencankan dan melaksankan tindakan koreksi. 
 Menyimpan arisp tindakan koreksi 
 Meninjau efektifitas tindakan koreksi. 

5. Pimpinan unit bertanggungjawab memastikan tindakan koreksi atau 
prevensi yang telah dilaksanakan efektif. 

6. Tindakan koreksi atau prevensi harus sesuai dengan dampak dari 
masalah. 

7. Prosedur tindakan koreksi atau prevensi dipastikan dibuat. 
 

Dokumen Terkait 
Prosedur tindakan koreksi atau prevensi. 
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25. PENUTUP 
Demikian pedoman mutu ini dibuat yang disetujui dan disahkan oleh Direktur 
Politeknik Negeri Lhokseumawe, mudah mudahan dapat menjadi acuan dalam 
bersikap dan bertindak dalam menjalankan sistem menajamen mutu serta 
menjalankan tugas, tanggungjawab dan wewenang masing-masing. 

 
Selamat Bekerja, Pimpinan Politeknik Negeri Lhokseumawe mendukung 
sepenuhnya pelaksanaan sistem manajemen mutu ini sebagai komitmen yang 
tidak dapat ditawar-tawar lagi. 
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