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Lampiran 2. 

LPM 

Pasal 17 

(1) Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disebut LPM adalah lembaga pelaksana 

sistem penjaminan mutu internal UNUGHA CILACAP. 

(2) LPM bertugas melaksanakan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan 

Peningkatan (PPEPP) standar mutu UNUGHA CILACAP. 

(3) Dala melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalay ayat (2), LPM melakukan hal-hal 

sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana strategi LPM; 

b. Menyusun rencana operasional LPM 

c. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut 

penerapan Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan Universitas. 

d. Menyusun dokumen mutu 

e. Memfasilitasi pembentukan unit penjaminan mutu ditingkat fakultas dan prodi 

f. Menyelenggarakan pelatihan Sistem Penjaminan Mutu 

g. Melaksanakan Audit Mutu dan Pengukuran Kinerja Mutu 

h. Menyiapkan materi dan menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di 

Tingkat Universitas 

i. Pendamping akreditasi 

j. Mengembangkan dan mengelola sistem informasi penjaminan mutu Universitas. 

k. Melaksanakan pelatihan penilain IKD (Indek Kinerja Dosen) 

l. Mengusulkan rewerd/penghargaan kepada dosen berprestasi 

m. Penyususnan laporan (bulanan, semesteran, tahunan, dan lima tahunan) tentang 

pelaksanaan program kerja LPM kepada rektor melalui wakil rektor I. 

(4) LPM dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor  

I 

(5) Kepala dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang. 

(6) Kepala, Sekretaris, dan Kepala Bidang LPM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk 

masa jabatan 5 (lima) tahun. 

(7) Masa jabatan Kepala, Sekretaris, dan Kepala Bidang LPM sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) terhitung sejak pelantikan dan sesuadahnya dapat dipilih kel=mbali dalam jabatan 

yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. 

(8) LPM terdiri atas : 

a. Kepala 

b. Sekretaris 

c. Bidang Pengendali Sistem Mutu 

d. Bidang AMI (Audit Mutu Internal) 

e. Staf Adminsitrasi  

 



 

Pasal 18 

Sekretaris mempunyai tugas membantu dan mendampingi kepala LPM dalam melaksanakan 

tugas, dan mengkoordinasi urusan administrasi LPM. 

Staf Administrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi. 

Pasal 19 

Bidang Pengendali Sistem Mutu LPM mempunyai tugas: 

a. Menyusun dokumen mutu 

b. Memfasilitasi pembentukan unit penjaminan mutu ditingkat fakultas dan prodi 

c. Menyelenggarakan pelatihan Sistem Penjaminan Mutu  

d. Pendampingan akreditasi 

e. Mengembangkan dan mengelola sistem informasi penjaminan mutu universitas 

f. Menyusun laporan(bulanan, semesteran, tahunan, dan lima tahunan) tentang kepada kepala 

LPM. 

Pasal 20 

Bidang AmI (Audit Mutu Internal) mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan Audit Mutu dan Pengkuran Kinerja Mutu 

b. Menyiapkan materi dan menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di tingkat 

universitas 

c. Mengembangkan dan mengelola distem informasi penjaminan mutu universitas 

d. Melaksanakan penilaian IKD (Indek Kinerja Dosen) 

e. Mengusulkan reward/penghargaan kepada dosen berprestasi 

f. Menyususn laporan (bulanan, semesteran, tahuanan, dan lima tahuanan) tentang kepada 

kepala LPM. 

Pasal 21  

Unit Penjamin Mutu dan Gugus Mutu 

a. Merumuskan kebijakan penjaminan mutu. 

b. Mengendalikan dan memantau penjaminan mutu. 

c. Menyampaikan hasil penjaminan mutu kepada dekan. 

Gugus mutu 

a. Merumuskan kebijakan penjarninan mutu. 

b. Mengendalikan dan memantau penjaminan mutu. 

c. Menyampaikan hasil penjaminan mutu kepada unit penjaminan mutu 
 


