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Pengembangan SPMIInternal QAS Developments
Program dan kegiatan Bidang SPMI sebagian besar terkait dengan penyempurnaan dokumen SPMI di UB, baik di tingkat
universitas maupun di tingkat unit kerja (UKPA dan UKPPA). Pada tahun 2010, beberapa dokumen SPMI yang telah
disusun PJM dilimpahkan menjadi dokumen universitas. Dokumen-dokumen tersebut adalah manual prosedur (MP) yang
memiliki lingkup universitas, sehingga PJM hanya mengelola dan mengembangkan dokumen untuk lingkup PJM sendiri.
Beberapa dokumen tersebut antara lain MP terkait kegiatan AIM, Pendampingan Akreditasi, Monevin PHK, UBAQA dan
Penanganan Keluhan. Namun, dengan pertimbangan bahwa pelaksana prosedur-prosedur di atas adalah PJM, maka di tahun
2011 dokumen-dokumen tersebut dikembalikan lagi ke PJM. Daftar dokumen PJM yang saat ini dapat dilihat diÂSistem
Dokumentasi. Kegiatan lain yang menjadi lingkup Bidang Pengembangan SPMI adalah berpartisipasi dalam kegiatan
pengembangan SPM di tingkat nasional dan internasional. Pada tanggal 3 s.d 5 Agustus 2011, PJM berpartisipasi dalam
Workshop SPMI yang diadakan oleh Dikti, yaitu dengan mengirim Prof. Dr. Ir. Soebarinoto untuk mengikuti kegiatan
tersebut. Selain itu, pada tanggal 25 dan 26 Mei 2011, PJM berpartisipasi dalam Workshop tentang KriteriaÂMalcolm
BaldrigeÂ yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia oleh IBN International. PJM mengirimkan dua orang wakil, yaitu Prof.
Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS. dan Ir. Achmad Wicaksono, MEng., PhD. Bidang Pengembangan SPMI juga beberapa kali
mengadakan workshop terkaitÂawarenessÂ dan implementasi SPMI dan ISO 9001:2008. Workshop tersebut diawali denganÂ
awarenessÂ tentang SPMI dan ISO 9001 bagi UKPPA (pimpinan unit dan kepala bagian) pada tanggal 25 Maret dan 1 April
2011. Kemudian dilanjutkan dengan workshop untuk implementasi SPMI berbasis ISO 9001:2008 yang diadakan dalam
tiga tahap. Tahap pertama untuk personil Gugus Jaminan Mutu (GJM), tahap kedua untuk Tim PJM dan tahap ketiga untuk
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