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Penguatan Implementasi SPMI dan SPME bagi Pengelola Prodi Baru
Universitas Brawijaya (UB) sebagai salah satu perguruan tinggi (PT) yang memiliki perkembangan pesat jumlah program
studi (prodi) dituntut untuk selalu memelihara mutu layanan tri dharma PT, termasuk bagi prodi-prodi baru. Untuk itu,
dosen, pimpinan prodi dan pengelola prodi baru perlu memahami kebijakan dan strategi pengelolaan dan pengendalian
mutu internal secara sistemik melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dengan SPMI ini, pengelola prodi dapat
menjalankan mandatnya sesuai visinya dan mendapatkan pengakuan yang baik, yaitu melalui akreditasi atau sertifikasi
nasional/internasional yaitu melalui Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Mengingat pentingnya SPMI dan SPME
ini untuk prodi baru, maka pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017, Rektor melalui Pusat Jaminan Mutu (PJM) LP3M
mengundang prodi-prodi baru di UB untuk menyamakan persepsi dan peningkatan kapasitas prodi baru mengelola mutu
melalui implementasi SPMI dan meningkatkan kesiapan menghadapi SPME. Semua prodi baru di UB ini harus
terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tingi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)
sebelum UB menyerahkan usulan akreditasi PT pada bulan Juli 2018. Kegiatan ini bertempat di Ruang Sidang Kantor Pusat
Lantai 8, dengan mengundang 80 orang dosen yang mewakili 16 prodi baru di UB. Acara ini dibuka oleh Sekretaris LP3M
UB, Ir. Achmad Wicaksono, M.Eng., Ph.D., yang sekaligus menyampaikan materi pertama tentang Kebijakan Nasional
SPM-PT. Selanjutnya materi kedua disampaikan oleh Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H. (Kepala Bidang SPMI PJM)
tentang Roadmap SPMI UB. Materi terakhir tentang SPME disampaikan oleh Prof. Dr. Agus Suman, S.E., DEA. (Kepala
Bidang Akreditasi Nasional PJM). Materi-materi tersebut dapat diunduh di bagian bawah berita ini. Setelah materi tersebut
disampaikan, kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan diskusi yang dipandu oleh Ketua PJM (Dr. Endang Arisoesilaningsih)
yang sekaligus menutup acara ini. Materi presentasi (klik link download berikut):
Kebijakan Nasional SPM-PT
Roadmap SPMI UB
Kebijakan Akreditasi SPME oleh BAN-PT/LAM

