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PERJANJIAN KERJASAMA 

Antara 

UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP 
No: 01/AKM.20/PJM/1/2013 

Dengan 

STIE PERBANAS SURABAYA 
No. : 2030/Ma.30003/01/13 

Tentang 

Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 Januari 2013 yang bertanda tangan di bawah ini: 
I. Universitas Wiraraja, pada perbuatan hukum ini diwakili oleh 

Dr. Jr. Ida Eliawati, MP dalam jabatannya selaku Kepala Pusat Jaminan Mutu 
Universitas Wiraraja, yang selanjutnya disebut 	PERTAMA 

II. STIE PERBANA,S Surabaya, path perbuatan hukum ini diwakili oleh 
Drs. Irawan MM., dalam jabatannya selaku Kepala Unit Penjarninan Mum STIE 
PERBANAS Surabaya dan penerima pekerjaan, yang selanjutriya disebut PIHAK 
KEDUA 

PARA PIHAK dengan ini senakat dan setuju untuk mengikatkan din satu dengan 
yang lainnya dalam perjanjian kerjasama tentang Pengembangan Sistem Penjaminan 
Mum Internal yang untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama, dengan syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

PASAL 1 
DASAR KERJASAMA 

Dasar kerjasama ini adalah bahwa PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK 
KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut dari PIHAK 
PERTAMA untuk melaksanakan kegiatan Lokakarya dan Technical Assistance 
Pengembangan Sistem Penjaminan Mum Internal (SPMI) di •inglaingan 
UNIVERSITAS WIRARAIA. 



PASAL 2 
TUJUAN/ MANFAAT PROGRAM KERJASAMA 

Tujuan/ Manfaat Program: 

1. Membantu mewujudkan VISI & MISI Universitas Wiraraja sehingga pada 

alchimya dapat memenuhi kebutuhan/harapan stakeholder dan tuntutan Tridharma 
Perguruan Tinggi. 

2. Terimplementasinya SPMI di semua unit kerja di lingkungan Rektomt Universitas 

Wiraraja secara efektif dan efisien melalui siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act) 

3. Terimplemetasinya SPMI di salah satu Fakultas yang menjadi pilot proyek 

kegiatan kerjasama mi. 

4. Menyinergikan BAN-PT, SNP, SPMI dan SPME untuk memenuhi atau 

melampaui SNP oleh perguruan tinggi, sehingga mendorong upaya penjaminan 

mum perguruan yang berkelanjutan. 
_ 

5. Menciptakan sistem manajemen mutu yang haandal melalui pernbentukan budaya 

mum yang konduktif. 

PASAL 3 
BENTUK 10EGIATAN 

Kegiatan Lokakarya dan Technical Assistance Pengembangan SPMI dilaksanakan 
dengan tahapan sebagai berikut: 

1. 	Tahap Pengumpulan data dan analisis: (durasi:1 had) 

a. Melakukan wawancara dengan segenap Pimpinan Universitas Wiraraja 

untuk mendapat masukan terhadap proses manajemen mum dan 

kendalanya terkait pengembangan SPMI. 

b. Melakukan wawancara dengan Wakil Manajemen/ Kepala Pusat 

Jaminan Mum terkait dengan sejauh mana upaya membangun Budaya 

Mum di lingkungan Universitas Wiraraja telah dilalcukan dan 

dievaluasi. 
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c. Melakukan wawancara dengan sampel dosen dan karyawan sejauh 

mana SPMI telah dipahami dan diimplementasikan dalam kegiatan 

proses belajar mengajar. 

d. Dan data yang telah diktunpulkan, maka akan dilakukan analisis 

kesenjangan (Gap Analysis). Kondisi yang ada akan dibandingan 

dengan standar yang ada baik standar SNP, BAN-PT, ISO 9001:2008 

maupun IWA-2. Hasil tinjauan dan evaluasi ini aim digunakan 

sebagai acuan untuk melalcukan adaptasi dan menyusun langkah-

langkap penerapannya. 

	

2. 	Pemetaan Proses dan Dimensi Muth (Process Mapping ct Quality 

Dimension) (durasi: 1 hari) 

Pada tahap ini, fasilitator akan membimbing tim SPMI 

Universitas Wiraraja untuk membuat pemetaan terhadap proses yang ada 

claim organisasi. Selain itu dinunuskan pula dimensi mutu yang akan 

menjadi acuan bagi perbaikan dokumentasi yang ada. 

Proses pemetaan dimensi mutu sebagai berikut: 

a. Pemahaman proses dan membuat bagan alur proses 

b. Merumuskan dimensi mutu Universitas Wiraraja 

c. Membuat Rencana Mum (Quality Plan) yang sesuai dengan proses 

pendidikan di Universitas Wiraraja. 

	

3. 	Pengembangan dokumen Sistem Mutu (Development of Quality 

System Documentation) (total waktu sekitar 10-20 hari) 

a. Melaksanakan Pelatihan Workplace Management Using 5 -S 

Approach. Pelatihan ini bertujuan untuk perbaikan pengelolaan Tata 

Graha dengan konsep 5-S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke). 

Bahasa Jepang yang artinya: Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin. 

(Durasi: 1-2 hari) 
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b. Workshop tentang Kesadaran mutu (Quality Awareness) dan 

pemahaman klausul-klausul ISO 9001:2008/ IWA 2 (Durasi 1-2 hari) 

c. Workshop Dokumentasi Sistem manajemen Mutu: 

i. Pembuatan Sasaran Mutu (Quality Objective), sebagai 

istrumen menetapan target tahunan yang hams dicapai. Sasaran 

mutu disusun dengan mempertimbangkan RENSTRA, RIP dan 

STANDAR yang ada. Sasaran mum hams ditipayakan terukur 

dgn konsep SMART (Specific, Measurable, Attainable, 

Relevant & Timed) 

ii. Mereview dan memberikan saran-saran perbaikan terhadap 

dokumentasi level 1: Pedoman mutu/ Kebijakan mutu yang 

telah ada di Universitas Wiraraja. Disesuaikan dengan proses 

bisnis yang ada, VISI-MISI, BAN-PT, Panduan DIKTI dan 

standar ISO 9001:2008. 

iii. Mereview dan memberikan saran-saran perbaikan terhadap 

dokumenasi level 2: Prosedur mutu/ manual mutu, disesuai 

dengan proses inti kegiatan belajar mengajar, yang dimulai 

dari kegiatan PMB sampai kegiatan Wisuda. Disamping itu, 

dikembangkan pula prosedur/ manual mum pada proses 

pendukung/ supporting seperti: Humas, secretariat, BAAK, 

BAU, LPPM, Perpustakaan dll. 

iv. Meriew dan memberikan saran-saran perbaikan terhadap 

dokumenasi level 3: Instruksi kerja hingga disahkan. 

v. Membimbing tim SPMI Universitas Wiraraja untuk membuat 

Quality Plan yang benar-benar operasional dan efektif sebagai 

panduan MONEV/ REVIEW terhadap jalannya proses 

pendidikan dan proses belajar mengajar. 

vi. Membimbing tim SPMI Universitas Wiraraja dalam 

merumusan Standar Mutu yang sesuai dengan VISI, MISI 

maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. PP no 19 
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Tahun 2005 menyebutkan 8 standar wajib yaitu: 

(diintegrasikan dengan BAN-PT) 

1. Standar ISI 

2. Standar PROSES 

3. Standar KOMPETENSI LULUSAN 

4. Standar PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDEDIKAN 

5. Standar SARANA DAN PRASARANA 

6. Standar PENGELOLAAN 

7. Standar PEMBIAYAAN 

8. Standar PENILAIAN PENDIDIKAN 

Fasilitor juga akan memberikan arahan agar Tim SPMI marnpu 

mengembanglcan standar lain agar dapat melebih 8 standar wajib yang 

ada seperti: Standar Penelitian, Standar kerjasama, standar kebersihan 

dll. 

4. 	Penerapan Sistem Mutu (Quality System Implementation) 

Pada tahap ini fasilitator akan membimbing tim SPM1 

Universitas Wiraraja dalam menerapkan sistem yang baru di seluruh 

bagian. Fasilitator akan memonitor secara langsung penerapan SPMI dan 

akan mengusulkan penyesuaian apabila ada ketidaksesuai di tempat 

kerja. 

Proses Penerapan sistem mutu sebagai berilcut: 

a. Memperkuat pemahaman Wakil Manajemen/Ketua UPM terhadap 

prosedur/manual wajib yang ada. Seperti: Prosedur Pengendalian 

dokumen, prosedur pengendalian catatan mutu, dll. 

b. Pelatihan Pelayanan Prima, Pelatihan ini bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran anggota organisasi sehingga mampu 

melakukan perbaikan terhadap proses pelayanan Pada semua 
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konsumen yang dihadapinya, baik konsumen internal, maupun 

eksternal (Customer Service excellence). 

c. Membimbing Ketua UPM untuk mampu melakukan program 

motivasi budaya mutu. Untuk itu teknik Managing Culture, 

Managing Change dan Organizational Development (OD) dapat di 

implementasikan. 

d. Melaksanalcan OUTBOUND Training dengan tema "The Quality 

Teams". Kegiatan ini dilaksanakan selama 1-2 hari di alam terbuka. 

Tujuan kegiatan ini untuk mengintemalisasikan nilai-nilai falsafah 

manajemen kualitas total melalui aneka games dan penugasan. 

e. Penerapan SPM1 diseluruh bagian yang ada. Ruang linglup Rektorat, 

Lembaga, Biro dan UPT yang ada. 

f. Memonitor dan mengevaluasi (MONEY) penerapan implementasi 

system di lapangan, termasuk langkah-langkah perbaikannya. 

5. 	Pelatihan Audit Mutu Internal (durasi 2 hail) 

Pada tahap ini, fasilitator akan memberikan pelatihan kepada 

calon-calon auditor internal di lingkungan Universitas Wiraraja dan 

membimbing mereka dalam proses Internal Quality Auditing. Materi 

pelatihan meliputi: 

a. Memberikan pemahaman ulang (review) terhadap standar mutu, 

kebijakan mutu, dokumen mutu, serta ISO 9001:2008/IWA2 

termasuk SNP dan BAN-PT. 

b. Menjelaskan teknik audit yang mengacu pada ISO 19011 

c. Menjelaskan wewenang dan tanggungjawab Tim Internal Audit. 

d. Membuat check list pertanyaan dan kode etika dalam melakukan 

audit. 

e. Memahami penulisan temuan dan Laporan Audit. 

f. Memberikan simulasi dan ujian bagi peserta. 
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6. 	Pelaksanaan Audit Mutu Internal (durasi: 2-3 hari) 

Fasilitator akan memberikan pendampingan pada saat 

pelaksanaan Audit Mutu Internal I (pertama). 

Proses bimbingan pelaksanaan Audit meliputi: 

a.Pembuatan Audit Plan & pendampingan proses audit 

b. Pembuatan Permintaan tindakan koreksi dan pencegahan/PTKP 

c.Membedakan jenis perbaikan yang meliputi: Corection, Cor'rective 

dan preventive action. 

d. Pelaporan Pelaksanaan Audit Mutu Internal. 

	

7. 	Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (Management Review) 

(durasi: setengah kali) 

Pad  tahap ini, fasilitator mendampingi Top Management 

dalam memimpin Tinjauan Manajemen (TM), menilai hasil Audit 

Mum Internal dan mengambil langkah-langkah perbaikamiya, termasuk di 

dalainnya bagaimana prosedur menyelenggarakan Tinjauan Manajemen. 

Proses bimbingan pelaksanaan Tinjauan Manajemen meliputi: 

a. Pembuatan jadwal Tinjauan Manajemen 

b. Pembuatan Agenda Rapat 

c. Pembuatan Notulen Rapat 

d. Distribusi Notulen Rapat 

	

8. 	Tahap terakhir (durasi: setengah hari) 

Pada Tahap ini Tim Fasilitator menyampaikan hasil evaluasi 

terhadap Implementasi & efelctifitas SPMI dalam satu siklus Plan-Do-

Check-Act. Tahap ini juga akan disampaikan rekomensasi-rekomendasi 

agar sistem SPMI yang telah berjalan dapat terus berkembang. 

Gambaran alur kegiatan sebagai berikut: 
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PASAL 4 
PENYELENGGARAAN WORKSHOP/ TECHNICAL ASSITANCE 

(1) Workshop/ Technical Assistance diselenggarakan atas dasar kerjasama antara 
PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, dengan tempat yang ditentukan 
dan disediakan oieh PIHAK PERTAMA. 

(2) Perlengkapan untuk kepentingan lancarnya pelaksanaan Lokakarya dan Technical 
Assistance akan disediakan oleh PIHAK PERTAMA, yang meliputi 
Laptop/Notebook, Infocus, OHP, Screen, White Board, Marker, Fhpchart, Clip 
on Microphone. 

(3) Konsumsi untuk setiap peserta selama Lokakarya dan Technical Assistance akan 
disediakan oleh dan menjadi beban PIHAK PERTAMA. 

(4) Master Bahan Lokakarya dan Technical Assistance dan sertifikat akan disediakan 
oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA menggandakan bahan pelatihan 
seperlunya. 

(5) Biaya Transportasi, Akomodasi, dan Konsumsi untuk instruktur/ fasilitatior 
PIHAK KEDUA selama bertugas di Universitas Wiraraja menjadi beban PIHAK 
PERTAMA. 

PASAL 5 
KEWAJIBAN 

(1) Pihak Pettama mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut: 
a. Menjamin adanya komitmen yang kuat untuk mengembangkan SPMI (Sistem 

Penjaminan Mutu Internal) di Lingkungan UNIVERSITAS WIRARAJA. 
b. Mernbentuk Tim Pengembangan SPMI di UNIVERSITAS WIRARAJA. 
c. Menyediakan sarana dan prasarana agar program kerjasama ini dapat 

terselenggara dengan lancar. 
d. Bersama PIHAK KEDUA melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemaritauan, 

dan evaluasi demi keberhasilan kerjasama mi. 

(2) Pihak Kedua mempunyai kewajiban dan tangoing jawab sebagai berilcut: 
a. Membantu PIHAK PERTAMA (Technical Assistance) dalam pelaksanaan 

Pengembangan SPMI di lingkungan UNIVERSITAS WIRARAJA. 
b. Bersama PIHAK PERTAMA menyelenggarakan Lokakarya, Penyusunan 

Dokumen, dan praktik implementasi SPMI di Lingkungan UNIVERSITAS 
WIRARAJA. 

c. Bersama PIHAK PERTAMA melak-ukan perencanaan, pelaksanaan, 
pemantauan, dan evaluasi demi keberhasilan kerjasama mi. 

d. Dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia, 
PIHAK KEDUA akan menyediakan tenaga fasilitator yang diperlukan untuk 
pelaksanaan kerjasama mi. 
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PASAL 6 
BIAYA LOICAKARYA DAN TECHNICAL ASSISTANCE 

(1) Total biaya jasa/fee untuk tenaga fasilitator Lokakarya dan Technical Assistance 

ini sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). 

(2) Pembayaran biaya jasa/ fee tenaga fasilitator Lokakarya dan Technical Assistance 
akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan tiga 
tahapan: 
Skedul Pembayaran: 

a. Sam minggu setelah penanda' tangan kontrak 40% 

b. Enarn bulan kemudian 30% 

c. Saat Pelatihan Internal Audit 30% 

(3) Pembayaran biaya Lokakarya dan Technical Assistance akan dibayarkan secara 
tunai sesuai tahapan atau ditransfer oleh PIHAK PERTAMA ke Rekening 
PIHAK ICEDUA pada Bank Niaga Jemur Andayani Surabaya Rekening nomor: 
033.01.1023.8003 atas nama STIE PERBANAS. 

(4) Segala bentuk pembayaran perpajakan yang terjadi dalam kerjasama ini menjadi 
tanggungan PIHAK PERTAMA. 

PASAL 7 
ADDENDUM 

(1) Perjanjian kedasama ini tidak dapat diubah baik sebagian maupun seluruhnya, 
kecuali apabila telah disetujui oleh KEDUA BELAH PIHAK dalam suatu 
perjanjian perubahan dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK. 

(2) Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum 
cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini sebagai langkah penyempumaan 
pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dibicarakan lebih lanjut dan 
diputuskan secara musyawarah oleh KEDUA BELAH PIHAK. 

PASAL 8 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMLSILI HUICUM 

(1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan mengenai pelaksanaan 
isi Perjanjian Kerjasama ini, ICEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk 
menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat. 

(2) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka 
masing-masing PIHAK harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul 
sebelum terjadi perselisihan tersebut. 
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PASAL 9 
ICEADAAN MEMAKSA 

(1) Hal-hal yang termasuk dalam keadaan memaksa dalam Perjanjian Kerjasama ini 
adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan dan perkiraan 
KEDUA BELAY' PIHAK pada umumnya yaitu bencana alam, huru-hara, 
epidemi, kebakaran, pemogokan, pemberontakan, peledakan, sabotase, 
peperangan, banjir, topan, tanah longsor, gempa bumi, perubahan 
kebijakan/Peraturan Pemerintah dan perubahan Undang-Undang di Indonesia, 
dan sebagainya yang dapat menghalangi KEDUA BELAH PIHAK secara 
langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian 

Kerjasama mi. 

(2) Dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa kejadian dan atau peristiwa 
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pihak yang mengalarni peristiwa yang 
dikategorikan sebagai keadaan memaksa hams memberitahukan kepada PIHAK 
LAINNYA secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan kalender setelah terjadi 
keadaan memaksa dengan melampirkan bukti secukupnya dari instansi yang 
berwenang mengenai terjadinya keadaan memaksa tersebut. Keterlambatan atau 
kelalaian KEDUA BELAH PIHAK untuk memberitahukan keadaan memaksa 
tersebut kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerjasama ini mengakibatkan 
tidalc diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa. 

(3) Semua kerugian dan biaya yang timbul/diderita oleh salah satu PIHAK akibat 
terjadinya keadaan memaksa menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK. 

(4) Segera setelah keadaan memaksa berakhir, KEDUA BELAH PIHAK wajib 
untuk meneruskan segala kewajibannya masing-masing menurut Perjanjian 

Kedasama mi. 

PASAL 10 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

(1) Perjanjian Kerjasama ini tetap mengikat dan berlaku bagi KEDUA BELAH 
PIHAK, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari pejabat yang menandatangani 
Perjanjian Kerjasama mi. 

(2) Semua lampiran dan dokumen lainnya yang disebutkan dalam Perjanjian 
Kerjasama ini bila ada merupakan satu kesatuan dan bagian yang integral serta 
tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama mi. 

(3) Pembatalan/tidak berlakunya suatu bagian atau pasal Perjanjian Kerjasama ini, 
tidak mengurangi keabsahan bagian-bagian dan/atau pasal-pasal lainnya. 
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PASAL 11 
MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN 

Perjanjian Kerjasama ini berlaku dan mengikat KEDUA BELAH PIHAK terhitung 
sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Keijasama ini dan berakhir setelah 
kewajiban masing-masing PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama ini selesai 

dilaksanakan. 

PASAL 12 
KETENTUAN PENUTUP 

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK 
pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalarn rangkap 2 (dua) yang masing-masing 
dibubuhi meterai yang cukup, dan mempunyai kekuatan hukum serta pembuktian 
yang sama. 

PIHAK  PERTAMA, 
UNIVERSITAS WIRARAJA 

411111r/ 

PIHAK KEDUA, 
Perbanas Suraba a 

F., A 

%—wort-e—t 

Dr. Ir. Ida Elkawati, MP 
Kepala Pusat Jaminan Mutu 

Irawan MM.  
Kepala Unit Penjaminan Mutu 
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