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TUGAS POKOK  

PENGURUS BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM) 

STIKes SATRIA BHAKTI NGANJUK 
 

Jabatan Panitia Tugas pokok 

Ketua a. Membuat perencanaan strategik pelaksanaan 

organisasi BPM STIKes SBN 

b. Melakukan organizing,monitoring, evaluating, 

koordiniring, dan komitmen  tindak lanjut 

c. Memastikan pelaksanaan sistem penjaminan 

mutu dalam lingkungan STIKes SBN 

d. Merencanakan kegiatan-kegiatan yang terkait 

dengan proses  penjaminan mutu 

e. Mengorganisir pekerjaan yang ada dalam 

lingkungan STIKes SBN  

f. Mengontrol proses penjaminan mutu dalam 

lingkungan STIKes SBN Parepare dan kinerja 

anggota 

g. Mengevaluasi proses penjaminan mutu untuk 

perbaikan terus menerus 

h. Mengkordinir semua kegiatan BPM 

i. Mengkordinir dan mengarahkan anggota BPM 

j. Memimpin rapat pleno atas semua draf proses 

penjaminan mutu 

k. Merevisi anggaran setiap Divisi 

l. Mengesahkan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

anggota BPM 

m. Melaksanakan kerja sama dengan lembaga lain 

dan stakeholders 

n. Melaporkan secara berkala kegiatan proses 

penjaminan mutu dalam lingkungan   STIKes 

SBN kepada Ketua STIKes 

Wakil Ketua Membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan 

audit, monev, dan pendampingan akreditasi 

prodi maupun institusi 

Sekretaris a. Merancang, mengadministrasikan dan 

mengagendakan kegiatan dalam lingkup BPM  

b. Membuat perencanaan kegiatan  dan anggaran 

bersama Kepala BPM 

c. Membantu ketua dalam melaksanakan semua 

kegiatan administrasi BPM 

d. Menjamin kerahasiaan data  

e. Merencanakan dan menyediakan peralatan dan 

bahan-bahan yang di butuhkan  oleh BPM  

f. Merancang dan menyediakan peralatan dan 

bahan-bahan yang   dibutuhkan oleh BPM  

g. Menggandakan draf dan peralatan serta bahan 

BPM 

h. Mengadministrasikan, mengagendakan                                



surat-surat dan data BPM 

i. Mendokumentasikan dokumen-dokumen BPM 

j. Membantu memfasilitasi semua kegiatan BPM 

k. Merencanakan dan melaksanakan publikasi 

kegiatan BPM 

l. Melaporkan kegiatan proses penjaminan mutu 

kepada Kepala BPM 

Anggota : 
 

 

Divisi Monev dan Audit a. Melakukan Audit Internal, malaksanakan 

penjaminan mutu di dalam lingkungan STIKes 

SBN; 

b. Melaksanakan assessment kegiatanaudit 

internal ke prodi – prodi di lingkungan STIKes 

SBN; 

c. Menjaga kerahasiaan data BPM; 

d. Bekerjasama dengan divisi – divisi lain dalam 

penyusunan draf manual prosedur audit 

internal; 

e. Melakukan rapat mutu prodi dan unsur – unsur 

terkait dalam pelaksanaaan audit mutu internal;t 

f. Merencanakan jadwal pelaksanaan audit 

internal; 

g. Melakukan audit internal secara periodik; 

h. Mengajukan nama – nama auditor kepada 

kepala BPM dan disyahkan oleh ketua STIKes; 

i. Melakukan refreshing audit internal; 

j. Menyerahkan hasil audit internal kepada divisi 

pengolahan data dan sistem informasi; 

k. Merencanakan anggaran kegiatan audit internal; 

l. Bertanggung jawab kepada kepala BPM; 

m. Bekerjasama dengan anggota dan kepala BPM; 

n. Melaporkan hasil audit internal kepada kepala 

BPM. 

Divisi Pelatihan & Pengembangan a. Merencanakan, melaksanakan dan 

mengevaluasi kegiatan Training dan 

Development; 

b. Mengembangkan model, materi, stategi dan 

evaluasi Training dan Development; 

c. Bekerjasama dengan divisi lain dalam 

pembuatan konsep pengembangan dan 

pembuatan pedoman Training dan 

Development; 

d. Menjaga kerahasiaan data BPM; 

e. Melakukan koordinasi dengan divisi sistem 

informasi BPM; 

f. Merencanakan dan membuat draf peserta 

pelatihan; 

g. Merencanakan dan membuat draf materi 

Training dan Development; 

h. Menentukan narasumber Training dan 

Development; 



i. Merencanakan jadwal Training dan 

Development; 

j. Memonitoring dan mengevaluasi efektifitas 

Training dan Development; 

k. Merencanakan anggaran kegiatan Training dan 

Development; 

l. Bertanggung jawab kepada kepala BPM; 

m. Bekerjasama dengan anggota dan kepala BPM; 

n. Melaporkan kegiatan Training dan 

Development  kepada kepala BPM; 

Divisi Pengolahan Data dan sistem 

Informasi 
a. Memproses data dan informasi untuk dapat 

digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan oleh kepala dan anggota BPM; 

b. Melakukan kegiatan pengolahan data hasil dari 

audit internal dan instrumen – instrumen 

penjaminan mutu; 

c. Menyiapkan informasi agar dapat diakses oleh 

pihak – pihak tertentu; 

d. Menjaga kerahasiaan data BPM; 

e. Bekerjasama dengan divisi – divisi lain dalam 

menyusun draf manual prosedur statistik dan 

pengolahan data; 

f. Melakukan koordinasi dengan divisi audit 

internal; 

g. Merencanakan dan membuat format – format 

penyajian informasi 

h. Melaksanakan rekapitulasi hasil audit internal; 

i. Menyampaikan hasil proses data/informsi 

kepada kepala BPM; 

j. Menyampaikan hasil proses data/informsi 

kepada kepala BPM; 

k. Merencanakan peralatan dan bahan yang 

dibutuhkan; 

l. Merencanakan anggaran kegiatan; 

m. Bertanggung jawab kepada kepala BPM; 

n. Bekerjasama dengan kepala dan anggot BPM; 

o. Melaporkan hasil pengolahan data/informasi 

kepada kepala BPM. 
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