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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
Top manajemen (manajemen puncak) harus meninjau sistem manajemen mutu 

organisasinya, dalam selang waktu yang direncanakan, untuk memastikan kelanjutan 

kesesuaian, kecukupan dan efektifitasnya. Tujuan ini harus mencakup penilaian 

peluang untuk peningkatan dan kebutuhan untuk perubahan sistem manajemen mutu, 

termasuk kebijakan mutu dan sasaran mutu. Catatan dari tinjauan manajemen harus 

dipelihara. 

Rapat Tinjauan Manajemen merupakan siklus puncak dalam menerapkan 

perbaikan berkelanjutan di sistem manajemen perusahaan. Di sini merupakan 

pembuktian terakhir apakah top manajemen (Unsur Pimpinan Perguruan Tinggi) 

benar–benar bisa menunjukkan komitmennya dalam penerapan Sistem Penjaminan 

Mutu Internal.  

Tinjauan manajemen dapat dilaksanakan selama satu hari atau waktu yang 

lebih lama melalui meeting secara parsial (dua hari atau lebih). Jangka waktu 

pelaksanaan tinjauan manajemen tidak ditentukan oleh Sistem Manajemen Mutu. 

Kendati demikian, dalam kasus-kasus tertentu, misalnya, keluhan pelanggan 

menunjukkan trend yang meningkat, sebaiknya frekuensi review, khusus untuk 

masalah tersebut ditingkatkan. 

 

A. Latar Belakang 

Rapat Tinjauan Managemen  yang dilakukan saat ini adalah merupakan 

upgrading sistem manajemen dengan menyesuaikan standar persyaratan yang 

ditetapkan. Tujuan rapat ini adalah untuk evaluasi dan efektifitas penerapan 

Sistem Penjaminan Mutu Internal. Pada acara tersebut dilakukan penyampaian 

dan diskusi permasalahan dalam penerapan SPMI antara lain status  tindakan dari 

tinjauan manajemen terdahulu,  perubahan isu internal dan eksternal yang relevan 

pada SMM (Sistem Manajemen Mutu), informasi-informasi kinerja dan 

keefektifan dari SMM, kepuasan pelanggan dan umpan balik, pemenuhan sasaran 

mutu, kinerja proses dan kesesuaian produk atau jasa, ketidaksesuaian dan 

tindakan korektif, pemantauan dan pengukuran hasil, hasil audit dan pengukuran 

hasil dan hasil audit dan kinerja penyedia eksternal, kecukupan sumberdaya,  dan 

keefektifan tindakan serta peningkatan. 



Rapat tinjauan manageman (RTM) yang dilakukan mulai saat ini dan 

seterusnya akan dilakukan secara kontinyu. Kebijakan ini diambil, karena 

komitmen STKIP Muhammadiyah Bogor untuk selalu meningkatkan kepuasan  

stakeholders. Dengan melakukan RTM yang berlandaskan hasil audit serta isu-isu 

internal maupun eksternal  kualitas STKIP Muhammadiyah diharapkan akan  

selalu meningkat sehingga selaras dengan visi STKIP Muhammadiyah Bogor, 

yaitu “menjadi yang terbaik dalam kecerdasan intelektual, emosional, dan 

spiritual”. 

Implementasi Sistem Manajemen Mutu mensyaratkan organisasi untuk 

melakukan sejenis kajian tinjauan manajemen, atau lebih dikenal dengan istilah 

manajemen review. Persyaratan manajemen review dapat dibaca pada standar 

input manajemen review (materi pembahasan RTM). Klausul ini menyatakan 

bahwa top manajemen diwajibkan untuk mengadakan review secara teratur. 

Pelaksanaan manajemen review dapat didelegasikan kepada manajemen 

representative, tetapi tanggung jawab tetap berada di pundak top manajemen. 

Meskipun bukan satu–satunya cara, manajemen review dapat 

diselenggarakan dalam bentuk rapat pertemuan. Hadir dalam rapat tersebut pihak 

top manajemen, wakil pimpinan, manajemen representatif (ketua LPM), 

pimpinan unit kerja dan internal auditor.  

Dalam siklus PDCA (Plan Do Check Action ) posisi tinjauan manajemen 

atau manajemen review terdapat di „Action‟ artinya organisasi diharuskan untuk 

mengevaluasi Sistem Manajemen Mutu Internal yang telah berjalan.  

Tinjauan manajemen adalah salah satu klausul yang penting dalam 

penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Tinjauan manajemen biasanya 

dilakukan secara berkala yang pelaksanaanya tegantung penetapan dari organisasi 

tetapi umumnya dilakukan satu tahun sekali. Tinjauan manajemen umumnya 

dilakukan dengan cara rapat bersama antar bagian/ departemen untuk 

memaparkan pencapaian dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu seringkali 

lazim disebut Rapat Tinjauan Manajemen. Pelaksanaan dari tinjauan manajemen 

harus dipelihara catatannya namun disini juga terkadang menjadi kendala bagi 

organisasi untuk membuat laporan hasil tinjauan manajemen yang baik. Sehingga 

seringkali dijumpai meski sudah dilaksanakan namun masih juga mendapatkan 

temuan pada saat adanya audit eksternal. Hal ini dikarenakan masih adanya 

kekurangan dalam penyampaian dari laporan tinjauan manajemen. 



 

 

B. Tujuan Kegiatan 

RTM yang dilakukan setiap tahun oleh STKIP Muhammadiyah Bogor di 

awal semester genap 2020-2021 mempunyai tujuan untuk melakukan  

pembahasan berbagai hal terkait evaluasi  Tahun akademik 2019-2020  baik 

bidang akademik maupun non akademik, sekaligus membahas tidak lanjut hasil 

rekomendasi dari RTM yang dilakukan sekaligus persiapan program untuk tahun 

akademik 2021-2022. Sejauh ini, tinjauan manajemen lebih difokuskan kepada 

kegiatan dan tata kelola akademik.  

Hasil pembahasan ini akan menghasilkan kebijakan yang kemudian akan 

dituangkan pada RENOP tahun akademik berjalan sekaligus penyusunan sasaran 

mutu dari STKIP Muhammadiyah Bogor yang kemudian akan diturunkan ke  

prodi-prodi dan unit kerja.  

Tujuan akhir dari RTM merupakan upaya STKIP Muhammadiyah Bogor 

untuk selalu meningkatkan kualitas untuk selaras dengan visi STKIP 

Muhammadiyah Bogor yaitu menjadi yang terbaik dalam kecerdasan intelektual, 

emosional, dan spiritual.  

 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup RTM lebih meliputi bidang akademik.  Secara rinci RTM 

yang diadakan pada tahun akademik 2020/2021 meliputi : 

 

1. Status  tindakan dari tinjauan manajemen terdahulu;  

2. Perubahan isu internal dan eksternal yang relevan pada SPMI  

3. Kinerja dan keefektifan dari SPMI, kepuasan civitas, stakeholders, dan mitra, 

dan umpan balik, pemenuhan sasaran mutu, kinerja proses dan kesesuaian 

produk dan jasa, ketidaksesuaian dan tindakan korektif, pemantauan dan 

pengukuran hasil, hasil audit dan pengukuran hasil dan hasil audit dan kinerja 

penyedia eksternal, kecukupan sumberdaya, dan keefektifan tindakan serta 

peningkatan. 

4. Informasi terhadap kinerja dan  efektifitas dari Sistem Penjaminan Mutu 

Internal, termasuk tren dalam: 

 



a. Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak berkepentingan; (Hasil 

Angket) 

b. Sejauh mana sasaran mutu telah terpenuhi;  (Laporan Unit Kerja) 

c. Kinerja proses dan kesesuaian dari kinerja layanan dan luaran; (Laporan 

Unit Kerja) 

d. Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan; (Log Status) 

e. Hasil pemantauan dan pengukuran; (Log Status) 

f. Hasil audit; (Log Status) 

g. Kinerja pihak penyedia eksternal;   

 

5. Kecukupan sumber daya; (membahas usulan pengadaan dari unit kerja jika 

relevan) 

6. Efektifitas tindakan yang diambil untuk mengatasi resiko dan peluang 

7. Peluang untuk peningkatan. (Masukan, Laporan Unit Kerja) 

 

Output Management Review (Kesimpulan RTM) 

Sebuah meeting dinilai baik apabila diselenggarakan tepat waktu dan hasil 

meeting dicatat. Bentuk rekaman management review yang paling sederhana 

adalah notulen rapat (minutes of meeting), baik hard copy maupun soft copy. 

Catatan atau rekaman management review memuat poin–poin agenda yang telah 

dibahas, termasuk keputusan–keputusan atau langkah–langkah : 

1. Peluang untuk peningkatan; 

2. Adanya kebutuhan untuk perubahan terhadap sistem manajemen mutu; 

3. Sumber daya yang dibutuhkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

PELAKSANAAN KEGIATAN RTM 

 

A. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan 

Pelaksanaan RTM dilakukan   

             Hari / tanggal : 10 Februari 2020 

 Jam : 09.00 - selesai 

 Tempat : Ruang Aula Lt.1, Kampus 1 

 Agenda : Rapat Tinjauan Manajeman 

 

B. BIAYA 

Pembiayaan  pelaksaanaan RTM menggunakan RAB Tahun 2020/2021 dari 

post persiapan perkuliahaan dan evaluasi semesteran.  Biaya pelaksanaan 

RTM meliputi biaya  konsumsi dan  makan siang  dengan standar pembiayaan 

dari STKIP Muhammadiyah Bogor.  

 

C. TIM PELAKSANA 

Pelaksanaan RTM meliputi seluruh jajaran pimpinan dari Ketua sampai 

dengan Ka. Unit Kerja. Secara Rinci tim pelaksana RTM meliputi Ketua, 

Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua II, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), 

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), 

Kaprodi, dan Kepala Unit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III  

PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN 

 

No 
POINT DISKUSI 

HASIL/TARGET/TINDAK LANJUT 

BATAS 

WAKTU 
PIHAK 

A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Rapat : 

a) Status tindakan dari manajemen review 

sebelumnya; 

 

b) Perubahan terhadap isu eksternal dan 

internal yang relevan terhadap sistem 

manajemen mutu; 

 

c) Informasi terhadap kinerja dan  efektifitas 

dari sistem manajemen mutu, termasuk 

tren dalam: 

1) Kepuasan pelanggan dan umpan balik 

dari pihak berkepentingan; (Hasil 

Angket) 

2) Sejauh mana sasaran mutu telah 

terpenuhi;  (Laporan Unit Kerja) 

3) Kinerja proses dan kesesuaian dari 

kinerja layanan dan luaran; (Laporan 

Unit Kerja) 

4) Ketidaksesuaian dan tindakan 

perbaikan; (Log Status) 

5) Hasil pemantauan dan pengukuran; 

(Log Status) 

6) Hasil audit; (Log Status) 

 

7) Kinerja pihak penyedia eksternal; 

(Evaluasi  Pemasok, DTTPS) 

d) Kecukupan sumber daya; (membahas 

usulan pengadaan dari unit kerja) 

e) Efektifitas tindakan yang diambil untuk 

mengatasi resiko dan peluang (lihat 

6.1);(formulir pemikiran resiko) 

f) Peluang untuk peningkatan. (Masukan, 

Laporan Unit Kerja) 

 

1 Tahun 

akademik 

 

1 Tahun 

akademik 

 

 

Akhir 

semester  

 

Akhir 

semester  

 

Akhir 

semester  

Akhir 

semester  

Akhir 

semester  

Akhir 

semester  

Desember 

2020 

Akhir 

semester 

 

Akhir 

semester 

Akhir 

semester  

 

Awal 

Semester 

 

WK 1 

 

 

WK 1 

 

 

 

LPM  

 

LPM  

 

LPM  

LPM  

 

 

BAAK 

 

LPM 

 

BAAK/BAUK 

 

BAUK/BAAK 

BAAK 

 

LPM 

 

 

WK II 

 

    

 

 



 

BAB IV. PENUTUP 

Rekomendasi Hasil RTM yang diadakan dapat dirinci sebagai berikut:  

1) Perlu evaluasi dan perbaikan standar mutu dan sasaran mutu secara 

menyeluruh  untuk menuju Visi STKIP Muhammadiyah Bogor 

2) Evaluasi dan Perbaikan borang audit  

3) Evaluasi dan penetapan penjadwalan audit bersamaan penyusunan kalender 

akademik.  

4) Pengelolaan Dokumen secara berkesinambungan  

5) Evaluasi program kerja unit maupun staf (disusun dengan pihak dosen, 

Staf/Tendik dan Struktural). 

6) Perlu adanya strategi, kebijakan, dan program untuk peningkatan capaian butir 

standar akreditasi 

7) Catatan kelengkapan hasil Audit Mutu Internal, Temuan-temuan, dan Laporan 

ketidak sesuaian, serta rekomendasi tersimpan dalam dokumen internal 

lembaga.   

 

             Akhirnya alhamdulillah RTM telah dilalui dengan baik. Terima kasih kepada 

Bapak Ibu atas partisipasi dan komitmennya. Terakhir, marilah bersama berupaya agar 

STKIP Muhammadiyah Bogor terus menjadi lebih baik sehingga bisa merealisasikan 

para mahasiswanya untuk menjadi SDM yang unggul dalam berbagai aspek 

kehidupan pada masa yang akan datang. Aamiin Ya Rabbal „aalamiin. 

 

 


