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MANUAL PELAKSANAAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN 

1. Ketua IPI Garut menugaskan Management Representative untuk menyiapkan 

pelaksanaan Tinjauan Manajemen dalam bentuk rapat secara periodik/berkala 

minimal 1 (satu) kali dalam setahun yang bertujuan untuk mengevaluasi dan 

memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan Sistem Manajemen Mutu yang 

telah diimplementasikan. 

2. Tinjauan yang dilaksanakan harus mencakup peluang peningkatan perbaikan 

berkelanjutan (Quality continual improvement) dan kebutuhan akan perubahan pada 

sistem manajemen mutu. 

3. Management Representative menyiapkan bahan laporan tinjauan manajemen yang 

dikaji terlebih dahulu oleh Ketua IPI Garut, sebelum dibahas pada rapat tinjauan 

manajemen. 

4. Bahan laporan sebagai masukan (input) Tinjauan Manajemen yang akan dilaksanakan 

mencakup informasi sebagai berikut: 

a. Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya 

b. Perubahan atas isu eksternal dan internal yang relevan dengan sistem manajemen 

mutu 

c. Informasi tentang kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu, termasuk tren 

dalam; Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak berkepentingan; Sejauh 

mana sasaran mutu telah dipenuhi; kinerja proses dan kesesuaian produk dan 

layanan; Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan; hasil Pemantauan dan 

pengukuran; Hasil audit; Kinerja penyedia eksternal. 

d. Kecukupan sumber daya 

e. Hasil tindakan yang di ambil terhadap risiko dan status risiko yang dijaga 

f. Kesempatan dan rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan. 

5. Selanjutnya Management Representative menyiapkan jadwal, undangan dan 

agenda/materi rapat tinjauan manajemen untuk dibahas / didiskusikan (dalam rapat) 
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oleh semua Bagian dan merencanakan penyelesaian masalah yang dihadapi serta 

mengambil tindakan dan keputusan yang diperlukan manajemen IPI Garut. 

6. Ketua STKIP Garut menetapkan hasil rapat tinjauan manajemen, yang mencakup 

output : 

a. Perbaikan pada keefektifan sistem manajemen mutu. 

b. Perbaikan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik dan pelayanan 

c. Sumber daya yang dibutuhkan. 

7. Keputusan dan tindakan yang diambil tersebut dituangkan dalam rencana kerja 

penyelesaian masalah (action plan) yang disiapkan oleh Management Representative 

untuk diinstruksikan kepada masing-masing Bagian terkait. 

8. Ketua STKIP meminta Management Representative untuk mengawasi pelaksanaan 

rencana kerja penyelesaian masalah (action plan) tersebut dan melaporkannya pada 

saat melakukan Tinjauan Manajemen berikutnya atau di waktu lain disaat diperlukan. 

9. Hasil diskusi, rencana kerja (action plan) dan instruksi Ketua STKIP Garut dicatat 

dalam risalah Tinjauan Manajemen dan didistribusikan kepada setiap Bagian yang 

terkait, sebagai acuan pelaksanaan. 

 


