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Pedoman ini menguraikan Sistem Manajemen Mutu SMK-SMAK Makassar dan 
merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas bagi seluruh guru dan 
pegawaiSMK-SMAK Makassar. Perubahan terhadap sistem manajemen mutu ini 
tidak diperbolehkan tanpa persetujuan Wakil Manajemen Mutu (WMM) dan 
Kepala Sekolah dan harus ditetapkan dengan mengacu pada prosedur mutu yang 
terkandung di dalam dokumen ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumen ini milik SMK-SMAK Makassar, isi dokumen tidak diperkenankan untuk 
digandakan atau disalin dalam bentuk apapuntanpa ijin tertulis dari SMK-SMAK 
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1. PENDAHULUAN 

Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK (SMK-SMAK) Makassar berdiri sejak tahun 1964 di bawah 

Pusdiklat Kementerian Perindustrian dan merupakan satu-satunya Sekolah Menengah Analis Kimia di 

Kawasan Timur Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan formal dibawah pembinaan Pusdiklat 

Kementerian Perindustrian, menampung peserta didik yang berasal dari berbagai daerah untuk 

dididik, dibina dan dibentuk sebagai manusia yang bersumber daya dengan kemampuan, 

pengetahuan dan keterampilan dalam bidang analisis kimia. 

 

SMK-SMAK Makassar mendidik calon-calon analis kimia dalam bekerja dalam suatu laboratorium uji 

menggunakan metode yang sesuai dengan SNI dan metode internasional sehingga mampu 

menghasilkan tenaga analis yang kompeten dan profesional. 

 

Proses pembelajaran teori dan praktik berdasarkan SKKNI di bidang analisis kimia. Pendidikan 

dilaksanakan selama 4 tahun dengan 7 semester dilaksanakan di dalam kampus dan 1 semester di 

Dunia Usaha/Dunia Industri. Kegiatan proses pemelajaran selain berlangsung disekolah berupa teori 

dan praktik, juga dilaksanakan diluar lingkungan sekolah seperti: 

- Kunjungan Industri (Plan Visit) 

- Magang pada lembaga pengujian/pengawasan mutu di Industri dan instansi pemerintah 

 

Sebagai suatu lembaga pendidikan, diharapkan mampu mengantisipasi perubahan dan   

perkembangan yang terjadi dalam upaya  menghasilkan lulusan  yang sesuai dengan kebutuhan 

lapangan kerja pada dunia usaha dan industri. Agar hal ini dapat diwujudkan maka sarana dan 

prasarana yang mendukungnya perlu mendapatkan perhatian baik dari segi pengadaannya maupun 

optimalisasi pemanfaatannya, adapun sarana prasarana yang tersedia: 

- Ruang Perkantoran dan Pelayanan 

- Ruang belajar/Kelas (Full AC) 

- LCD Proyektor di setiap kelas 

- Akses internet gratis 

- Laboratorium Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 

- Laboratorium-laboratorium Penunjang seperti Lab.Komputer, Lab. Bahasa, Lab. Kimia Analisis 

(Gravimetri, Volumetri, Terpadu, Instrumen, Mikrobiologi, Fisika Non Instrumen, Organoleptik) 

- Bursa Kerja Khusus (BKK) 

 

Setiap siswa di SMK-SMAK Makassar diwajibkan mengikuti Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi 

sebagai analis Kimia, sehingga setiap lulusan memiliki sertifikat-sertifikat baik standar Nasional 

maupun Internasional yang dapat digunakan dalam dunia kerja.  
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Lulusan tidak terbatas kemampuannya dalam lingkungan industri, namun mencakup analisa 

lingkungan, kesehatan hingga dalam bagian forensik.Setiap lulusan memiliki peluang langsung 

bekerja sebagai tenaga analis di berbagai perusahaan yang berada di berbagai daerah di Indonesia. 

 

Dalam rangka menghasilkan tenaga analis yang kompeten dan profesional yang memenuhi 

persyaratan pelanggan dan persyaratan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku dan untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggan maka SMK-SMAK Makassar menerapkan sistem yang efektif, 

termasuk penerapan proses-proses untuk peningkatan sistem secara berkelanjutan yaitu sistem 

manajemen mutu ISO 9001. Untuk penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, SMK-SMAK 

Makassar telah menerapkan ISO 9001:2000 pada tahun 2007 lalu dengan adanya perubahan ISO 

9001 versi 2008, SMK-SMAK Makassar juga menyesuaikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. 

Selanjutnya perubahan ISO 9001:2015 selain untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, dikenal 

dengan mengenal risiko dan peluang dalam pencapaian sasaran, sehingga SMK-SMAK Makassar 

melakukan perubahan Sistem Manajemen Mutu menjadi versi ISO 9001:2015. 

 
 

2. Dasar Hukum Kebijakan Penerapan Sistem Manajemen Mutu 

Seluruh unsur manajemen SMK-SMAK Makassar harus memahami peraturan perundang-undangan 

terkait penerapan Sistem Manajemen Mutu: 

 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

 UU RI No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional dan Penelitian dan Penerapan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi 

 PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

 Permendiknas No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan 

 Surat Keputusan Menteri Perindustrian nomor: 78/M/SK/8/2011, tanggal 12 Agustus 2011 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan SMAK 

 Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerial Perindustrian nomor: 09/SJ-IND/PER/10/2012 

tentang Reposisi Pengembangan Unit Pendidikan dan Balai Diklat Industrti di Lingkungan 

Kementerian Perindustrian 

 Peraturan Menteri Perindustrian nomor: 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Perindustrian 

 SK Menteri Perindustrian RI nomor: 786/M-IND/Kep/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Guru yang diberi  Tugas Tambahan sebagai 

Kepala Sekolah di Lingkungan Kementerian Perindustrian. 

 Internasional Standard ISO 9001:2015; Quality Management Systems-Requirements 
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3. Daftar Istilah 

Semua definisi atau pengertian untuk penggunaan istilah-istilah yang terkait dengan penerapan 

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 ini, mengacu kepada istilah dan definisi yang dinyatakan 

dalam: 

1. ISO 9000:2015 - Fundamental dan Kosakata, untuk istilah yang berkaitan dengan Sistem 

Manajemen Mutu ISO 9001:2015. 

2. Istilah dan pengertian yang dijelaskan pada setiap prosedur terkait yang menggunakan istilah-

istilah tertentu di dalam penerapannya. 

3. Referensi lain yang digunakan dalam pengendalian operasional SMK-SMAK Makassar akan 

dijelaskan dalam masing-masing Prosedur Operasi Standar (POS) yang relevan. 

 
 

4. PROFIL ORGANISASI 
 

4.1. Konteks Organisasi 

SMK-SMAK Makassar dalam mencapai sasaran yang diinginkan yang tergambarkan pada Visi 

dan Misi SMK-SMAK Makassar, harus memahami issue-issue baik eksternal maupun internal. 

 

Visi SMK-SMAK Makassar:  

Menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Analis Kimia bertaraf Internasional Berbasis Spesialisasi 

dan Kompetensi Yang Menghasilkan Lulusan Profesional. 

Dalam rangka mewujudkan Visi SMK-SMAK Makassar, Misi yang akan diemban adalah: 

 Melaksanakan pendidikan kejuruan analisis kimia yang berkualitas untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri baik tingkat nasional maupun 

internasional. 

 Menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri nasional maupun internasional. 

 Meningkatkan daya saing tenaga kerja industri melalui pendidikan dan pelatihan sumber 

daya manusia. 

 Membina dan menyelenggarakan fungsi sosial dan kemasyarakatan. 

 

Issue-issue yang dimaksud dapat mencakup: 

1. Issue Eksternal: 

 Dicanangkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) 

 Berkembangnya Teknologi Bidang Batubara dan Mineral 

 Undang-Undang Mineral dan Batubara 

 Undang-Undang Perindustrian No. 3 Tahun 2014 
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 Berkembangnya Informasi, Teknologi Komunikasi 

 Penggunaan Bahasa Inggris dalam setiap SOP Industri 

2. Issue Internal: 

 Pelaksanaan UNBK pada SMK-SMAK Makassar 

 Integrasi terhadap penyelenggaraan pengolahan data pendidikan 

 Lingkungan Sekolah (taman, lapangan olahraga, jalan) 

 Kondisi kelas dan laboratorium 

 Pelayanan informasi kepada Siswa 

 Layanan administrasi Pegawai 

 Layanan pemeliharaan sarana kerja pegawai 

 Layanan ATK 

 

4.2. Kebutuhan dan Harapan Pihak Terkait 

SMK-SMAK Makassar dalam mendidik calon-calon analis kimia yang bekerja dalam suatu 

laboratorium uji menggunakan metode yang sesuai dengan SNI dan metode internasional, 

berdasarkan kebutuhan dan harapan pihak terkait. Adapun pihak-pihak terkait dengan layanan 

SMK-SMAK Makassar: 

1. Pihak Eksternal: 

Siswa, orang tua (wali) siswa, masyarakat, industri penyerap tenaga kerja, sekolah lanjutan. 

2. Pihak Internal: 

Pegawai sebagai auditor internal, staf struktural maupun staf fungsional mampu 

memberikan layanan terhadap masyarakat lebih baik lagi. 

 

4.3. Ruang Lingkup Sistem Manajemen Mutu 

Ruang lingkup Sistem Manajemen Mutu SMK-SMAK Makassar mencakup seluruh kegiatan 

SMK-SMAK Makassar sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan 

kejuruan dalam bidang analisis kimia berlaku untuk semua unit kerja yang ada di lingkungan 

SMK-SMAK Makassar (Bidang Tata Usaha, Bidang Kurikulum, Bidang Manajemen Mutu, 

Bidang Kesiswaan, Bidang Kerjasama DUDI, 4 Divisi). 

 

Pedoman Mutu SMK-SMAK Makassar mencakup seluruh ruang lingkup Sistem Manajemen 

Mutu dan mengaplikasikan seluruh persyaratan standar ISO 9001:2015, tidak ada proses dan 

klausul yang dikecualikan . 
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4.4. Sistem Manajemen Mutu dan Prosesnya 

4.4.1. Umum 

Untuk memenuhi persyaratan penerapan sistem manajemen mutu, utamanya untuk 

mengarahkan dan mengendalikan seluruh kegiatan dalam hal mutu, SMK-SMAK 

Makassar menetapkan, mendokumentasikan, mengimplementasikan dan memelihara 

sistem manajemen mutu dan akan terus menerus memperbaiki keefektifannya sesuai 

dengan persyaratan standar internasional ISO 9001:2015. 

 

4.4.2. Acuan Silang Persayaratan Sistem 

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi SMK-SMAK Makassar, proses-proses yang 

diperlukan untuk sistem manajemen mutu dibagi kedalam dua kategori yaitu; proses 

bisnis utama dan proses pendukung.  

 Proses bisnis utama terdiri dari; pemasaran program, penerimaan siswa baru, 

pelaksanaan diklat (kegiatan belajar mengajar), evaluasi akhir, dan pemasaran 

lulusan. Proses pelaksanaan diklat terdiri atas; kegiatan belajar mengajar di 

sekolah dan kegiatan belajar mengajar di industri yang kemudian dikenal 

dengan praktik kerja industri (Prakerin). Demikian pula halnya dengan evaluasi 

akhir, terdiri dari; Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Nasional.   

 

 Proses pendukung terdiri dari proses-proses; pengembangan tenaga 

kependidikan, pengadaan alat dan bahan (barang dan jasa), pemeliharaan 

sarana prasarana, pengelolaan administrasi sekolah, pembinaan 

kesiswaan/ekstra kurikuler, layanan sumber belajar/perpustakaan, outsourcing, 

layanan bursa kerja khusus, dan layanan bimbingan penyuluhan dan bimbingan 

karir.  Semua kegiatan proses pendukung ini berperan membantu kelancaran 

pelaksanaan semua proses bisnis utama. 

 

4.4.3. Bagan Alir (Business Process Map) 

Semua proses penerapan Sistem Manajemen Mutu di atas baik proses bisnis utama 

maupun proses pendukung merupakan proses yang saling terkait satu sama lain dan 

berinteraksi mengikuti suatu siklus yang sistematis. Urutan dan interaksi proses-proses 

tersebut digambarkan secara lengkap dalam business process map sebagaimana 

disajikan pada lampiran 1. 
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4.4.4. Sistem Dokumentasi 

4.4.4.1. Persyaratan Sistem Dokumentasi 

Sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh guru dan karyawan dalam 

penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008, SMK-SMAK Makassar 

mengembangkan dokumen yang terdiri dari: kebijakan mutu, sasaran mutu, 

pedoman mutu, prosedur operasional standar, instruksi kerja, uraian jabatan, 

formulir dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan oleh SMK-SMAK 

Makassar. 

 

4.4.4.2. Pedoman Sistem Manajemen Mutu 

Pedoman mutu merupakan panduan yang menguraikan secara rinci sistem 

manajemen mutu SMK-SMAK Makassar dimaksudkan untuk menjadi 

pedoman bagi seluruh guru dan pegawai SMK-SMAK Makassar dalam 

menerapkan sistem manajemen mutu yang berbasis pada standar ISO 

9001:2015.  

 

Pedoman mutu SMK-SMAK Makassar mencakup seluruh ruang lingkup 

Sistem Manajemen Mutu dan mengaplikasikan seluruh persyaratan standar 

ISO 9001:2008, tidak ada proses dan klausul ISO 9001:2015 yang 

dikecualikan. 

 

Rincian tanggapan terhadap seluruh persyaratan standar ISO 9001:2008 dan 

uraian interaksi antara proses-proses sistem manajemen mutu SMK-SMAK 

Makassar termasuk 7 (tujuh) prosedur terdokumentasi yang dipersyaratkan 

dijelaskan secara lengkap dalam pedoman mutu ini. 

 

4.4.4.3. Pengendalian Dokumen 

Wakil Manajemen Mutu (WMM) memastikan bahwa semua dokumen yang 

dipergunakan dalam Sistem Manajemen Mutu SMK-SMAK Makassar selalu 

dalam keadaan terkendali. Untuk itu, semua dokumen harus:  

 Disetujui dan disahkan sebelum diterbitkan. 

 Diidentifikasi dengan baik, sehingga mudah dikenali. 

 Selalu dimutakhirkan sesuai dengan kebutuhan, disetujui ulang serta 

ditunjukkan perubahan dan status revisi terkininya. 

 Selalu dapat dibaca, mudah dikenali dan versi relevan dari dokumen 

yang berlaku tersedia di tempat pemakaian. 
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 Dokumen yang berasal dari luar SMK-SMAK Makassar, dikenali 

dengan baik dan distribusinya dikendalikan. 

 

Untuk mencegah pemakaian dokumen kadaluarsa yang disimpan untuk 

tujuan apa pun, maka pada dokumen tersebut harus dibubuhkan identifikasi 

berupa stempel dengan tulisan dokumen kadaluwarsa. 

 

Penerapan sistem pengendalian dokumen ini untuk memenuhi persyaratan 

standar Sistem Mnajemen Mutu ISO 9001:2015 sesuai klausul 7.5 tentang 

Sistem Terdokumentasi. 

 

Penjelasan lebih rinci tentang pengendalian rekaman ini, selanjutnya diatur 

dalam POS 4.4.4.3 tentang Pengendalian Dokumen. 

 

4.4.4.4. Pengendalian Rekaman 

Rekaman adalah merupakan bukti pelaksanaan suatu kegiatan atau hasil dari 

suatu kegiatan. Karena itu, guna memberikan bukti bahwa produk jasa 

pendidikan SMK-SMAK Makassar telah sesuai dengan persyaratan dan 

sistem manajemen mutu telah diterapkan secara efektif, maka semua 

rekaman harus dikendalikan.  

 

Wakil Manajemen Mutu beserta seluruh pimpinan unit kerja terkait harus 

menetapkan dan memelihara rekaman secara terkendali, sehingga semua 

rekaman yang mendukung sistem manajemen mutu selalu terjaga, tetap 

mudah dibaca, siap untuk ditunjukkan dan diambil bila diperlukan.  

 

Penerapan sistem pengendalian rekaman ini untuk memenuhi persyaratan 

standar Sistem Mnajemen Mutu ISO 9001:2015 sesuai klausul 7.5 tentang 

Sistem Terdokumentasi. 

 

Penjelasan lebih rinci tentang pengendalian rekaman ini, selanjutnya diatur 

dalam POS 4.4.4.4 tentang Pengendalian Rekaman. 
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5. KEPEMIMPINAN 
 

5.1. Komitmen  

5.1.1. Umum 

Komitmen manajemen merupakan faktor kunci keberhasilan penerapan sistem 

manajemen mutu. Oleh karena itu, Kepala Sekolah dan Seluruh Unsur Pimpinan SMK-

SMAK Makassar berketetapan hati untuk memiliki komitmen dan tanggung jawab 

terhadap penyusunan dan penerapan sistem manajemen mutu, serta mengupayakan 

perbaikan berkesinambungan terhadap sistem  tersebut dengan cara : 

 Mensosialisasikan pentingnya memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan 

perundang-undangan kepada seluruh guru dan karyawan melalui; rapat pimpinan, 

rapat rutin yang dilaksanakan minimal satu kali dalam satu bulan, pertemuan-

pertemuan, surat edaran Kepala Sekolah, buletin, dan bentuk-bentuk komunikasi 

lainnya.   

 Menetapkan kebijakan mutu sebagai pedoman yang harus diikuti oleh seluruh unsur 

pimpinan, guru dan karyawan.   

 Menetapkan sasaran mutu sesuai dengan perkembangan SMK-SMAK Makassar.  

 Menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen yang dilaksanakan minimal satu kali 

dalam enam bulan. Pengaturan rapat tinjauan manajemen ini selanjutnya dijelaskan 

lebih rinci pada klausul 9.3. 

 Memastikan tersedianya sumberdaya (tenaga kependidikan, infra struktur dan 

lingkungan kerja yang kondusif) untuk penerapan sistem manajemen mutu. 

 

5.1.2. Fokus Pelanggan 

Kepala Sekolah dan seluruh unsur pimpinan SMK-SMAK Makassar memastikan bahwa 

penyelenggaraan pendidikan pada SMK-SMAK Makassar berfokus pada pelanggan. 

Karena itu, kebutuhan dan harapan pelanggan harus dipahami dengan baik dan 

seksama untuk kemudian ditetapkan sebagai rujukan utama dalam setiap disain 

program pendidikan SMK-SMAK Makassar. Disamping itu, Kepala Sekolah dan seluruh 

unsur pimpinan SMK-SMAK Makassar juga harus memastikan bahwa dalam 

pelaksanaan program pendidikan, kebutuhan dan harapan pelanggan tersebut dipenuhi 

secara konsisten dan konsekuen dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggan.  
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Sehubungan dengan itu, Kepala Sekolah dan seluruh unsur pimpinan SMK-SMAK 

Makassar harus: 

 Selalu memantau kegiatan pelaksanaan program pendidikan guna menjamin 

kesesuaian program tersebut dengan kebutuhan dan harapan pelanggan.      

 Memantau informasi yang terkait dengan persepsi pelanggan terhadap mutu 

penyelenggaraan pendidikan SMK-SMAK Makassar dan kepuasan pelanggan 

 

Untuk maksud tersebut, Kepala Sekolah dan seluruh unsur pimpinan SMK-SMAK 

Makassar harus selalu aktif melakukan komunikasi dengan pelanggan menggunakan 

semua sarana komunikasi yang memungkinkan baik formal maupun informal. 

 

5.2. Kebijakan Mutu 

5.2.1. Pengembangan Kebijakan Mutu 

Kepala SMK-SMAK Makassar memastikan bahwa kebijakan mutu, yang merupakan 

maksud dan arahan secara menyeluruh tentang mutu ditetapkan dan disahkan dengan 

memastikan bahwa kebijakan mutu tersebut: 

 Sesuai dengan tujuan (visi dan misi) SMK-SMAK Makassar 

 Mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan pelanggan dan terus menerus 

memperbaiki keefektifan sistem manajemen mutu 

 Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan dan meninjau sasaran mutu 

 Disosialisasikan kepada seluruh tenaga guru dan karyawan untuk dipahami dan 

dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan 

 Ditinjau secara periodik agar selalu sesuai dan relevan dengan kondisi dan 

perkembangan SMK-SMAK Makassar.  

Penetapan Kebijakan Mutu secara lengkap terdapat pada lampiran 3. 

 

5.2.2. Komunikasi Kebijakan Mutu 

Kebijakan mutu SMK-SMAK Makassar ditulis pada lembaran terpisah dari Pedoman 

Mutu ini. Untuk keperluan sosialisasi kebijakan mutu tersebut dipajang pada tempat-

tempat tertentu dan kandungan isinya disosialisasikan secara bertahap dan bertingkat 

pada  seluruh guru dan karyawan SMK-SMAK Makassar. 
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5.3. Peran Organisasi, Tanggung Jawab dan Wewenang 

Kepala SMK-SMAK Makassar berperan menetapkan struktur organisasi sebagai landasan 

ditetapkannya tanggung jawab dan wewenang setiap pemegang jabatan atau fungsi dalam 

penerapan Sistem Manajemen Mutu ini.  Struktur organisasi ditetapkan seperti pada Lampiran 2 

Struktur Organisasi SMK-SMAK Makassar. 

Kepala SMK-SMAK Makassar memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang yang 

kemudian disebut uraian jabatan untuk seluruh unsur pimpinan, guru dan karyawan ditetapkan 

dan dikomunikasikan kepada staf. Tanggung jawab dan wewenang guru, wakil kepala sekolah, 

divisi pengembangan, kepala tata usaha, kepala urusan dan yang setingkat, disetujui dan 

disahkan oleh kepala sekolah. Sedangkan untuk personil dibawahnya, pengesahannya 

dilimpahkan kepada wakil kepala sekolah dan kepala tata usaha. Uraian jabatan tersebut, 

disamping ditandatangani oleh pimpinan harus pula  ditandatangani oleh staf yang 

bersangkutan sebagai bukti bahwa uraian jabatan tersebut telah dimengerti dan dipahami 

dengan baik untuk kemudian dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 

 

Kepala SMK-SMAK Makassar menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk: 

 Memastikan bahwa Sistem Manajemen Mutu memenuhi persyaratan standar ISO 

9001:2015 

 Memastikan bahwa proses menghasilkan output yang diinginkan 

 Melaporkan kinerja Sistem Mnajemen Mutu dan peluang untuk perbaikan (klausul 10.1) 

 Memastikan promosi tentang fokus pelanggan di seluruh organisasi 

 Memastikan bahwa integritas Sistem Manajemen Mutu dipelihara ketika perubahan pada 

Sistem Manajemen Mutu direncanakan dan diimplementasikan. 

 

6. PERENCANAAN 
 

6.1. Tindakan untuk Mengatasi Risiko dan Peluang 

SMK-SMAK Makassar merencanakan Sistem Manajemen Mutu akan mempertimbangkan 

berbagai isu terkait (klausul 4.1) dan persyaratan (klausul 4.2). Isu-isu bersumber dari internal 

dan eksternal, sedangkan persyaratan bersumber dari kebutuhan dan harapan pihak yang 

berkepentingan yang relevan dengan Sistem Manajemen Mutu. 

SMK-SMAK Makassar akan menetapkan risiko dan peluang yang akan muncul untuk:  

 Memberikan jaminan bahwa Sistem Manajemen Mutu dapat mencapai hasil yang 

diinginkan. 

 Meningkatkan pengaruh (peluang) yang diinginkan. 

 Mencegah atau mengurangi dampak yang tidak diinginkan (risiko) 
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 Mencapai peningkatan. 

SMK-SMAK Makassar juga merencanakan tindakan dalam mengatasi risiko dan peluang, 

mengintegrasikan dan menerapkan tindakan tersebut dalam proses-proses Sistem Manajemen 

Mutu serta mengevaluasi efektivitasnya.  

 

Untuk mengatasi risiko, SMK-SMAK Makassar dapat menentukan beberapa pilihan yaitu 

menghindari risiko, mengam,bil risiko untuk mengejar peluang, menghilangkan sumber risiko, 

mengubah kemungkinan atau konsekuensi, berbagi risiko, atau mempertahankan risiko dengan 

keputusan. 

 

Peluang dapat menyebabkan adopsi praktek baru, meluncurkan produk baru, membuka pasar 

baru, menangani produk baru, membangun kemitraan, menggunakan teknologi baru, dan 

kemungkinan lainnya untuk mengatasi kebutuhan organisasi atau pelanggan.  

 

Pemenuhan persyaratan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang untuk Sistem 

Manajemen Mutu sebagai implementasi dari persyaratan standar ISO 9001:2015 klausul 6.1.  

 

6.2. Sasaran Mutu 

6.2.1. SMK-SMAK Makassar menetapkan sasaran mutu pada fungsi, tingkat dan proses 

yang diperlukan untuk Sistem Manajemen Mutu 

Kepala SMK-SMAK Makassar menetapkan dan mengesahkan sasaran mutu tingkat 

lembaga (SMK-SMAK Makassar). Kepada seluruh pimpinan unit kerja ditugaskan 

menetapkan sasaran mutu unit kerja masing-masing dengan merujuk pada sasaran 

mutu SMK-SMAK Makassar. Sasaran mutu tersebut harus terukur dan taat asas 

dengan kebijakan mutu. Untuk itu, sasaran mutu dirumuskan dengan pendekatan 

SMART (spesifik, measurable, achievable, realistik, dan time frame).   

 

Seluruh unsur pimpinan SMK-SMAK Makassar menjamin bahwa sasaran mutu tersebut 

dikomunikasikan dan dipahami oleh seluruh guru dan karyawan, sehingga betul-betul 

menjadi sesuatu yang ingin dicapai atau dituju berkenaan dengan mutu. Untuk itu, 

sasaran mutu harus dilengkapi dengan program pencapaian sasaran mutu dan 

ketercapaiannya harus dipantau secara berkala dan diperbaharui jika diperlukan.  
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6.2.2. Ketika merencanakan bagaimana mencapai sasaran mutu, SMK-SMAK Makassar 

harus menetapkan: 

 Tindakan apa yang akan dilakukan; 

 Sumber daya apa yang diperlukan; 

 Siapa yang bertanggung jawab; 

 Kapan akan selesai; 

 Bagaimana hasilnya akan dievaluasi. 

 

Penetapan tata waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pencapaian sasaran 

mutu akan diuraikan dalam program pencapaian yang spesifik bagi setiap sasaran mutu 

yang ditetapkan. Komitmen manajemen untuk menetapkan sasaran mutu, dibuat sesuai 

Form Rekaman Sasaran Mutu. 

 

6.3. Perencanaan terhadap Perubahan 

SMK-SMAK Makassar dapat menentukan perubahan pada Sistem Manajemen Mutu, seperti 

perubahan proses, perubahan struktur organisasi, perubahan kebijakan dan lain-lain komponen 

sistem manajemen mutu. 

 

Bila terjadi perubahan terhadap sistem manajemen mutu, integritasnya harus dipelihara. Oleh 

sebab itu setiap perubahan dan penerapan terhadap perubahan tersebut harus direncanakan 

dan mempertimbangkan: 

 Tujuan perubahan dan potensi konsekuensinya; 

 Integrasi sistem manajemen mutu; 

 Ketersediaan sumber daya; 

 Alokasi atau realokasi tanggung jawab dan wewenang. 

 
7. PENDUKUNG 

 

7.1. Sumber Daya 

7.1.1. Umum 

Tidak dapat dipungkiri bahwa, untuk menerapkan dan memelihara sistem manajemen 

mutu ISO 9001:2015 dan untuk terus menerus secara berkelanjutan memperbaiki 

keefektifannya diperlukan sejumlah sumber daya. Untuk itu SMK-SMAK Makassar 

secara sungguh-sungguh menetapkan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan, 

baik infra struktur, fasiltas, tenaga kependidikan,dan sumber daya lainnya. Penetapan 

dan penyediaan sumber daya tersebut terutama sekali dimaksudkan untuk menunjang 
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penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dalam upaya meningkatkan kepuasan 

pelanggan dan pihak berkepentingan lainnya melalui penyelenggaraan pendidikan yang 

berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan harapan pelanggan. 

 

7.1.2. Sumber Daya Manusia 

Untuk menjamin terselenggaranya penyelenggaraan pendidikan  yang bermutu, SMK-

SMAK Makassar memastikan bahwa seluruh tenaga kependidikan (guru dan karyawan) 

yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan, memiliki kompetensi yang sesuai 

dengan tuntutan tugas dan pekerjaan atas dasar pendidikan, pelatihan, keterampilan 

dan pengalaman. 

 

Agar semua tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan kinerja yang 

optimal, SMK-SMAK Makassar menetapkan beberapa ketentuan berkenaan dengan 

tenaga kependidikan, sebagai berikut:   

 Menetapkan kompetensi yang diperlukan bagi guru dan karyawan untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan atau menempati suatu jabatan yang selanjutnya 

dikenal dengan istilah matriks kompetensi. Oleh karena itu, penyusunan matriks 

kompetensi harus mengacu pada uraian jabatan. Matriks kompetensi wakil kepala 

sekolah, kepala tata usaha, dan guru ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala 

Sekolah. Sedangkan matriks kompetensi untuk staf administrasi pada unit kerja 

ditetapkan dan ditanda tangani oleh pimpinan unit kerja masing-masing dan 

diketahui oleh kepala sekolah.  

 Melakukan analisis kebutuhan program pengembangan, menyusun program 

pengembangan dan menyediakan pelatihan atau tindakan lain bagi guru dan 

karyawan dalam rangka pengembangan staf untuk mencapai kompetensi yang 

ditetapkan atau disyaratkan, terutama bagi guru dan karyawan yang kompetensinya 

masih dibawah standar.  

 Melakukan evaluasi terhadap program pengembangan yang telah dilakukan guna 

mengetahui keefektifan program pengembangan tersebut. 

 Memastikan bahwa seluruh guru dan karyawan SMK-SMAK Makassar menyadari 

betapa pentingnya peran dan kontribusi mereka dalam pencapaian sasaran mutu 

sekolah maupun sasaran mutu unit kerja.  

 Memelihara semua rekaman guru dan karyawan yang berkenaan dengan 

pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman.   
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Pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan guru dan karyawan serta 

administrasi kepegawaian seluruh guru dan karyawan beserta rekaman-rekamannya 

menjadi tanggung jawab sub bagian tata usaha (urusan kepegawaian). 

 

Penjelasan lebih rinci tentang pengembangan tenaga kependidikan, selanjutnya diatur 

dalam POS PTK tentang Pengembangan Tenaga Kependidikan. 

 

7.1.3. Sarana dan Prasarana 

Sama halnya dengan tenaga kependidikan, prasarana juga merupakan sumber daya 

yang tidak kalah pentingnya dalam upaya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 

Untuk itu, SMK-SMAK Makassar menetapkan, menyediakan dan memelihara prasarana 

yang diperlukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi 

persyaratan, kebutuhan dan harapan pelanggan serta pihak berkepentingan lainnya. 

Prasarana ini mencakup : 

 Gedung, ruang kerja, ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, dan sarana 

pendukung lainnya; 

 Peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan pendidikan  (baik 

perangkat keras maupun perangkat lunak); 

 Informasi dan teknologi informasi; 

 Peralatan atau jasa pendukung seperti; sarana transportasi, sarana komunikasi, 

dan lain sebagainya.  

 

Untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan  yang bermutu, maka sub 

bagian tata usaha khususnya urusan umum dan rumah tangga dan seluruh unit kerja 

harus memastikan bahwa semua fasilitas dan peralatan selalu dalam keadaan siap 

pakai. Untuk itu kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana baik preventif maupun 

kuratif harus dilakukan secara terprogram, terkoordinasi, dan dengan penuh 

kesungguhan.  

 

Pengelolaan dan penyimpanan rekaman-rekaman yang terkait dengan pengeloaan 

sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

(Urusan Umum dan Rumah Tangga) dan Kepala Unit Kerja masing-masing. Penjelasan 

lebih rinci tentang hal ini, selanjutnya diatur dalam POS SAR tentang Pemeliharaan 

Sarana Prasarana. 
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7.1.4. Lingkungan Proses Operasional 

Sumber daya lain disamping prasarana yang mempunyai peran tidak kecil dalam upaya 

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu (memenuhi kebutuhan dan harapan 

pelanggan) adalah faktor lingkungan kerja. Guru dan karyawan yang kompeten dan 

berkualitas yang dilengkapi  dengan  prasarana canggih dan  lengkap sekalipun tidak  

akan  memberi kontribusi terhadap mutu pendidikan tanpa didukung oleh lingkungan 

kerja yang juga berkualitas.  

 

Untuk itu SMK-SMAK Makassar menetapkan dan mengelola lingkungan kerja baik 

lingkungan fisik (physicalenvironment) maupun lingkungan non fisik (non physical 

environment) sedemikian rupa sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif untuk 

mendorong semua staf bekerja lebih semangat dan penuh tanggung jawab.    

 

Pengelolaan lingkungan kerja yang bersifat fisik harus diarahkan pada penciptaan 

lingkungan kerja yang bersih, nyaman, aman, indah, teratur, dan tertib.  

 

Pengelolaan lingkungan kerja yang bersifat non fisik diarahkan pada penciptaan 

hubungan yang harmonis baik antar sesama guru dan karyawan, antara staf dan 

pimpinan maupun antar sesama pinpinan. Hal ini tidak lain dimaksudkan untuk 

membangun saling pengertian, saling harga menghargai, hormat menghormati, jauh 

dari prasangka dan sikap saling curiga mencurigai. Pendek kata harus tercipta 

kebersamaan yang saling asah, asih dan asuh. Untuk maksud tersebut, sebagai sarana 

menciptakan lingkungan non fisik yang kondusif, SMK-SMAK Makassar melaksanakan 

kegiatan-kegiatan sosial sebagai berikut:  

 

 Melakukan kunjungan rumah, terutama kepada guru dan karyawan yang 

mendapatkan musibah   

 Mengadakan kegiatan halal bil halal dan perayaan hari-hari besar keagamaan 

 Melaksanakan acara-acara keluarga, misalnya olah raga bersama, rekreasi 

bersama, dan acara keluarga lainnya.   

 

Pengelolaan lingkungan kerja pada unit kerja menjadi tanggung jawab masing-masing 

pimpinan unit kerja. Sedangkan pengelolaan lingkungan kerja pada tingkat sekolah 

diatur sebagai berikut: 
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 Kepala Tata Usaha khususnya Kepala Urusan Umum dan Rumah Tangga 

bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan fisik, terutama yang terkait 

dengan masalah kebersihan, pertamanan, keindahan, ketertiban, dan keamanan.  

 Kepala Sekolah dibantu oleh seluruh unsur pimpinan bertanggung jawab atas 

pengelolaan lingkungan non fisik. 

 

Seluruh warga SMK-SMAK Makassar harus berperan serta secara aktif dan penuh 

tanggung jawab dalam setiap upaya penciptaan lingkungan kerja yang kondusif. 

 

7.1.5. Pemantauan dan Pengukuran 

SMK-SMAK Makassar menetapkan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan 

untuk memastikan hasil yang valid dan dapat diandalkan ketika pemantauan atau 

pengukuran yang digunakan untuk memverifikasi kesesuaian persyaratan produk dan 

jasa. Selanjutnya sumber daya pemantauan dan pengukuran harus dipelihara untuk 

menjamin kemampuannya. SMK-SMAK Makassar menyimpan dokumen yang 

membuktikan kemampuan sumber daya pemantauan dan pengukuran. 

 

7.1.6. Pengetahuan Organisasi 

Pengetahuan yang dibutuhkan dan yang telah dilaksanakan serta dokumentasinya, 

dimana setiap pengetahuan baik hasil dari pelatihan, monitoring evaluasi internal sistem 

mutu dijadikan sebagai pengetahuan untuk mengembangkan kualitas SMK-SMAK 

Makassar di masa yang akan datang. Materi pelatihan dan laporan hasil kegiatan 

disimpan dengan baik. 

 

7.2. Kompetensi 

SMK-SMAK Makassar memastikan penempatan sumber daya manusia sesuai dengan 

kemampuannya ditinjau dari segi kesesuaian pendidikan, pelatihan, keterampilan dan 

pengalaman. SMK-SMAK Makassar memastikan untuk: 

 Mengidentifikasi kebutuhan kemampuan personil yang kegiatannya memiliki dampak 

terhadap mutu 

 Menyediakan pelatihan atau langkah lainnya 

 Melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari tindakan yang dilakukan 

 Memastikan bahwa semua personil memahami keterkaitan dan pentingnya kegiatan 

mereka serta bagaimana kontribusinya terhadap sasaran mutu 

 Memelihara catatan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman SDM. 
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7.3. Kesadaran (Awareness) 

Untuk memastikan kesesuaian terhadap persyaratan pelanggan, SMK-SMAK Makassar secara 

aktif mensosialisasikan program  peningkatan mutu pendidikan baik melalui media cetak, 

elektronik atau media sosial. SMK-SMAK Makassar juga memastikan bahwa seluruh personil 

memahami: 

 Kebijakan mutu 

 Sasaran mutu yang relevan 

 Kontribusi mereka terhadap efektivitas sistem manajemen mutu, termasuk manfaat dari 

peningkatan kinerja 

 Implikasi dari tidak sesuai dengan persyaratan sistem manajemen mutu. 

 

7.4. Komunikasi 

Komunikasi merupakan faktor kunci keberhasilan suatu organisasi. Oleh sebab itu, Kepala 

SMK-SMAK Makassar harus memastikan terciptanya komunikasi yang efektif pada seluruh 

bagian dan tingkatan yang ada dalam organisasi SMK-SMAK Makassar. Sehingga  seluruh 

kebijakan sekolah dan informasi penting lainnya diketahui dan dipahami oleh seluruh unsur 

pimpinan guru dan karyawan.  

Untuk maksud tersebut, Kepala SMK-SMAK Makassar menetapkan saluran komunikasi internal 

melalui;  

 Rapat unsur pimpinan, dihadiri oleh; Kepala Sekolah, WMM, Wakil Kepala Sekolah dan 

Kepala Tata Usaha. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan diupayakan bisa 

dilakukan minimal satu kali sebulan. 

 Rapat rutin lembaga, dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan sampai pada tingkat kepala 

urusan, kepala sub seksi, dan yang setingkat. Pelaksanaanya diupayakan minimal satu 

kali dalam tiga bulan.  

 Rapat kerja, dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan dan pihak terkait lainnya yang 

pelaksanaanya terutama diarahkan pada penyusunan program kerja dan evaluasi 

pelaksanaan program 

 Tinjauan Manajemen  

 Media lain yang dianggap efektif bagi penyebaran informasi kepada seluruh unsur 

pimpinan, guru dan karyawan SMK-SMAK Makassar. 
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Untuk melakukan komunikasi dengan pelanggan, mendapatkan umpan balik yang sifatnya 

keluhan atau komplain maupun saran dari pelanggan serta temu pelanggan dengan tatap muka 

dilakukan melalui: 

 Pelanggan datang langsung ke SMK-SMAK Makassar 

 Pelanggan menyampaikan melalui media website 

 Pelaksana tugas terkait menjelaskan menggunakan media yang disepakati 

 Kotak saran 

 Brosur 

 Surel  dan sebagainya 

 

7.5. Informasi Terdokumentasi 

7.5.1. Umum 

Dokumentasi sistem manajemen Mutu yang ditetapkan oleh SMK-SMAK Makassar 

meliputi: 

 Kebijakan Mutu, yaitu kebijakan terdokumentasi yang ditetapkan oleh Kepala 

SMK-SMAK Makassar dan disosialisasikan kepada seluruh pegawai. 

 Sasaran Mutu, untuk meningkatkan kinerja atau proses manajemen, yang 

ditetapkan pada setiap bidang yang relevan dan disahkan oleh Kepala SMK-SMAK 

Makassar secara terdokumentasi 

 Pedoman Mutu, sebagai dokumen yang menjadi pedoman top manajemen atau 

Kepala SMK-SMAK Makassar dan Wakil Manajemen Mutu untuk menjalankan 

proses Sistem Manajemen Mutu. 

 Prosedur Operasional Standar (POS), sebagai dokumen panduan proses aktivitas 

manajemen, yang dibutuhkan untuk menjamin efektivitas perencanaan, 

pelaksanaan dan pengendalian terhadap sistem serta proses operasional yang 

dilaksanakan 

 Instruksi Kerja (IK), sebagai dokumen panduan untuk melaksanakan aktivitas 

tahapan kerja suatu proses pekerjaan, dapat berupa petunjuk kerja, bagan alir, 

standar, peraturan terkait dan kriteria kerja. 

 Formulir, sebagai dokumen yang digunakan untuk mencatat hasil aktivitas/proses 

yang dilaksanakan dalam bentuk laporan, daftar, jadwal, yang kemudian bukti hasil 

aktivitas/proses tersebut dikenal dengan rekaman. 
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7.5.2. Pembuatan dan Pembaharuan 

SMK-SMAK Makassar menetapkan dan memelihara prosedur tertulis untuk 

mengendalikan dokumen-dokumen yang menjadi pedoman kerja dalam penerapan 

Sistem Manajemen Mutu. 

 

Pengendalian dokumen meliputi mekanisme Identifikasi dokumen, penyusunan, 

pengesahan, distribusi dokumen, revisi serta penanganan terhadap dokumen 

kadaluarsa. 

 

Penjelasan lebih rinci tentang pengendalian dokumen ini selanjutnya diatur pada 

POS.4.4.4.3 Pengendalian Dokumen 

 

7.5.3. Pengendalian Informasi Terdokumentasi 

SMK-SMAK Makassar menetapkan dan memelihara prosedur tertulis untuk 

mengendalikan informasi terdokumentasi (rekaman) yang menjadi bukti atau informasi 

penerapan sistem manajemen mutu termasuk standar eksternal yang dibutuhkan dalam 

penerapan sistem manajemen mutu.  

 

Pengendalian rekaman meliputi identifikasi, penyimpanan, peminjaman, perlindungan, 

pengambilan, masa simpan dan tata cara pemusnahan rekaman untuk seluruh proses 

sistem manajemen mutu. 

 

Penjelasan lebih rinci tentang pengendalian rekaman ini selanjutnya diatur pada 

POS.4.4.4.4 Pengendalian Rekaman 

 
 

8. PELAKSANAAN 
 

8.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasional 

Tujuan pendidikan di SMK-SMAK Makassar  diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang 

profesional. Karena itu perencanaan realisasi jasa diklat harus dilakukan secara baik dengan 

melibatkan seluruh unsur terkait seperti; Wakil Kepala Bidang Pengajaran, Wakil Kepala Bidang 

Keterampilan, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kerjasama DUDI/Alumni, Wakil Kepala Bidang 

Kesiswaan, dan Kepala Tata Usaha. Perencanaan realisasi diklat ini harus konsisten dan 

senantiasa terkait dengan persyaratan proses-proses lain dari sistem manajemen mutu. 
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Dalam merencanakan realisasi jasa diklat, SMK-SMAK Makassar  menerapkan : 

 Sasaran dan persyaratan mutu dari diklat. 

 Perangkat dokumen serta sumber daya yang spesifik bagi jasa diklat tersebut. 

 Kegiatan verifikasi, validasi, pemantauan, inspeksi dan pengujian serta criteria 

keberterimaan diklat. 

 Rekaman yang diperlukan sebagai bukti bahwa realisasi diklat memenuhi persyaratan 

pelanggan. 

 

Wakil Kepala Sekolah Bidang Pengajaran berkewajiban menetapkan persyaratan mutu lulusan 

berdasarkan standar yang sudah ditetapkan dalam kurikulum.  

Kepala Sekolah menetapkan tahapan proses pelaksanaan diklat, dokumen kurikulum yang 

digunakan serta  penyediaan sumber daya yang dibutuhkan guna memenuhi persyaratan mutu 

yang telah ditetapkan. 

 

Untuk menjamin agar setiap tahapan proses jasa diklat berjalan dengan baik dan bermutu, 

maka Wakasek Bidang Pengajaran berkewajiban menyusun rencana mutu yang paling tidak 

berisi; tahap/jenis kegiatan, penanggung jawab/pelaksana, sumber daya, kriteria 

keberterimaan, pemantauan dan dokumen terkait.  

 

Untuk memberikan bukti bahwa proses realisasi jasa diklat yang dihasilkan memenuhi 

persyaratan, maka rekamannya disimpan oleh unit kerja terkait. 

Keluaran perencanaan harus dalam bentuk yang sesuai dengan metode operasional yang 

selama ini dilaksanakan pada SMK-SMAK Makassar.  

 

Penjelasan lebih lanjut tentang realisasi jasa diklat, dirinci dalam POS PBM tentang 

Pelaksanaan Diklat (Proses Belajar Mengajar) 

 

8.2. Persyaratan Produk dan Jasa 

8.2.1. Komunikasi Pelanggan 

Untuk membangun hubungan baik dengan pelanggan, SMK-SMAK Makassar  

menetapkan dan menerapkan sistem komunikasi yang efektif dengan cara :  

 Memberikan penjelasan mengenai rincian jasa diklat yang diselenggarakan secara 

lengkap, meliputi; jenis program, tujuan, kompetensi lulusan, proyeksi lapangan 

kerja, kurikulum, sistem pembelajaran, peraturan tata tertib, biaya, dan lain 

sebagainya. Dengan demikian dharapkan, pelanggan memahami betul 
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karakteristik pendidikan pada SMK-SMAK Makassar, sehingga munculnya 

persepsi yang salah dapat dihindari.    

 Menanggapi pertanyaan pelanggan atau pihak berkepentingan lainnya yang 

berkenaan dengan penyelenggaraan diklat dan prosedur menjadi siswa SMK-

SMAK Makassar  baik siswa baru ataupun pindahan dengan menerapkan prinsip-

prinsip pelayanan prima (excellence service).   

 Menampung umpan balik dari pelanggan, termasuk keluhan dari pelanggan 

dengan arif, bijaksana dan semangat mencari solusi. Sehubungan dengan itu, 

seluruh unit kerja harus menangani keluhan pelanggan dengan sungguh-sungguh 

dan membuat rekamannya dalam buku keluhan pelanggan yang paling tidak harus 

berisi; hari dan tanggal, nama pelanggan, keluhan, penanganan keluhan (tindak 

lanjut), dan hasil verifikasi.  

Komunikasi pelanggan dilakukan dengan mendayagunakan seluruh sarana dan media 

komunikasi yang dimiliki SMK-SMAK Makassar seperti; surat, telepon, faksimili, website 

dan email, leaflet, spanduk, dan brosur.  

 

8.2.2. Penetapan Persyaratan Produk dan Jasa 

Untuk menjamin jasa diklat yang diselenggarakan memenuhi kebutuhan dan  

pelanggan serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku, SMK-SMAK 

Makassar menetapkan bahwa:  

1. Harapan dan kebutuhan pelanggan terhadap mutu jasa diklat diidentifikasi dan 

dipahami dengan baik untuk memastikan bahwa SMK-SMAK Makassar mampu 

menyelenggarakan diklat sebagaimana yang diharapkan tersebut. 

2. Persyaratan yang tidak teridentifikasi oleh pelanggan, tetapi sangat diperlukan bagi 

penyelenggaraan jasa diklat yang bermutu akan ditetapkan oleh SMK-SMAK 

Makassar 

3. Seluruh unsur manajemen SMK-SMAK Makassar harus memahami peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan kejuruan. 

4. Persyaratan tambahan yang diyakini akan sangat bermanfaat bagi 

penyelenggaraan jasa diklat yang bermutu akan ditetapkan oleh SMK-SMAK 

Makassar. 
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8.2.3. Peninjauan Persyaratan Produk dan Jasa 

Wakil Kepala Sekolah Bidang Pengajaran harus mengkaji ulang semua persyaratan 

yang terkait dengan jasa diklat sebelum membuat keputusan tentang kesanggupan 

untuk melaksanakan diklat tersebut (misalnya sebelum memasarkan program kepada 

pelanggan). Kaji ulang harus memastikan bahwa: 

 Persyaratan yang diminta berkenaan dengan penyelenggaraan diklat telah 

ditentukan.  

 Apabila terjadi perbedaan persyaratan dengan yang disampaikan sebelumnya, 

harus diselesaikan terlebih dahulu. 

 SMK-SMAK Makassar benar-benar yakin mampu melaksanakan diklat sesuai 

dengan persyaratan yang ditentukan.  

 

Semua rekaman yang terkait dengan tinjauan dan tindakan yang timbul sebagai akibat 

dari tinjauan tersebut harus dipelihara. 

 

Mengingat dalam dunia pendidikan kecil kemungkinan pelanggan (dalam hal ini, calon 

siswa, orang tua dan masyarakat) memberikan pernyataan tertulis berkenaan dengan 

persyaratan, maka SMK-SMAK Makassar menetapkan persyaratan-persyaratan 

tersebut sebelum penerimaan siswa baru melalui leaflet, brosur dan bahan promosi 

lainnya.  

 

Persyaratan lebih rinci mengenai jasa diklat ini, selanjutnya diatur dalam  POS PPDB 

tentang Penerimaan Siswa Baru. 

 

8.2.4. Perubahan Persyaratan Produk dan Jasa 

SMK-SMAK Makasar akan memastikan apabila terjadi perubahan persyaratan, maka 

dokumen yang relevan seharusnya ditambahkan dan dikomunikasikan kepada personil 

yang relevan. 

 

8.3. Desain dan Pengembangan Produk dan Jasa 

8.3.1. Umum 

SMK-SMAK Makassar menetapkan, menerapkan dan memelihara perancangan dan 

pengembangan proses seperti: kurikulum, bahan ajar, media pendidikan, instrumen 

evaluasi dan sebagainya untuk menjamin hasil diklat yang sesuai. 

Output dari perencanaan perancangan harus selalu dimutakhirkan agar selalu sesuai 

dengan kemajuan perancangan dan pengembangan. 
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8.3.2. Perencanaan Desain dan Pengembangan 

Dalam melakukan perancangan dan pengembangan diklat, seperti; kurikulum, bahan 

ajar, media pendidikan, instrumen evaluasi dan lain sebagainya, SMK-SMAK Makassar  

menetapkan  : 

 Tahapan perancangan dan pengembangan. 

 Tinjauan, verifikasi dan pembenaran yang sesuai bagi tiap tahap perancangan dan 

pengembangan. 

 Tanggung jawab dan wewenang untuk perancangan dan pengembangan. 

 

Bidang temu antara pihak-pihak yang terkait dalam perancangan dan pengembangan 

harus dikelola sedemikian rupa untuk memastikan terciptanya komunikasi yang efektif 

dan kejelasan penugasan dan tanggung jawab masing-masing pihak. 

 

8.3.3. Input Desain dan Pengembangan 

Dalam melakukan perancangan dan pengembangan program diklat, masukan yang 

berkaitan dengan persyaratan diklat harus ditetapkan dan ditinjau untuk memastikan 

kecukupan, kelengkapan dan tidak adanya persyaratan yang taksa dan saling 

bertentangan. Sehingga dengan demikian proses perancangan dan pengembanan 

dapat dilakukan dengan lebih baik. Masukan perancangan dan pengembangan tersebut 

harus mencakup:  

 Persyaratan fungsi dan kinerja 

 Persyaratan perundang-undangan yang berlaku 

 Informasi dari perancangan sebelumnya yang serupa 

 Persyaratan perancangan dan pengembangan lain yang esensial 

 

8.3.4. Kendali Desain dan Pengembangan 

Tinjauan atas perancangan dan pengembangan dilakukan secara sistematis ditujukan 

untuk menilai kemampuan hasil perancangan dan pengembangan apakah telah 

memenuhi persyaratan yang ditentukan, mengidentifikasi masalah dan mengambil 

tindakan yang diperlukan. 

 

Tinjauan perancangan dan pengembangan ini dilakukan oleh wakil-wakil unit kerja atau 

fungsi yang terkait dengan setiap tahap perancangan dan pengembangan. Rekaman 

hasil tinjauan dan tindakan apa pun yang dilakukan dalam proses peninjuan tersebut  

dipelihara dengan baik. 
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Untuk memastikan bahwa keluaran perancangan dan pengembangan telah memenuhi 

persyaratan, dilakukan verifikasi terhadap hasil perancangan dan pengembangan 

sesuai dengan pengaturan yang telah direncanakan. Rekaman hasil verifikasi dipelihara 

dengan baik. 

 

Untuk memastikan agar supaya jasa diklat yang dihasilkan mampu memenuhi 

persyaratan yang ditentukan, maka hasil perancangan dan pengembangan  harus 

divalidasi. Rekaman hasil validasi dan tindakan apapun yang perlu dilakukan harus 

dipelihara. 

 

8.3.5. Output Desain dan Pengembangan 

Keluaran perancangan dan pengembangan disajikan dalam bentuk yang 

memungkinkan dilakukannya verifikasi terhadap masukan perancangan dan 

pengembangan. Keluaran perancangan dan pengembangan tersebut harus disetujui 

sebelum dikeluarkan.  

Hasil rancangan dan pengembangan tersebut harus: 

 Memenuhi persyaratan masukan  

 Memberi informasi yang memadai untuk pembelian, implementasi program dan 

layanan. 

 Mengacu pada kriteria keberterimaan program 

Menentukan karakteristik penting dari program tersebut sehingga pelaksanaanya dapat 

dilakukan dengan baik dan benar. 

 

8.3.6. Perubahan Desain dan Pengembangan 

Bila terjadi perubahan perancangan dan pengembangan, rekamannya dipelihara dan 

pada bagian mana perubahan tersebut dilakukan harus dapat ditunjukkan. Perubahan 

tersebut ditinjau, diverifikasi dan divalidasi dengan benar dan disetujui sebelum 

diimplementasikan. Dalam melakukan tinjauan perubahan perancangan dan 

pengembangan, dilakukan evaluasi pengaruh perubahan tersebut terhadap diklat-diklat 

yang telah dilaksanakan. 

 

8.4. Proses Pengendalian Penyediaan Produk dan Jasa dari Eksternal 

8.4.1. Umum 

SMK-SMAK Makassar memastikan bahwa setiap proses pembelian didasarkan pada 

kebutuhan dan persyaratan yang ditentukan agar alat bahan yang dibeli betul-betul 

sesuai dengan persyaratan dan menunjang pelaksanaan program.  
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Rekaman hasil penilaian dan tindakan apapun yang dilakukan sebagai konsekuensi dari 

peniliaian dipelihara dengan baik. 

 

8.4.2. Jenis dan Jangkauan Pengendalian 

Pembelian dilakukan pada pemasok yang telah dinilai berdasarkan pada kemampuan 

pemasok tersebut memasok alat bahan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan 

SMK-SMAK Makassar. Untuk itu, SMK-SMAK Makassar menetapkan kriteria pemilihan, 

evaluasi dan evaluasi ulang pemasok. Pemasok yang memenuhi syarat selanjutnya 

didata dalam daftar pemasok terseleksi. 

 

Terhadap produk atau alat bahan yang dibeli harus dilakukan inspeksi atau kegiatan 

lain guna memastikan bahwa produk atau alat bahan yang dibeli telah memenuhi 

persyaratan pembelian yang ditentukan. 

 

Ketentuan lebih rinci berkenaan dengan pembelian, selanjutnya diatur dalam POS PBJ 

tentang Pengadaan Barang dan Jasa. 

 

8.4.3. Informasi Penyedia Eksternal 

Pembelian dilakukan dengan menggunakan order pembelian yang menguraikan jenis 

produk yang dibeli, spesifikasi, satuan, jumlah, persyaratan persetujuan produk. 

Kecukupan persyaratan pembelian harus dipastikan sebelum disampaikan kepada 

pemasok. 

 

8.5. Produksi dan Penyediaan Jasa 

8.5.1. Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa 

SMK-SMAK Makassar  merencanakan dan melaksanakan proses diklat dalam 

keadaaan terkendali. Kondisi terkendali mencakup:    

 Ketersediaan informasi yang menguraikan kompetensi lulusan 

 Ketersediaan intruksi kerja seseuai dengan kebutuhan 

 Penggunaan median pembelajaran atau peralatan praktek yang 

sesuaiKetersediaan dan pemakaian sarana supervisi dan evaluasi  

 Implementasi supervisi dan evaluasi  

 Implementasi kegiatan wisuda atau pelepasan lulusan, pemasaran lulusan, dan 

layanan alumni   
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Pelaksanaan proses diklat di SMK-SMAK Makassar dibagi ke dalam dua kategori yaitu 

Proses Belajar Mengajar (PBM) disekolah dan Proses Belajar Mengajar (PBM) di 

industri. Uraian secara rinci pelaksanaan PBM disekolah selanjutnya diatur dalam POS 

PBM tentang Proses Belajar Mengajar. Sedangkan, PBM di industri selanjutnya dirinci 

dalam POS IND  tentang Pelaksanaan Praktik Kerja Industri. 

 

8.5.2. Identifikasi dan Mampu Telusur 

SMAK Makassar melakukan identifikasi terhadap setiap program diklat yang 

dilaksanakan berikut peserta yang mengikuti setiap program diklat tersebut. 

Keberadaan setiap lulusan harus teridentifikasi melalui kegiatan penelusuran lulusan 

dan rekamannya harus dipelihara. 

 

8.5.3. Properti Milik Pelanggan atau Penyedia Eksternal 

SMK-SMAK Makassar mengidentifikasi, memverifikasi, melindungi dan menjaga 

seluruh hak milik pelanggan yang meliputi; barang-barang milik siswa termasuk 

kepemilikan intelektual serta keselamatan dan kesehatan siswa selama berada dalam 

lingkungan sekolah.  Bila terjadi  kerusakan dan kehilangan terhadap hak milik siswa 

termasuk bila siswa mengalami kecelakaan atau gangguan kesehatan, manajemen 

SMK-SMAK Makassar harus segera melakukan tindakan yang diperlukan dan 

melaporkannya kepada orang tua siswa/wali murid. 

 

8.5.4. Preservasi 

Guna menjamin agar supaya diklat yang dilaksanakan betul-betul memenuhi 

persyaratan dan mencapai hasil yang diharapkan, maka seluruh bagian atau 

kelengkapan pelaksanaan diklat yang dapat rusak harus dikendalikan sedemikian rupa 

sehingga tidak terjadi penurunan spesifikasi.  

 

Semua sarana yang digunakan dalam proses pelaksanaan diklat dan pelayanan harus 

dalam kondisi terpelihara dan siap pakai sehingga terhindar dari terjadinya hambatan 

dalam pelaksanaan diklat dan pelayanan terhadap pelanggan.  

Penyimpanan alat bahan, media pendidikan dan bahan ajar dilakukan sedemikian rupa 

sehingga terhindar dari kerusakan, penurunan spesifikasi, dan kehilangan.  

 

Penyimpanan harus dilakukan dengan rapi dan teratur sehingga memudahkan 

pengenalan dan pengambilan. Administrasi penyimpanan harus terkendali agar status 

persediaan dapat dipantau. 
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Barang yang dapat turun mutunya harus diberi identifikasi, bila perlu dengan tanggal 

kadaluarsa, diperiksa secara berkala dan dinilai setiap selang waktu tertentu. 

 

Usaha melindungi jasa diklat harus dilakukan sedemikian rupa mulai dari awal proses 

pelaksanaan diklat agar tidak terjadi masalah atau kerusakan. Semua administrasi 

tentang siswa harus dilakukan dengan tertib sampai tanggung jawab sekolah terhadap 

jasa diklat tersebut berakhir 

 

8.5.5. Kegiatan Pasca Produk dan Jasa diterima oleh Pelanggan 

 

8.5.6. Pengendalian Perubahan 

Bila terjadi perubahan perancangan dan pengembangan, rekamannya dipelihara dan 

pada bagian mana perubahan tersebut dilakukan harus dapat ditunjukkan. Perubahan 

tersebut ditinjau, diverifikasi dan divalidasi dengan benar dan disetujui sebelum 

diimplementasikan. Dalam melakukan tinjauan perubahan perancangan dan 

pengembangan, dilakukan evaluasi pengaruh perubahan tersebut terhadap diklat-diklat 

yang telah dilaksanakan. 

 

8.6. Rilis Produk dan Jasa 

 

 

8.7. Pengendalian Hasil yang Tidak Sesuai 

SMK-SMAK Makassar  memastikan bahwa hasil diklat yang tidak memenuhi persyaratan 

(siswa yang tidak lulus evaluasi) diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah agar peserta 

diklat tersebut tidak melanjutkan pada proses belajar mengajar berikutnya atau mendapat 

tanda lulus yang tidak sah. Pengendalian dan tanggung jawab serta wewenang yang terkait 

dengan hasil diklat yang tidak sesuai ditetapkan dalam suatu prosedur yang terdokumentasi. 

 

Ketidaksesuaian yang ditemukan harus dicatat sedemikian rupa dengan merincikan hasil 

diklat yang tidak sesuai berikut kriterianya, sehingga memudahkan untuk ditinjau, dikoreksi, 

dan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. 

 

Penanganan hasil diklat yang tidak sesuai (siswa yang tidak lulus evaluasi) dapat dilakukan 

dengan pengulangan proses diklat (remedial teaching), remedial test atau pengembalian 

peserta diklat kepada orang tua. 
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Penanganan hasil diklat yang tidak sesuai dengan menggunakan metode pengulangan 

proses diklat harus diverifikasi ulang untuk memastikan bahwa hasil diklat dimaksud telah 

sesuai dengan persyaratan atau kriteria kelulusan. 

 

Apabila hasil diklat yang tidak sesuai (siswa yang tidak lulus evaluasi) ditemukan pada 

proses diklat berikutnya, maka harus dilakukan tindakan yang relevan dengan pengaruh 

ketidaksesuaian tersebut.  

 

Semua rekaman yang berkenaan dengan hasil diklat yang tidak sesuai berikut tindakan yang 

dilakukan untuk mengendalikan ketidaksesuaian tersebut harus dipelihara 

 

Tata cara dan ketentuan penanganan hasil diklat yang tidak sesuai, diatur secara rinci dalam 

POS. 8.7 tentang Penanganan Hasil Diklat yang Tidak Sesuai. 

 
 

9. EVALUASI KINERJA 
 

9.1. Pemantauan, Pengukuran, Analisa dan Evaluasi 

9.1.1. Umum 

SMK-SMAK Makassar menetapkan mekanisme pemantauan dan pengukuran terhadap 

proses-proses jasa dan layanan yang dihasilkan. Pemantauan dan pengukuran 

mencakup aktivitas pengambilan dari proses, analisis terhadap hasil data yang didapat, 

hingga tindakan perbaikan yang diperlukan. 

Pemantauan dan pengukuran dilakukan untuk memastikan semua aktivitas yang 

dilaksanakan telah menunjukan: 

1. Kesesuaian terhadap persyaratan program layanan 

2. Kesesuaian dengan sistem manajemen mutu yang diterapkan 

3. Kinerja sistem yang secara terus menerus menunjukan perbaikan secara 

berkelanjutan. 

Metode pemantauan dan pengukuran ini dapat dilakukan sesuai persyaratan sistem 

yang diacu, dan untuk perhitungan dan analisis data dapat menggunakan teknik 

statistic yang relevan dengan sifat proses, produk dan aktivitasnya. 
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9.1.2. Kepuasan Pelanggan 

Salah satu pengukuran kinerja sistem manajemen mutu dilakukan dengan jalan 

memantau informasi berkaitan dengan persepsi pelanggan; apakah jasa diklat SMK-

SMAK Makassar telah memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Untuk itu, SMK-

SMAK Makassar melakukan pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan 

dengan menggunakan angket dan atau wawancara dengan responden; siswa, orang 

tua siswa dan pengguna lulusan secara langsung, via pos, telepon atau sarana 

komunikasi lainnya. 

Penerapan persyaran kepuasan pelanggan ini secara lengkap dilakukan sesuai: IK 

Kepuasan pelanggan. 

 

9.1.3. Analisa dan Evaluasi 

Untuk memperagakan kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen mutu serta untuk 

mengevaluasi apakah perbaikan berkelanjutan dari sistem manajemen mutu dapat 

dilakukan, SMK-SMAK Makassar menetapkan, menghimpun, dan menganalisis data 

yang sesuai menggunakan teknik-teknik statistik yang relevan. Hasil analisis data harus 

memberikan informasi yang berkaitan dengan:  

 Kepuasan pelanggan  

 Kesesuaian hasil diklat dengan persyaratan. 

 Karakteristik dan kecenderungan proses dan hasil diklat termasuk peluang untuk 

tindakan pencegahan, dan  

 Kinerja pemasok 

 

9.2. Audit Internal 

Untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu SMK-SMAK Makassar telah memenuhi 

pengaturan yang direncanakan pada perencanaan realisasi diklat dan pada persyaratan sistem 

manajemen mutu yang telah ditetapkan, serta memastikan sistem manajemen mutu diterapkan 

dan dipelihara secara efektif pada setiap unit kerja, SMK-SMAK Makassar melakukan audit 

internal minimal satu kali dalam enam bulan.  

 

Perencanaan program audit dilakukan dengan mempertimbangkan status serta tingkat 

kepentingan proses dan bidang yang diaudit termasuk hasil-hasil audit sebelumnya. Karena itu, 

pelaksanaan audit internal untuk masing-masing unit kerja bisa saja berbeda.    
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Untuk memastikan terkendalinya proses pelaksanaan audit, ditetapkan kriteria, lingkup, 

frekuensi dan tata waktu periode, metode audit, kriteria pemilihan auditor internal, pelaksanaan 

dan pelaporan hasil audit internal.   

 

Untuk memastikan keobjektifan dan ketidakberpihakan proses audit, maka pemilihan auditor 

dilakukan secara seksama dan tidak diperbolehkan seorang auditor mengaudit unit kerja atau 

pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.  

 

Penanggung jawab unit kerja yang diaudit, harus memastikan bahwa tindakan untuk 

menghilangkan ketidaksesuaian dan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan sebagaimana 

diatur dalam POS 8.7 dilakukan sesegera mungkin tanpa ditunda 

 

Penjelasan lebih rinci tentang pelaksanaan audit internal diatur lebih lanjut dalam POS 9.2 

tentang Audit Internal. 

 

9.3. Tinjauan Manajemen 

9.3.1. Umum 

Kepala SMK-SMAK Makassar memimpin Tinjauan Manajemen yang diadakan minimal 

1 (satu) kali dalam enam bulan. Tinjauan manajemen dilaksanakan dalam rangka 

memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan Sistem Manajemen Mutu (SMM). 

Rapat tinjauan manajemen juga harus membahas peluang perbaikan dan kebutuhan 

akan perubahan sistem manajemen mutu (SMM), termasuk perubahan kebijakan mutu 

dan sasaran mutu. Rekaman pelaksanaan dan hasil-hasil rapat tinjauan manajemen 

dipelihara oleh Wakil Manajemen Mutu (WMM). 

 

9.3.2. Input Tinjauan Manajemen 

Masukan untuk tinjauan manajemen berupa informasi tentang:  

1. Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya 

2. Perubahan issue-issue eksternal dan internal yang relevan dengan sistem 

manajemen mutu termasuk tujuan strategis organisasi 

3. Informasi tentang kinerja mutu, termasuk kecenderungan dan indicator terkait: 

 Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi 

 Hasil pemantauan dan pengukuran 

 Hasil audit 

 Kepuasan pelanggan 

 Issue-issue terkait penyedia eksternal dan pihak-pihak berkepentingan lain 



 

 
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI 
SMK - SMAK MAKASSAR 

 

PEDOMAN MUTU Nomor Dokumen 
PM-SMAKMA 

 

Edisi A Revisi 0 Tanggal 22 Maret 2017 Halaman 37 dari 44 

 

 Kelayakan sumber daya yang dibutuhkan untuk memelihara efektivitas sistem 

mutu 

 Kinerja proses dan kesesuaian produk dan layanan 

4. Efektiitas tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang 

5. Peluang potencial yang baru untuk peningkatan berkelanjutan 

 

9.3.3. Output Tinjauan Manajemen 

Output dari tinjauan manajemen harus mencakup keputusan dan tindakan yang 

berkaitan dengan: 

1. Peluang untuk perbaikan 

2. Kebutuhan perubahan sistem manajemen mutu, termasuk sumber daya yang 

dibutuhkan 

SMK-SMAK Makassar harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil 

dari tinjauan manajemen. 

 

10. PERBAIKAN 
 

10.1. Umum 

SMK-SMAK Makassar secara berkala dan berkesinambungan senantiasa melakukan perbaikan 

sistem manajemen mutu melalui pemanfaatan kebijakan mutu, sasaran mutu, hasil audit baik 

audit internal maupun audit eksternal, hasil analisis data, tindakan korektif dan preventif serta 

tinjauan manajemen 

 

10.2. Tindakan Korektif dan Ketidaksesuaian 

SMK-SMAK Makassar senantiasa melakukan tindakan korektif dalam upaya menghilangkan 

penyebab ketidaksesuaian serta mencegah terulangnya ketidaksesuaian tersebut dikemudian 

hari. Tindakan korektif yang diambil harus disesuaikan dengan pengaruh yang mingkin akan 

ditimbulkan oleh ketidaksesuaian tersebut.  

 

Sehubungan dengan itu, SMK-SMAK Makassar menetapkan persyaratan bagi: 

 peninjauan ketidaksesuaian (termasuk keluhan pelanggan), 

 penetapan penyebab ketidaksesuaian. 

 penilaian kebutuhan tindakan untuk memastikan bahwa ketidaksesuaian tidak terulang, 

 penerapan tindakan yang diperlukan, 

 rekaman hasil tindakan yang dilakukan, dan   

 peninjauan tindakan korektif yang dilakukan. 
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Penjelasan tentang tata cara dan ketentuan melakukan tindakan korektif secara rinci dijelaskan 

dalam POS. 10.2 tentang Tindakan Korektif. 

 

10.3. Perbaikan Berkelanjutan 

SMK-SMAK Makassar mempertimbangkan hasil tinjauan manajemen untuk menetapkan 

perbaikan berkelanjutan dan memastikan bahwa ketidaksesuaian tidak terulang. Bila pun tidak 

ada masalah yang terjadi, SMK-SMAK Makassar tetap harus berupaya untuk meningkatkan 

secara berkelanjutan kesesuaian, kelayakan dan efektivitas sistem manajemen mutu. 
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LAMPIRAN I. BUSINESS PROCESS MAP  
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LAMPIRAN 3  
KEBIJAKAN MUTU 

 
 

Sebagai salah satu unit pendidikan dibawah naungan Kementerian Perindustrian yang merupakan 

sub sistem Pendidikan Nasional, SMK-SMAK Makassar bertekad menjadi sekolah yang bermutu 

tinggi dalam bidang Analisis Kimia. Oleh karena itu SMK-SMAK Makassar harus menjadi sekolah 

nasional bertaraf internasional yang berwawasan global. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, 

kami seluruh jajaran pimpinan dan seluruh staf SMK-SMAK Makassar (guru dan tenaga kependidikan 

lainnya)  berkomitmen untuk : 

 Senantiasa menyempurnakan program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tuntutan 

kemajuan sehingga selalu relevan dengan kebutuhan dunia kerja (persyaratan pelanggan) 

 Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang bermutu dengan pelayanan yang prima 

untuk menghasilkan tamatan yang kompeten melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu 

(SMM) ISO 9001:2015 secara konsisten.  

 Senantiasa berupaya meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan serta pelayanan melalui 

pencapaian sasaran mutu SMK-SMAK Makassar yang ditetapkan untuk jangka waktu satu 

tahun yang didukung oleh sasaran mutu pada setiap unit kerja yang relevan. 

Untuk itu, setiap guru dan tenaga kependidikan SMK-SMAK Makassar harus bertanggung jawab dan 

berperan aktif dalam setiap upaya perbaikan SMM secara berkelanjutan guna meningkatkan 

efektifitas sistem tersebut dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan (siswa, orang tua, dunia 

usaha, pemerintah dan masyarakat umum)  

  

Terkait dengan itu, dalam segala aktivitasnya, SMK-SMAK Makassar menerapkan budaya mutu 

sebagai berikut :  

 

 Seimbang dalam berpikir dan bertindak 

 Optimis dalam mencapai tujuan 

 Komitmen tinggi dalam melaksanakan tugas 

 Bekerja keras, ikhlas, cerdas dan tuntas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN 4 
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URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT KERJA 

 
NO UNIT KERJA URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

1. Kepala Sekolah 1. Merencanakan program sekolah untuk jangka pendek dan 
jangka panjang 

2. Membuat RKAKL  
3. Mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan RENSTRA 
4. Mengkoordinir kegiatan ujian semester, ujian nasional, dan uji 

kompetensi 
5. Mengawasi dan membina pengelolaan dan pelaksanaan 

KBM 
6. Mengkoordinir kegiatan kerjasama dengan pelanggan 
7. Melaksanakan pemasaran program dan lulusan 
8. Merencanakan dan membina pengembangan profesi dan 

karier staf 
9. Mengkoordinir pelaksanaan BP dan BK 
10. Merencanakan pengengangan pendayagunaan dan 

pemeliharaan sarana prasarana 
11. Mengkoordinir penyelenggaraan administrasi sekolah 
12. Mengkoordinir pengembangan kurikulum 
13. Mengevaluasi kegiatan program kerja sekolah 
14. Mengajar enam jam / BK 40 siswa 
15. Membuat laporan berkala dan insidental 
16. Menilai DP3 guru, wakasek, WMM, dan KTU 
17. Merencanakan mutasi dan penempatan guru dan staf sesuai 

bidan keahlian yang dimiliki dan hasil evaluasi internal 
18. Merencanakan dan mengajukan kebutuhan pegawai sesuai 

formasi yang lowong 
19. Merencanakan jumlah siswa per kelas per tahun sesuai 

sarana prasarana yang tersedia 
20. Merencanakan dan melaksanakan peningkatan 

kesejahteraan pegawai 
21. Memotivasi pengawai untuk meningkatkan kinerja 

 

2. Wakil Manajemen Mutu 1. Membantu Kepala Sekolah dalam mengoptimalkan 
sumberdaya manusia SMAK Makassar dalam rangka 
pembinaan dan pengembangan karier 

2. Memonitoring dan merekam pelaksanaan KBM dan 
Manajemen Mutu. 

3. Mengadakan evaluasi kegiatan dan mengadakan pertemuan 
berkala bersama dengan pegawai dan guru SMAK Makassar 
. 

4. Menyajikan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka 
pembinaan guru dan pegawai SMAK Makassar. 

5. Merencanakan sosialisasi program monitoring dan evaluasi 
sesuai dengan parameter yang berlaku 

6. Memberi saran dan tindak lanjut atas hasil monitoring dan 
evaluasi yang dilaksanakan 

7. Membuat perencanaan pengembangan sekolah yang meliputi 
SDM, sarana, prasarana, KBM, kerjasama dan Manajemen 
Mutu. 

8. Membuat perencanaan pengembangan organisasi  
9. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem 

Manajemen Mutu 
10. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi Sistem 

Manajemen Mutu. 
 

3. Tata Usaha 1. Menyusun program kerja Tata Usaha Sekolah 
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2. Menyusun RKAKL bersama Kepala Sekolah 
3. Menyusun Pengurusan Kepegawaian 
4. Mengurus Keuangan Sekolah 
5. Membina dan mengembangkan  karir tenaga Tata Usaha 

Sekolah 
6. Mengurus kebutuhan fasilitas sekolah 
7. Menyiapkan dan menyajikan  data statistik sekolah 
8. Mengatur pelaksanaan kesekretariatan dan reproduksi 
9. Mengembangkan sistem informasi sekolah 
10. Mengatur adminitrasi inventaris sekolah (alat, perabot, ATK ) 
11. Menyusun laporan berkala dan insidental 
12. Menyelesaikan urusan ketatausahaan sekolah dengan 

instansi terkait (Kanwil            Depperindag, Kanwil Anggaran, 
KPKN, PT Taspen, Bank, dll). 

13. Mewakili Kepala Sekolah apabila Kepala Sekolah 
berhalangan hadir 

14. Melaksanakan ketatausahaan sekolah dan bertanggung 
jawab terhadap Kepala Sekolah 
 

4.  Bidang Pengajaran 1. Membantu Kepala Sekolah dalam mengoptimalkan 
sumberdaya manusia khususnya guru dalam rangka 
pembinaan dan pengembangan karier 

2. Memonitoring dan merekam pelaksanaan KBM 
3. Mengadakan evaluasi kegiatan dan mengadakan pertemuan 

berkala bersama dengan guru 
4. Menyajikan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka 

pembinaan guru 
5. Merencanakan sosialisasi program monitoring dan evaluasi 

sesuai dengan parameter yang berlaku 
6. Merencanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sekolah 
7. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi secara 

berkala (triwulan, semester, dan tahunan) untuk disampaikan 
ke Kepala Sekolah 

8. Memberi saran dan tindak lanjut atas hasil monitoring dan 
evaluasi yang dilaksanakan 

9. Membuat perencanaan pengembangan sekolah yang meliputi 
SDM, sarana, prasarana, PBM/KBM dan kerjasama 

10. Memonitoring pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu 
11. Mengevaluasi pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu 
12. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi Sistem 

Manajemen Mutu. 
 

5 Bidang Keterampilan 1. Menyusun Sasaran Mutu Bidang Sarana dan Prasarana. 
2. Memantau Ketercapaian Sasaran Mutu Bidang Sarana dan 

Prasarana. 
3. Merencanakan dan menyusun program pengadaan alat 

laboratorium dan bahan kimia untuk kegiatan praktikum dan 
ujian praktikum 

4. Menyiapkan sarana dan prasarana KBM  
5. Merencanakan dan menyusun program pemanfaatan, 

pemeliharaan, perawatan dan pengembangan sarana 
/prasarana laboratorium. 

6. Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran alat, 
dan bahan  praktikum,  

7. Mengevaluasi  penggunaan sarana dan prasarana 
laboratorium. 

8. Menginventarisir sarana dan prasarana laboratorium 
9. Mengawasi pelaksanaan tata tertib peserta diklat. 
10. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar bidang di 

Lingkungan SMAK Makassar dan Unit lain. 
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11. Menangani keluhan pelanggan, tindakan korektif dan 
pencegahan yang terkait dengan bidang Sarana dan 
Prasarana 

12. Menerapkan dan memelihara proses Sistem Manajemen Mutu 
di bidang Sarana dan Prasarana 

13. Membuat laporan hasil kegiatan 
 

6 Bidang Kerjasama DUDI/ Alumni 1. Merencanakan program kerjasama dengan DU/DI dan 
Alumni, 

2. Menyusun peta DU/DI di seluruh Indonesia 
3. Mengkoordinir penelusuran lulusan, 
4. Merencanakan, melaksanakan dan membina hubungan 

kerjasama dengan DU/DI yang relevan dengan kurikulum 
sekolah, 

5. Melaksanakan program AMT, magang bagi peserta diklat dan 
Praktek Kerja Lapang, 

6. Mengkoordinir “GURU TAMU” dari DU/DI 
7. Melaksanakan Bursa Kerja Khusus 
8. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar bidang di 

Lingkungan SMAK-MA dan Unit lain. 
9. Mengkoordinir pelaksanaanAdministrasi dan hubungan 

kerjasama DU/DI dan alumni 
10. Bekerjasama dengan bidang pengajaran dalam pelaksanaan 

ujian PKL 
11. Mengawasi pelaksanaan tata tertib peserta diklat 
12. Mengevaluasi pelaksana administrasi dan hubungan 

kerjasama DU/DI 
13. Membuat laporan hasil kegiatan 

7 Bidang Kesiswaan 1. Mengkoordinir pelaksanaan Orientasi bagi peserta diklat baru 
2. Mengkoordinir pembagian kelas dan penunjukan ruang 

belajar tiap awal tahun ajaran. 
3. Mengkoordinir pembuatan daftar hadir kelas 
4. Menyusun dan mengkoordinir kegiatan administrasi bidang 

kesiswaan  
5. Menyusun program kerja pembinaan peserta diklat ( bulanan, 

semester, tahunan ) dan mengkoordinir pelaksanaannya 
6. Menyusun tata tertib peserta diklat dan mengkoordinir 

pelaksanaannya 
7. Menyusun program kerja 5K – 7K dan mengkoordinir 

pelaksanaannya 
8. Melaksanakan dan mengkoordinir pemilihan pengurus 

organisasi peserta diklat di sekolah 
9. Mengkoordinir, membina, mengawasi kepengurusan 

organisasi peserta diklat dan pelaksanaan kegiatannya 
10. Mengkoordinir pelaksanaan pemilihan peserta diklat teladan, 

penerimaan beasiswa dan Paskibra 
11. Mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekstra 

kurikuler, Kunjungan Industri 
12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan peserta 

diklat 
13. Mengawasi pelakasanaan tata tertib peserta diklat 
14. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar bidang di 

Lingkungan SMAK-MA dan Unit lain. 
15. Mengevaluasi pelaksana administrasi kesiswaan dan 

pembina organisasi peserta diklat 
16. Mengkoordinir kegiatan upacara sekolah 
17. Membuat laporan hasil kegiatan.  

 
 

8 Divisi Pengembangan Divisi Pengembangan Media Pembelajaran: 
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1. Merencanakan program kerja di bidang ICT dan SAS 
2. Merencanakan pengembangan penggunaan ICT dan SAS 
3. Mengkoordinasikan pemanfaatan ICT dan pengelolaan SAS 

terutama untuk kepentingan electronic administration (e-
administration) dan electronic learning (e-learning) 

4. Melakukan kontrol penggunaan perangkat ICT dan 
pengelolaan SAS 

5. Mengkoordinasikan maintenance (perbaikan/pembaharuan) 
perangkat ICT dan SAS 

6. Merencanakan dan mengembangkan sosialisasi ICT dan 
SAS sekolah kepada warga sekolah dan stakeholder 

7. Melaporkan perkembangan serta ketercapaian program kerja 
ICT dan SAS kepada Kepala Sekolah 

 
 

Divisi Pengembangan TUK dan LSP 
1. Membuat usulan Materi Uji Kompetensi TUK dan LSP 

Pertama 
2. Menyiapkan tempat uji kompetensi yang sesuai tempat kerja 

dan Assesor Kompetensi 
3. Mengkoordinasikan persyaratan administratif untuk 

pelaksanaan kegiatan uji kompetensi 
4. Mengkaji ulang pelaksanaan uji kompetensi 
5. Merencanakan dan mengembangkan Dokumen Uji Materi 

TUK dan LSP pihak pertama 
 
Divisi  Pengembangan Kompetensi SDM 

1. Merencanakan peningkatan kemampuan guru dalam 
berbahasa inggris 

2. Merencanakan pengembangan kompetensi Guru dan 
pegawai 

3. Merencanakan pengembangan kompetensi Tenaga 
Laboratorium 

4. Memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan Diklat Guru 
dan Pegawai 

 


