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A. Tujuan 

Mengatur dan memelihara pengendalian semua dokumen (termasuk 

rekaman) yang berhubungan dengan sistem manajemen mutu organisasi, 

sehingga semua pihak memperoleh dan menggunakan dokumen yang tepat 

dan terbaru.  

B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait 

Prosedur ini berlaku dan dilaksanakan di FIB UB dalam:  

1. Pengendalian dokumen internal, meliputi kegiatan penyusunan, 

pengesahan, pengidentifikasian, penggandaan, pendistribusian, 

pemeliharaan, perubahan atau revisi dan pemusnahan.  

2. Pengendalian dokumen eksternal, meliputi kegiatan pengidentifikasian dan 

pemeliharaan.  

3. Pengendalian rekaman, meliputi kegiatan pengidentifikasian, penyimpanan, 

pemeliharaan, masa simpan dan pemusnahan.  

 

Unit yang terkait dengan SOP ini adalah Dekan, Wakil Dekan I, dan unit-unit 

kerja yang ada di FIB. 

 

C. Standar Mutu yang Terkait 

Standar mutu yang terkait dengan SOP ini adalah manual mutu FIB UB 

dan dokumen mutu yang ada di unit-unit kerja yang ada di FIB UB. 

 

D. Istilah dan Definisi 

1. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya (bisa berupa 

kertas, file elektronik/digital, cakram padat/CD, dll). Dokumen FIB UB 

dibagi menjadi (a) dokumen internal, (b) dokumen eksternal dan (c) 

rekaman.  

2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah sistem pengelolaan yang 

dirancang untuk dapat menjamin mutu layanan dan hasil pendidikan 

tinggi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.  

3. Manual Mutu (MM) adalah pedoman dalam melaksanakan dan 

mendokumentasikan sistem manajemen mutu organisasi FIB UB untuk 

menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan produk 

secara konsisten sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku.  

4. Standard Operating Procedure (SOP) adalah pedoman yang berisi 

rangkaian prosedur yang melibatkan banyak pihak untuk suatu kegiatan 

yang menjadi mandat FIB UB untuk menjamin pekerjaan berjalan sesuai 

dengan standar. 
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5. Instruksi Kerja (IK) adalah urut-urutan kerja individu yang dilakukan 

untuk suatu pekerjaan tertentu.  

6. Dokumen Mutu adalah dokumen dalam bentuk hardcopy atau softcopy 

yang disusun oleh MR dan Tim GJM dan digunakan sebagai pedoman 

dan alat/sarana untuk menjalankan SPMI. Dokumen mutu FIB UB 

terdiri dari Manual Mutu, Standard Operating Procedure  dan Instruksi 

Kerja.  

7. Dokumen internal : dokumen SPMI yang dibuat dan dipelihara untuk 

penerapan SPMI di Fakultas Ilmu Budaya UB  

8. Dokumen eksternal : dokumen yang terkait dengan SPMI dan berasal 

dari pihak eksternal misal akreditasi BAN-PT dan ISO  

9. Rekaman adalah bukti pelaksanaan SPMI di FIB UB, baik tercetak 

(hardcopy) maupun digital (softcopy). 

10. Dokumen terkendali : dokumen yang dalam peredarannya dikendalikan 

oleh Dokumen Kontrol dan apabila ada perubahan/diganti dengan yang 

baru makan dokumen lama akan ditarik dari peredaran. Dokumen ini 

harus dilengkapi tanda tangan Dekan atau Manager Representatif 

(Wakil Dekan I) dan stempel fakultas.  

11. Dokumen tak terkendali : dokumen yang peredarannya tidak 

dikendalikan oleh dokumen control dan apabila dokumen lama ada 

perubahan tidak ditarik kembali. Dokumen yang tidak ada tanda 

tangan Dekan atau Manager Representatif (Wakil Dekan I) dan stempel 

fakultas dianggap sebagai dokumen tak terkendali. 

12. Dokumen kontrol : dokumen untuk mengendalikan dokumen, yang 

berisi daftar dokumen, distribusi dokumen, revisi dokumen, keterangan 

terkendali/tidak terkendali.  

 

E. Urutan Prosedur 

1. Pengendalian Dokumen Internal  

a. Unit kerja membuat usulan dokumen baru (SOP atau IK) atau revisi 

dokumen (MM atau SOP atau IK). Usulan dokumen baru dapat 

berupa konsep atau draft dokumen yang dilengkapi dengan cover dan 

lembar pengesahan. 

b. GJM melakukaan koordinasi untuk menyerahkan dokumen baru 

atau dokumen yang telah direvisi kepada Wakil Dekan I/MR.  

c. Wakil Dekan I atau (MR) melakukan kajian terhadap perlunya 

usulan dokumen baru atau revisi dokumen, kemudian 

membahasnya dalam rapat GJM. Jika dalam rapat GJM disepakati 

perlu adanya dokumen baru atau revisi dokumen sesuai usulan dan 

kajian, maka unit kerja terkait menyusun dan melengkapi usulan 

dokumen baru atau revisi dokumen sesuai arahan pada saat rapat 

GJM.  
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d. Dokumen yang telah disusun oleh unit kerja diperiksa kembali oleh 

GJM tentang kelengkapan dan kesesuaian formatnya, kemudian 

dimasukkan ke dalam daftar dokumen internal. GJM dalam hal ini 

juga mengendalikan dokumen baru atau revisi dokumen, yaitu 

dengan menetapkan dokumen tersebut terkendali atau tidak 

terkendali. Dokumen terkendali hanya bisa dilihat atau diterima oleh 

pihak-pihak atau person-person tertentu, sehingga perlu ada daftar 

distribusi dokumen terkendali. Dokumen terkendali ditandai dengan 

stempel dan watermarks DOKUMEN TERKENDALI.  

Identitas dokumen yang harus ada dalam lembar pengesahan adalah 

sebagai berikut:  

- Judul/Nama  

- Kode  

- Status perubahan (Revisi)  

- Tanggal penerbitan  

- Penyusunan, pengendalian dan persetujuan yang berwenang  

 

Pemberian kode dokumen mengacu kepada Standard Operating 

Procedure Pengendalian Dokumen dan Rekaman Universitas 

Brawijaya (00000 05000). Secara ringkas, kode dokumen di 

lingkungan UB terdiri dari 10 digit angka, 5 digit pertama adalah 

kode lembaga/unit kerja.   

Identifikasi revisi dokumen dibedakan dengan nomor revisi dan 

tanda DOKUMEN KADALUARSA.  

 

e. Wakil Dekan I/MR mengkaji ulang dokumen tersebut.  

f. Dekan mengesahkan dokumen tersebut dengan jalan 

menandatangani kolom tanda tangan di sampul/cover yang telah 

diahkan oleh Senat Fakultas, maka dokumen diajukan ke Senat-

Fakultas.  

g. Wakil Dekan I/MR mengendalikan dan menerbitkan dokumen yang 

telah disahkan. Menerbitkan dokumen dalam hal ini adalah 

mempublikasikan dokumen kepada stakeholders terkait. Proses 

publikasi dokumen baru atau revisi dokumen dilakukan dengan dua 

cara, yaitu dalam bentuk digital melalui website www.fib.ac.id atau 

dalam bentuk tercetak. Publikasi dokumen melalui website harus 

dalam portable document format (PDF). Khusus untuk dokumen 

terkendali tidak dapat dipublikasikan melalui website.  

h. GJM bertanggungjawab terhadap penggandaan pendistribusian 

dokumen sesuai arahan dari Wakil Dekan I/MR. GJM juga 

bertangungjawab terhadap pemeliharaan dan pencatatan dokumen 

baru dan dokumen revisi.  

http://www.pjm.ub.ac.id/
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i. Wakil Dekan I/MR setahun sekali meninjau daftar distribusi 

dokumen sesuai dengan kegiatannya.  

j. GJM dan atau Kepala Bagian Tata Usaha atau staf menyimpan 

dokumen baru dan yang lama dalam folder tersendiri dan memberi 

stempel KADALUARSA terlebih dahulu.  

k. Penerima dokumen bertanggung jawab untuk mengganti dokumen 

lama dan memusnahkannya dengan memberi stempel KADALUARSA 

terlebih dahulu.  

l. GJM memelihara dan mencatat perubahan/revisi dokumen dalam 

Daftar Revisi Dokumen.  

  

2. Pengendalian Dokumen Eksternal 

a. Stakeholders eksternal menerbitkan dokumen yang terkait dengan 

pelaksanaan SPMI organisasi. Untuk itu, semua personil GJM FIB UB 

diharuskan selalu meng-update pengetahuannya tentang perkembangan 

lingkungan eksternal yang memiliki potensi mempengaruhi pelaksanaan 

SPMI organisasi, termasuk pengetahuan tentang adanya dokumen 

eksternal baru atau revisi terbaru.  

b. Usulan tentang adanya dokumen eksternal baru dan terbaru 

disampaikan kepada Wakil Dekan I/MR untuk dikaji tentang perlunya 

dokumen tersebut menjadi bagian dari SPMI di FIB UB. Hasil kajian 

tersebut disampaikan dalam rapat GJM untuk diperoleh kesepakatan 

bersama.  

c. Dokumen yang disepakati untuk menjadi bagian dari SPMI UB menjadi 

tanggungjawab Wakabid Pelayanan Umum untuk meng-copy, mendaftar, 

memelihara atau menggandakan dokumen eksternal sesuai arahan 

Wakil Dekan I/MR.  

  

3. Pengendalian Rekaman 

1. Untuk prosedur pengendalian rekaman dilakukan oleh beberapa pihak 

terkait. Penerima distribusi dokumen (pimpinan fakultas, Kabag TU, 

Kasubag, Ketua BPPM, Ketua UPT, jurusan) menyimpan daftar distribusi 

dokumen yang ada di bagiannya.  

2. Seluruh kegiatan baik kegiatan akademis maupun non akademis yang 

dilakukan pihak penerima distribusi dokumen yang ada didalamnya  

3. Pihak penerima distribusi dokumen memberi identitas rekaman sebagai 

berikut :   

• Judul/nama  

• Kode dokumen/rekaman  

• Revisi (berisi nomor revisi ke berapa dan/atau tanda  

DOKUMEN KADALUARSA  

• Tanggal penerbitan  

• Identitas pembuat dokumen/rekaman  

• Persetujuan yang berwenang  
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4. Pihak penerima distribusi dokumen harus mengendalikan rekaman 

dengan cara sebagai berikut :   

 Peta lokasi file (site map) rekaman atau formulir  

 Peta lokasi file rincian rekaman atau formulir yang ada pada 

masing-masing pihak  

5. Setiap satu tahun sekali Kabag Tata Usaha dan atau staf serta GJM 

melakukan tinjauan rekaman, filing, serta mengolah data yang akan 

disampaikan dalam laporan/boring. Apabila ada yang kadaluarsa pada 

Daftar Rekaman sesuai waktu retensinya, Kabag Tata Usaha dan atau 

staf serta GJM melakukan pemusnahan dengan disaksikan pimpinan 

jurusan sesuai dengan metode pemusnahannya. Laporan/boring yang 

disusun disampaikan ke pimpinan fakultas. 

 

F. Bagan Alir 

1. Prosedur Pengendalian Dokumen Internal 

Mulai

Penyerahan Dokumen Baru pada MR

(1 hari)

Penerimaan dan Pengkajian Dokumen

(1 minggu)

Pengesahan Dokumen

(1 hari)

GJM

MR

MR/Senat

Penerbitan dan Pendistribusian 

Dokumen

(1 minggu)

MR/Senat

Penyimpanan Dokumen Baru

(1 tahun)

GJM/UJM 

dan KTU

Dokumen GJM FIB

Formulir Daftar 

Distribusi Dokumen

01200 0400 1 01

Instruksi Kerja 

Penyimpanan 

Dokumen

01200 0400 1 04

Selesai
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6. Lampiran 

Lampiran Formulir Daftar Distribusi Dokumen  
Nama Dokumen/Rekaman  :   

Kode Dokumen/ Rekaman  :  

 Revisi ke-   :   

  

Copy ke-  Penerima  tanggal  Tanda Tangan  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

  

Lampiran Formulir Daftar Revisi/Rekaman  
  

No.  Dokumen  Revisi ke  Tanggal  Keterangan  

1  Visi, Misi, Tujuan FIB        

2  Renstra Jurusan FIB        

3  Program Kerja FIB        

4  Kebijakan Akademik        

5  Manual Mutu        

6  Manajemen Review        

7  Standard Operational Procedure        

  7.1 Pengendalian Dokumen dan Rekaman         

  7.2 Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai        

  7.3 Tindakan Korektif dan Pencegahan         

  7.4 Audit Internal        

8  Standar Akademik        

9  Organisasi dan Tata Kerja FIB        

10  Peraturan Akademik        
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Lampiran Formulir Daftar Rekaman  

  

Dokumen/Rekaman  Kode  Revisi  Filing  Retensi  
Metode 

Pemusnahan  

            

            

            

            

            

            

            

            



 

Hal. 1 

Lampiran Instruksi Kerja Penyimpanan Dokumen  

  

1. GJM dan atau Kepala Bagian Tata Usaha atau Staf menyimpan 

dokumen baru dan yang lama dalam folder tersendiri dan memberi 

stempel KADALUARSA terlebih dahulu.  

2. Penerima dokumen bertanggung jawab untuk mengganti dokumen 

lama dan memusnahkannya, atau jika dianggap perlu 

menyimpannya dengan memberi stempel KADALUARSA terlebih 

dahulu. Setiap pemegang MP dan IK harus bertanggung jawab untuk 

memperbaharui dokumen tersebut apabila terjadi perubahan atau 

dianggap tidak sesuai dengan kondisi, dengan melaporkan terlebih 

dahulu kepada Pembantu Dekan I/MR dan GJM. Prosedur 

perubahan mengikuti kembali ke prosedur no. 1 dan seterusnya.  

3. GJM mengendalikan dokumen baik yang berupa hard copy maupun 

soft copy dengan cara membuat dokumen control yang memuat :   

• Peta lokasi file dokumen (site map)  

• Peta lokasi file rincian dokumen dan kegiatan pada masing-masing 

dokumen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


