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Abstract 
 

UPBJJ-UT Surabaya or Regional-Office Surabaya (RO-S) as one of UT 

institutional networking should have strong commitment to implement 

and to make quality policies according to quality assurance system 

(QAS). For RO-S implementing of QAS based on the need and 

commitment to building “a culture of quality”, that is maintaining all 

management activities and policies according to values, attitudes, ethos, 

and commitments of quality. The QAS implemented were contains of 13 

quality management system with four quality objectives and target 

specified by RO-S management based on it’s achieving possibilities, 

prior performance, and effort which can be done. 

 

Key words: Regional-Office Surabaya, quality assurance system, ISO 

9001-2000, continual improvement. 

 

Pendahuluan  

Dewasa ini kebutuhan untuk mengimplementasikan Sistem Jaminan Kualitas 

(Simintas) menjadi kecenderungan dari banyak institusi pendidikan, sebagai bentuk 

tanggung jawab dan komitmennya terhadap penyediaan layanan pendidikan yang 

berkualitas bagi publik penggunanya. UPBJJ-UT Surabaya sebagai salah satu 

jaringan institusional UT di daerah, memiliki komitmen kuat untuk 

mengimplementasikan kebijakan mutu sesuai dengan standar simintas.  

Bagi UPBJJ-UT Surabaya pengimplementasian simintas ini didasarkan pada 

kebutuhan dan komitmen untuk membangun dan mengembangkan “budaya 

berkualitas” (a culture of quality)  pada semua aktivitas dan kebijakan manajerial 

sesuai dengan nilai, sikap, etos, dan komitmen berkualitas. Melalui implementasi 

simintas ini, UPBJJ-UT Surabaya berupaya untuk memberikan kontribusi penting 

bagi pencapaian tujuan Millenium Development Goals (MDGs) di antaranya adalah 

“menyediakan pendidikan anak yang lebih baik. Kebutuhan dan komitmen UPBJJ-

UT Surabaya tersebut terimplementasikan di dalam upaya peningkatkan semua 

produk dan layanan PTJJ-nya bagi mahasiswa atau masyarakat luas berdasarkan 

simintas berstandar internasional, dalam hal ini adalah standar kualitas yang 

dikembangkan oleh International Standard Organization (ISO).  

                                                
∗ disajikan dalam Seminar Nasional Pendidikan Jarak Jauh “Kontribusi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dalam 

Pencapaian Millennium Development Goals (MDGs), Jakarta, 10—14 Maret 2008 
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Sesuai dengan apa yang dipaparkan di atas, tujuan penulisan makalah ini 

membuat deskripsi tentang: (1) profil UPBJJ-UT Surabaya; (2) implementasi 

simintas di UPBJJ-UT Surabaya; dan (3) pencapaian peningkatan berkelanjutan 

sasaran dan target kualitas di UPBJJ-UT Surabaya. Data dikumpulkan menggunakan 

metode dokumentasi dan hasilnya dianalisis secara deskriptif-persentase berdasarkan 

tingkat pencapaian sasaran dan target kualitas yang ditetapkan oleh manajemen 

UPBJJ-UT Surabaya. 

 

Profil UPBJJ-UT Surabaya 

UPBJJ-UT Surabaya adalah salah satu dari tiga UPBJJ-UT di Jawa Timur, selain 

UPBJJ-UT Malang dan Jember. UPBJJ-UT Surabaya didirikan tahun 1984--

bersamaan dengan pendirian UT—berdasarkan mandat dari Prof. Dr. Setijadi, M.A 

(waktu itu sebagai Ketua Komisi Persiapan Pendirian UT) kepada Prof. dr. Soedarso 

Djojonegoro, Rektor Unair. Awalnya UPBJJ-UT Surabaya bernama Penanggung 

Jawab Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka di Surabaya, dan diremikan 

oleh oleh Presiden RI Soeharto bersamaan dengan peresmian UT dan beberapa 

UPBJJ-UT lain. 

Sejak tahun 1984, UPBJJ-UT Surabaya mengalami empat kali pergantian 

kepemimpinan dan lima kali perubahan struktur organisasi. Perubahan tersebut 

dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya berbagai perubahan internal UPBJJ-

UT dan/atau tuntutan eksternal, sehingga UPBJJ-UT  sebagai subsistem dan garda 

terdepan UT di daerah lebih mampu memberikan layanan terbaik bagi semua publik 

penggunanya. 

UPBJJ-UT Surabaya memiliki 59 pegawai (32 dosen dan 27 tenaga 

administrative, sudah termasuk lima tenaga honorer) serta 18 wilayah kerja, terdiri 

dari 15 kabupaten Sidoarjo; Gresik; Tuban, Lamongan; Bojonegoro; Mojokerto; 

Jombang; Ngawi; Madiun; Pacitan; Magetan; Ponorogo; Bangkalan; Sampang; 

Pamekasan; dan Sumenep) dan 3 kota (Surabaya; Mojokerto; and Madiun.  

Di dalam menjalankan fungsinya sebagai jaringan institusional UT di daerah, 

UPBJJ-UT Surabaya menganut prinsip “pendidikan tinggi jaringan”. Maksudnya, 

bahwa UPBJJ-UT Surabaya sebagai jaringan UT dikembangkan berdasarkan 

kemitraan kerja yang baik dan luas dengan setiap institusi di daerah (pendidikan 

tinggi, pemerintah, dan lembaga swasta) secara luas. Dengan kata lain “UT 

merupakan pendidikan tinggi pengelola” yang harus mampu mengelola berbagai 

sumber daya yang tersedia. 

Berkaitan dengan hal ini, UPBJJ-UT Surabaya menjalin kerjasama luas 

dengan berbagai insitusi di wilayah kerjanya, antara lain tiga perguruan tinggi negeri 

di Surabaya yaitu Unesa, Unair dan ITS sebagai perguruan tinggi pembina UPBJJ-

UT Surabaya.  Kerjasama dengan ketiga PTN-Pembina tersebut memberikan dua 

manfaat besar bagi UPBJJ-UT Surabaya, yaitu: (1) dukungan kepemimpinan di 

UPBJJ-UT Surabaya, (2) dukungan dan fasilitas berbagai sumber daya yang sangat 

dibutuhkan oleh UPBJJ-UT Surabaya seperti penggunaan gedung untuk keperluan 
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tempat tutorial, laboratorium praktikum, UAS dan UPI; juga penyediaan dosen untuk 

tutor/supervisor pada program Pendas; pemanfaatan perangkat ICT, dll. 

Selain itu UPBJJ-UT Surabaya menjalin kemitraan dengan Dinas Pendidikan 

Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabko di seluruh 

wilayah UPBJJ-UT Surabaya, dalam rangka program peningkatan kualifikasi dan 

kompetensi para guru. Kerjasama ini sudah terjalin baik sejak 1991—2006 untuk 

Program Penyetaraan D.II (DII-PGSD, DII-Pendor, & DII-PGTK), dan sejak 2001 

hingga sekarang untuk jenjang Sarjana (S1-PGSD and S1-PUD). Dalam konteks 

kerjasama ini pula, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabko berkoordinasi dengan 

UPBJJ-UT Surabaya melakukan rekrutmen calon mahasiswa baru UT (Beasiswa 

dan/atau Swadana). 

Sejalan dengan upaya UT untuk mengembangkan bantuan belajar dan 

layanan bahan ajar sebagai salah satu dari tiga fokus di dalam Renstra dan Renop UT 

2005-2010, UPBJJ-UT Surabaya juga telah menjalin kemitraan dengan Pusat-pusat 

ICT di 18 kabko di Jawa Timur. Jalinan kemitraan ini dimaksudkan untuk 

memfasilitasi dan melayani kebutuhan belajar mandiri mahasiswa UT dalam layanan 

akses internet, di samping dimaksudkan sebagai sarana sosialisasi berbagai informasi 

tentang layanan kependidikan dan kemahasiswaan yang tepercaya dan dekat dengan 

penggunanya. Bahkan BKLN telah memfasilitasi pemasangan jardiknas di UPBJJ-

UT Surabaya pada awal 2008. Jalinan kemitraan ini secara resmi dilakukan melalui 

penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MoU) antara UPBJJ-UT Surabaya dengan 

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan pengelola Pusat-pusat ICT di 18 kabko di 

wilayah UPBJJ-UT Surabaya. Berdasarkan kenyataan ini, UPBJJ-UT Surabaya dan 

18 Pusat ICT di Provinsi Jawa Timur siap untuk mewujudkan kebijakan Rektor UT 

yang mewajibkan setiap mahasiswa program Sarjana (S1) untuk mengikuti Tutorial 

Online (Tuton) berbasis internet.  

Untuk merealisasikan misi, visi, dan kebijakan mutu UPBJJ-UT Surabaya 

yang telah ditetapkan, sejumlah fasilitas layanan pun tersedia, yakni: (1) registrasi 

program studi, (2) layanan akses internet, (3) bimbingan dan konsultasi akademik, 

(4) bimbingan dan konsultasi administratif, (5) tutorial tatap muka (TTM) dan online 

(Tuton), (6) upacara penyerahan ijazah (UPI), (7) orientasi studi mahasiswa baru 

(OSMB), dan (8) ujian online.  

 

Implementasi Simintas di UPBJJ-UT Surabaya 

Simintas dapat didefinisikan sebagai “a planned activities carried out with the intent 

and purpose of maintaining and improving quality of learning rather than simply 

evaluating activities (Jung dalam Coomaraswamy & Abeywardena, 2007:11). 

Namun demikian, “quality is rather subjective. It may be examined from different 

analytical subjectives varying as per the needs of the difference stakeholders in the 

system” (Trindade, et.al, dalam Coomaraswamy & Abeywardena, 2007:11), atau “a 

philosophical category, a pragmatic category whereby one looses all its application 

with in given a context” (Jagadeesha, 2007:5). 
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Implementasi simintas di UPBJJ-UT tidak menggunakan sistem akreditasi 

dan jaminan kualitas konvensional karena “a broad range of organizational 

pedagogical and methodological features characterize distance learning” (Damme 

dalam Coomaaraswamy & Abeywardena, 2007:12). Oleh sebab itu, sesuai dengan 

kebijakan mutu UT, implementasi simintas di UPBJJ-UT menggunakan standar 

internasional, dalam hal ini adalah standar kualitas yang dikembangkan oleh 

International Standard Organization (ISO 9001-2000).  

Implementasi simintas di UPBJJ-UT Surabaya didasarkan pada kebutuhan 

dan komitmen untuk membangun dan mengembangkan “budaya berkualitas” (a 

culture of quality) pada semua aktivitas dan kebijakan manajerial sesuai dengan nilai, 

sikap dan etos berkualitas. Komitmen ini mendapatkan respon baik dan apresiasi 

positif dari Rektor UT dan Kepala Pusmintas, dan sesuai dengan SK. Rektor No. 

15823/J31/LL/2005 tanggal 13 Desember 2005 tentang Persiapan Mendapatkan ISO 

dalam Manajemen UPBJJ-UT, UPBJJ-UT Surabaya merupakan salah satu dari 

sebelas  UPBJJ yang nominasikan. Sejak itu pula, UPBJJ-UT Surabaya melakukan 

pembenahan terhadap berbagai sistem manajemen sesuai dengan ketentuan ISO 

9001-2000, dengan berpedoman pada Dokumen Simintas yang dipublikasikan oleh 

Pusmintas-UT. Pada 2 September 2007 UPBJJ-UT Surabaya berhasil meraih 

sertifikat ISO 9001-2000 yang dipublikasikan oleh Société Générale de 

Surveillance (SGS), yaitu  sebuah lembaga pemeriksaan, verifikasi, pengujian dan 

sertifikasi, yang berkedudukan di Swiss.  

Sesuai dengan pedoman simintas dari Pusmintas UT, implementasi simintas 

di UPBJJ-UT Surabaya mencakup 13 bidang manajemen kualitas, dengan empat 

sasaran dan target kualitas, yaitu: (1) promosi, sosialisasi, dan publikasi; (2) 

rekrutmen dan registrasi mahasiswa; (3) bantuan belajar dan layanan bahan ajar; (4) 

asesmen belajar mahasiswa dan administrasi ujian. Setiap bidang simintas ini 

memiliki prosedur kerja, instruksi kerja, dan sistem pendokumentasian masing-

masing yang  satu dengan yang lain saling berkaitan dan terintegrasi sebagai suatu 

totalitas. Saat itu, seluruhnya ada 22 buah prosedur kerja, 52 instruksi kerja, dan 

lebih dari 100 borang yang memuat berbagai aspek yang perlu didokumentasikan. 

Ketiga belas bidang manajemen kualitas dengan empat sasaran dan target 

kualitas tersebut diimplementasikan secara sistemik dan terintegrasi berdasarkan: visi 

UT; visi, misi, kebijakan mutu, sasaran mutu, ukuran, dan target yang ditetapkan 

oleh manajemen UPBJJ-UT sebagai target operasional dan acuan standar (JKOP-

JJ00). 

Untuk mengimplementasikan simintas secara efektif, UPBJJ-UT Surabaya 

membentuk Gugus Tugas dengan nama “Tim Persiapan Pelaksanaan Audit ISO 

9001-2000 UPBJJ-UT Surabaya” dengan SK. Kepala UPBJJ-UT Surabaya. Tim 

melibatkan seluruh karyawan yang ada dan dibagi menjadi tiga gugus tugas: (1) 

gugus tugas bidang promosi, pengendalian dokumen, layanan pelanggan, penyediaan 

barang dan jasa, dan pengembangan kompetensi SDM; (2) gugus tugas bidang 

bantuan belajar dan layanan bahan ajar; dan (3) gugus tugas bidang registrasi dan 
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pengujian. Setiap gugus tugas dikoordinasikan oleh Koordinator dan Kasubbag TU 

UPBJJ-UT Surabaya, dan bertanggung jawab kepada Kepala UPBJJ-UT. 

 

 

 

 

• Pencapaian Peningkatan Berkelanjutan terhadap Sasaran dan Target Kualitas 

di UPBJJ-UT Surabaya 

 

Di dalam dokumen simintas-UT (JKUM-MT06), peningkatan berkelanjutan 

diartikan sebagai sebuah proses yang terdokumentasi, sistematis, dan independen 

untuk memperoleh bukti-bukti audit dan penilaian secara objektif untuk memastikan 

sejauh mana kriteria audit terpenuhi. Bukti-bukti yang dikumpulkan dan dievaluasi 

diklasifikasikan lima kategori, yaitu: (1) sesuai, (2) tidak bisa dilaksanakan atau tidak 

perlu diaudit, (3) berpeluang untuk ditingkatkan, (4) ketaksesuaian kecil, dan (5) 

ketaksesuaian besar (JKUM-MT06). 

Dengan kata lain, peningkatan berkelanjutan dimaksudkan sebagai upaya 

memastikan adanya proses stabilisasi dan peningkatan lebih lanjut. Beberapa 

instrumen yang digunakan untuk melihat adanya peningkatan berkelanjutan adalah 

analisis tindakan perbaikan/pencegahan (PTPP), dan analisis kepuasan pelanggan. 

Sistem manajemen ISO seperti manajemen kualitas menggunakan instrumen ini 

untuk memastikan bahwa semua tujuan organisasi tercapai (en.wikipedia.org/wiki/ 

Continual_improvement), melalui serangkaian perencanaan yang cermat, penentuan 

target yang jelas dan efektif, dan pengukuran untuk memastikan efektivitasnya 

(http://www.crowley.com/safety-environment/improvement-process.asp).  

Untuk menilai adanya peningkatan berkelanjutan dilakukan “audit kualitas” 

(quality audits) yakni pengujian secara sistemik terhadap sistem kualitas yang 

dilakukan dengan mengukur adanya interval dan kepastian bahwa prosedur 

monitoring kualitas internal telah didefinisikan secara jelas berkaitan dengan 

tindakan efektif untuk mencapai standar kualitas yang ditetapkan dan/atau 

peningkatan berkelanjutan yang dicapai (en.wikipedia.org/wiki/quality_audit). Audit 

kualitas dilakukan dalam tiga tahap: (1) audit internal, (2) audit eksternal, dan (3) 

audit pengawasan  (cf. Bagshaw, K. 29 Jan 2003; Birmingham University; Parry, I., 

& Greaves, P. External. 2007; Praxiom Research Group Limited. All Rights 

Reserved. ISO 9001 2000, 2007; Stiemert, N., 2007). 

Uraian berikut akan memaparkan pencapaian peningkatan berkelanjutan 

UPBJJ-UT Surabaya mulai periode 2007.1 (ketika diadakan audit internal pertama) 

hingga rencana pencapaian sasaran dan target kualitas periode 2008.1 (ketika 

surveillance audits pertama dilakukan). Uraian akan difokuskan pada pencapaian 

sasaran-sasaran dan target-target kualitas yang semakin tinggi atau membaik sebagai 

hasil dari upaya efektif dalam melakukan tindakan perbaikan/pencegahan (PTPP) 

dan memenuhi kepuasan pelanggan. 
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• Pencapaian Peningkatan Berkelanjutan Bidang Pemasaran, Promosi, dan 

Publikasi 

Berdasarkan pedoman kebijakan dan sasaran kualitas (JKOP-JJ00), sasaran dan 

target kualitas bidang pemasaran, promosi dan publikasi yang ditetapkan oleh 

manajemen UPBJJ-UT, implementasi pemasaran, promosi dan publikasi dilakukan 

menggunakan beberapa jenis dan tipe, dengan maksimalisasi penggunaan media 

pemasaran, promosi, dan brand Image,  yaitu  

 
belajar mandiri 

tak bertepi 
UT pasti 

 
Hal itu juga didukung oleh pemanfaatan jaringan dan kemitraan dengan berbagai 

instansi di wilayah Jawa Timur (cf. Rusly & Sembiring, 2007).  Pencapaian 

peningkatan berkelanjutan kualitas bidang pemasaran, promosi dan publikasi adalah:  

Pertama, meningkatkan jangkauan PTJJ diukur dari jumlah kecamatan asal 

mahasiswa vs jumlah kecamatan dalam wilayah UPBJJ. Untuk sasaran ini, UPBJJ-

UT Surabaya pada tahun 2007.1 menargetkan 90% atau 260 kecamatan dari total 289 

kecamatan di wilayah UPBJJ-UT Surabaya, dan hasil yang dicapai adalah 87% atau 

254 kecamatan dari total 289 kecamatan di wilayah UPBJJ-UT Surabaya. Untuk 

periode 2007.2 target tetap 90%, dan hasil yang dicapai adalah 91% atau 262 

kecamatan dari total 289 kecamatan di wilayah UPBJJ-UT Surabaya, atau 

mengalami peningkatan 2% atau dua kecamatan dibandingkan periode 2007.1, dan 

masih terdapat 27 (9%) kecamatan lagi yang perlu dijangkau. Berdasarkan 

pertimbangan peluang pencapaiannya, kinerja awal, dan upaya yang bisa dilakukan, 

pada periode 2008.1 manajemen UPBJJ-UT Surabaya menargetkan pencapaian 92%. 

Kedua, meningkatkan partisipasi mahasiswa diukur dari jumlah mahasiswa 

baru per wilayah UPBJJ. Untuk sasaran ini, UPBJJ-UT Surabaya pada tahun 2007.1 

menargetkan naik 10% per tahun, dan hasil yang dicapai adalah 51,49%. Untuk 

tahun 2007.2 target tetap ada kenaikan 10%, dan hasil yang dicapai adalah 96,62% 

atau mengalami peningkatan 45,13% dari periode 2007.1. Secara keseluruhan 

realisasi pencaaian target APM tahunan mengalami kenaikan total sebesar 148,11% 

dibandingkan tahun 2006 dengan catatan bahwa pada tahun 2007 terjadi  booming 

karena program sertifikasi guru mulai digulirkan.. Berdasarkan pertimbangan 

peluang pencapaiannya, kinerja awal, dan upaya yang bisa dilakukan, pada periode 

2008.1 manajemen UPBJJ-UT Surabaya tetap menargetkan 10%. 

Ketiga, meningkatkan efisiensi program promosi diukur dari jumlah 

mahasiswa baru vs total biaya promosi. Untuk sasaran ini UPBJJ-UT Surabaya pada 

periode 2007.1 dan 2007.2 menargetkan Rp 5000/mahasiswa baru. Untuk target 

2007.1 hasil yang dicapai adalah Rp2.683/mahasiswa baru, dan untuk periode 2007.2 

mengalami kenaikan biaya menjadi Rp2.031/mahasiswa baru. Berdasarkan 
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pertimbangan peluang pencapaiannya, kinerja awal, dan upaya yang bisa dilakukan, 

pada periode 2008.1 manajemen UPBJJ-UT Surabaya tetap menargetkan 

Rp5.000/mahasiswa baru (ketentuan dari UT pusat). 

 

• Pencapaian Peningkatan Berkelanjutan Bidang Rekrutmen dan Registrasi 

Pencapaian peningkatan berkelanjutan sasaran dan target kualitas bidang rekrutmen 

dan registrasi adalah:  

Pertama, meniadakan kesalahan pemrosesan data pribadi mahasiswa diukur 

dari jumlah mahasiswa dengan data tidak sesuai vs jumlah mahasiswa baru 

berdasarkan hasil validasi di BAAPM-UT. Untuk sasaran ini UPBJJ-UT Surabaya 

menargetkan 4% untuk periode 2007.1 dan 3% untuk periode 2007.2. Hasil yang 

dicapai untuk target periode 2007.1 adalah 2.65%, sedangkan untuk periode 2007.2 

masih menunggu hasil validasi dari BAAPM-UT. Berdasarkan pertimbangan 

peluang pencapaiannya, kinerja awal, dan upaya yang bisa dilakukan, pada periode 

2008.1 manajemen UPBJJ-UT Surabaya tetap menargetkan 3%. 

Kedua, meningkatkan akurasi data registrasi mata kuliah sesuai dengan bukti 

registrasi dengan data TBS, diukur dari jumlah registrasi tidak akurat akibat salah 

entry vs jumlah registrasi mahasiswa berdasarkan hasil validasi daftar 20-an oleh 

BAAPM & keluhan mahasiswa. Untuk sasaran ini UPBJJ-UT Surabaya menargetkan 

maks. 1% untuk periode 2007.1 dan 2007.2. Hasil yang dicapai untuk target periode 

2007.1 adalah 0,6% dan realisasi sasaran periode 2007.2 masih menunggu hasil 

validasi daftar 20-an dari BAAPM-UT. Berdasarkan pertimbangan peluang 

pencapaiannya, kinerja awal, dan upaya yang bisa dilakukan, pada periode 2008.1 

manajemen UPBJJ-UT Surabaya tetap menargetkan maks. 1%. 

Ketiga, meningkatkan kapasitas pemrosesan registrasi diukur dari jumlah 

berkas per hari per petugas. Untuk sasaran ini UPBJJ-UT Surabaya menargetkan 

minimal rata-rata 11 berkas perhari/petugas untuk periode 2007.1 dan 30 berkas 

perhari/petugas untuk periode 2007.2. Hasil yang dicapai untuk target periode 2007.1 

adalah 18 berkas perhari/petugas, dan 41 berkas perhari/petugas untuk periode 

2007.2. Berdasarkan pertimbangan peluang pencapaiannya, kinerja awal, dan upaya 

yang bisa dilakukan, pada periode 2008.1 manajemen UPBJJ-UT Surabaya tetap 

menargetkan 30 data perhari/petugas. 

 

• Pencapaian Peningkatan Berkelanjutan Bidang Bantuan Belajar dan Layanan 

Bahan Ajar 

Pencapaian peningkatan berkelanjutan sasaran dan target kualitas bidang bantuan 

belajar dan layanan bahan ajar adalah:  

Pertama, meningkatkan ketepatan waktu penerimaan BA oleh mahasiswa 

Pendas diukur dari jumlah kasus pengiriman tepat waktu vs jumlah pengiriman per 

semester. Untuk sasaran ini UPBJJ-UT Surabaya menargetkan min. 95% untuk 

periode 2007.1 dan min. 90% untuk periode 2007.2. Hasil yang dicapai untuk target 

periode 2007.1 adalah 81% dan untuk periode 2007.2 adalah 100%. Berdasarkan 
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pertimbangan peluang pencapaiannya, kinerja awal, dan upaya yang bisa dilakukan, 

pada periode 2008.1 manajemen UPBJJ-UT Surabaya tetap menargetkan min. 95%. 

Kedua, meningkatkan ketersediaan BA non-PENDAS bagi mahasiswa UT 

diukur dari jumlah permintaan modul tidak terlayani vs jumlah permintaan modul per 

bulan. Untuk sasaran ini UPBJJ-UT Surabaya menargetkan maksimal 0% untuk 

periode 2007.1 dan maksimal 5% untuk periode 2007.2. Hasil yang dicapai untuk 

target periode 2007.1 adalah 0%, dan untuk periode 2007.2 adalah 38,9% (44 BA) 

dari total permintaan modul (113 buah). Ketidaktercapaian target periode 2007.2 

disebabkan karena pesanan BA belum terpenuhi.  Untuk periode 2008.1 target aspek 

ini tidak dibuat karena adanya perubahan sistem layanan bahan ajar melalui sistem 

pemesanan online. Sehingga dalam hal ini UPBJJ-UT tidak lagi melayani pembelian 

secara langsung. 

Ketiga, rata-rata nilai UAS mahasiswa peserta tutorial permintaan lebih baik 

dibandingkan nilai ujian mahasiswa tanpa tutorial, diukur dari rata-rata nilai UAS 

peserta tutorial vs rata-rata nilai UAS mahasiswa yang tidak mengikuti tutorial per 

mata kuliah. Untuk sasaran ini UPBJJ-UT Surabaya menargetkan maksimal 5% lebih 

tinggi untuk periode 2007.1 dan 2007.2. Hasil yang dicapai untuk target periode 

2007.1 adalah 6%, sedangkan Hasil yang dicapai untuk target periode 2007.2 

menunggu nilai UAS diumumkan. Berdasarkan pertimbangan peluang 

pencapaiannya, kinerja awal, dan upaya yang bisa dilakukan, pada periode 2008.1 

manajemen UPBJJ-UT Surabaya tetap menargetkan min. 6%. 

Keempat, meningkatkan tingkat kelulusan (min. C) mahasiswa yang 

mengikuti mata kuliah wajib tutorial, diukur dari jumlah mahasiswa lulus vs jumlah 

mahasiswa peserta. Untuk sasaran ini UPBJJ-UT Surabaya menargetkan minimal 

75% untuk periode 2007.1 dan 2007.2. Hasil yang dicapai untuk target periode 

2007.1 adalah 90%, sedangkan realisasi pencapaian sasaran periode 2007.2 

menunggu nilai UAS diumumkan. Berdasarkan pertimbangan peluang 

pencapaiannya, kinerja awal, dan upaya yang bisa dilakukan, pada periode 2008.1 

manajemen UPBJJ-UT Surabaya tetap menargetkan min. 90%. 

Kelima, mengurangi kasus rekapitulasi nilai tutorial, praktik & praktikum 

yang tidak lengkap, salah dan/atau terlambat, diukur dari jumlah kasus nilai tutorial, 

praktik & praktikum per semester vs jumlah mahasiswa peserta. Untuk sasaran ini 

UPBJJ-UT Surabaya menargetkan maks. 5% untuk periode 2007.1 dan 2007.2. Hasil 

yang dicapai untuk target periode 2007.1 adalah 6%, sedangkan realisasi pencapaian 

sasaran periode 2007.2 adalah 7%. Berdasarkan pertimbangan peluang 

pencapaiannya, kinerja awal, dan upaya yang bisa dilakukan, pada periode 2008.1 

manajemen UPBJJ-UT Surabaya tetap menargetkan maks. 5%. 

 

• Pencapaian Peningkatan Berkelanjutan Bidang Asesmem Belajar Mahasiswa 

dan Administrasi Ujian 

Pencapaian peningkatan berkelanjutan sasaran dan target kualitas bidang asesmen 

belajar mahasiswa dan administrasi ujian adalah:  
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Pertama, mengurangi pelanggaran aturan pelaksanaan ujian diukur dari 

jumlah kasus pelanggaran berdasarkan laporan pelaksanaan dan temuan pengolahan 

hasil ujian. Untuk sasaran ini UPBJJ-UT Surabaya menargetkan 0% untuk periode 

2007.1 dan 2007.2. Hasil yang dicapai untuk target periode 2007.1 dan 2007.2 adalah 

0%. Berdasarkan pertimbangan peluang pencapaiannya, kinerja awal, dan upaya 

yang bisa dilakukan, pada periode 2008.1 manajemen UPBJJ-UT Surabaya tetap 

menargetkan 0%. 

Kedua, meningkatkan kelancaran proses hasil ujian diukur dari jumlah hasil 

ujian yang dapat diproses lanjut tanpa hambatan per total hasil ujian berdasarkan 

konfirmasi dari Pusjian. Untuk sasaran ini UPBJJ-UT Surabaya menargetkan 

minimal 99% untuk periode 2007.2, dan hasil yang dicapai adalah 99,76%. 

Berdasarkan pertimbangan peluang pencapaiannya, kinerja awal, dan upaya yang 

bisa dilakukan, pada periode 2008.1 manajemen UPBJJ-UT Surabaya tetap 

menargetkan 99%. 

 

Penutup  

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa: 

1) UPBJJ-UT Surabaya sebagai salah satu dari tiga jaringan institusional UT di 

Jatim di dalam menjalankan fungsinya sebagai jaringan institusional UT di 

daerah, menganut prinsip “pendidikan tinggi jaringan”, dengan maksimalisasi 

perluasan dan pengembangan jaringan kemitraan kerja dengan berbagai institusi 

di 18 wilayah UPBJJ-UT Surabaya, dan SDM yang dimiliki. 

2) Implementasi simintas di UPBJJ-UT Surabaya mencakup 13 bidang manajemen 

kualitas, dengan empat sasaran dan target kualitas, yaitu: (1) promosi, sosialisasi, 

dan publikasi, (2) rekrutmen dan registrasi mahasiswa, (3) bantuan belajar dan 

layanan bahan ajar, dan (4) asesmen belajar mahasiswa dan administrasi ujian.  

3) Sasaran dan target kualitas yang ditetapkan oleh manajemen UPBJJ-UT, secara 

keseluruhan telah mencapai peningkatan berkelanjutan yang diharapkan, 

walaupun belum dapat dikatakan maksimal.  

Dalam upaya pencapaian sasaran dan target kualitas pada periode 

selanjutnya, dan mencapai tingkat peningkatan yang stabil dan konsisten, disarankan 

agar penetapan sasaran dan target kualitas didasarkan pada hasil analisis dan evaluasi 

yang konsisten terhadap peluang pencapaian, kinerja awal, dan upaya yang bisa 

dilakukan; dan lebih mengintensifkan jaringan kerjasama dengan berbagai instansi di 

daerah; dan optimalisasi peran SDM yang dimiliki. 

 

Surabaya, 28 Februari 2008 
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