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PT Asuh   : Universitas Sanata Dharma 

Nama Kegiatan   : Lokakarya  

Nama Sub Kegiatan  : Budaya Mutu SPMI  

  

 

A. Latar Belakang 

Pengembangan budaya mutu kelembagaan mencerminkan kompleksitas dinamis, yang meliputi 

berbagai unsur, antara lain: (a) sejarah kelembagaan, (b) rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran, 

(c) cerminan cara berpikir, cara bertindak, dan cara membangun relasi antar satu sama lain di 

dalam lembaga tersebut, (d) terdokumentasi berbagai praktek baik, dan (e) kepemimpinan. Para 

peserta lokakarya membutuhkan gambaran mengenai bagaimana kompleksitas dinamis di USD 

dioperasionalisasikan dalam pola kepemimpinan dan pengelolaan, yang menjadi landasan dari 

dikembangkannya Kebijakan SPMI USD.   

 

B. Tujuan  

Pada akhir lokakarya ini para peserta mampu:  

1. menggambarkan organisasi dan tata kelola lembaganya  

2. merumuskan pemahaman institusional ke dalam visi, misi, tujuan dan sasaran (vmts) 

lembaganya  

3. merumuskan kebijakan SPMI berdasarkan vmts institusional 

 

C. Indikator Keluaran 

Para peserta akan menghasilkan:  

1. deskripsi pemaknaan visi, misi, tujuan, dan sasaran institusional dari para peserta  

2. rumusan kebijakan SPMI 

 

D. Strategi Pelaksanaan 

1. Fasilitator akan memaparkan visi, misi, tujuan, dan sasaran USD  

2. Fasilitator akan menampilkan serangkaian pertanyaan kritis bagi seluruh peserta sebagai 

sarana untuk melakukan tinjauan kritis terhadap visi, misi, tujuan, dan sasaran lembaganya 

masing-masing  

3. Fasilitator akan memberikan gambaran bagaimana vmts USD tercermin di dalam 

Kebijakan SPMI  

4. Para peserta yang lembaganya belum memiliki Kebijakan SPMI akan menyusun draf 

Kebijakan SPMI.  

5. Para peserta yang lembaganya sudah memiliki Kebijakan SPMI akan melakukan analisis 

perbandingan (compare and contrast) antara Kebijakan SPMI USD dengan yang dimiliki 

lembaganya.  

 

E. Unsur yang Terlibat 

1. Para peserta  

2. Panitia pelaksana program hibah  

 

F. Kriteria Fasilitator 

Kriteria untuk menjadi fasilitator meliputi 

1. pejabat senior tingkat rektorat yang berpengalaman memimpin USD  
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PT Asuh   : Universitas Sanata Dharma 

Nama Kegiatan   : Lokakarta  

Nama Sub Kegiatan  : Perangkat Pendukung  SPMI  

  

 

A. Latar Belakang  

Sesuai dengan Kementistekdikti No. 62 Tahun 2016, ada empat jenis dokumen SPMI yang harus 

dkembangkan oleh masing-masing PT. Dokumen-dokumen SPMI memiliki arti penting: (a) 

mencerminkan kesepakatan institusional apa saja yang dicapai, (b) menjadi pedoman bagi seluruh 

pihak yang terlibat, (c) menjadi dasar untuk menentukan pengukuran kinerja, (d) memberikan arah 

perbaikan dan tindaklanjut dari evaluasi yang dilakukan, dan (e) memberikan bukti atas 

diberlakukannya SPMI kepada berbagai pihak. Untuk itu, para peserta lokakarya akan dilatih 

untuk menyusun dokumen mutu.  

 

B. Tujuan  

Pada akhir lokakarya ini para peserta mampu:  

1. memahami empat jenis dokumen SPMI (kebijakan, manual, standar, formulir) 

2. menyusun dokumen manual mutu  

3. menyusun dokumen standar mutu  

4. menyusun dokumen formulir  

5. menyusun SOP/IK 

 

C. Indikator Keluaran 

Para peserta akan mampun menghasilkan:  

1. dokumen manual (Isi, Proses, & Evaluasi) 

2. dokumen standar (Isi, Proses, & Evaluasi)  

3. dokumen formulir (Isi, Proses, & Evaluasi) 

4. dokumen SOP/IK 

 

D. Strategi Pelaksanaan 

Langkah-langkah pelaksanaan pelatihan adalah sebagai berikut:  

1. Fasilitator akan memberikan penjelasan tentang empat jenis dokumen mutu yang akan 

dihasilkan.  

2. Para peserta akan menyusun dokumen manual mutu terkait dengan tiga standar, yaitu (a) 

Standar Isi Pembelajaran, (b) Standar Proses Pembelajaran, dan (c) Standar Evaluasi 

Pembelajaran.  

3. Fasilitator akan memberikan pendampingan kepada para peserta, memberikan masukan 

terhadap draf yang telah disusun.  

 

E. Unsur yang Terlibat 

1. Para peserta 

2. Panitia pelaksana program hibah 

 

F. Kriteria Fasilitator 

1. memiliki sertifikat kelulusan AMI  

2. memiliki sertifikat TOT SPMI  
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PT Asuh   : Universitas Sanata Dharma 

Nama Kegiatan   : Lokakarta  

Nama Sub Kegiatan  : Implementasi SPMI  

  

 

A. Latar Belakang  

 

Di Universitas Sanata Dharma, kegiatan audit mutu internal merupakan aktivitas reguler (sekali 

dalam satu tahun) yang dimaksudkan untuk:  

1. membaca data kinerja setiap unit di USD,  

2. membandingkan data kinerja dengan standar yang telah diputuskan,  

3. memberikan penilaian atas pencapaian unit sebagaimana yang ditunjukkan dari data 

kinerja unit, dan 

4. memberikan saran perbaikan bagi masing-masing unit di USD, untuk kemudian 

ditindaklanjuti dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran.  

 

B. Tujuan  

Pada akhir lokakarya ini para peserta mampu:  

• memahami kerangka berpikir audit mutu internal  

• memahami  proses audit mutu internal dan pemanfaatannya di dalam pengembangan 

kelembagaan  

• mempersiapkan kegiatan audit mutu internal 

 

C. Indikator Keluaran 

Para peserta menunjukkan:  

a. Kemampuan memahami kerangka berpikir, proses, dan hasil dari kegiatan audit mutu 

internal dalam kerangka pengembangan kelembagaan.  

b. Hasil audit mutu internal.  

 

D. Strategi Pelaksanaan 

Berikut ini langkah-langkah pelatihan yang akan dijalankan:  

a. Fasilitator akan memberikan pemaparan tentang teori audit mutu internal.  

b. Fasilitator akan memberikan lembar kerja untuk dikerjakn para peserta sebagai bentuk 

praktek audit mutu internal.  

c. Hasil kerja dari setiap peserta akan ditampilkan dan masing-masing peserta akan 

mempertanggungjawabkan apa yang mereka telah kerjakan.  

 

E. Unsur yang Terlibat 

Seluruh peserta  

Fasilitator  

Panitia  

 

F. Kriteria Fasilitator 

No. ToR : A-03 





7 
 

PT Asuh   : Universitas Sanata Dharma 

Nama Kegiatan   : Lokakarta  

Nama Sub Kegiatan  : Akreditasi 9 Kriteria  

  

 

 

A. Latar Belakang  

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tidak bisa dilepaskan dari Sistem Penjaminan Mutu 

Eksternal (SPME).  Luaran dari berbagai kegiatan di dalam SPMI menjadi bahan pokok untuk 

menilai mutu kinerja dan hasil dari suatu PT oleh pihak eksternal (SPME). Akreditasi merupakan 

salah satu bentuk SPME macam ini. Akreditasi mencerminkan kerangka berpikir tertentu, yang 

harus dipelajari dan dijadikan sebagai pijakan untuk memaknai berbagai hal yang telah dijalankan 

oleh suatu PT.  

 

B. Tujuan  

Pada akhir kegiatan, para peserta mampu:  

1. memahami pedoman akreditasi 9 kriteria  

2. memahami kerangka berpikir SPME (bagaimana “pola komunikasi” tertulis yang dituntut 

oleh BAN-PT) 

 

C. Indikator Keluaran 

Para peserta menunjukkan:  

Kemampuan membandingkan persamaan dan perbedaan antara cara berpikir, cara kerja, 

dan hasil dari kegiatan akreditasi antara PT sendiri dengan yang terjadi di USD,  

 

D. Strategi Pelaksanaan 

Berikut ini langkah-langkah yang akan dilaksanakan:  

1. Fasilitator akan memberikan pemaparan tentang cara kerja USD di dalam mempersiapkan 

akreditas,  

2. Para peserta akan melakukan perbandingan cara berpikir, cara bekerja, dan hasil antara apa 

yang terjadi di dalam PT mereka sendiri dengan apa yang terjadi di USD.  

 

E. Unsur yang Terlibat 

Para peserta  

Panitia  

Dosen USD yang telah berpengalaman sebagai asesor BAN-PT  

 

F. Kriteria Fasilitator 

Fasilitator yang dilibatkan:  

1. berpengalaman mendampingi kegiatan persiapan akreditasi program studi  

2. berpengalaman menyusun dokumen akreditasi program studi dan/atau institusi  

3. berpengalaman sebagai asesor BAN-PT  

 

G. Jadwal Kegiatan 

      Tanggal : 19 Juni 2019  
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PT Asuh   : Universitas Sanata Dharma 

Nama Kegiatan   : Magang  

Nama Sub Kegiatan  : Magang LPMAI  

  

 

 

A. Latar Belakang  

Magang merupakan kegiatan terstruktur yang memberikan kesempatan bagi para peserta 

pelatihan untuk secara langsung berinteraksi dengan para pelaksana di dalam unit tertentu. 

Magang menjadi kesempatan belajar secara menyeluruh, karena melibatkan seluruh aspek, mulai 

dari mempelajari dokumen yang dihasilkan, mendengarkan pengalaman nyata di dalam 

menjalankan suatu kegiatan tertentu, memahami tantangan yang dihadapi, mengidentifikasi 

kemampuan untuk mengatasi persoalan, dan merumuskan hal-hal yang dipelajari dari berbagai 

pengalaman.  

B. Tujuan  

Pada akhir kegiatan, para peserta mampu:  

1. Memahami implementasi SPMI di USD (kebijakan umum)  

2. Menyusun dan/atau menelaah dokumen mutu (kebijakan, manual, standar, formullir) 

untuk/dari masing-masing PT Asuhan.   

3. Memahami implementasi Audit Mutu Internal (AMI) via SI SPMI. 

 

C. Indikator Keluaran 

 

Tersusunnya dokumen manual dan standar untuk tiga standar, yaitu isi, proses, dan penilaian 

pembelajaran.  

 

D. Strategi Pelaksanaan 

Berikut ini langkah-langkah yang akan dilaksanakan:  

1. Fasilitator memberikan pemaparan tentang konsep manual dan standar mutu. 

2. Fasilitator memberikan contoh-contoh manual dan standar mutu.  

3. Para peserta berlatih menyusun manual dan standar mutu secara berkelompok.  

4. Fasilitator memberikan umpan balik terhadap draf manual dan standar mutu yang 

dihasilkan oleh para peserta.  

 

E. Unsur yang Terlibat 

Para peserta  

Panitia  

 

 

F. Kriteria Fasilitator 

Fasilitator di dalam kegiatan ini harus:  

• memiliki sertifikat kelulusan AMI  

• memiliki sertifikat TOT SPMI  

• berpengalaman dalam mengelola kegiatan penjaminan mutu di USD  

 

No. ToR : B-01 
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PT Asuh  : Universitas Sanata Dharma 

Nama Kegiatan  : Magang 

Nama Sub Kegiatan : Magang SPMAIA 

 

 

A. Latar Belakang 

Proses bisnis dalam dunia pendidikan ialah terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas. 

Perguruan tinggi harus menjamin sungguh bahwa proses pembelajaran yang diberikan kepada 

mahasiswa memiliki kualitas baik. Dalam menjamin berlangsungnya pembelajaran yang 

berkualitas, bukan hanya tenaga pengajar handal saja, melainkan perlu adanya perencanaan 

pembelajaran, proses pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran yang baik. Penjaminan mutu 

diupayakan mengawal semua proses ini dan melakukan mekanisme audit yang sistematis. 

Rencana Pembelajaran Semester dan Rencana Evaluasi Pembelajaran perlu diaudit sebelum 

proses pembelajaran dimulai. Survei kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran juga 

perlu dilakukan. 

B. Tujuan  

Pada akhir magang peserta akan mampu: 

1. Memahami penyusunan perencanaan pembelajaran  

2. Memahami proses pembelajaran  

3. Memahami evaluasi pembelajaran  

4. Pelaksanaan audit mutu 

 

C. Indikator Keluaran 

Para peserta akan menghasilkan:  

1. RPS dan audit mutunya  

2. Evaluasi pembelajaran (audit mutu soal ujian, jumlah tatap muka, isi pengajaran, survei 

evaluasi pembelajaran dari mahasiswa)  

3. Hasil audit mutu 

 

D. Strategi Pelaksanaan 

1. Fasilitator akan memaparkan mengenai standar mutu isi, proses, dan penilaian 

pembelajaran, 

2. Fasilitator akan memaparkan cara menyusun RPS yang baik, sesuai dengan standar mutu, 

3. Fasilitator akan memberikan gambaran cara melaksanakan audit mutu RPS, soal ujian, dan 

penilaian pembelajaran yang dilakukan di USD. 

4. Para peserta diminta untuk melakukan praktik audit mutu RPS dan soal ujian yang dimiliki 

dengan instrumen yang sudah dikembangkan USD. 

5. Para peserta diajak berdiskusi mengenai hasil temuan audit dan membuat perencanaan 

masing-masing lembaga 

 

E. Unsur yang Terlibat 

1. Para peserta  

2. Panitia pelaksana program hibah 
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PT Asuh  : Universitas Sanata Dharma 

Nama Kegiatan  : Magang 

Nama Sub Kegiatan : Kunjungan Prodi 

 

 

A. Latar Belakang 

Sistem penjaminan mutu internal pada masing-masing lembaga memiliki keunikannya sendiri. 

Perguruan tinggi swasta memiliki tantangan tersendiri dalam melakukan penjaminan internal 

terkait dengan mekanisme yang harus dilakukan dan tenaga pelaksananya. Dalam magang ini, 

peserta akan diajak untuk menggali praktik-praktik baik yang dilakukan USD dalam rangka 

menjamin mutu prodi, memahami bagaimana cara kerja kaprodi secara langsung dalam upaya 

menjamin mutu prodinya dan bagaimana kerjasama antara prodi dengan lembaga penjaminan 

mutu internal bidang akademik. 

 

B. Tujuan  

Pada akhir magang peserta mampu  :  

1. Memahami implementasi SPMI di tingkat prodi  

2. Melakukan audit mutu dalam bidang: (a) isi, (b) proses, (c) evaluasi pembelajaran. 

 

C. Indikator Keluaran 

Pada akhir magang peserta mampu menyusun: analisis perbandingan praktik-praktik baik 

implementasi SPMI di USD dengan PT Asuhan   

 

D. Strategi Pelaksanaan 

1. Presentasi implementasi pelaksanaan penjaminan mutu internal USD pada tingkat prodi 

(kebijakan, standar, manual, dan formulir) 

2. Pendampingan  

3. Praktik audit mutu internal prodi 

4. Penyusunan laporan hasil analisis 

5. Diskusi  

 

E. Unsur yang Terlibat 

1. Para peserta  

2. Panitia pelaksana program hibah (SPMAIA)  

3. Program Studi USD 

 

F. Kriteria Fasilitator 

Kriteria untuk menjadi fasilitator meliputi 

1. pejabat tingkat prodi yang berpengalaman memimpin USD  

2. terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan mutu USD  

3. pejabat yang berpengalaman melakukan audit mutu internal prodi 

 

G. Jadwal Kegiatan 

Tanggal : 25 Juni – 26 Juni 2019 
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Perguruan Tinggi Asuh : Universitas Sanata Dharma  

Nama Kegiatan  : Magang 

Nama Sub Kegiatan : Magang  SPMAIP (Satuan Penjaminan Mutu Audit Internal 

Pendukung ) Universitas Sanata Dharma 

 

 

A. Latar Belakang 

Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi  sudah dicanangkan oleh pemerintah melalui 

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,  kemudian implementasinya 

dituangkan  melalui Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang sistem penjaminan Mutu ( 

SPM-Dikti) .  SPM-Dikti secara tidak langsung menuntut tata kelola universitas  baik  baik 

untuk bidang akademik maupun non akademik (unit pendukung).  

 Tata kelola unit pendukung yang baik tidak lepas dengan praktek baik yang kemudian di 

dokumentasikan secara formal dalam bentuk Standar mutu layanan, Standar Prosedur 

Operasional (SOP), Intruksi kerja dan  formulir. Dengan layanan yang dapat dibuat 

baku/standar maka akan menjamin kulitas layanan kedepannya. Untuk menjaga keberlanjutan 

dan perbaikan yang terus menerus maka implementasi Standar layanan unit pendukung 

memakai kaidah PPEPP (Penetepatan, Pelaksanaan, Evaluasi, Perbaikan dan Peningkatan). 

Implementasi konsep PPEPP ini pada nantinya akan menjadikan budaya mutu di lingkungan 

unit pendukung Tri Dharma. 

 

B. Tujuan 

 

1. Menyusun dan/atau menelaah dokumen mutu unit pendukung, meliputi, Standar Mutu 

Layanan, SOP, penyusunan alat ukur, dan SI Evaluasi 

  

C. Indikator Keluaran 

 

1. Tersusunnya dokumen mutu unit pendukung yang meliputi Standar Mutu Layanan, 

Standar Prosedur Operasional (SOP), Intruksi Kerja dan Formulir untuk masing-masing 

PT Asuhan. 

 

D. Strategi Pelaksanaan 

1. Presentasi Teknik Pembuatan Dokumen Mutu Unit Pendukung (Standar Mutu Layanan, 

SOP , Intruksi Kerja dan Formulir) 

2. Pendampingan pembuatan dokumen mutu unit pendukung 

3. Presentasi Hasil  Penyusunan dokumen mutu unit pendukung 

4. Diskusi  

 

E. Unsur yang terlibat 

1. SPMAIP dan sekretariat 

2. PT Asuh 
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Perguruan Tinggi Asuh : Universitas Sanata Dharma  

Nama Kegiatan  : Magang 

Nama Sub Kegiatan :  Implementasi Penjaminan Mutu di Unit Pendukung di 

Lingkungan Universitas Sanata Dharma 

 

 

A. Latar Belakang 

Penyusunan Dokumen mutu untuk unit pendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi  dibuat 

sedekat mungkin dengan unit yang bersangkutan. Pelibatan Sumber daya manusia (SDM) pada 

unit pendukung dalam penyusunan dokumen mutu unit merupakan kunci kerberhasilan dari 

tujuan disusunnya dokumen mutu yaitu menciptakan budaya mutu yang berkelanjutan.   

Pelaksanaan standar berdasarkan dokumen yang disusun secara Bersama-sama akan 

menumpuhkan komitmen untuk terus menerus memperbaiki dan mengembangkan  sehingga 

meningkatkan indeks kepuasan pengguna layanan. 

Pelaksanaan Standar layanan akan dievaluasi setiap tahun sekali melalui sistem informasi 

evaluasi unit yang dikembangkan oleh BAPSI.  Pemanfaatan sistem informasi evaluasi unit 

akan memudahkan pencatatan capaian standar dan desk evaluasi secara online. Melalui  

implementasi mutu berdasarkan kaidah PPEPP (Penetepatan, Pelaksanaan, Evaluasi, 

Perbaikan dan Peningkatan) pada nantinya akan meningkatkan layanan unit untuk mendukung 

proses Tridharma. 

 

B. Tujuan 

 

1. Melihat proses pelaksanaan standar layanan mutu unit di USD 

2. Membuat perbandingan (Compare and Contrast)dengan layanan unit di PT Asuh 

  

C. Indikator Keluaran 

 

1. Hasil analisis perbandingan praktik-praktik baik di USD dengan PT Asuhan   

 

D. Strategi Pelaksanaan 

1. Diskusi pelaksanaan standar layanan unit dengan kepala Biro Unit Layanan USD 

2. Melihat praktek pelaksanaan standar layanan unit. 

3. Membuat analisis perbandingan berupa hasil perbandingan dan  strategi pelaksaan 

standar layanan di PT Asuh 

 

 

E. Unsur yang terlibat 

1. SPMAIP  

2. PT Asuh 

3. Kepala Biro Unit USD 

 

F. Kriteria Fasilitator 

No. ToR : B-05 
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PT Asuh   : Universitas Sanata Dharma 

Nama Kegiatan   : Monitoring dan Evaluasi  

Nama Sub Kegiatan  : Akreditasi 9 Kriteria  

  

 

 

A. Latar Belakang  

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi adalah bagian tidak terpisahkan di dalam mekanisme 

pendampingan PT Asuh kepada PT Asuhan. Melalui kegiatan Monev ini, akan diperoleh: (a) 

pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh PT Asuhan, 

(b) teridentifikasinya solusi untuk membantu PT Asuhan, dan (c) penguatan relasi dan 

komunikasi antara PT Asuh dan PT Asuhan. Tim dari PT Asuh akan melakukan kunjungan ke 

masing-masing PT Asuhan selama minimal dua hari untuk mendapatkan gambaran yang lebih 

mendalam tentang berbagai hal yang dihadapi oleh PT Asuhan.  

 

B. Tujuan  

 

Tujuan dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi adalah sebagai berikut:  

1. Melakukan kunjungan ke PT Asuhan dalam rangka pendampingan  

2. Memberikan masukan dan perbaikan terhadap rancangan kerja SPMI di masing-masing 

PT Asuhan  

3. Memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang potensi dan tantangan yang 

dihadapi oleh PT Asuhan  

 

C. Indikator Keluaran 

1. Empat dokumen mutu (kebijakan, manual mutu, standar mutu, dan formulir)  

2. Dokumen komitmen untuk integrasi SPMI dalam pengelolaan kelembagaan  

 

D. Strategi Pelaksanaan 

Berikut ini langkah-langkah yang akan dilaksanakan:  

1. Tim dari PT Asuh mempersiapkan kunjungan ke PT Asuhan, dengan menyediakan 

formulir observasi.  

2. PT Asuh dan PT Asuhan membuat kesepakatan mengenai waktu, durasi kunjungan, dan 

substansi observasi.  

3. Tim PT Asuh melakukan kunjungan ke PT Asuhan untuk memperoleh data dan informasi 

tentang pelaksanaan kegiatan SPMI.  

4. PT Asuhan memberikan data dan informasi sesuai dengan kesepakatan.  

5. Tim PT Asuh menyusun laporan kegiatan.  

 

E. Unsur yang Terlibat 

Para peserta  

Panitia/Tim PT Asuh  
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