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BAB I 

PENDAHU:UAN 

  

A. Latar Belakang 

Universitas Negeri Jakarta saat ini mempersiapkan diri menuju Mutu Global. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, harus membenahi peningkatan mutu internal. 

Mutu internal universitas harus mengikuti standar nasional maupun internasional. 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun  2003,  

pasal  50 ayat (6)  tentang  otonomi  perguruan  tinggi, mengamanatkan bahwa 

perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara  internal  atas  pendidikan  

tinggi  yang  diselenggarakannya. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam 

Peraturan Pemerintah RI Nomor  44  Tahun  2015  tentang  Standar  Nasional  

Pendidikan  (SN-Dikti) yang mewajibkan struktur pengawasan horisontal di setiap 

satuan pendidikan dengan  menerapkan  sistem  penjaminan  mutu  pendidikan.  

Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan 

dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SN-Dikti). Sistem 

penjaminan mutu mencakup proses penerapan, pelaksanaan, evaluasi, 

pengendalian, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten 

dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun 

eksternal memperoleh kepuasan. 

Agar perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses 

penjaminan mutu akademiknya, maka Menristekdikti mengeluarkan Peraturan 

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 62 Tahun 2016 tentang 

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti).  

SPM-Dikti mencakup tiga sistem, yaitu Pangkalan Data Perguruan Tinggi 

(PD-Dikti) Nasional, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem 

Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). PD-Dikti mencakup kegiatan sistemik dalam 

pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data serta informasi tentang 

penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terintegrasi secara nasional. PD-Dikti 

berfungsi sebagai sumber informasi bagi lembaga akreditasi untuk melakukan 
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akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi. PD-Dikti digunakan 

pemerintah untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, 

dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi. 

Penyelenggara perguruan tinggi wajib menyampaikan data dan informasi 

penyelenggaraan perguruan tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya. 

(pasal 56 UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi) 

SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh 

perguruan tinggi (internally driven) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan 

tinggi secara berkelanjutan. SPMI bagian dari SPM-Dikti yang dikembangkan oleh 

perguruan tinggi sebagaimana diatur oleh Pasal 53 UU No.12 tahun 2012 tentang 

Perguruan Tinggi.  

SPME merupakan kegiatan sistematik penilaian kelayakan program 

dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri (LAM) atau 

lembaga akreditasi internasional misalnya Asean University Network Quality 

Assurance (AUN-QA) di luar perguruan tinggi yang diakui pemerintah, untuk 

mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk dan atas nama masyarakat, 

sebagai bentuk akuntabilitas publik. SPME sebagai bagian dari SPM-Dikti yang 

dilakukan melalui akreditasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 53 UU No.12 

tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. 

SPM-Dikti bertujuan mensinergikan PD-Dikti, SPMI, dan SPME untuk 

memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti) oleh 

perguruan tinggi sehingga mendorong upaya penjaminan mutu perguruan tinggi 

yang berkelanjutan.  PD-Dikti dikembangkan dan dikelola oleh kementerian atau 

dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh kementerian. Karena itu, PD-Dikti 

merupakan kegiatan pertanggungjawaban vertical (vertical accountability) 

perguruan tinggi kepada pemerintah. SPMI dimaksudkan untuk memenuhi atau 

melampaui SN-Dikti secara berkelanjutan (continuous improvement), sebagai upaya 

memenuhi kebutuhan internal stakeholders (mahasiswa, pendidik, dan tenaga 

pendidik). Karena itu, SPMI merupakan sub sistem pertanggungjawaban horisontal 

internal (internal horizontal accountability). 
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Secara umum dapat dikemukan bahwa yang dimaksud dengan penjaminan 

mutu adalah penerapan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan 

standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (continuous 

improvement/kaizen), sehingga stakeholders, baik internal maupun eksternal, 

memperoleh kepuasan. Suatu perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila: (1) 

perguruan tinggi mampu menetapkan dan mewujudkan visinya; (2) perguruan 

tinggi mampu menjabarkan visinya ke dalam sejumlah standar dan standar 

turunan; (3) perguruan tinggi mampu menerapkan, mengendalikan, dan 

mengembangkan sejumlah standar dan standar turunan untuk memenuhi 

kebutuhan stakeholders. Dengan demikian, agar pendidikan di UNJ bermutu, maka 

UNJ harus menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, 

mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu pendidikan dalam suatu sistem 

yang disebut SPMI, untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang 

diselenggarakannya. 

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) merupakan salah satu perguruan tinggi 

yang sehat dan akuntabel. Sebagai Universitas yang sehat dan akuntabel, UNJ akan 

selalu meningkatkan mutu secara terus-menerus (Continuous Quality Improvement), 

sehingga menjadikan mutu sebagai budaya dalam setiap kegiatan dan proses yang 

dilakukan oleh segenap civitas akademika UNJ. Salah satu aspek adalah 

peningkatan mutu di bidang pendidikan, yang harus menjadi pemicu semangat 

dalam segala bentuk kegiatan akademik di UNJ. Untuk mampu menjadi 

Universitas yang berbudaya mutu, UNJ harus melakukan perbaikan manajemen 

tata kelola di bidang akademik maupun non akademik, khususnya pada bidang 

pendidikan dan pembelajaran, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada 

masyarakat serta manajemen tata kelola penyelenggaraannya.  

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem 

pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berlaku di perguruan tinggi. Melalui permen tersebut UNJ menetapkan standar 

mutu di lingkungan UNJ yang berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi yang selanjutnya disingkat SN-Dikti, (yang meliputi standar nasional 
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pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat) serta 

standar lainnya untuk melampaui standar nasional pendidikan tinggi tersebut. 

Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional 

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan 

dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Pemenuhan standar nasional 

pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi 

dan mutu lulusannya. 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib : 

1. dipenuhi oleh setap peguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional; 

2. dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi dan izin 

pembukaan program studi; 

3. dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada 

program studi; 

4. dijadikan dasar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat; 

5. dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraaan sistem penjaminan 

mutu internal; 

6. dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui 

akreditasi. 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dievaluasi dan disempurnakan 

secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan 

lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan 

mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi dapat 

meningkatkan standar nasional pendidikan tinggi dan/atau menambahkan standar  

lainnya untuk dapat melampau standar nasional pendidikan tinggi.  

Standar Mutu Universitas Negeri Jakarta ini dapat dijadikan panduan bagi 

pengelola program studi agar selalu dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi di 

bidang pendidikan/pengajaran, sehingga pelaksanaan program mempunyai standar 

dalam membangun budaya mutu melalui kegiatan workshop Review Standar secara 
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internal ini, diharapkan draf standar yang dihasilkan nantinya dapat dilaksanakan 

oleh seluruh unit di UNJ sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan di UNJ. 

Berdasarkan penjelasan tersebut diaats, maka Universitas Negeri Jakarta juga 

melakukan perubahan dan peningkatan mutu internal menuju mutu global secara 

terencana, terarah, dan berkesinambungan. Salah satu langkah yang dilakukan UNJ 

adalah mengadakan Bimbingan Teknik (Bimtek) SPMI. 

Universitas Negeri Jakarta tahun 2018 ini melalui Lembaga Pengembanagn 

Pendidikan dan Penjaminan Mutu  telah melakukan sosialisasi Dokumen SPMI kepada 

seluruh civitas akademika di Universitas Negeri Jakarta. Hasil tindak lanjut dari 

sosialisasi tersebut maka dilaksanakannya pelatihan auditor SPMI dengan tujuan untuk 

memastikan bahwa kegiatan sistem mutu telah sesuai dengan ketentuan persyaratan/ 

standar yang dijadikan acuan dan memastikan bahwa produk yang dihasilkan baik 

berupa barang/material ataupun jasa/pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan 

standar yang telah disepakati sehingga bisa melakukan perbaikan – perbaikan yang 

diperlukan. Pda tahun 2019 ini akan dilakukan kembali pelatihan auditor SPMI untuk 

memperbanyak jumlah auditor  SPMI yang ada di Universitas Negeri Jakarta. 

 

B. Tujuan 

1. Menghasilkan 49 orang auditor SPMI bersertifikat yang berada di 8 Fakultas dan 

pascsarjana yang memiliki kemampuan untuk melakukan audit SPMI 

2. Mendapatkan informasi yang lebih rinci tentang kebijakan SPMI dan standar 

mutu yang ditetapkan oleh Universitas Negeri Jakarta. 

3. Strategi SPMI di  Universitas Negeri Jakarta. 

 

C. Sasaran 

Sasaran dari kegiatan Pelatihan Auditor SPMI Tahap II ini adalah perwakilan dosen 

yang ada di fakultas dan pascasarjana dilingkungan UNJ yang menjadi peserta 

pelatihan. 
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BAB II 

PELAKSANAAN DAN MEKANISME KEGIATAN 

 

 

A. Peserta 

Peserta dari pelatihan ini adalah para Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu 

fak/PPs, dan Tenaga Pendidik di 8 Fakultas dan pascasarjana (masing-masing terdiri 

dari 6/7 orang). Jumlah peserta pelatihan auditor SPMI tahap 2 adalah 65 orang 

terdiri dari 50 calon peserta pelatihan yang terdiri dari masing-masing 26 orang dan 

15 panitia pelaksana. Daftar peserta dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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B. Pelaksanaan dan Mekanisme Kegiatan 

1. Nara Sumber :  
 

NO. NAMA 
 

TEMA 

 

 

WAKTU PELAKSANAAN 

1. 
Prof. Intan Ahmad, Ph.D. 

Kebijakan Nasional 
Penjaminan Mutu 
Perguruan Tinggi 

Kamis, 27 Juni 2019 
 
Prof. Intan Ahmad, Ph.D. 
(Plt. Rektor UNJ) 
 

2. 

Narasumber yang 
memberikan materi 
pelatihan (2 orang) : 
Tim penjaminan Mutu 
direktorat pembelajaran dan 
kemahasiswaan Kemenristek 
Dikti 

 

 
Kamis s/d Sabtu, 
27 – 29 Juni 2019 

 
Keterangan : 

2 orang x 3 hari x 10 jam  
(@ Rp. 1.000.000) 

 

 

2. Moderator  : Dr. Totok Bintoro, M.Pd. (Ketua LP3M) 

3. Penyelenggara : LP3M UNJ 

4. Waktu   : 27 – 29 Juni 2019 

5. Tempat  : Hotel Alana Sentul City Bogor 

6. Acara/jadwal :  

RUNDOWN ACARA  
PELATIHAN AUDITOR SPMI TAHAP 2 

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 
 
 

The Alana Hotel & Conference Center - Sentul City 

27 – 29 Juni 2019 
 

Hari/Tanggal Waktu Kegiatan 
 

Keterangan 
 

Kamis, 

27  
Juni 2019 

12.30 – 
13.00 

Registrasi dan makan siang Peserta dan panitia  

13.00 – 
13.30 

Pembukaan oleh MC, 
dilanjutkan : 
 

1. Lagu Indonesia Raya 
2. Laporan Ketua LP3M 
3. Sambutan dan Pembukaan 
4. Doa  

Ati Sumiati, M.Hum. 
 

Helena Evelin Limbong, M.Sn. 
Dr. Totok Bintoro, M.Pd. 
Prof. Intan Ahmad, Ph.D. 
Dr. Ir. Fatah Nurdin, M.M. 

13.30 – 
14.30 

Paparan Kebijakan Nasional 
Penjaminan Mutu Perguruan 
Tinggi 

Prof. Intan Ahamd, Ph.D. 
(Plt. Rektor UNJ) 
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Hari/Tanggal Waktu Kegiatan 
 

Keterangan 
 

14.30 – 
16.30 

Paparan Sistem Penjaminan 
Mutu Internal (SPMI) di UNJ 

Pembicara 1 : 
Tim Penjaminan Mutu Ditjen Belmawa 
Kemenristekdikti 
 
 Moderator : 
Dr. Riyadi, M.T. 
 

16.30 – 
18.30 

Paparan Sistem Penjaminan 
Mutu Internal (SPMI) di UNJ 

Pembicara 2 : 
Tim Penjaminan Mutu Ditjen Belmawa 
Kemenristekdikti 
 
Moderator : 
Siti Nurjanah, SE.,M.Si. 
 

Pembagian Kelas Kelas A Kelas B 
18.00 –19.00 Istirahat dan makan Malam Peserta dan panitia 

19.00 –20.30 Teori Audit  Mutu Internal 

Kelas A Kelas B 
Narasumber I 
Fasilitator : 
a. Dr. Dwi 

Kusumawardani, 
M.Pd. 

b. Ratna Widyati, 
M.Kom 

Narasumber 2 
Fasilitator : 
1. Fauzi Bakri, 

M.Si. 
2. Siti Wachidah, 

Ph.D. 
  

20.30 –20.45 Coffee Break Peserta & panitia 

20.45 –22.15 
Teori Perencanaan Audit Mutu 
Internal (AMI) 

Kelas A Kelas B 
Narasumber I 
Fasilitator : 
c. Dr. Dwi 

Kusumawardani, 
M.Pd. 

d. Ratna Widyati, 
M.Kom 

Narasumber 2 
Fasilitator : 
3. Fauzi Bakri, 

M.Si. 
4. Siti Wachidah, 

Ph.D. 
  

 
Jumat, 

28  
Juni 2019 

 
07.00 –08.00 

  

08.00 –09.30 Teori Pelaksanaan Audit Mutu 

Kelas A Kelas B 
Narasumber I 
Fasilitator : 
Dr. Dwi 
Kusumawardani, 
M.Pd. 
Ratna Widyati, M.Kom 

Narasumber 2 
Fasilitator : 
Fauzi Bakri, M.Si. 
Siti Wachidah, 
Ph.D. 
  

 
09.30 –11.30 

 
Praktik Audit Dokumen 

Kelas A Kelas B 
Narasumber I 
Fasilitator : 
Dr. Dwi 
Kusumawardani, 
M.Pd. 
Ratna Widyati, M.Kom 

Narasumber 2 
Fasilitator : 
Fauzi Bakri, M.Si. 
Siti Wachidah, 
Ph.D. 
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Hari/Tanggal Waktu Kegiatan 
 

Keterangan 
 

11.30 –13.30 ISHOMA Peserta dan panitia 
 

13.30 –14.00 

 

Teori dan Praktik Teknik 
Bertanya 

Kelas A Kelas B 
 

Narasumber I 
Fasilitator : 
Dr. Dwi 
Kusumawardani, 
M.Pd. 
Ratna Widyati, M.Kom 

 

Narasumber 2 
Fasilitator : 
Fauzi Bakri, M.Si. 
Siti Wachidah, 
Ph.D. 

14.00 –16.00 
Audit Lapangan dan 
Perumusan Temuan 

16.00 –17.00 
Penyampaian temuan dan 
penandatanganan temuan 

17.00 –17.30 Penyusunan Laporan AMI Kelas A Kelas B 
17.30 –19.00 ISHOMA Peserta dan panitia 

 

19.00 –22.00 
Presentasi hasil praktik oleh 
epserta dan sekaligus 
penutupan AMI   

Kelas A Kelas B 
 

Narasumber I 
Fasilitator : 
Dr. Dwi 
Kusumawardani, 
M.Pd. 
Ratna Widyati, M.Kom 

 

Narasumber 2 
Fasilitator : 
Fauzi Bakri, M.Si. 
Siti Wachidah, 
Ph.D. 

 

Sabtu, 

29  
Juni 2019 

08.00 –09.00 POST TEST Peserta 
09.00 –10.00 Pengisian Evaluasi 

Penyelenggaraan Pelatihan AMI  
Peserta 

10.00 
 
 

Penyerahan plakat kepada 
narasumber sekaligus penutup 
oleh Ketua LP3M 

Dr. Totok Bintoro, M.Si. 

 
7. Pembekalan Ketrampilan 

Pemebrian materi ketreampilan tentang audit pada pelatihan ini ebrtujuan untuk 

meningkatkan kompetensi peserta dalam melakukan audit. Pembekalan pserta 

dengan ketrampilan audit dilakukan dengan menggunakan berbagai motede 

yang melibatkan semua peserta untuk berperan aktif dalam mencapai 

kompetensi tersenut, yaitu kelompok dan simulasi. Keterampilan teantang audit 

yang diberikan instruktur. 

 
8. Post – Test 

Setelah seluruh materi dan simulasi dilaskanakan, apda hari terakhir dilakukan 

post-test dengan tujuan untuk menilai pengaruh pemebrian wawasan dan 

ketrampilan oleh instruktur terhadap peningkatan pengetahuan dan ketrampilan 

peserta 
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9. Evaluasi 

Pada setiap aawal pertemuan sebelum proses pembelajaran dimulai, fasilitator 

melakukan kegiatan refleksi bersama peserta. Tujuan refleksi adalah untuk 

menyamakan persepsi peserta tentang materi yangs ebelumnya diterima sebagai 

bahan evaluasi untuk proses pembelajaran berikutnya. Evaluasi yang 

dimaskudkan pada kegiatan ini adalah penilaian terhadap proses pembelajaran 

yang dilakukan setiap hari (refleksi0 oleh auditor. 

 

C. Hasil (Output) 

1. Adanya persamaan persepsi tentang audit internal UNJ 

2. Pembuatan laporan hasil audit  akreditasi prodi di UNJ 

3. Sertifikat auditor SPMI Tahap 2 

4. Para auditor SPMI yang telah dinyatakan lulus selanjutnya akan melakukan audit 

tridharma pada program studi dan audit non tridharma pada lembaga, biro, 

kantor dan unit-unit lain dilingkungan UNJ.  

 

D. Dampak (Outcome) 

1. Universitas Negeri Jakarta memiliki Standar Mutu 

2. Pemahaman/persepsi yang sama bagi pengelola mulai dari tingkat universitas ke 

program studi dan unit terkecil tentang SPMI. 

3. Peningkatan manajemen internal UNJ untuk mencapai visi dan misinya. 

4. Semakin meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan UNJ melalui 

penetapan standar mutu dan implementasinya guna mencapai good university 

governance dan menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi. 

 

E. Anggaran Biaya 

Anggaran kegiatan ini diperoleh dari Dana BOPTN  UNJ tahun 2019 

 

 

 



Laporan Pelatihan Auditor SPMI Tahap 2 Tahun 2019 Page 11 
 

F. Susunan Panitia  

a. Penanggung jawab Kegiatan :  Prof. Intan Ahmad, Ph.D. 

b. Moderator          :  1. Dr. Riyadi, M.T. 

2. Siti Nurjanah, SE.,M.Si.  

c. Fasilitator  :  1.Fauzi Bakri, S.Pd.,M.Si. 

2. Siti Wachidah, M.A.,Ph.D. 

3. Ratna Widyati, M.Kom. 

4. Dr. Dwi Kusumawardani, M.Pd. 

d. Peserta Pelatihan  : 50 orang  

e. Pembawa acara : Ati Sumiati, M.Hum. 

f. Dirigen :  Sri MArdiyanti, S.Pd. 

g. Doa : Dr. Ir. Fatah Nurdin, M.M.  

h. Operator Laptop : Abdur Rahman Dalimunthe dan  

Deny Prabowo, S.Pd. 

i. Konsumsi dan Kesekretariatan :  Sekretariat LP3M 

j. Dokumentasi Kelas A :  Mokhamad Fikri P, SE.  

k. Dokumentasi Kelas B : Raden Rakean Rimbawan, SE. 

l. Perlengkapan : Abdur Rahman Dalimunthe, SE.,dan Tim 

m. Administrasi & Keu : Tim Keuangan LP3M 

n. Absensi Kelas A : Santi Rahmawati, A.Md.  

o. Absensi Kelas B : Restu Cahyaningsih, S.Pd. 

p. Notulen kelas A : Raauf Widya Maajid, S.Pd. 

q. Notulen Kelas B : Purdianingsih, S.Kom. 

r. Cetak Sertifikat peserta : Dinna Meutia Azzahra dan Khairul Umam 

s. Penjemputan sekaligus mendampingi Narasumber : 

1. Humaidi, M.Hum dan staf LP3M  
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BAB III 

 HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

 
a. Hasil Kegiatan 

1)  Pemberian Materi  

Penyampaian materi oleh instruktur dilakukan dalam bentuk ceramah dan diskusi. 

Ada 2 tahap pemberian materi oleh instruktur, yaitu pertama, instruktur 

memberikan teori tentang SPMI dan audit kepada seluruh peserta secara 

bersamaan di dalam satu ruang.  Pada tahap kedua, seluruh peserta dipisahkan 

menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B dengan setiap kelompok 

didampingi oleh satu orang instruktur.  

Untuk membantu pelaksanaan pelatihan, instruktur dibantu oleh 5 orang 

fasilitator, yaitu dosen UNJ yang telah mendapatkan sertifikat pelatihan auditor 

dari Direktorat Penjaminan Mutu Dikti. Para fasilitator yang terlibat adalah: 

1. Dr. Ir. Alsuhendra, M.Si. 

2. Dr. Wirda Hanim, M.Psi. 

3. Dr. Ir Fatah Nurdin, M.Si. 

4. Ati Sumiati, M.Hum 

5. Ratna Widyati, M.Kom. 

6. Humaidi, M.Hum. 

selain dalam bentuk teori, materi yang diberikan oleh instruktur juga diberikan 

dalam bentuk bermain peran (role play) dan simulasi. Materi role play adalah 

pelaksanaan opening meeting antara auditor dengan auditi. Dalam hal ini, satu 

kelompok peserta pelatihan yang terdiri dari 5 orang peserta bertindak sebagai 

sekelompok auditor dan auditee. 

Proses role play didampingi langsung oleh instruktur dan fasilitator. Setelah role play 

dilaksanakan, instruktur dan fasilitator memberikan saran, masukan, dan komentar 

terhadap hal-hal yang sudah dan belum dilakukan selama role play dilakukan. 

Simulasi dilakukan setelah pelaksanaan role play dan penambahan materi teori oleh 

instruktur. Simulasi adalah praktik audit yang dilaksanakan oleh peserta pelatihan 
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yang bertindak sebagai auditor serta 10 orang koordinator program studidan 

Ka.Lab di UNJ yang dipilih untuk menjadi auditee. Daftar kelompok peserta dan 

program studi yang akan diaudit pada saat simulasi dapat dilihat di bawah ini.  
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Kegiatan simulasi dapat berlangsung dengan baik, di mana auditor dapat melakukan 

proses audit bersama auditi dengan sejumlah temuan yang telah disepakati di antara 

keduanya. Temuan yang diperoleh pada simulasi ini juga akan menjadi masukan bagi 

program studi dalam rangka perbaikan mutu.  Setiap kelompok menyampaikan hasil 

simulasi secara bergantian dengan cara presentasi yang juga didampingi oleh instruktur 

dan fasilitator. Secara umum, instruktur dan fasilitator menilai bahwa proses simulasi 

audit dapat dilakukan sesuai dengan prosedur audit yang telah dipelajari serta temuan 



Laporan Pelatihan Auditor SPMI Tahap 2 Tahun 2019 Page 15 
 

yang dihasilkan juga sudah sesuai dengan lingkup audit. Hasil temuan dari 10 

kelompok peserta audit dapat dilihat pada Lampiran 2.  

 

2) Post-Test 

Setelah pemberian materi teori dan simulasi audit dilaksanakan, pada bagian akhir dari 

kegiatan pelatihan ini dilakukan post-test yang bertujuan untuk mengetahui tingkat 

penguasaan peserta terhadap materi SPMI dan audit yang telah diberikan instruktur. 

Rata-rata nilai post-test peserta adalah 73 lebih rendah dibanding nilai rata-rata pelatihan 

tahap I yaitu 75,6 

Meskipun memiliki nilai rata-rata 73, sejumlah peserta masih mendapatkan nilai 

rendah yang berada pada kisaran < 70 yaitu  38,30% atau 18 orang. Sebanyak 55,32% 

peserta mendapatkan nilai 70-90, bahkan terdapat 3 orang peserta yang mendapatkan 

nilai diatas 90. Nilai akhir diperoleh dari nilai post test murni. 

 

Rata-rata nilai akhir peserta 73, sedangkan batas lulus (passing grade) adalah 56 

jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan gambar di atas dapat 

dilihat bahwa terdapat 38,30% (18 orang) dari seluruh peserta yang memiliki nilai akhir 

< 70, sedangkan sisanya (29,79% atau 14 orang dan 25,535 atau 12 orang) mendapatkan 

nilai di atas 70. Bahkan, orang di antaranya (6,38% atau 3 orang) berhasil mendapatkan 

nilai akhir ≥ 90. Ini berarti bahwa terdapat 4 orang peserta yang tidak lulus dari kegiatan 
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ini atau dinyatakan belum berhasil lulus sebagai seorang auditor. Daftar peserta yang 

berhasil lulus sebagai auditor dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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BAB IV 
PENUTUP 

 

a. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan kegiatan pelatihan auditor ini 

adalah : 

1) Kegiatan pelatihan telah dapat dilakukan dengan baik dan lancar karena seluruh 

rangkaian kegiatan dapat dilakukan sesuai dengan rencana dan tahap yang telah 

ditetapkan. 

2) Sebanyak 92,16% peserta berhasil lulus sebagai auditor, sedangkan sisanya belum 

dapat dinyatakan lulus karena memiliki nilai akhir di bawah nilai batas lulus (passing 

grade) yang ditetapkan, yaitu 56. 

3) Peserta yang berhasil lulus dalam kegiatan pelatihan ini merupakan auditor SPMI 

UNJ tahap II yang dapat melakukan proses audit terhadap seluruh unit kerja yang 

ada di UNJ. 

4) Dihasilkan 47 Auditor SPMI bersertifikat sebagai peserta pelatihan dan kelulusan 

 

 

b. Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk masa datang dalam rangka pelaksanaan 

kegiatan benchmarking di UNJ adalah: 

1) Kegiatan pelatihan auditor ini perlu dilakukan secara berkala, sehingga jumlah 

auditor yang dimiliki UNJ semakin banyak dan sesuai dengan proporsi antara 

jumlah dosen dan jumlah unit kerja yang akan diaudit. 

2) Kegiatan pelatihan audit dapat pula melibatkan peserta yang berasal dari tenaga 

kependidikan karena banyak unit kerja yang harus diaudit oleh auditor yang 

berasal dari tenaga kependidikan. 

3) Hasil audit mutu internal dapat menjadi masukan berharga untuk referensi 

dalam membuat keputusan atau mengambil/mengubah kebijakan mutu sehingga 

pengelolaan mutu di Universitas Negeri Jakarta dapat berjalan sesuai dengan 

yang ditetapkan. 






