


 

 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

 

Sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi, Universitas Negeri Jakarta bertanggung jawab 

untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan guna menghasilkan program studi dan lulusan 

yang bermutu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk memastikan bahwa 

penyelenggaraan pendidikan di UNJ telah terlaksana dengan baik, maka UNJ harus mampu 

menjamin setiap masukan proses, maupun luaran yang dihasilkan memiliki mutu yang tinggi 

sesuai dengan standar atau target yang telah ditetapkan. Pelaksnaan kegiatan penjaminan mutu 

UNJ dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) 

UNJ. 

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNJ merupakan salah 

satu elemen penting dalam praktis pendidikan tinggi dalam bidang akademik, yang 

mengemban misi ganda yaitu menyiapkan pendidik dan tenaga kependidikan maupun ilmuan 

dan praktisi non kependidikan, maka Universitas Negeri Jakarta berkomitmen untuk memiliki 

suatu sistem pengembangan akademik yang handal. untuk memperkuat layanan 

pengembangan akademik ini maka LP3M UNJ memiliki tugas pokok dan fungsi untuk 

mempercepat pencapaian visi UNJ dibidang akademik dalam rangka mencapai keunggulan 

kompetitif. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang 

memiliki tujuan untuk mewujudkan perguruan tinggi yang bermutu, yang dapat menghasilkan 

lulusan dan program studi yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan 

menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi msyarakat, bangsa dan 

Negara serta Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.2 tahun 2017 tentang 

Sistem Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan Peraturan BAN-PT No. 4 tahun 2017 tentang 

Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi, maka Lembaga Pengembangan Pendidikan dan 

Penjaminan Mutu melalui Koordinator Pusat Penjaminan Mutu telah melaksanakan kegiatan 



 

 

Workshop Persiapan Pengajuan Akreditasi Internasional AUN-QA. Universitas Negeri Jakarta 

terus mengembangkan diri menjadi perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Salah satu 

indikator pengembangan diri ini yang dapat dilihat adalah semakin banyaknya program studi 

di UNJ yang memiliki akreditasi BAN PT dengan penilaian A. Pada sisi lain, UNJ juga terus 

berupaya untuk mewujudkan visi sebagai perguruan tinggi yang memiliki keunggulan 

kompetitif di era globalisasi melalui sejumlah kegiatan bertaraf internasional, seperti 

pelaksanaan seminar ilmiah internasional, jalinan kemitraan dengan institusi luar negeri, 

pelaksanaan penelitian pada skala regional dan internasional, dan lain-lain.  

Upaya peningkatan daya saing UNJ pada skala internasional perlu dilakukan pula dalam 

bentuk akreditasi program studi pada level internasional, di antaranya adalah akreditasi oleh 

Internasional ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA). AUN adalah sebuah 

organisasi jejaring universitas di Asean yang mempunyai tujuan utama untuk memperkuat dan 

memperluas kerjasama di bidang pendidikan tinggi antar negara Asean. AUN Quality 

Assurance adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh AUN yang bertujuan untuk 

melakukan penjaminan mutu program studi yang menjadi anggota AUN. Ini adalah salah satu 

bentuk pemantauan kualitas dari AUN yang berusaha melakukan pengukuran secara 

sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan terhadap universitas-universitas anggotanya. 

Melalui akreditasi oleh AUN-QA, program studi yang ada di UNJ dapat disetarakan 

kualitasnya dengan program studi universitas berkualitas tinggi lainnya di ASEAN. Selain itu, 

mahasiswa dalam program studi bersertifikat AUN-QA dapat melakukan transfer kredit ke 

universitas lain yang telah disertifikasi. Manfaat lainnya bagi program studi yang telah 

memegang sertifikasi AUN-QA antara lain: 1) Peluang untuk berpartisipasi dalam program 

AUN-QA, dan/atau proyek dan mengembangkan kerjasama dengan organisasi mitra ASEAN; 

2) Menambahkan jaringan diantara Negara ASEAN  dan terlibat dalam konferensi 

diselenggarakan AUN-QA; dan 3) Meningkatkan peluang program studi untuk terlibat dalam 

lokakarya dan kursus pelatihan AUN-QA, serta berbagi pengalaman implementasi untuk 

meningkatkan kualitas perguruan tinggi. 

Sampai saat ini, belum ada program studi di UNJ yang telah diakreditasi oleh AUN-QA. 

Padahal, sejumlah program studi sebenarnya sudah layak diajukan untuk mendapatkan 



 

 

akreditasi dari AUN-QA karena telah mendapatkan akreditasi A dari BAN PT lebih dari 3 

periode. Sejumlah program studi tersebut juga sudah memiliki sumberdaya manusia yang 

berkualitas tinggi dan memiliki kerjasama dengan berbagai institusi di luar negeri. Karena itu, 

Pusat Penjaminan Mutu memandang perlu diajukannya beberapa program studi yang telah 

memenuhi syarat untuk mendapatkan akreditasi dari AUN-QA. Berkaitan dengan hal tersebut, 

Pusat Penjaminan Mutu UNJ akan melakukan kegiatan pendampingan akreditasi AUN 

terhadap beberapa program studi yang dianggap memenuhi syarat.  

 

B. Gambaran Umum 

 

Visi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) 

Pada tahun 2020 menjadi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu yang 

berkualitas untuk mempercepat pencapaian keunggulan kompetitif UNJ 

 

Misi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) 

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional, adaptif dan kompetitif 

2. Meningkatkan kualitas pembelajaran yang inovatif 

3. Menyediakan sistem dan perangkat pembelajaran di perguruan tinggi yang unggul dan 

bermutu 

4. Memfasilitasi pengembangan kurikulum yang adaptif 

5. Menyiapkan sistem pendidikan akademik dan profesi yang bermutu 

6. Menyiapkan sistem peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada 

jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 

7. Melaksanakan siklus penjaminan mutu akademik (penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat) secara berkelanjutan dilingkungan Universitas Negeri Jakarta 

8. Secara berkelanjutan melakukan peningkatan kualitas penjaminan mutu akademik 

dilingkungan Universitas Negeri Jakarta 

Bertolak dari visi dan misi LP3M, maka setiap Program Studi dilingkungan Universitas Negeri 

Jakarta harus bermutu sesuai dengan standar BAN-PT. 

 



 

 

C. Tujuan 

 

Workshop Persiapan Akreditasi Internasional AUN-QA  ini bertujuan untuk : 

1. Meningkatknya pemahaman sivitas akademika UNJ, khususnya program studi, 

tentang akreditasi AUN  

2. Meningkatkan pemahaman pimpinan UNJ,Fakultas, Lembaga, Biro, GPjM 

Fakultas/PPs, Koordinator program studi, dosen, tim penyusun borang prodi 

dan dalam menghadapi akreditasi Internasional AUN-QA 

3. Meningkatkan efisiensi dan kualitas proses akreditasi program studi dan 

perguruan tinggi di Universitas Negeri Jakarta. 

4. Menjamin Mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi (Universitas Negeri 

Jakarta) secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk 

kepentingan civitas akademika. 

 

D. Sasaran 

 

Sasaran dari kegiatan workshop persiapan pengajuan akreditasi internasional AUN-

QA adalah 18 Program Studi yang smendapat nilai akreditasi A, antara lain 

Pendidikan Ekonomi, Akuntansi, Manajemen, MP, TP, PGSD, Pendidikan Bahasa 

Indonesia, Sastra Indonesia, Pendidikan Kimia, Pendidikan Biologi, Pendidikan 

Matematika, Penjaskes, Psikologi, Pendidikan Tata Boga, Pendidikan Tata Busana, 

Pendidikan Sejarah, Pendidikan Geografi dan PAI 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 
PELAKSANAAN DAN MEKANISME KEGIATAN 

 

 

A. Metode Pelaksanaan : 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk undangan workshop persiapan pengajuan 

akreditasi AUN-QA kepada peserta (100 orang) yang terdiri dari pimpinan fakultas, 

Koordinator dan TPjM Program Studi, GPjM dan Sekretaris serta para Auditor SPMI dari 

perwakilan fakultas masing-masing 2 orang dilingkungan Universitas Negeri Jakarta Dik, 

S2 dan S3 untuk meningkatkan Program Studi dilingkungan  Universitas Negeri Jakarta.  

 

B. Tahapan Pelaksanaan   

Tahapan pelaksanaan sosialisasi ini adalah : 

1. Rapat internal penjaminan mutu menentukan nara sumber kegiatan kepanitiaan 

2. Survei gedung sekaligus membuat surat peminjaman  

3. Membuat surat undangan untuk peserta dan nara sumber kegiatan 

4. Pelaksanaan Kegiatan 

5. Laporan  

 

C. Pelaksanaan dan Mekanisme Kegiatan : 

 

1. Nara Sumber : 

No. Nama Tema 

1. Prof. Satria Bijaksana. 
Dosen Institut Teknologi Bandung 
(ITB) 

Workshop Persiapan pengajuan Akreditasi 

Internasional AUn-QA Universitas Negeri 

Jakarta Tahun 2019 

 

2. Penyelenggara :  Pusat Penjaminan Mutu LP3M - UNJ 

3. Hari/Tanggal  :  Rabu/28 Agustus 2019 



 

 

4. Waktu Pelaksanaan :  09.00 – 15.00 WIB 

5. Tempat  :  Aula Pertemuan, Gedung M. Syafei Lt.8  

6. Susunan Acara : 

 

TANGGAL JAM KEGIATAN 
 

PELAKSANA 
 

KETERANGAN 

 
28 Agustus 
2019 

08.00 -
08.30 

Registrasi Undangan  Panitia 
MC : Santi Rahmawati, 
A.Md. 

08.30 – 
08.45 

Menyanyikan 
 Lagu Indonesia Raya 

Peserta & Pantia Dirigen :  
Sri Mardiyanti, S.Pd. 

Pembacaan Doa  Humaidi, M.Hum. GPjM FIS 

08.45– 
09.00 

Laporan Ketua Panitia Dr. Totok Bintoro, M.Pd. Ketua LP3M 

09.00 – 
09.15 

Sambutan sekaligus 
membuka acara 

Dr. Achmad Ridwan, M.Si,. Plt. Wakil Rektor I UNJ 

09.15 – 
09.20 

Foto Bersama   

09.20-
12.00 

Workshop Persiapan 
Pengajuan Akreditasi 
Internasional AUN-QA 

Narasumber : 
 
Prof. Satria Bijaksana 
(Dosen Institut Teknologi 
Bandung) 

Moderator : 
 
Dr. Siti Nurjanah, 
SE.,M.Si.  
(Koorpus PjM LP3M) 
 

12.00— 
12.30 

Sesi Tanya Jawab Peserta  

12.30 - 
Penyerahan plakat kepada 
narasumber 

Dr. Totok Bintoro, M.Pd. Ketua LP3M 

12.30– 
13.30 

ISHOMA Panitia & Peserta  

13.30- 
14.30 

Lanjutan Workshop : 
Penyusunan SAR 

Koorprodi, TPjM dan Auditor 
SPMI 

 
Panitia 

 

14.30-
15.00 

Lanjutan Workshop : 
Draft SAR 18 Program 
Studi 

Koorprodi, TPjM dan Auditor 
SPMI 

Panitia 

 

 



 

 

D. Luaran (Output) 

Luaran dari kegiatan sosialisasi ini adalah meningkatkan pemahaman pimpinan, GPjM 

Fakultas/PPs, koordinator program studi dan dosen tentang akreditasi internasional (AUN-

QA) serta bagaimana cara untuk lebih meningkatkan efisiensi dan kualitas program studi 

dilingkungan Universitas Negeri Jakarta. 

 

E. Dampak (Outcome) 

Semakin baiknya penyelenggaraan penjaminan mutu UNJ melalui workshop ini dengan 

pengisian yang lebih efektif dan efisien sehingga program studi dilingkungan Universitas 

Negeri Jakarta bisa menjadi atau mendapatkan nilai yang unggul. 

 

 

F. Anggaran Biaya 

Anggaran biaya ini dari dana DIPA BLU LP3M UNJ tahun 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 
PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN 
 

Kesimpulan dari kegiatan workshop persiapan pengajuan akreditasi internasional AUN-QA 

ini adalah. 

1. Koordinator Program Studi bisa memahami secara detail tentang AUN-QA 

2. Melalui akreditasi oleh AUN-QA, program studi yang ada di UNJ dapat disetarakan 

kualitasnya dengan program studi universitas berkualitas tinggi lainnya di ASEAN.  

3. Dari 100 undangan 74 yang ikut serta atau hadir, ini berarti para peserta semangat 

untuk memahami tentang akreditasi internasional AUN-QA dengan narasumber Prof. 

Satria Bijaksana. 

4. Laporan ini dibuat sebagai pertanggung jawaban kegiatan Pusat Penjaminan Mutu  

     kepada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) –UNJ. 

 

 

 

 

 

 

 

  










