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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

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 akreditasi program studi dan 

akreditasi perguruan tinggi. PD-Dikti digunakan pemerintah untuk melakukan 
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pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta 

pembinaan 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 SPMDikti 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 vertikal (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 



SPM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 4 

 

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.  

Pemerintah melalui Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

mengeluarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar nasional 

Pendidikan Tinggi yang isinya mencakup Standar Nasional Pendidikan, 

Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 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 pendidikan, ditambah 

dengan 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 bertujuan untuk : 

1. menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis 

dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan 
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teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan 

pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;  

2. menjamin agar pemberdayaan pada program studi, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh pergururuan 

tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 

mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi; dan  

3. mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan. 

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 
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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.  

Universitas Negeri Jakarta untuk dapat menyelenggarakan pengelolaan 

pendidikannya menetapkan standar mutu UNJ Lembaga Pengembangan 

Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Negeri Jakarta memiliki 

tugas dalam mengembangkan dan mendorong pelaksanaan sistem penjaminan 

mutu di UNJ melakukan penyusunan standar yang akan diberlakukan di UNJ. 

Melalui koordinator Pusat Penjaminan Mutu dan tim yang dibentuk oleh Rektor 

melakukan serangkaian perencanaan, penyusunan, dan perumusan standar untuk 

dapat disyahkan oleh senat dan ditetapkan oleh Rektor UNJ sebagai acuan atau 

pedoman penyelenggaraan di bidang akademik dan non akademik di UNJ. LP3M 

berkewajiban mensosialisasikan hasilnya agar Universitas, Fakultas/PPs, Prodi, 

dan Unit-unit lain dapat didorong untuk terus meningkatkan kualitas kinerja 

lembaga semua aras di setiap unit yang ada di UNJ melalui SPMI.  

Standar Pendidikan 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.  

B. Gambaran Umum  

Visi Universitas Negeri Jakarta (UNJ)  

Pada tahun 2045 menjadi universitas kependidikan yang bereputasi di 

kawasan Asia.  

Misi Universitas Negeri Jakarta (UNJ)  

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang 

bereputasi dengan didukung oleh teknologi, informasi, dan komunikasi 
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untuk menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa kepemimpinan yang 

visioner; 

2. Menyelenggarakan penelitian untuk menemukan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang 

mensejahterakan individu dan masyarakat untuk mendukung capaian 

universitas kependididkan yang bereputasi;  

3. Mempublikasikan hasil penelitian yang unggul dan inovatif untuk 

mendukung capaian universitas kependidikan yang bereputasi;  

4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan 

secara terintegrasi dengan bidang pendidikan dan penelitian yang sesuai 

dengan perkembangan dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang 

berimplikasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung 

capaian universitas kependidikan yang bereputasi;  

5. Menyelenggarakan tatakelola dan layanan universitas yang baik, bersih, 

dan berwibawa dalam rangka pelaksanaan otonomi perguruan tinggi 

menuju universitas kependidikan yang bereputasi;  

6. Menyelenggarakan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, 

industri, dan dunia usaha di tingkat nasional dan internasional untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat.  

C. Tujuan  

Adapun tujuan dari Zoominar mengenai Pengembangan Manajemen 

Risiko sebagai sebuah Standar Perguruan Tinggi bertujuan untuk memahami 

manajemen risiko pada sistem dan pelaksanaan perguruan tinggi sesuai 

dengan ketentuan persyaratan/ standar yang dijadikan acuan dan memastikan 

bahwa kebijakan yang kedepannya yang diberikan telah sesuai dengan standar 

yang telah disepakati sehingga bisa melakukan perbaikan – perbaikan yang 

diperlukan. 
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D. Sasaran  

Sasaran dari kegiatan Zoominar ini adalah para tim penanggung jawab 

dalam satuan manajemen mutu UNJ sejumlah undangan, dengan daftar 

peserta terlampir. 
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BAB II  

PELAKSANAAN DAN MEKANISME KEGIATAN  

A. Metode Pelaksanaan  

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk seminar daring menggunakan 

media zoom dengan jumlah peserta sejumlah undangan yang terdiri dari para tim 

SPM UNJ dan sebagian tim pendukung yang diawali dengan pembukaan dan 

penyampaian materi dari DR. Wony Ahmad Ridwan, S.E., M.M.. Hasil dari 

Zoominar ini selanjutnya menjadi acuan dalam evaluasi, perbaikan dan 

pelaksanaan manajemen risiko dalam perguruan tinggi..  

B. Tahapan Pelaksanaan  

Tahapan pelaksanaan workshop ini adalah sebagai berikut.  

1. Penetapan Tanggal dan Waktu pelaksanaan workshop  

2. Penetapan materi kegiatan  

3. Membuat undangan, surat tugas dan segala administrasi yang dibutuhkan  

4. Pembentukan tim kerja  

5. Penetapan rencana kerja tim penyusun  

6. Rapat Persiapan dan penyebaran undangan zoominar  

7. Pelaksanaan zoominar.  

8. Draf Laporan Kegiatan  

9. Laporan zoominar 

C. Pelaksanaan dan Mekanisme Kegiatan  

Adapun rincian mekanisme workshop adalah sebagai berikut.  

1. Judul Kegiatan  : Zoominar Pengembangan Manajemen Risiko sebagai  

  sebuah Standar Perguruan Tinggi 

2. Penyelenggara  : Zoom Meeting Teleconverence 
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3. Hari/tanggal   : Selasa, 02 Oktober 2020 

4. Susunan Acara  : 

Selasa, 02 Oktober 2020 

 

D. Luaran (Output)  

Luaran dari kegiatan zoominar ini adalah :  

1. Meningkatkan pemahaman bersama tim tentang urgensi manajemen risiko 

dalam stadar perguruan tinggi 

2. Mengembangkan sinergitas tim dalam membentuk pembahan bersama 

mengenai evaluasi manajemen risiko dalam standar perguruan tinggi 

3. Melakukan evaluasi dan rencana penerepan 

E. Dampak (Outcome)  

1. Universitas Negeri Jakarta memiliki Standar Mutu yang lebih baik 

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

ke program studi dan unit terkecil tentang bentuk instrumen audit.  

5 

6 

7 

 

Penyampaian Materi dari 

Dr. Wony A. R. S.E., M.M 

 

 

09.00-09.30 
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Moderator 

Diskusi dan Tanya Jawab 
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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..  

F. Anggaran Biaya  

Anggaran biaya kegiatan zoominar berasal dari dana DIPA BLU LP3M UNJ 

Tahun 2019 sesuai POK. 
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BAB III  

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Kesimpulan dari kegiatan zoominar ini adalah :  

1. Membangun kesepakatan bersama mengenai evaluasi manajemen risiko 

pada standar perguruan tinggi 

2. Universitas Negeri Jakarta memiliki Standar Mutu yang semakin 

berkembang. 

3. Pemahaman/persepsi yang sama bagi pengelola mulai dari tingkat 

universitas ke program studi dan unit terkecil tentang SPM, berikut adalah 

pemaparan rincian evaluasi pada manajemen resiko yang disepakati 

bersama, 

B. Saran  

Saran yang bisa diberikan dari kegiatan Zoominar Pengembangan Manajemen 

Risiko sebagai sebuah Standar Perguruan Tinggi ini adalah referensi dalam 

membuat keputusan atau mengambil/mengubah kebijakan mutu sehingga 

pengelolaan mutu di Universitas Negeri Jakarta dapat berjalan sesuai dengan 

yang ditetapkan. 
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LAMPIRAN 

Foto Kegiatan 
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Riwayat Hidup Pembicara 
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