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DASAR HUKUM

❖Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan

Tinggi

❖ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun2014 Tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

❖Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi

❖Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun

2014 TentangAkreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

❖Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor

44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

❖ Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor

62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM   Dikti)

❑Mutu pendidikan Tinggi adalah Tingkat   kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan

tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan

Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.   

❑ Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM   Dikti) adalah kegiatan sistemik

untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.   

❑Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik pe

njaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom

untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara

berencana dan berkelanjutan.   

❑ Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk

menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program   studi dan pergur

uan tinggi.   

❑Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) adalah kumpulan data   

penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang   terintegrasi secara nasional.   



Posisi dan Arti Penting
Penjaminan Mutu

■ Eksistensi suatu PT tidak semata-mata tergantung kepada

Pemerintah, melainkan terutama tergantung pada penilaian

stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, Pemerintah, dosen, 

tenaga kependdikan, serta fihak-fihak lain yang berkepentingan) 

tentang mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

■ Agar eksistensinya terjamin, maka PT mau tidak mau harus

menjalankan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang 

diselenggarakannya.

■ Karena penilaian stakeholders senantiasa berkembang, maka

penjaminan mutu pun harus selalu disesuaikan pada perkembangan

itu secara berkelanjutan (continuous improvement)



Landasan Hukum SPMI (1)
1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi :

■ Pasal 3 ayat (1), (2), (3), (4) : 

(1) SPM Dikti terdiri atas:

a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan

b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

No. 62 Tahun

(2) SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan 
dikembangkan oleh perguruan tinggi.

(4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-

PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi 

perguruan tinggi atau progam studi



Landasan Hukum SPMI (2)

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun

2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi :

■ Pasal 5 ayat (1)

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas: PPEPP



Landasan Hukum SPMI (3)
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun

2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi :

■ Pasal 5 ayat (3)

SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan Perguruan Tinggi, 
yaitu bidang:

a. akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat; dan

b. non akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan 
prasarana.



Permenristekdikti No. 62 tahun 2016
tentang SPM Dikti Pasal 8

Perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang:

a. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, 
mengembangkan SPMI;

menyusun dokumen SPMI yang t e r d i r i atas:

dan

b.

1.

2.

3.

4.

dokumen

dokumen 

dokumen

dokumen

kebijakan SPMI;

manual SPMI;

standar SPMI;

f o r m u l i r yang digunakan dalam SPMI;

c. membentuk u n i t penjaminan m u t u atau 
mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi;

d. mengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada tingkat 
perguruan tinggi.



Definisi
SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal)

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu
secarapendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi

otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan
berencana danpenyelenggaraan pendidikan tinggi secara

berkelanjutan



Prinsip SPMI

■ Otonom : SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom

atau mandiri oleh setiap PT

Terstandar : SPMI menggunakan Standar Dikti (SN Dikti + Standar

Dikti yang ditetapkan oleh PT)

Akurasi : menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti

Berencana dan Berkelanjutan : SPMI dilaksanakan menggunakan 5 

langkah PPEPP yang membentuk suatu siklus

Terdokumentasi : seluruh langkah SPMI didokumentasikan secara 

sistematis

■

■

■

■



Mutu pendidikan tinggi

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat

tinggi 

standar

kesesuaian

dengan

antara

standarpenyelenggaraan pendidikan

pendidikan tinggi yang terdiri atas nasional pendidikan

tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh

perguruan tinggi itu sendiri



The quality of a university is measured more
by the kind of student it turns out

than the kind it takes
(Robert J. Kibbee)

in

Kualitas sebuah perguruan tinggi diukur oleh

kualitas output dari perguruan tinggi tersebut
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Tujuan Peningkatan Mutu

dalam rangka pemuasan
stakeholders

❖ Mencapai standar yang ditetapkan

❖ Peningkatan standar yang telah dicapai melalui benchmarking

(penetapan standar baru)
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Strategi Penjaminan Mutu

a. Direktora   
Jender

Pendidika Tingg menetapka Pedoman
Penjamina Mut pendidika tingg d   

Pergurua
Tinggi

b. Pergurua tingg menggalan
penjamina

komitme menjalankan
mut pendidika tinggi

c. Pergurua tingg memili da menetapka sendi standar
tinggimut pendidika

d. Pergurua tingg menetapka da menjalanka organisasi
da mekanism kerj penjamina mut pendidika tinggi

benchmarki
n

e. Pergurua tingg melakuka mut pendidikan
tingg secar berkelanjut bai k dala maupu k luar

negeri



PELAKSANAAN SPMI:

Komitmen dari semua unsur dalam perguruan tinggi termasuk unsur
Yayasan untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Perubahan
tergantung
Pemerintah,

paradigm atau pola pikir  dari paradigm yang  selalu
pada pengawasan dan pengendalian vertikal oleh
ke paradigma baru yaitu otonomi dalam melakukan

pengawasan/pengendalian 
sendiri (internally driven).

melalui SPMI oleh perguruan tingg iitu

Perubahan sikap dari para pengelola perguruan tinggi yang semula 
bekerja tanpa standar dan tanpa memerhatikan visi perguruan tinggi, 
menjadi sikap yang konsisten pada standar, merencanakan apa yang 
akan dikerjakan dan mengerjakan apa yang telah direncanakan.

Pengorganisasian SPMI, baik melalui pembentukan sebuah unit atau 
lembaga khusus SPMI atau dengan cara ntegrasikan pelaksanaan SPMI 
dalam manajemen perguruan tinggi, atau altenatif pengorganisasian 
lain.



BINAAN
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KEP              
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EVALU ERNAL/
AKREDITASI AKREDITASI

24



Fungsi dan Tugas LLDIKTI XV
FUNGSI : 

1. merumuskan kebijakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan
tinggi swasta di wilayah kerjan XV berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi;
2. melaksanakan koordinasi dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan
pembinaan perguruan tinggi swasta di wilayah XV;
3. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada
perguruan tinggi swasta di wilayah kerja XV dan wilayah pengembangannya;
4. melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan ketenagaan perguruan tinggi
swasta.
5melaksanakan kerja sama dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan
pembinaan perguruan tinggi swasta di wilayah XV; dan
6. melaksanakan dan koordinasi pengernbangan perguruan tinggi swasta di wilayah
XV



LLDIKTI mempunyai tugas melaksanakan FASILITASI peningkatan
mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah XV.

Dalam melaksanakan TUGAS , LLDIKTI menyelenggarakan FUNGSI:
a. Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan tinggi di wilayah XV;
b. Melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi
di wilayah XV;
c. Melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi di
wilayah XV;
d. Melaksanakan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu
eksternal di wilayah XV;
e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi peningkatan
mutu perguruan tinggi di wilayah XV;
f. Mengelola data dan informasi di bidang mutu pendidikan tinggi di wilayah
kerjanya; dan
g. Melaksanakan administrasi LLDIKTI.



WASDALBIN
PENGAWASAN

PERAN LLdikti

1.  

2. PENGENDALIAN

Adanya Peningkatan
Mutu

Secara berkelanjutan

3. PEMBINAAN



APA YANG HARUS KITA LAKUKAN

 MENGHADIRKAN DAN MENGEFEKTIFKAN SPMI

 KONSOLIDASI DAN BANGUN BUDAYA ORGANISASI

 EKSEKUSI OLEH PIMPINAN

 KONSULTASI DENGAN BAN PT  DAN LAM

 ADAPTASI DENGAN KAMPUS MERDEKA

 MEWUJUDKAN MERDEKA BELAJAR



PERGURUAN
TINGGI 
DI NTT

 Perguruan Tinggi Negeri :    8 instansi

 Universitas : 2 instansi
 Politeknik : 3 instansi
 Sekolah Tinggi : 1 instansi
 Akademi : 2 instansi

 Perguruan Tinggi Swasta : 68 instansi
 Universitas : 11 instansi
 Institut :    2 instansi
 Sekolah Tinggi : 44 instansi
 Politeknik :    1 instansi
 Akademi : 10 instansi

Jumlah siswa SMA peserta UN Tahun 2020 sebanyak 63.618 siswa



AKREDITASI INSTITUSI PTS AKTIF



 TOTAL PTS     55

 BELUM TERAKREDITASI  32

 SUDAH TERAKREDITASI 23

 TERAKREDITASI B   9

 TERAKREDITASI  C  14



TERIMA KASIH
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