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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Rasional Kegiatan 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Pendidikan dapat menyiapkan sumber daya manusia berkualitas yang siap mengisi 

pembangunan dan memajukan bangsa. Pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia terdiri 

atas berbagai jenjang. Salah satu jenjang yang diselenggarakan adalah pendidikan tinggi. 

Pendidikan tinggi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa 

sehingga mampu menghasilkan lulusan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kompeten, 

beradab, berbudaya, dan berkarya dalam bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni. 

Undiksha sebagai salah satu bagian dari pendidikan tinggi menyelenggarakan 

tridharma perguruan tinggi (pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) 

sehingga menghasilkan lulusan kompeten yang dapat diserap di dunia kerja dan diterima di 

masyarakat. Untuk mencapai semua itu, diperlukan suatu manajemen yang disebut sebagai 

manajemen mutu total (total quality management, TQM). TQM adalah manajemen 

peningkatan mutu secara total yang meliputi semua komponen atau aspek yang berperan 

dalam menghasilkan produk atau jasa. Untuk mewujudkan TQM ini dalam bidang pendidikan 

diperlukan suatu sistem penjaminan mutu internal (SPMI). SPMI terdiri atas kebijakan mutu, 

manual mutu, standar mutu, dan formulir. SPMI perlu ditetapkan, dilaksanakan, 

dikendalikan, dan dikembangkan. Dalam  menjalankannya, diperlukan prosedur operasional 

standar (POS). Pengukuran ketercapaian standar tersebut digunakan borang atau formulir.  

Berkaitan dengan standar SPMI, Undiksha telah memiliki 100 dokumen SPMI yang 

telah dijalankan dengan baik sesuai dengan siklus SPMI yang berlaku. Akan tetapi, sepanjang 

implementasi 100 dokumen SPMI tersebut, dirasa masih ada kelemahan dimana beberapa 

kegiatan belum ada standar mutunya dan dokumen SPMInya juga belum ada. Untuk itu, 

pengembangan dokumen standar tambahan SPMI Undiksha perlu dilakukan melalui kegiatan 

workshop pengembangan dokumen standar tambahan SPMI Undiksha.  

 

 

 



B. Tujuan Kegiatan  

Adapun tujuan kegiatan workshop ini adalah 

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada anggota PJM Undiksha tentang 

standar tambahan SPMI  

2. Menghasilkan 16 dokumen standar tambahan SPMI  

 

C. Manfaat Kegiatan 

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan workshop adalah 

1. Kegiatan workshop ini bermanfaat bagi dosen atau tim PJM dimana melalui kegiatan 

ini dapat menambah wawasan dan pengalaman tim dalam mengembanhgkan 

dokumen SPMI terutama standar tambahan. 

2. Kegiatan workshop ini juga memberikan manfaat bagi PJM terutama dalam 

mengembangkan standar tambahan. Dokumen SPMI Undiksha semakin lengkap 

sehingga kegiatan SPMI di Universitas Pendidikan Ganesha akan berjalan semakin 

baik dan tentunya sesuai dengan siklus penjaminan mutu.  

 

  



BAB II 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

 

A. Jadwal dan Tempat Kegiatan 

Kegiatan workshop dilakukan pada:  

Hari / tanggal : Senin – Selasa, 26-27 Oktober 2020 

Tempat  : Ruang Seminar PJM Undiksha 

 

B. Narasumber dan Peserta Kegiatan 

Nara Sumber : Ketua PJM Undiksha 

Peserta Kegiatan : Tim PJM Undiksha 

 

C. Mekanisme Kegiatan 

Adapun teknis kegiatan workshop pengembangan dokumen standar tambahan SMPI 

Undiksha dilakukan melalui:  

1. Sebelum kegiatan workshop dilaksanakan, telah dibagi tugas untuk tim penyusun 

standar tambahan dokumen SPMI Undiksha. Setiap dokumen dikerjakan oleh satu 

atau dua anggota PJM. Dokumen standar tambahan dikerjakan secara mandiri, dan 

saat ini 16 dokumen standar tambahan SPMI telah rampung atau selesai.  

2. Workshop pengembangan dokumen standar tambahan ini dilaksanakan untuk 

mereview terhadap dokumen standar tambahan yang telah berhasil disusun untuk 

melihat kesesuaianya dengan dokumen-dokumen formal lainnya yang berlaku di 

Undiksha.  

3. Perbaikan kembali terhadap 16 dokumen standar tambahan SPMI berdasarkan hasil 

workshop.  

4. Pengumpulan 16 dokumen standar tambahan SPMI yang telah direvisi dan final 

(terlampir) 

  



BAB III 

HASIL KEGIATAN 

 

 

 Berdasarkan kegiatan workshop yang telah dilakukan telah dikembangkan 16 

dokumen standar tambahan yaitu standar visi dan misi, standar tata pamong, standar sistem 

penjaminan mutu, standar kerja sama, standar mahasiswa, standar pengelolaan lulusan, 

standar suasana akademik, standar sistem informasi dan komunikasi, standar kode etik, 

standar pelayanan publik, standar pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan, standar 

pengelolaan keuangan, standar pengelolaan sarpras, standar pengelolaan lingkungan, standar 

perencanaan dan pengembangan, dan standar IaH. Berikut ini penjelasan masing-masing 

standar: 

1) Standar visi dan misi 

Standar ini mengatur mekanisme penyusunan, keterlibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan visi misi, sosialiasi visi misi, pelaksanaan visi misi, pemantauan dan evaluasi 

visi misi Undiksha. Dokumen standar visi dan misi seperti Lampiran 1. 

2) Standar tata pamong 

Standar ini mengatur tata pamong yang berperan dalam meningkatkan efektifitas 

pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan, pengambilan keputusan dan 

penjaminan mutu berjalan efektif baik di tingkat program studi, jurusan, fakultas dan 

universitas. Dokumen standar tata pamong seperti Lampiran 2. 

3) Standar sistem penjaminan mutu  

Standar ini mengatur proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara 

konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang 

berkepentingan memperoleh kepuasan. Dokumen standar sistem penjaminan mutu seperti 

Lampiran 3. 

4) Standar kerja sama  

Standar ini mengatur mekanisme kerjasama, sosialisasi, pelaksanaan kerjasama, 

monitoring dan evaluasi kerja sama di Undiksha. Dokumen standar kerjasama seperti 

Lampiran 4. 

5) Standar mahasiswa 

Standar ini mengatur metode rekrutmen dan sistem seleksi mahasiswa, layanan 

kemahasiswaan, dan peningkatan kesejahteraan mahasiswa di Undiksha. Dokumen 

standar mahasiswa seperti Lampiran 5. 

 



6) Standar pengelolaan lulusan 

Standar ini mengatur pihak-pihak bertanggung jawab dalam pengelolaan serta perannya 

dan dilengkapi dengan indikator pencapaian. Standar pengelolaan alumni akan memandu 

para pihak dalam mewujudkan alumni Undiksha yang Berkualitas. Dokumen standar 

pengelolaan lulusan seperti Lampiran 6. 

7) Standar suasana akademik  

Standar ini mengatur Kebebasan akademik, mimbar akademik, otonomi keilmuan di 

Undiksha. Dokumen standar suasana akademik seperti Lampiran 7. 

8) Standar sistem informasi dan komunikasi  

Standar ini mengatur sistem informasi yang mencakup pengelolaan masukan, proses, dan 

keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk 

mendukung penjaminan mutu penyelenggaraan akademik Undiksha. Dokumen standar 

sistem informasi dan komunikasi seperti Lampiran 8. 

9) Standar kode etik  

Standar ini mengatur norma keilmuan, kebiasaan, tata tertib pergaulan, dan aturan lainnya 

yang harus dianut oleh setiap warga Undiksha. Dokumen standar kode etik seperti 

Lampiran 9. 

10) Standar pelayanan publik  

Standar ini mengatur pelayanan public yang dilakukan oleh Undiksha yang meliputi 

Legalisir ijasah, peminjaman sarpras, toefl, uji lab, perpus, dan lain-lain. Dokumen 

standar pelayanan publik seperti Lampiran 10. 

11) Standar pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan,  

Standar ini mengatur pengelolaan dosen  dan tendik (Perencanaan, rekrutmen, seleksi, 

penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pensiun dosen Undiksha. 

Dokumen standar pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan seperti Lampiran 11. 

12) Standar pengelolaan keuangan 

Standar ini mengatur Pengelolaan keuangan (yang mencakup: perencanaan, 

pengalokasian, realisasi, dan pertanggungjawaban biaya pendidikan) di Undiksha. 

Dokumen standar pengelolaan keuangan seperti Lampiran 12. 

13) Standar pengelolaan sarana prasarana 

Standar ini mengatur pengelolaan sarana dan prasarana (yang mencakup: perencanaan, 

pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan) di Undiksha. Dokumen 

standar pengelolaan sarana prasarana seperti Lampiran 13. 

 



14) Standar pengelolaan lingkungan 

Standar ini mengatur pengelolaan lingkungan meliputi pengelolaan keamanan 

pengelolaan kebersihan, pengelolaan sampah, pengelolaan Taman / kebun, pengelolaan 

air, dan sanitasi di Undiksha. Dokumen standar pengelolaan lingkungan seperti Lampiran 

14. 

15) Standar perencanaan dan pengembangan,  

Standar ini mengatur tentang perencanaan dan pengembangan diperlukan untuk 

menjamin proses pencapaian target menjadi perguruan tinggi unggu di Asia. Standar ini 

menguraikan hal-hal di bidang perencanaan dan pengembangan Undiksha baik akademik 

maupun non akademik. Dokumen standar perencanaan dan pengembangan Undiksha 

seperti Lampiran 15. 

16) standar IaH 

Standar IaH merupakan standar yang mengatur tentang program Internationalization at 

Home (IaH). Ruang lingkung IaH dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, kegiatan 

yang dapat dilakukan adalah inviting professor/scholar, credit earning, joint degree, dan 

double/dual degree serta short courses untuk mahasiswa, sementara dalam bidang 

Penelitian Undiksa dapat melibatkan dosen dari perguruan tinggi mitra di luar negeri 

dalam melakukan joint research, joint publication, organizing joint 

conference/presentation, dan joint community service dalam P2M Undiksha juga dapat 

melibatkan dosen dan mahasiswa perguruan tinggi mitra di luar negeri untuk melakukan 

kegiatan pengabdian masyarakat di perguruan tinggi asal. Dokumen standar IaH seperti 

Lampiran 16. 
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