
 

 

 

Sehubungan dengan pandemi 

covid-19 KJM UGM harus melaksana-

kan pembatasan berbagai kegiatan 

secara tatap muka sesuai ketentuan. 

Karena itu untuk tetap dapat 

memenuhi permintaan dari para 

penggiat penjaminan mutu dan mitra 

UGM dari berbagai institusi 

perguruan tinggi di Indonesia dan juga 

sebagai wujud komitmen UGM dalam 

kegiatan pengabdian masyarakat, 

berbagi ilmu, berbagi pengalaman 

praktik baik dalam mengimple-

mentasikan penyelenggaraan pen-

jaminan mutu di UGM, KJM UGM 

menyelenggarakan program pelatihan 

Sistem Penjaminan Mutu Internal dan 

Audit Mutu Internal (SPMI-AMI) 

secara daring (online). Sama halnya 

dengan pelaksanaan Pelatihan SPMI-

AMI reguler yang telah 

diselenggarakan rutin selama ini 

tujuan utama pelatihan adalah 

untuk menghasilkan Auditor 

Penjaminan Mutu handal yang 

diperlukan Perguruan Tinggi 

dalam mengawal implementasi 

SPMI. 

Sistem penjaminan 

mutu Pendidikan Tinggi terdiri 

atas sistem penjaminan mutu 

internal yang dikembangkan 

oleh Perguruan Tinggi dan 

sistem penjaminan mutu 

eksternal yang dilakukan 

melalui akreditasi. SPMI adalah 

kegiatan sistemik penjaminan 

mutu pendidikan tinggi oleh 

setiap perguruan tinggi secara 

otonom untuk mengendalikan dan 

meningkatkan penyelenggaraan 

pendidikan tinggi secara berencana 

dan berkelanjutan untuk tercapainya 

harapan stakeholders. Penjaminan 

Mutu Internal dilaksanakan dalam 

rangka untuk menyiapkan penjamin-

an mutu eksternal (Akreditasi BAN 

PT, LAM-PTKes dan/atau Badan 

Akreditasi Regional dan Inter-

nasional). 

Untuk mendukung terlak-

sananya kegiatan penjaminan mutu 

internal, maka diperlukan adanya 

Auditor Internal yang berperan 

dalam melakukan tujuan  

Pelatihan SPMI-AMI Daring 
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"Mengawasi Penyelenggaraan Pen-

didikan", supaya terjamin adanya 

pelaksanaan pedoman dalam 

penetapan, pelaksanaan, evaluasi 

pelaksanaan, pengendalian pelak-

sanaan, dan peningkatan standar. 

Dalam pembelajaran metode daring 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

melalui pelatihan SPMI-AMI daring 

yang diselenggarakan KJM UGM 

diharapkan kegiatan SPMI tetap 

dapat terlaksana dengan baik dan 

sesuai siklus PPEPP meski dalam 

situasi pandemi covid-19. 



A. PELATIHAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PERGURUAN 

TINGGI (SPMI-PT)  

• Pelatihan SPMI-PT akan dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 

9 - 10 November 2020 dengan 8 sesi mulai pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB 

• Materi Pelatihan SPMI: Kebijakan Nasional SPMI Dikti, SPMI 

DIKTI, konsep dan implementasi SPMI-PT di UGM, dokumen 

akademik, dokumen mutu, siklus penjaminan mutu 

 
B. PELATIHAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) 

• Pelatihan AMI akan dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 11 – 

13 November 2020 dengan 11 sesi mulai pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB  

• Materi Pelatihan AMI: Pengertian AMI, perencanaan audit, 

pelaksanaan audit, teknik audit, etika auditor, praktek audit dan 

laporan audit serta diakhiri dengan ujian tertulis untuk sertifikasi 

auditor. 

• Peserta pelatihan AMI harus sudah pernah mengikuti program 

pelatihan SPMI 

 

C. BIAYA PELATIHAN 

• Biaya Pelatihan SPMI adalah Rp. 800.000/hari/orang (total biaya 

mengikuti pelatihan SPMI selama 2 hari adalah sebesar  

Rp. 1.600.000,00/orang) 

• Biaya Pelatihan AMI Rp. 800.000/hari/orang (total biaya mengikuti 

pelatihan AMI selama 3 hari adalah sebesar Rp. 2.400.000/orang) 

• Biaya Pelatihan SPMI dan AMI (selama 5 hari) sebesar  

Rp. 4.000.000/orang 

• Biaya pelatihan ditransfer melalui Bank BNI 46 dengan Rekening 

Nomor Virtual Account 9888800134110003 a.n. UGM KPU KJM 

PENERIMAAN PELATIHAN 

• Bukti transfer dikirimkan melalui email: kjm@ugm.ac.id sebagai 

lampiran surat permohonan sebagai peserta pelatihan 

 

 

KANTOR JAMINAN MUTU  

UNIVERSITAS GADJAH MADA  

Kantor Pusat UGM  Lt.2 Sayap Selatan Pintu  S2-36 Yogyakarta 55281  

Telepon: (0274) 6491921,  6491989  

kjm@ugm.ac. id  

 

D.  FASILITAS PELATIHAN 

• Narasumber yang kompeten dalam bidang SPMI 

• Materi pelatihan 

• Praktik audit bagi peserta pelatihan AMI 

• Sertifikat peserta pelatihan SPMI 

• Sertifikat auditor AMI bagi peserta yang dinyatakan lulus 

 

E.  KETENTUAN UMUM 

• Pelatihan akan diselenggarakan dengan menggunakan media 

aplikasi Zoom Meeting dengan meeting ID/Link yang akan 

diberikan setelah peserta mengirimkan bukti transfer biaya 

pelatihan 

• Peserta harus menggunakan laptop/PC yang disupport 

dengan perangkat yang mendukung pelaksanaan komunikasi 

secara online (speaker, microphone, webcam/camera) dalam 

mengikuti pelatihan dan berada di ruangan yang nyaman 

serta didukung koneksi jaringan internet yang lancar 

 

          

 
 

 

 

 

 

Berkaitan dengan hal tersebut dalam rangka meningkatkan Sistem 

Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT), Kantor Jaminan 

Mutu UGM akan menyelenggarakan pelatihan SPMI dan AMI. Berikut 

adalah informasi terkait pelaksanaan kegiatan pelatihan SPMI-AMI daring 

oleh KJM UGM: 

 


