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PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan
Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan suatu hal yang harus
dilaksanakan. Luaran penerapan SPMI akan digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk
penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi. Salah satu kegiatan
yang dilaksanakan dalam SPMI di UGM adalah pelaksanaan Audit Mutu Internal
(AMI), yaitu suatu pemeriksaan (audit) yang sistematis dan independen oleh auditor
internal untuk menentukan apakah kegiatan menjaga mutu serta hasilnya telah
dilaksanakan secara efektif sesuai dengan rencana yang ditetapkan untuk
mencapai tujuan dan juga dapat melakukan analisis kekuatan, kelemahan,
ancaman, dan peluang penyempurnaan. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan
penjaminan mutu internal sesuai standar yang ditetapkan, maka diperlukan adanya
Auditor Internal yang berperan dalam melakukan tujuan pengawasan
penyelenggaraan pendidikan. Dalam rangka memenuhi permohonan dari sivitas
akademika mitra UGM dan mewujudkan komitmen UGM dalam kegiatan
pengabdian masyarakat dan membudayakan berbagi ilmu dan best practice, KJM
UGM menyelenggarakan pelatihan AMI yang dapat diakses oleh semua sivitas
akademika. Pelatihan AMI reguler diselenggarakan rutin dengan tujuan utama untuk
menghasilkan Auditor Penjaminan Mutu yang handal yang diperlukan Perguruan
Tinggi mitra UGM dalam mewujudkan implementasi SPMI dan budaya mutu
berkelanjutan.

Pelatihan AMI disajikan secara klasikal dalam bentuk ceramah, diskusi, kerja
kelompok dan juga ada praktik lapangan. Pembelajaran didesain dengan tujuan
kegiatan SPMI di universitas mitra UGM dapat terlaksana dengan baik dan sesuai
siklus PPEPP.
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BERIKUT ADALAH INFORMASI TERKAIT PELAKSANAAN
KEGIATAN PELATIHAN AMI KJM UGM:

Pelatihan akan diselenggarakan apabila telah memenuhi jumlah minimal (25
peserta)
Pelatihan AMI diselenggarakan selama dua hari. Materi Pelatihan AMI:
Pengertian AMI, perencanaan audit, pelaksanaanaudit, 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
Peserta pelatihan AMI harap membawa laptop  
Peserta yang berminat harap mengirimkan surat permohonan sebagai
peserta pelatihan yang ditujukan kepada kepala KJM UGM dan dikirimkan
melalui email: kjm@ugm.ac.id (contoh surat permohonan dapat diunduh di link
berikut: http://ugm.id/SuratPermohonanPelatihanAMI)
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BIAYA PELATIHAN AMI

Biaya Pelatihan AMI Rp. 1.500.000/hari/orang (total biaya mengikuti pelatihan
AMI selama 2 hari adalah sebesar Rp. 3.000.000/orang)
Apabila peserta akan mengikuti pelatihan dengan fullboard meeting (termasuk
menginap maka akan ada penambahan biaya per peserta)*

      *) biaya tidak termasuk transportasi peserta

JADWAL PELATIHAN AMI PERIODE I  TAHUN 2023

Pelatihan AMI akan dilaksanakan selama 2 hari fullday pada tanggal 23-24
Februari 2023 (08.00 s.d. 17.30 WIB)
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Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi KJM di
nomor HP: 0877-4800-1979 (WA dan Telegram)


