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A. Pendahuluan 

Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi (STMA) Trisakti, merupakan salah satu dari 5 (lima) 

sekolah tinggi yang berada di bawah naungan Yayasan Trisakti. Gagasan untuk mendirikan 

pendidikan tinggi asuransi pertama kali muncul dan dibahas dalam rapat Badan Kerja Harian 

Yayasan Trisakti tanggal 16 Maret 1981 dan kemudian disetujui oleh Dewan Pengurus 

Yayasan Trisakti dalam rapatnya pada tanggal 14 April 1981. Setelah melalui serangkaian 

proses yang panjang selama lebih kurang 4 tahun, pada tanggal pada tanggal 6 Februari 1984 

diperoleh ijin operasional/pendirian sementara pendidikan tinggi asuransi pertama di 

Indonesia dan satu-satunya. Yayasan Trisakti menamakan perguruan tinggi ini dengan nama 

Akademi Asuransi. Trisakti (AKASTRI) melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus 

Yayasan Trisakti Nomor 038/S/1984 pada tanggal 10 April 1984. Tanggal ini setiap tahun 

diperingati sebagai tanggal berdirinya AKASTRI. Pada tanggal 1 Oktober 2002 dengan 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 218/D/O/2002 diadakan perubahan 

bentuk Akademi Asuransi Trisakti (AKASTRI) menjadi Sekolah Tinggi Manajemen 

Asuransi ( STMA) Trisakti. 

Saat ini STMA Trisakti memiliki 4 (empat) program studi yang telah memperoleh 

perpanjangan izin dari regulator pendidikan tinggi dan juga telah memperoleh pengakuan 

dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Keempat   program studi itu 

adalah:  ASURANSI JIWA dan ASURANSI KERUGIAN,   keduanya berada pada jenjang 

diploma tiga, sedangkan program studi MANAJEMEN berada pada jenjang sarjana dan  

program Studi Aktuaria yang pada  bulan Februari tahun 2019 merupakan penambahan 

program studi baru pada Program Sarjana di STMA Trisakti, melalui Sk Dikti No 
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1296/KPT/1/2018 sehingga  Program  Sarjana menjadi Program sarjana dengan program 

studi Manajemen dan Program Studi Aktuaria.  

 

  Visi : 

      Visi STMA Trisakti adalah menjadi perguruan tinggi bertaraf Internasional sebagai 

pusat unggulan dalam pengembangan ilmu manajemen, asuransi, dan keuangan berasaskan 

Pancasila. 

 

Misi STMA Trisakti adalah: 

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi, akademik, dan profesi secara professional 

(professionalism) yang berkesinambungan (sustainability) serta menghasilkan lulusan 

yang berkarakter unggul. 

2. Melaksanakan pengembangan ilmu manajemen, perasuransian, dan keuangan untuk 

menghasilkan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dan dapat menjawab 

tantangan zaman.( performance and competitiveness ) 

3. Mengembangkan ilmu manajemen, perasuransian, dan keuangan (innovator) dengan 

mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi (information and communication 

Technologi/ICT)) dan menghasilkan penemuan baru (invention) yang bermanfaat bagi 

umat manusia. 

4. Memperluas kerjasama dan menjalin hubungan dengan industri perasuransian dan 

lembaga pendidikan nasional dan internasional.(access and networking) 
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Tujuan STMA Trisakti adalah: 

1. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.  

2. Menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi 

untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. 

3. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta 

kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan 

4. Mewujudkan pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian 

yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa. 

 

B. Tujuan  Dokumen  Kebijakan  SPMI STMA Trisakti 

Dokumen Kebijakan SPMI STMA Trisakti dimaksudkan sebagai : 

1. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI dan Manual SPMI STMA Trisakti 

serta  meningkatkan mutu SPMI STMA Trisakti sehingga  lulusannya  mampu secara 

aktif mengembangkan potensinya dalam menghasilkan ilmu pengetahuan dan/ atau 

teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara sesuai dengan amanah 

Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 51 ayat 1. 

2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI 

yang berlaku di lingkungan STMA Trisakti 
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3. Bukti Otentik bahwa STMA Trisakti telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI 

sebagai  kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh STMA Trisakti 

secara otonom dalam mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraaan pendidikan 

tinggi secara berencana dan berkelanjutan seperti yang diwajibkan menurut peraturan 

perundangan. 

 

C. Ruang  Lingkup  Kebijakan  SPMI (akademik dan non akademik) 

    Lingkup kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan baik 

bidang akademik maupun non akademik. Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan 

mekanisme kerja yang efektif serta  diterapkan pada semua pihak-pihak yang terkena 

kebijakan melalui audit internal dan eksternal.   

    Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada 

institusi, dengan fokus utama pada  aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung  

aspek  pembelajaran, selain  itu  juga pada aspek penelitian dan pengabdian  masyarakat.  

 

D. Istilah dan Definisi Istilah dalam dokumen SPMI 

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu 

pendidikan tinggi oleh STMA Trisakti secara otonom untuk mengendalikan dan 

meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 

2. Kebijakan : pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari 

institusi tentang sesuatu hal. 
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3. Kebijakan SPMI: pemikiran, sikap, pandangan institusi mengenai SPMI yang berlaku 

di institusi. 

4. Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan 

atau melaksanakan SPMI. 

5. Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai 

sesuatu yang harus dicapai / dipenuhi. 

6. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam institusi secara periodik untuk memeriksa, 

menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk 

mengetahui kelemahan dan kekurangannya. 

7. Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor 

internal institusi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh 

standar SPMI telah dicapai / dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan institusi. 

 

E. Garis  Besar  kebijakan  SPMI  STMA Trisakti  

a. Tujuan dan strategi SPMI 

1) Tujuan SPMI 

Sistem Penjaminan Mutu lnternal (SPMI) STMA Trisakti memiliki tujuan sebagai 

berikut : 

a) Meningkatkan kinerja manajemen unit kerja di lingkungan STMA Trisakti 

dengan memenuhi standar mutu atau sasaran mutu yang telah ditetapkan, 

sehingga visi dan misi STMA Trisakti dapat dicapai. 
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b) Melakukan monitoring dan evaluasi mutu layanan akademik dan non akademik 

untuk meningkatkan pelayanan, sehingga dapat memenuhi harapan atau 

kepuasan pengguna jasa layanan. 

c) Meningkatkan akreditasi institusi dan program studi. 

 

2) Stategi SPMI 

Strategi STMA Trisakti didalam melaksanakan SPMI adalah : 

1) Melibatkan secara aktif semua aktivitas akademia sejak tahap perencanaan 

hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI. 

2) Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan 

sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standard SPMI. 

3) Mengikutsertakan pejabat atau staff  dari Pusat Penjaminan Mutu Perguruan 

Tinggi  (PPMPT) STMA Trisakti  dalam Pelatihan Pelaksanaan SPMI di PT yang 

dilaksanakan oleh Kemenristek Dikti. 

4) Melakukan pelatihan secara terstuktur dan terencana bagi para dosen dan staf 

administrasi tentang SPMI. 

5) Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku 

kepentingan secara periodik. 

6) Melakukan audit internal kesemua program studi dan bagian secara periodik. 
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b. Prinsip atas Asas-asas pelaksanaan SPMI 

Asas-asas yang dilaksanakan dalam pelaksanaan SPMI di STMA Trisakti adalah sebagai 

berikut : 

1) Asas kredibel dalam pelaksanaan SPMI artinya semua unsur terlibat paham akan 

kebijakan SPMI berdasarkan pengalaman dalam mengelola institusi. 

2) Asas transparan yaitu semua kebijakan yang telah disetujui diinformasikan kesemua 

civitas akademika secara periodik. 

3) Asas akuntabel yaitu kebijakan SPMI dapat diakses oleh semua pihak yang 

berkepentingan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan. 

4) Asas bertanggung jawab yaitu setiap hasil pelaksanaan SPMI dilaporkan sesuai 

dengan kebijakan SPMI yang telah ditetapkan secara periodik kepada penanggung 

gugat. 

5) Asas adil yaitu dalam membuat kebijakan, peraturan, prosedur operasional dan 

pelaksanaan SPMI  bebas dari masalah ras, dan kesetaraan gender. 

 

c. Manajemen SPMI  

Penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi adalah proses penetapan 

dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan 

berkelanjutan, sehingga stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, 

dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan. 
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SPMI STMA Trisakti dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan secara 

berkelanjutan dengan menerapkan siklus kegiatan yang terdiri atas (PPEPP) : 

1) Penetapan standard pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh STMA Trisakti, 

merupakan kegiatan penentuan standard. 

2) Pelaksanaan standard pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, 

merupakan kegiatan pemenuhan standar. 

3) Evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh STMA 

Trisakti, merupakan kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan 

standard yang telah ditetapkan.  

4) Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh 

perguruan tinggi, merupakan kegiatan analisis penyebab standar yang tidak tercapai 

untuk dilakukan tindakan koreksi. 

5) Peningkatan standard pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh STMA Trisakti 

merupakan kegiatan perbaikan standar agar lebih tinggi dari standar yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar.1 Siklus SPMI 
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d. Unit atau Pejabat Khusus penanggung jawab SPMI 

Pelaksanaan SPMI agar dapat berjalan dengan lancar dan terkoordinasi secara efektif, 

maka pelaksanaan SPMI menjadi tanggung jawab utama Pusat Penjaminan  Mutu 

Perguruan Tinggi (PPMPT)  STMA Trisakti, berikut adalah bagan posisi Penjaminan 

mutu dalam organisasi STMA Trisakti dan  tugas  pokok  dari  PPMPT  STMA Trisakti 

:  

 

Gambar 2. Bagan   PPMPT  dalam  Struktur Organisasi STMA Trisakti 
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               Tugas  pokok  Pusat  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  Tinggi (  PPMPT ) STMA  

               Trisakti sesuai dengan Statuta STMA Trisakti tahun 2014 adalah : 

1. Menetapkan dan mengendalikan Standar Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi yang 

akan diselenggarakan setiap program Studi. 

2. Menjalankan mekanisme kerja penjaminan mutu pendidikan tinggi 

3. Melakukan koordinasi dengan unit lain dalam menyusun evaluasi diri dan akreditasi 

dari  Program Studi  

4. Melaksanakan Audit Mutu bidang akademik 

 

e. Monitoring,  Evaluasi dan Audit  Mutu  Internal 

1. Fungsi: Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan standar mutu   

             dan sebagai pelaksana teknis dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal. 

2. Tugas :  a. Memonitor proses pelaksanaan standar mutu 

                b. Melakukan evaluasi terhadap penerapan standar mutu 

                c. Melaksanakan proses Audit Mutu Internal secara tertutup 

                d. Menyusun hasil Audit baik secara kuantitatif maupun kualitatif 

                e. Menyiapkan keperluan audit mutu eksternal (Akreditasi BAN PT) 

                f. Melaporkan hasil audit kepada kepala PPMPT STMA Trisakti 

f.    Jumlah dan nama semua standard dalam SPMI 

STMA Trisakti mengembangkan 24 standar mutu dalam pelaksanaan SPMI, sesuai 

dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi  Permendikbud Dikti No: 3 tahun 2020 yang 

meliputi  : 
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1) Standar Nasional Pendidikan  

a) Standar Kompetensi Lulusan 

b) Standar Isi Pembelajaran 

c) Standar Proses Pembelajaran 

d) Standar Penilaian Pembelajaran 

e) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

f) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 

g) Standar Pengelolaan Pembelajaran 

h) Standar Pembiayaan Pembelajaran 

 

2) Standar  Penelitian  

a) Standar Hasil Penelitian 

b) Standar Isi Penelitian 

c) Standar Proses Penelitian 

d) Standar Penilaian Penelitian 

e) Standar Penelitian 

f) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 

g) Standar Pengelolaan Penelitian 

h) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 

 

 



12 
 

3) Standar  Pengabdian kepada Masyarakat  

a) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 

b) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat 

c) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 

d) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat 

e) Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 

f) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 

g) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 

h) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 

 

g. Informasi singkat tentang dokumen SPMI  

      Dokumen SPMI di STMA Trisakti meliputi :  Manual SPMI, Standar SPMI, dan   

formulir SPMI. 

1) Manual SPMI 

Manual SPMI STMA Trisakti adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis 

mengenali cara, langkah, prosedur tentang bagaimana SPMI dilaksanakan, evaluasi, dan 

ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab 

untuk melaksanakannya pada semua aras di STMA Trisakti. 

Fungsi dokumen Manual SPMI, antara lain : 

1. Sebagai pemandu bagi para pejabat struktural dan unit pelaksana SPMI  maupun 

dosen serta tenaga kependidikan, dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan 

wewenang dan tugas masing-masing untuk mewujudkan tercitapnya budaya mutu. 
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2. Sebagai petunjuk bagaimana kriteria, standard, tujuan, atau cita-cita STMA Trisakti  

yang ditetapkan dalam berbagai standard mutu dapat dicapai dan ditingkatkan 

mutunya secara berkelanjutan. Setiap bagian di STMA Trisakti mempunyai manual 

prosedur yang mengatur aktivitas didalam bagian bagian tersebut, seperti  : 

a) Manual Prosedur Bagian Keuangan 

b) Manual Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru 

c) Manual Prosedur BAA (Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan) 

d) Manual Prosedur Bagian Perlengkapan 

e) Manual Prosedur BAU (Bagian Administrasi Umum) 

f) Manual Prosedur Bagian  Laboratorium 

g) Manual Prosedur Bagian Kemahasiswaan 

h) Manual Prosedur Penelitian dan Pengabdian masyarakat  

 

2) Standar SPMI 

Standar SPMI STMA Trisakti adalah dokumen tertulis berisi berbagai criteria, ukuran, 

patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di 

STMA Trisakti untuk mewujudkan visi dan misi STMA Trisakti. 

Fungsi dokumen standard mutu STMA Trisakti adalah : 

a) Sebagai alat untuk mewujudkan visi, misi STMA Trisakti. 

b) Tolak ukur yang harus dicapai oleh semua pihak dilingkungan STMA Trisakti 

sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja sesuai dengan standard bahkan 

melebihi standard. 
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c) Sebagai bukti otentik kepatuhan STMA Trisakti terhadap peraturan perundang-

undangandan bukti kepada publik bahwa STMA Trisakti benar memiliki dan 

memberikan layanan pendidikan dengan menggunakan standard. 

d) Indikator untuk menunjukkan level mutu STMA Trisakti. 

STMA Trisakti mengembangkan 24 standar mutu yang meliputi standar pendidikan, 

standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. 

3) Formulir SPMI 

Formulir SPMI  terdiri dari berbagai macam formulir yang diperuntukkan berbeda-beda 

sesuai dengan berbagai standard dalam SPMI. 

 

h. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen Perguruan Tinggi  

      SPMI di STMA Trisakti dilaksanakan pada semua aktivitas penyelenggaraan  

pendidikan tinggi mencakup akademik dan non akademik. Pencapaian standar SPMI 

disesuaikan dengan dokumen Resntra dan Renop STMA Trisakti, dengan tujuan untuk 

mengetahui ketercapaian visi dan misi STMA Trisakti. 
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