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KATA PENGANTAR 

 
Pendidikan  bermutu  dapat  terwujud  dengan  keterlibatan 

segenap  komponen  bangsa,  karena  sangat  disadari  bahwa  pendidikan 
nasional  merupakan  tanggung  jawab  bersama  antara  orang  tua, 
pemerintah,  dan  masyarakat.  Pendidikan  bermutu  menjadi  tanggung 
jawab  bersama  dari  berbagai  pihak  serta  bertumbuh menjadi  budaya 
mutu.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  komitmen  dan  pemahaman  yang 
sama dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan. 

Dalam rangka menyediakan informasi yang komprehensif terkait 
dengan  implementasi  penjaminan  mutu  dari  seluruh  pemangku 
kepentingan, Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan  (PPMP) menyediakan 
serangkaian  sumber  bacaan  yang meliputi  lima  paket  buku;  Buku  1  – 
Konsep, Regulasi, dan Kebijakan Penjaminan Mutu Pendidikan, Buku 2 – 
Manual Penjaminan Mutu Pendidikan, Buku 3 –  Instrumen Penjaminan 
Mutu  Pendidikan,  Buku  4  –  Sistem  Informasi  Penjaminan  Mutu 
Pendidikan, dan Buku 5 – Profil dan Peta Mutu Pendidikan Sebagai Basis 
Peningkatan Mutu. 

Semoga sumber bacaan tentang penjaminan mutu pendidikan ini 
dapat memberi manfaat  terutama  kepada  para  pendidik  dan  tenaga 
kependidikan  serta  pihak‐pihak  lain  yang memerlukan  informasi  yang 
terkait dengan penjaminan mutu pendidikan. 
 

Kepala PPMP, 
 
 
Dr. Ir. Bastari, MA  
NIP 19620203 198703 1 002 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
Salah  satu  tujuan  nasional  Indonesia  yang  tercantum  pada 

pembukaan Undang‐Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan 
bangsa.  Dengan  terwujudnya  bangsa  yang  cerdas,  akan  mampu 
mewujudkan tujuan nasional  lainnya, yakni melindungi segenap bangsa 
dan  tumpah  darah  Indonesia, mewujudkan  kesejahteraan  umum,  dan 
ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

Pembangunan sistem pendidikan berorientasi mutu bagi bangsa 
Indonesia  merupakan  amanat  konstitusi  dan  juga  menjadi  sebuah 
keharusan  dalam  menghadapi  tuntutan  global  yang  mensyaratkan 
tampil  dan  berperannya  manusia‐manusia  berkualitas  terjamin  serta 
mampu  menunjukkan  eksistensi  dan  integrasinya  di  tengah‐tengah 
persaingan  yang  semakin  ketat  di  kancah  internasional.  Sistem 
pendidikan  yang  baik  dan  bermutu  harus  dibangun  di  atas  prinsip‐
prinsip  yang  kokoh  dengan  paradigma  yang  jelas  dan  juga  mesti 
diupayakan diletakkan sesuai tuntutan zaman.  

Pendidikan bermutu merupakan sarana utama yang memberikan 
akses penting bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meraih 
kehidupan  yang  baik,  maju,  dan  berkeadilan  di  masa  depan.  Dalam 
konteks  ini,  bukan  sekadar  pendidikan  yang  dapat  memberikan 
kekuatan  dan  kekayaan  intelektual  (ilmu  pengetahuan)  namun  juga 
menjadikan manusia  Indonesia yang memiliki kemampuan berpikir dan 
olah  nalar  secara  cerdas,  melainkan  juga  pendidikan  yang  dapat 
memberikan  bekal moral  dan  etika  yang  terpuji.  Pendidikan  bermutu 
diharapkan  pula  mampu  mengembangkan  potensi  diri  manusia 
Indonesia  berikut  melahirkan  manusia‐manusia  kreatif,  mandiri,  dan 
beretos kerja tinggi. Pendidikan bermutu haruslah menjadi sarana yang 
dapat menyediakan  dan memberikan  bekal  kehidupan  (life  skill)  bagi 
setiap manusia Indonesia.  
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Pembangun  pendidikan  bermutu  di  Indonesia  mesti  mengacu 
pada  prinsip‐prinsip  ideologi  negara  dan  amanat  konstitusi  yang 
mempertimbangkan semangat zaman dan budaya bangsa. Lebih dari itu, 
pembangunan  pendidikan  bermutu  juga  mesti  memperhitungkan 
dimensi  manusia  sebagai  subyek  yang  memiliki  kebutuhan  lahir  dan 
batin sekaligus dengan sungguh‐sungguh.  

Pendidikan  bermutu  dan/atau  mutu  tinggi  pendidikan 
sesungguhnya  tidak bisa diciptakan dalam  tempo  sekejap atau dicapai 
dengan cara‐cara  instant dan  jalan pintas.  Ia membutuhkan waktu dan 
proses  yang  cukup  panjang  serta  juga  kesabaran  dan  konsistensi 
kebijakan.  

Untuk  mewujudkan  pendidikan  yang  bermutu  diperlukan 
keterlibatan segenap komponen bangsa, karena sangat disadari bahwa 
pendidikan nasional merupakan tanggung  jawab bersama antara orang 
tua,  pemerintah,  dan  masyarakat.  Pendidikan  bermutu  menjadi 
tanggung  jawab  bersama  dari  berbagai  pihak  (quality  is  everybody’s 
bussiness)  serta  bertumbuh  menjadi  budaya  mutu.  Pendidikan  yang 
bermutu  dimaknai  sebagai  layanan  pendidikan  yang  memadai  bagi 
semua warga negara sesuai dengan kebutuhan pendidikannya, termasuk 
mereka yang membutuhkan pendidikan khusus dan layanan khusus.  

Selanjutnya muncul pertanyaan bagaimana menjamin agar mutu 
pendidikan  itu  terpelihara  dengan  baik,  konsisten,  dan  berkelanjutan? 
Lalu  siapa  yang  memiliki  otoritas  melakukan  penjaminan  mutu 
pendidikan  itu?  Pertanyaan‐pertanyaan  tersebut  mengisyaraktan 
diperlukannya pembangunan sistem penjaminan mutu pendidikan yang 
terorganisasi  dengan  baik  dan  sistematik.  Pada  satu  sisi,  sistem 
penjaminan  mutu  pendidikan  membutuhkan  instrumen  yang  tepat, 
objektif,  relevan,  dan  komprehensif,  sehingga  kegiatan  penjaminan 
mutu yang dilakukan  terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Di 
sisi  lain, mesti  ada  lembaga  khusus  yang  independen  dan  profesional 
untuk melakukan tugas penjaminan mutu pendidikan.  

Oleh karena  itu, diperlukan  rancang‐bangun  sistem penjaminan 
mutu  pendidikan  yang  dikonstruk  secara  cermat,  dengan  menyusun 
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instrumen  serta  komponen‐komponen  yang  dapat  diterapkan 
(applicable)  untuk  dapat memotret  secara  komprehensif  dan  objektif 
sosok diri kekinian satuan pendidikan.  

Sistem  penjaminan  mutu  (quality  assurance)  pendidikan 
sesungguhnya tidaklah sama (atau sesuatu yang berbeda) dengan mutu 
pendidikan  (quality  of  education)  itu  sendiri.  Mutu  pendidikan  lebih 
sebagai wujud terbaik yang dihasilkan oleh proses pembelajaran optimal 
di  satuan  pendidikan.  Jadi,  mutu  pendidikan  berfokus  pada  kualitas 
sosok  yang  tercipta  sesuai  yang  diharapkan.  Sementara  sistem 
penjaminan  mutu  pendidikan  merupakan  siklus  manajemen  dalam 
penyelenggaraan  pendidikan  yang  meliputi  kegiatan  mengukur, 
mengevaluasi,  dan  mengawal  mutu,  menyangkut  praktik  dan  tradisi 
akademik dan non akademik pada satuan pendidikan.  

Sebuah  satuan  pendidikan  dapat  dikatakan  memiliki  tingkat 
mutu  tertentu  jika  telah  melewati  proses  audit  oleh  lembaga 
penjaminan  mutu  (internal  dan  eksternal).  Dengan  demikian,  satuan 
pendidikan yang mengumumkan dirinya bermutu tinggi, sekolah terbaik, 
dan predikat  lain belum bisa dipercaya begitu  saja  sebelum mendapat 
sertifikat  mutu  dari  organisasi  penjaminan  mutu  pendidikan  yang 
legitimate, profesional, dan terpercaya.  

Sistem  penjaminan  mutu  pendidikan  menjadi  penting  untuk 
memantau dan memastikan setiap program/jurusan dan institusi satuan 
pendidikan  diselenggarakan  sesuai  standar  mutu  pendidikan.  Citra 
pendidikan juga turut terjaga dengan adanya kegiatan penjaminan mutu 
(internal dan eksternal) yang dilakukan oleh  lembaga  independen yang 
memiliki perangkat  kerja  yang  jelas dan  terbuka untuk diakses publik. 
Oleh  karena  itu,  sangatlah  dibutuhkan  aturan main  yang  jelas,  tegas, 
serta memiliki payung hukum  yang  kuat mengenai  sistem penjaminan 
mutu pendidikan.  

Peningkatan  mutu  pendidikan  merupakan  sebuah  komitmen 
Pemerintah  Republik  Indonesia  yang  diterapkan  melalui  berbagai 
peraturan  perundangan  terkait  sistem  pendidikan  nasional.  Salah  satu 
peraturan  sebagai  pelaksana  Undang‐Undang  Nomor  20  Tahun  2003 
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tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  Standar  Nasional 
Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh 
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Standar  Nasional  Pendidikan  berfungsi  sebagai  dasar  dalam 
perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan  pendidikan  dalam  rangka 
mewujudkan  pendidikan  nasional  yang  bermutu.  Standar  Nasional 
Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka 
mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  membentuk  watak  serta 
peradaban bangsa yang bermartabat. 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 diterbitkan sebagai 
salah satu upaya yuridis agar penyelenggaraan pendidikan di  Indonesia 
memiliki model  perbaikan mutu  yang  lebih  terarah  dengan menuntut 
adanya  sebuah  sistem  penjaminan  mutu  pendidikan.  Hal  ini  secara 
khusus diatur pada Pasal 91 yang terdiri dari tiga ayat sebagai berikut. 
(1) Setiap  satuan  pendidikan  pada  jalur  formal  dan  nonformal wajib 

melakukan penjaminan mutu pendidikan. 
(2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertujuan  untuk  memenuhi  atau  melampaui  Standar  Nasional 
Pendidikan. 

(3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan  secara bertahap,  sistematis, dan  terencana dalam  suatu 
program  penjaminan  mutu  yang  memiliki  target  dan  kerangka 
waktu yang jelas.  

Penjaminan  mutu  pendidikan  harus  menjadi  komitmen  dan 
menjadi  tanggung  jawab bersama dari semua pihak dan semua  tingkat 
pembina,  penyelenggara,  dan  pelaksana  satuan  pendidikan.  Dengan 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005   arah dan parameter 
peningkatan  mutu  dan  penjaminan  mutu  pendidikan  menjadi  lebih 
terarah  dan  lebih  bisa  dikelola  secara  sistematis.  Salah  satu  yang 
dituntut oleh peraturan tersebut adalah kewajiban Menteri Pendidikan 
Nasional untuk melakukan supervisi dan menyediakan pedoman dalam 
penjaminan mutu  pendidikan  (Pasal  92  ayat  1  dan  8).  Pada  sisi  lain 
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dituntut  pula  kewajiban  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah 
kabupaten/kota  untuk  melakukan  supervisi  dan  membantu  satuan 
pendidikan  yang  berada  di  bawah  kewenangannya  untuk 
meyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan 
penjaminan mutu  (Pasal  92  ayat  3  dan  4).  Badan  Akreditasi Nasional 
(BAN) memberikan  rekomendasi penjaminan mutu pendidikan  kepada 
program  dan/atau  satuan  pendidikan  yang  diakreditasi,  dan  kepada 
Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  {Pasal  92  ayat  (5)}.  Lembaga 
Penjaminan  Mutu  Pendidikan  (LPMP)  mensupervisi  dan  membantu 
satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam 
melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan (Pasal 92 ayat 6).  Dalam 
melaksanakan tugasnya LPMP bekerja sama dengan pemerintah daerah 
dan perguruan tinggi {Pasal 92 ayat (7)}. 

Kebijakan  penjaminan  mutu  pendidikan  merupakan  tanggung 
jawab bersama dari berbagai pihak sehingga diperlukan komitmen dan 
pemahaman  yang  sama  dalam  pelaksanaan  penjaminan  mutu 
pendidikan. 

Buku  penjaminan  mutu  pendidikan  ini  dimaksudkan  untuk 
memberikan  arahan  bagi  segenap  pemangku  kepentingan  terhadap 
upaya peningkatan mutu pendidikan di  Indonesia secara berkelanjutan, 
sesuai dengan kedudukan dan peran masing‐masing. Buku ini mengupas 
konsepsi,  kebijakan  dan  aktualisasi  penjaminan mutu  pendidikan  yang 
mesti diselenggarakan secara terencana, sinergis, efektif dan produktif, 
menuju  perbaikan  mutu  pendidikan  berkelanjutan.  Dengan  demikian 
setiap  langkah  penjaminan  mutu  pendidikan  dipersepsi  sama  oleh 
penentu  kebijakan,  pembina,  penyelenggara  dan  pelaksana  program 
dan/atau  satuan  pendidikan  pada  semua  jalur,  jenis,  dan  jenjang 
pendidikan. 
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BAB 2  
 PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 

 
A. Pengertian Penjaminan Mutu 

Mutu merupakan  istilah  yang  banyak  diperdebatkan.  Beberapa 
kalangan  melihatnya  secara  relatif  seperti  keindahan  yang 
tergantung siapa yang melihatnya, sedangkan yang lain meyakini 
mutu  sebagai  sifat  tertentu  yang  dapat  diidentifikasi  secara 
obyektif.  Kata mutu  dalam  bahasa  Inggris Quality  yang  berasal 
dari  kata  Latin: Qualis  yang  artinya what  kind  of  (seperti  apa). 
Dengan beragam makna dan konotasi (Nigvekar, 1996; Warren et 
al, 1994; Sallin, 1996), mutu disebut  sebagai  ‘konsep yang  licin’ 
(Preffer dan Coote, 1991). 

The  British  Standard  Institution  (BSI)  mendefinisikan 
kualitas  sebagai  “totalitas  sifat  dan  karakteristik  suatu  produk 
dan  layanan  yang  mampu  memuaskan  kebutuhan  yang 
diungkakan  atau  diharapkan”  (BSI,  1991).  Green  dan  Harvey 
telah  mengidentifikasi  lima  pendekatan  yang  berbeda  dalam 
mendefinisikan mutu: 
1. Dengan  menggunakan  istilah  unggul  (melampaui  standar 

tinggi atau yang ditetapkan) 
2. Dengan  menggunakan  istilah  konsisten  (ditunjukkan  oleh 

‘tidak  adanya  cacat’  dan  menjadikan  kualitas  sebagai 
budaya). 

3. Sebagai  kesesuaian  terhadap  tujuan  (produk  dan  layanan 
sesuai  dengan  keinginan,  spesifikasi  dan  kepuasan 
pelanggan) 

4. Sebagai nilai untuk mendapatkan uang (melalui efisiensi dan 
keefektifan); dan 

5. Sebagai transformatif (dalam perubahan kualitatif). 

Mutu merupakan konsep yang  terus mengalami perkembangan 
dalam  pemaknaannya,  menurut  Garvin  perspektif  tentang 
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Konsep mutu mengalami evolusi dan diidentifikasikan melalui 5 
(lima) alternatif   perspektif kualitas yang biasa digunakan, yaitu:     
Transcendental  Approach  (kualitas  yang  dapat  dirasakan  atau 
diketahui,  tetapi  sulit  didefinisikan  dan  dioperasionalkan);      
Product‐based  Approach  (kualitas  sebagai  karakteristik  atau 
atribut  yang  dapat  dikuantifikasikan  dan  dapat  diukur);  User‐
based  Approach  (kualitas  tergantung  pada  orang  yang 
memandangnya, dan produk yang paling memuaskan preferensi 
seseorang  merupakan  produk  yang  berkualitas  paling  tinggi);   
Manufacturing‐based Approach  (kualitas adalah standar‐standar 
yang  ditetapkan  perusahaan,  bukan  konsumen  yang 
menggunakannya); dan Value‐based Approach  (kualitas bersifat 
relatif,  sehingga  produk  yang  memiliki  kualitas  paling  tinggi 
belum tentu produk yang paling bernilai. Akan tetapi yang paling 
bernilai  adalah produk  atau  jasa  yang paling  tepat dibeli  (best‐
buy)). 

Definisi  yang  beragam  ini  mendorong  Gummesson  (1990) 
menyarankan  membangun  pandangan  kualitas  yang  beragam 
melalui konsensus sosial daripada sekedar mendefinisikannya.  
Dari  keseluruhan  konsep,  mutu  memiliki  beberapa  gagasan 
pokok yaitu mutu  sebagai hal absolut, mutu  sebagai hal  relatif, 
mutu sebagai proses dan mutu sebagai budaya. Sebagai sesuatu 
yang absolut, mutu dilihat sebagai sebagai standar yang setinggi 
mungkin.  Mutu  sebagai  hal  yang  relatif  dapat  diukur  dalam 
spesifikasi  tertentu.  Sebagai  proses, mutu  produk  dan  layanan 
dicapai melalui persyaratan prosedural. Sedangkan mutu sebagai 
budaya menegaskan  pentingnya  pandangan  organisasi  tentang 
mutu sebagai sebuah proses  transformasi di mana semua pihak 
mengakui dan memiliki perhatian terhadap pentingnya mutu. 

B. Penjaminan Mutu Pendidikan 
Satuan  pendidikan  merupakan  sistem  yang  memiliki  masukan 
untuk  melakukan  transformasi  guna  memberi  output  pada 
lingkungan.  Sebagai  sistem  yang  terbuka,  satuan  pendidikan 
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sangat  bergantung  pada  lingkungan  dan  kekuatan  eksternal. 
Masukan  terhadap  sistem  berupa  sumber  daya manusia  (baik 
siswa maupun guru), sumber daya fisik baik berupa infrastruktur 
dan  sumber  daya  finansial.  Proses  dan  aktivitas  pendidikan 
terkait dengan kurikulum, manajemen dan mekanisme dukungan 
membentuk  sub‐sistem  transformasi,  sedangkan  output  dari 
sistem adalah  lulusan yang dapat melanjutkan pendidikan  lebih 
tinggi,  bekerja,  berwirausaha,  berakhlak  karimah  dan  diterima 
masyarakat. 

 
 

Mutu,  secara  umum,  mengandung  makna  derajat  (tingkat) 
keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang 
maupun jasa; baik yang tangible maupun yang intangible. Dalam 
konteks  pendidikan  pengertian  mutu  mengacu  pada  proses 
pendidikan  dan  hasil  pendidikan.  Dalam  "proses  pendidikan" 
yang  bermutu  terlibat  berbagai  input,  seperti  bahan  ajar 
(kognitif,  afektif,  atau  psikomotorik),  metodologi  (bervariasi 
sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi 
dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan 
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suasana  yang  kondusif.  Manajemen  sekolah,  dukungan  kelas 
berfungsi  mensinkronkan  berbagai  input  tersebut  atau 
mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar 
mengajar baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas 
maupun  di  luar  kelas;  baik  konteks  kurikuler  maupun  ekstra‐
kurikuler,  baik  dalam  lingkup  subtansi  yang  akademis maupun 
yang  non‐akademis  dalam  suasana  yang  mendukung  proses 
pembelajaran.  
Mutu dalam  konteks  "hasil pendidikan" mengacu pada prestasi 
yang  dicapai  oleh  sekolah  pada  setiap  kurun  waktu  tertentu 
(apakah  tiap  akhir  cawu,  akhir  tahun,  2  tahun  atau  5  tahun, 
bahkan  10  tahun).  Prestasi  yang  dicapai  atau  hasil  pendidikan 
(student  achievement)  dapat  berupa  hasil  test  kemampuan 
akademis  (misalnya  ulangan  umum,  Ebta  atau  Ebtanas). Dapat 
pula prestasi di bidang  lain seperti prestasi di suatu cabang olah 
raga,  seni  atau  keterampilan  tambahan  tertentu  misalnya: 
komputer,  beragam  jenis  teknik,  jasa.  Bahkan  prestasi  sekolah 
dapat  berupa  kondisi  yang  tidak  dapat  dipegang  (intangible) 
seperti  suasana  disiplin,  keakraban,  saling  menghormati, 
kebersihan, dan sebagainya. 
Antara  proses  dan  hasil  pendidikan  yang  bermutu  saling 
berhubungan. Akan  tetapi agar proses yang baik  itu  tidak  salah 
arah, maka mutu  dalam  artian  hasil  (ouput)  harus  dirumuskan 
lebih  dahulu  oleh  sekolah,  dan  harus  jelas  target  yang  akan 
dicapai untuk  setiap  tahun  atau  kurun waktu  lainnya. Berbagai 
input dan proses harus selalu mengacu pada mutu‐hasil (output) 
yang  ingin  dicapai.  Dengan  kata  lain  tanggung  jawab  sekolah 
dalam  school  based  quality  improvement  bukan  hanya  pada 
proses,  tetapi  tanggung  jawab  akhirnya  adalah pada hasil  yang 
dicapai.  
Sistem mutu  ini  bekerja  secara  siklus  dalam  bentuk  perbaikan 
berkelanjutan untuk menggerakkan kualitas lembaga agar sesuai 
dengan standar menuju pada keunggulan. Dengan terbentuknya 
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penjaminan  mutu  internal,  internalisasi  mutu  pada  seluruh 
aktivitas,  penting  bagi  sebuah  sistem  lembaga  untuk 
merencanakan  dan  bergerak menuju  pada  keunggulan.  Hal  ini 
menegaskan bahwa mutu bukanlah  fenomena  statis,  tetapi hal 
yang dinamis, dan target keunggulan juga selalu bergerak.  

 

 

 
Siklus yang dipopulerkan oleh Deming ini menggunakan langkah‐
langkah PDCA (Plan, Do, Check, Action)  yang akan menghasilkan 
kaizen  atau  pengembangan  berkelanjutan  (continuous 
improvement) mutu pendidikan. Secara keseluruhan mutu akan 
diawali  dengan  merencanakan,  melaksanakan,  mengevaluasi 
serta  diakhiri  dengan  menindaklanjuti.  Sehingga  akan  terjadi 
perbaikan  secara  terus  menerus  yang  menuju  kepada 
peningkatan kualitas pendidikan.  
Mutu  yang  berkelanjutan  perlu  dievaluasi.  Evaluasi  yang  baik 
selain  secara  eksternal  adalah  dengan melalui  internal  satuan 
pendidikan  itu  sendiri. Hal  ini  untuk mengetahui  kekuatan  dan 
kelemahan diri seperti halnya melihat diri pada cermin. Evaluasi 
diri akan menjadi  indikator untuk perbaikan mutu berkelanjutan 
dan sebuah langkah awal untuk meyakinkan mutu. 

Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional 
(Permendiknas) RI No. 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu 
Pendidikan  (SPMP), penjaminan mutu pendidikan didefinisikan  sebagai 
kegiatan  sistemik  dan  terpadu  oleh  satuan  atau  program  pendidikan, 
penyelenggara  satuan  atau  program  pendidikan,  pemerintah  daerah, 
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pemerintah,  dan  masyarakat  untuk  menaikkan  tingkat  kecerdasan 
kehidupan  bangsa  melalui  pendidikan.  Secara  operasional,  definisi 
penjaminan mutu  adalah  serangkaian  proses  dan  sistem  yang  terkait 
untuk  mengumpulkan,  menganalisis,  dan  melaporkan  data  mutu 
tentang    kinerja,  staf,  program,  dan  lembaga.  Data  empirik  ini 
selanjutnya  dibandingkan  dengan  acuan  mutu  untuk  mengetahui 
ketercapaiannya. Acuan mutu kinerja penyelenggaraan pendidikan pada 
jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah  adalah  standar  nasional 
pendidikan  (SNP) dan  standar pelayanan minimal  (SPM).  Indikator dan 
komponen dari masing‐masing  SNP dan  SPM  yang belum dicapai oleh 
setiap  satuan  pendidikan  akan  dijadikan  sebagai  prioritas  dalam 
melakukan perbaikan‐perbaikan (program peningkatan mutu). 

Berdasarkan  Permendiknas   RI  No.  63   Tahun  2009  Tentang 
Sistem  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  (SPMP)  pada  pasal  5 
mengharuskan  setiap  satuan  pendidikan  melaksanakan  kegiatan 
penjaminan mutu pendidikan secara  internal. Salah satu program yang 
dilaksanakan pada  setiap  satuan pendidikan dalam  rangka penjaminan 
mutu  pendidikan  adalah  EDS/M.  Program  ini  dilaksanakan  oleh  Tim 
Pengembang Sekolah/Madrasah (TPS/M). 

Menurut Pasal 10 Permendiknas RI No. 63 Tahun 2009 Tentang 
SPMP,  pelaksanaan  penjaminan  mutu  pendidikan  yang  dilaksanakan 
oleh satuan pendidikan dalam bentuk kegiatan EDS/M ditujukan untuk 
memenuhi  tiga  tingkatan  acuan  mutu,  yaitu  SPM,  SNP,  dan  standar 
mutu  pendidikan  di  atas  SNP.  TPS/M  melaksanakan  EDS/M  dengan 
mengisi  instrumen  EDS/M pada  setiap   indicator dari  setiap  komponen 
dan  setiap  standar. Dalam pengisian  intrumen  EDS/M,  TPS/M merujuk 
kepada Peraturan Menteri   atau Peraturan Pemerintah yang berkaitan  
dengan  SPM  dan  SNP.   

Harapan  yang  ingin  dicapai melalui  program  EDS/M  ini  adalah 
terkumpulnya data  yang  valid  yang  dapat  dipertanggungjawabkan 
tentang  keadaan  setiap  satuan  pendidikan. Melalui  EDS/M  ini,  setiap 
satuan pendidikan dapat merumuskan rekomendasi secara tepat sesuai 
dengan data  (bukti  fisik dan deskripsi  indikator berdasarkan bukti  fisik 
tersebut),  serta  berdasarkan  tahapan  pengembangan  pencapaian 
indikator  setiap komponen dalam SNP/SPM. Berdasarkan  rekomendasi 
ini, sekolah dapat menyusun RPS dan RAPBS. Di samping itu, Pemerintah 
Daerah  Kabupaten/Kota  setempat   (Dinas  Pendidikan/Kantor  Kemenag 
tingkat  kabupaten/kota) melalui  pengawas  juga  dapat memanfaatkan 
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hasil EDS/M  ini untuk mengumpulkan data MSPD. Hasil MSPD  ini akan  
dijadikan  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  menyusun  program 
peningkatan mutu pendidikan pada tingkat Kabupaten/Kota.  
MSPD merupakan kegiatan lanjutan EDS sebab MSPD akan memakai 
hasil EDS dalam laporannya ke tingkat kabupaten/kota. Data dan 
informasi yang dikumpulkan melalui format MSPD sangat ditentukan 
oleh mutu data laporan EDS. Oleh karena itu, para Pengawas 
berkepentingan untuk melakukan bimbingan teknis dalam pelaksanaan 
EDS, agar dia juga dapat melakukan verifikasi data saat dia terlibat 
dalam proses EDS untuk memperoleh data dan informasi yang handal. 
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BAB 3  
REGULASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 

 
  Respon  pemerintah  akan  mutu  pendidikan  secara  umum 
sesungguhnya  sudah  cukup  tinggi  setidaknya  dalam  satu  dasawarsa 
terakhir.  Beberapa  kebijakan  yang  terkait  hal  tersebut  ditunjukkan 
dengan terbitnya sejumlah Undang Undang (UU), Peraturan Pemerintah 
(PP),  Peraturan  Presiden  (Perpres),  dan  Peraturan  Menteri  (Permen) 
bidang  pendidikan  yang  didalamnya  turut  mengangkat  dan 
mengakomodasi  soal  mutu  pendidikan.  Dengan  kata  lain, 
pengembangan  dan  peningkatan mutu menjadi  bagian  dari  komitmen 
pemerintah  dalam  pembangunan  pendidikan  untuk  kemudian 
ditindaklanjuti dalam kebijakan‐kebijakan.  
  Sejauh ini sudah terbit sejumlah peraturan perundang‐undangan 
atau regulasi yang terkait dan menjadi acuan konstitusional, baik umum 
maupun spesifik serta langsung dan tidak langsung, tentang penjaminan 
mutu  pendidikan.  Beberapa  regulasi  yang  dimaksud  adalah  sebagai 
berikut: 

a. UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
b. UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah 
c. UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen 
d. UU Nomor 14/2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik 
e. UU Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen 
f. PP Nomor 60/1999 tentang Pendidikan Tinggi 
g. PP Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
h. PP  Nomor  65/2005  tentang  Pedoman  Penyusunan  dan 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
i. PP  Nomor  38/2007  tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota  
j. PP Nomor 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan  
k. PP  Nomor  17/2010  tentang  Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan 

Pendidikan  
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l. PP  Nomor  66/2010  tentang  Perubahan  atas  Peraturan 
Pemerintah  Nomor  17/2010  tentang  Pengelolaan  dan 
Penyelenggaraan Pendidikan  

m. PP Nomor 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
n. PP Nomor 74/2008 tentang Guru 
o. PP Nomor 37/2009 tentang Dosen 

 
UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi 

induk  tertinggi,  setelah  UUD  1945,  dalam  penyelenggaraan  dan 
reformasi  pendidikan  nasional.  Dari  UU  ini  kemudian  terbit  sejumlah 
regulasi  turunan bidang pendidikan pada  tataran yang  lebih  teknis dan 
aplikatif berupa PP, Permen, dan Peraturan Daerah (Perda). Telaah lebih 
spesifik  terhadap  regulasi  bidang  pendidikan  dibatasi  pada  tiga 
peraturan  perundang‐undangan  saja  yakni  UU  Nomor  20/2003,  PP 
Nomor  19/2005,  dan    PP  Nomor  17/2010,  karena  terkait  langsung 
dengan penjaminan mutu pendidikan.   

UU Nomor  14/2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik serta 
UU  Nomor  8/1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  menjadi  acuan 
penting  dimensi akuntabilitas publik penjaminan mutu pendidikan serta 
perlindungan  terhadap  hak‐hak  dan  kepentingan  masyarakat  sebagai 
konsumen  pendidikan.  UU  Keterbukaan  Informasi  Publik  antara  lain 
bertujuan  menjamin  hak  warga  negara  untuk  mengetahui  rencana 
pembuatan  kebijakan  publik,  program  kebijakan  publik,  dan  proses 
pengambilan  keputusan  publik,  serta  alasan  pengambilan  suatu 
keputusan  publik.  Juga,  bertujuan  meningkatkan  pengelolaan  dan 
pelayanan  informasi  di  lingkungan  Badan  Publik  untuk  menghasilkan 
layanan  informasi  yang  berkualitas.  Sementara  itu,  UU  Perlindungan 
Konsumen  bertujuan  antara  lain  meningkatkan  kesadaran, 
pengetahuan,  kepedulian,  kemampuan  dan  kemandirian  konsumen 
untuk  melindungi  dirinya  serta  menumbuhkembangkan  sikap  pelaku 
usaha  yang  bertanggung  jawab.  Pelaku  usaha,  untuk  konteks 
pendidikan,  dapat  disamakan  atau  diibaratkan  dengan  satuan 
pendidikan.  
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UU Nomor 20/2003   –  terlepas  dari  beberapa  kelemahan  di 

dalamnya – sesungguhnya menjelaskan secara relatif komprehensif soal 
visi, misi,  fungsi,  tujuan, strategi, arah, dan berbagai hal  lainnya dalam 
pembangunan  sistem  pendidikan  nasional.  Membangun  pendidikan 
bermutu  dan  melakukan  penjaminan  mutu  pendidikan  mendapat 
penekanan  yang  cukup  kuat  dalam  UU  ini.  Undang‐undang  ini 
menjelaskan klausul yang terkait mutu berikut evaluasi dan penjaminan 
mutu pendidikan sebagai berikut: 
1. Pasal 1 angka (1 dan 21):  

a. Ayat  (1),  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,  aklak mulia,  serta  keterampilan  yang 
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

b. Ayat  (21),  evaluasi  pendidikan  adalah  kegiatan  pengendalian, 
penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai 
komponen  pendidikikan  pada  setiap  jalur,  jenjang,  dan  jenis 
pendidikan  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban 
penyelenggaraan pendidikan. 

2. Pasal 35 ayat (1‐3):  
a. Ayat  (1),  standar  nasional  pendidikan  terdiri  atas  standar  isi, 

proses, kompetensi kelulusan,  tenaga kependidikan,  sarana dan 
prasarana,  pengelolaan,  pembiayaan,  dan  penilaian  pendidikan 
yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. 

b. Ayat  (2),  standar  nasional  pendidikan  digunakan  sebagai  acuan 
pengembangan  kurikulum,  tenaga  kependidikan,  sarana  dan 
prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. 

c. Ayat  (3),  pengembangan  standar  nasional  pendidikan  serta 
pemantauan  dan  pelaporan  pencapaiannya  secara  nasional 
dilaksanakan  oleh  suatu  badan  standardisasi,  penjaminan,  dan 
pengendalian mutu pendidikan.  
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3. Pasal 50 ayat (2, 3, dan 5): 
a. Ayat (2), pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar 

nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. 
b. Ayat  (3),  pemerintah  dan/atau  pemerintah  daerah 

menyelenggarakan  sekurang‐kurangnya  satu  satuan  pendidikan 
pada  semua  jenjang  pendidikan  untuk  dikembangkan menjadi 
satuan pendidikan yang bertaraf internasional.   

c. Ayat  (5),  pemerintah  kabupaten/kota  mengelola  pendidikan 
dasar dan pendidikan menengah,  serta  satuan pendidikan  yang 
berbasis keunggulan lokal. 

4. Pasal 51 ayat (2), pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan 
berdasarkan  prinsip  otonomi,  akuntabilitas,  jaminan  mutu,  dan 
evaluasi yang transparan. 

5. Pasal 57 ayat (1 dan 2):  
a. Ayat  (1),  evaluasi  dilakukan  dalam  rangka  pengendalian mutu 

pendidikan  secara  nasional  sebagai  bentuk  akuntabilitas 
penyelenggara  pendidikan  kepada  pihak‐pihak  yang 
berkepentingan. 

b. Ayat (2), evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan 
program  pendidikan  pada  jalur  formal  an  nonformal  untuk 
semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.  

6. Pasal 58 ayat (1 dan 2): 
a. Ayat  (1)  evaluasi  hasil  belajar  peserta  didik  dilakukan  oleh 

pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil 
belajar peserta didik secara berkesinambungan. 

b. Ayat (2), evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program 
pendidikan  dilakukan  oleh  lembaga  mandiri  secara  berkala, 
menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian 
standar nasional pendidikan. 

7. Pasal 59 ayat (1 dan 2): 
a. Ayat (1), pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi 

terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. 
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b. Ayat  (2),  masyarakat  dan/atau  organisasi  profesi  dapat 
membentuk  lembaga  yang  mandiri  untuk  melakukan  evaluasi 
sebagaimana dimaksudkan pasal 58.  

 
Peraturan  perundangan‐undangan  lainnya  yang  terkait  secara 

langsung  dengan  isu  penjaminan mutu  pendidikan  adalah  PP  Nomor 
19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. PP ini menyebutkan:  
1. Pasal 1 angka (17, 18, 21, 24): 

a. Angka  (17),  penilaian  adalah  proses  pengumpulan  dan 
pengolahan  informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar 
peserta didik. 

b. Angka  (18),  evaluasi  pendidikan  adalah  kegiatan  pengendalian, 
penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai 
komponen  pendidikan  pada  setiap  jalur,  jenjang,  dan  jenis 
pendidikan  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban 
penyelenggaraan pendidikan. 

c. Angka  (21),  akreditasi  adalah  kegiatan  penilaian  kelayakan 
program dan/atau  satuan pendidikan berdasarkan  kriteria  yang 
telah ditetapkan. 

d. Angka  (24)  Lembaga  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  yang 
selanjutnya  disebut  LPMP  adalah  unit  pelakana  teknis 
Departemen yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk 
membantu  Pemerintah  Daerah  dalam  bentuk  supervisi, 
bimbingan,  arahan,  saran,  dan  bantuan  teknis  kepada  satuan 
pendidikan dasar dan menengah  serta pendidikamn nonformal, 
dalam berbagai upaya penjaminan mut satuan pendidikan untuk 
mencapai standar nasional pendidikan. 

2. Pasal  2  ayat  (2),  untuk  penjaminan  dan  pengendalian  mutu 
pendidikan  sesuai  dengan  Standar Nasional  Pendidikan,  dilakukan 
evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. 

3. Pasal  4,  Standar  Nasional  Pendidikan  bertujuan  menjamin  mutu 
pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.  
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4. Pasal 59 ayat (1) huruf [d] 
Pemerintah  Daerah  menyusun  rencana  kerja  tahunan  bidang 
pendidikan dengan memrioritaskan program: [d] penjaminan mutu 
satuan  pendidikan,  baik  yang  diselenggarakan  Pemerintah Daerah 
maupun masyarakat. 

5. Pasal 60 huruf [d] dan [k]: 
Pemerintah  menyusun  rencana  kerja  tahunan  bidang  pendidikan 
ngan memrioritaskan program: 
[d].  Penjaminan  mutu  pada  satuan  pendidikan,  baik  yang 

diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat; 
[k]   penjaminan mutu pendidikan nasional.  

6. Pasal 91 ayat (1‐3): 
a. Ayat  (1),  setiap  satuan  pendidikan  pada  jalur  formal  dan 

nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. 
b. Ayat  (2),  penjaminan mutu  pendidikan  dimaksud  pada  ayat  (1) 

bertujuan untuk memenuhi atau melampaui SNP. 
c. Ayat  (3),  penjaminan  mutu  pendidikan  dilakukan  secara 

bertahap,  sistematis  dan  terencana  dalam  suatu  program 
penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang 
jelas. 

7. Pasal 92 ayat (1‐8): 
a. Ayat  (1),  Menteri  men‐supervisi  dan  membantu  satuan 

perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu. 
b. Ayat  (2),  Menteri  yang  menangani  urusan  pemerintahan  di 

bidang agama men‐supervisi dan membantu  satuan pendidikan 
yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan 
atau  mengatur  penyelenggaraannya  dalam  melakukan 
penjaminan mutu. 

c. Ayat  (3),  Pemerintah  Provinsi  men‐supervisi  dan  membantu 
satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk 
menyelenggarakan  atau  mengatur  penyelenggaraannya  dalam 
melakukan penjaminan mutu. 

18 
 



d. Ayat  (4),  Pemerintah  Kabupaten/Kota  men‐supervisi  dan 
membantu  satuan  pendidikan  yang  berada  di  bawah 
kewenangannya  untuk  menyelenggarakan  atau  mengatur 
penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu. 

e. Ayat  (5),  BAN‐S/M,  BAN‐PNF,  dan  BAN‐PT  memberikan 
rekomendasi  penjaminan  mutu  pendidikan  kepada  program 
dan/atau  satuan  pendidikan  yang  diakreditasi,  dan  kepada 
pemerintah dan pemerintah daerah.  

f. Ayat (6), LPMP men‐supervisi dan membantu satuan pendidikan 
pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam melakukan 
upaya penjaminan mutu pendidikan. 

g. Ayat  (7), Dalam melaksanakan  tugasnya sebagaimana dimaksud 
pada  ayat  (6),  LPMP  bekerjasama  dengan  pemerintah  daerah 
dan perguruan tinggi. 

h. Ayat  (8), Menteri menerbitkan  pedoman  program  penjaminan 
mutu  satuan  pendidikan  pada  semua  jenis,  jenjang,  dan  jalur 
pendidikan. 

 
Selajutnya, terdapat beberapa klausul di dalam PP Nomor 17/2010 

tentang  Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan  Pendidikan  yang  berkait 
dengan penjaminan mutu. 
1. Pasal 1 angka (34 dan 35): 

a. Angka  (34),  pendidikan  berbasis  keunggulan  lokal  adalah 
pendidikan  yang  diselenggarakan  setelah  memenuhi  Standar 
Nasional  Pendidikan    dan  diperkaya  dengan  keunggulan 
kompetitif dan/atau komparatif daerah. 

b. Angka (35), pendidikan bertaraf  internasional adalah pendidikan 
yang  diselenggarakan  setelah  memenuhi  Standar  Nasional 
Pendidikan  dan  diperkaya  dengan  standar  pendidikan  negara 
maju. 

2. Pasal 12 ayat (1 dan 2): 
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a. Ayat  (1),  Pemerintah  melakukan  dan/atau  memfasilitasi 
penjaminan  mutu  pendidikan  dengan  berpedoman  pada 
kebijakan nasional pendidikan dan Sandar Nasional Pendidikan. 

b. Ayat  (2),  Dalam  rangka  penjaminan  mutu  pendidikan 
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  pemerintah 
menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi: 
o aktreditasi program pendidikan; 
o akreditasi satuan pendidikan; 
o sertifikasi kompetensi peserta didik; 
o sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau  
o sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan. 

3. Pasal  23  dan  pasal  24,  memberikan  kewenangan  kepada 
pemerintah  provinsi  dan  pemerintah  kabupaten/kota  untuk 
melakukan dan/atau memfasilitasi serta mengoordinasi penjaminan 
mutu  pendidikan  di  wilayahnya  seperti  yang  dilakukan  oleh 
pemerintah pusat, sebagaimana dikemukakan pada pasal 12 ayat (1 
dan 2) di atas. 

4. Pasal  44  dan  pasal  55,  memiliki  pesan  dan  perintah  yang  sama 
dengan  pasal  23  dan  pasal  24,  hanya  saja  ditekankan  bagi 
penyelenggara pendidikan.  

5. Pasal 96 ayat (1‐5): 
a. Ayat  (1),  Perguruan  tinggi  melakukan  penjaminan  mutu 

pendidikan  sebagai  pertanggungjawaban  kepada  pemangku 
kepentingan. 

b. Ayat  (2),  Pelaksanaan  penjaminan mutu  oleh  perguruan  tinggi 
bertujuan  untuk  memenuhi  dan/atau  melampaui  Standar 
Nasional  Pendidikan  agar  mampu  mengembangkan  mutu 
pendidikan berkelanjutan. 

c. Ayat  (3),  penjaminan  mutu  dilakukan  secara  internal  oleh 
perguruan tinggi dan secara eksternal berkala oleh BAN‐PT atau 
lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri. 
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d. Ayat  (4), Hasil  evaluasi  eksternal  program  studi  secara  berkala 
sebagaimana dimaksud pada  ayat  (3) digunakan  sebagai bahan 
pembinaan program studi oleh Menteri. 

e. Ayat  (5),  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  penyelenggaraan 
penjaminan mutu  internal dan eksternal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri. 

 
Sebagaimana  sedikit  disinggung  diawal,  penjaminan  mutu 

pendidikan  memiliki  dimensi  akuntabiltas  publik  berikut  aspek 
perlindungan terhadap hak dan kepentingan masyarakat. Hal ini sejalan 
dengan amanat dari UU Nomor 14/2008  tentang Kebebasan  Informasi 
Publik serta UU Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
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BAB 4  
 KEBIJAKAN 

 
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  No.  63  tahun  2009  

tentang  Sistem  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  (SPMP)  merupakan 
komitmen  dalam meningkatkan mutu  pendidikan  di  Indonesia.  SPMP 
mendefinisikan penjaminan mutu sebagai kegiatan sistemik dan terpadu 
oleh  satuan/program  pendidikan,  penyelenggara  satuan/program 
pendidikan,  pemerintah  daerah,  Pemerintah,  dan  masyarakat  untuk 
menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.  

Tujuan  akhir  dari  penjaminan  mutu  pendidikan  adalah  tingginya 
kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita‐citakan 
oleh  Pembukaan  Undang‐undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun  1945  yang  dicapai  melalui  penerapan  SPMP.  Dengan 
implementasi SPMP maka diharapkan dapat: 
a.    Membangun budaya mutu pendidikan formal, nonformal, dan/atau 

informal; 
b.    Membagi  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  jelas  dan  proporsional 

dalam  penjaminan  mutu  pendidikan  formal  dan/atau  nonformal 
pada satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau 
program  pendidikan,  pemerintah  kabupaten/kota,  pemerintah 
provinsi, dan Pemerintah; 

c.    Menetapkan  secara nasional acuan mutu dalam penjaminan mutu 
pendidikan formal dan/atau nonformal; 

d.     Memetakan  secara  nasional  mutu  pendidikan  formal  dan 
nonformal  yang  dirinci  menurut  provinsi,  kabupaten/kota,  dan 
satuan atau program pendidikan; 

e.    membangun  sistem  informasi  mutu  pendidikan  formal  dan 
nonformal berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, 
terpadu,  dan  tersambung  yang  menghubungkan  satuan  atau 
program  pendidikan,  penyelenggara  satuan  atau  program 
pendidikan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan 
Pemerintah Pusat. 
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Untuk  mengukur  pelaksanakan  standarisasi  mutu  secara  nasional 
yang mencakup 8 (delapan) standar nasional pendidikan, secara umum 
dilakukan  2  (dua)  besaran  kegiatan  penilaian  terhadap  satuan 
pendidikan yaitu melalui akreditasi dan evaluasi diri sekolah.  

 
1. Akreditasi Sekolah  

Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan 
satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada 
setiap  jenjang  dan  jenis  pendidikan.  Karena  itu,  dalam  akreditasi 
dilakukan  penilaian  terhadap  kinerja  dan  kelayakan  satuan 
pendidikan. Fokus penilaian dalam akreditasi mengacu pada Standar 
Nasional  Pendidikan  (SNP)  yang  terdiri  dari  terdiri  atas  standar  isi, 
proses,  kompetensi  lulusan,  tenaga  kependidikan,  sarana  dan 
prasarana,  pengelolaan,  pembiayaan,  dan  penilaian  pendidikan. 
Dengan  demikian,  diharapkan  setiap  sekolah  dapat  melakukan 
penjaminan mutu sekolah masing‐masing. 

Untuk menjaga akuntabilitas publik,  selain menetapkan aturan‐
aturan  pelaksanaannya,  akreditasi  terhadap  program  dan  satuan 
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pendidikan  harus  dilakukan  sendiri  oleh  Pemerintah  dan/atau 
lembaga  mandiri  yang  berwenang.  Dalam  hal  ini,  yang  diberi 
kewenangan melakukan  akreditasi  terhadap  sekolaha  adalah Badan 
Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN‐S/M). 

 
2. Evaluasi Diri Sekolah 

Sekolah/Madrasah  adalah  pelaku  utama  dalam  proses 
penjaminan  dan  peningkatan  mutu  pendidikan  di  tingkat  satuan 
pendidikan.  Salah  satu  alat,  sebagai  implementasinya,  untuk 
mengkaji kemajuan peningkatan mutu  sekolah  secara komprehensif 
yang  berbasis  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  dan  Standar 
Nasional  Pendidikan  (SNP)  adalah  Evaluasi  Diri  Sekolah  (EDS).  EDS 
sebagai  salah  satu  komponen  SPMP  diharapkan  dapat membangun 
semangat  dan  kultur  penjaminan  dan  peningkatan  mutu  secara 
berkelanjutan.  

EDS  adalah  proses  evaluasi  diri  sekolah  yang  bersifat  internal 
yang  melibatkan  pemangku  kepentingan  untuk  melihat  kinerja 
sekolah  berdasarkan  SPM  dan  SNP  yang  hasilnya  dipakai  sebagai 
dasar  Penyusunan  RKS  dan  sebagai  masukan  bagi  perencanaan 
investasi pendidikan tingkat kab/kota.  

Proses  EDS  merupakan  siklus,  yang  dimulai  dengan 
pembentukan Tim Pengembang Sekolah (TPS), pelatihan penggunaan 
instrumen,  pelaksanaan  EDS  di  sekolah  dan  penggunaan  hasilnya 
sebagai  dasar  penyusunan  RPS/RKS  dan  RAPBS/RKAS.  Sekolah 
melakukan proses EDS setiap tahun sekali. EDS dilaksanakan oleh Tim 
Pengembang  Sekolah  (TPS)  yang  terdiri  dari  Kepala  Sekolah,  wakil 
unsur  guru,  wakil  Komite  Sekolah,  wakil  orang  tua  siswa,  dan 
pengawas.  

TPS mengumpulkan  bukti  dan  informasi  dari  berbagai  sumber 
untuk menilai  kinerja  sekolah  berdasarkan  indikator‐indikator  yang 
dirumuskan dalam  instrumen. Dengan menggunakan Instrumen EDS, 
sekolah  dapat mengukur  dampak  kinerjanya  terhadap  peningkatan 
hasil belajar peserta didik.  Sekolah  juga dapat memeriksa hasil dan 
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tindak  lanjutnya  terhadap  perbaikan  layanan  pembelajaran  yang 
diberikan  dalam memenuhi  kebutuhan  pembelajaran  peserta  didik. 
Kegiatan  ini melibatkan semua pendidik dan tenaga kependidikan di 
sekolah  untuk  memperoleh  informasi  dan  pendapat  dari  seluruh 
pemangku kepentingan sekolah.  

EDS  dikembangkan  sejalan  dengan  sistem  penjaminan  mutu 
pendidikan,  khususnya  yang  terkait  dengan  perencanaan 
pengembangan  sekolah  dan  manajemen  berbasis  sekolah. 
Pelaksanaan  EDS  terkait  dengan  praktek  dan  peran  kelembagaan 
yang memang  sudah berjalan,  seperti manajemen berbasis  sekolah, 
perencanaan  pengembangan  sekolah,  akreditasi  sekolah, 
implementasi SPM dan SNP, peran LPMP/BDK, peran pengawas, serta 
manajemen  pendidikan  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  provinsi 
dan  kabupaten/kota,  dan  Rencana  Pembangunan  Nasional  Bidang 
Pendidikan, Renstra Kemendikbud, dan Renstra Kemenag.  

EDS, sebagai komponen penting dalam SPMP, merupakan dasar 
peningkatan mutu dan penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah 
(RPS).  EDS  juga  menjadi  sumber  informasi  kebijakan  untuk 
penyusunan  program  pengembangan  pendidikan  kabupaten/kota. 
Karena  itulah  EDS menjadi  bagian  yang  integral  dalam  penjaminan 
dan  peningkatan mutu  pendidikan.  EDS  adalah  suatu  proses  yang 
memberikan  tanggung  jawab  kepada  sekolah  untuk  mengevaluasi 
kemajuan mereka sendiri dan mendorong sekolah untuk menetapkan 
prioritas peningkatan mutu sekolah.  

Kegiatan  EDS  berbasis  sekolah,  tetapi  proses  ini  juga 
mensyaratkan  adanya  keterlibatan  dan  dukungan  dari  orang‐orang 
yang bekerja dalam berbagai  tingkatan  yang berbeda dalam  sistem 
ini,  dan  hal  ini  tentu  saja membantu  terjaminnya  transparansi  dan 
validitasi proses.  

EDS merupakan komponen penentu yang sangat penting dalam 
membangun  sistem  informasi  pendidikan  nasional  terutama  dalam 
memotret kinerja sekolah dalam penerapan SPM dan SNP. Informasi 
yang terbangun menjadi dasar untuk perencanaan peningkatan mutu 
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berkelanjutan dan pengembangan kebijakan pendidikan pada tingkat 
kab/kota, provinsi, dan nasional. 

 

Profil dan Peta Mutu Pendidikan 

Tindak  lanjut  EDS,  sebagai  sistem penjaminan  internal  sekolah, 
perlu  dihasilkan  sebuah  informasi  tentang  “keberadaan”  sekolah. 
Sehingga  dapat  menjawab  seberapa  banyak  sekolah  yang  berada 
dibawah Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang sudah memenuhi SPM,  
yang  sudah memenuhi  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP),  dan  yang 
sudah  melampaui  SNP.  Informasi  ini  adalah  profil  mutu  satuan 
pendidikan  serta  peta  mutu  pendidikan  di  tiap  kabupaten/kota. 
Sehingga  dapat  dihasilkan  informasi  berupa  peta mutu  pendidikan  di 
setiap provinsi yang mengarah kepada peta mutu pendidikan di tingkat 
nasional. 

1. Profil Mutu Satuan Pendidikan 
Profil mutu  satuan  pendidika  adalah  gambaran  tingkat  capaian 

prestasi sekolah dalam upaya pemenuhan atau pencapaian 8   SNP. 
Tujuan dari profil sekolah ini adalah: 
a. Sekolah  perlu  mengetahui  dan  memiliki  data‐data  tentang 

capaian  8  SNP  sebagai  dasar  penyusunan  berbagai  kebijakan 
peningkatan mutu pendidikan. 

b. Sebagai    bahan masukkan  dan  dasar  bagi  stakeholders  guna 
memberikan bantuan/subsidi untuk program peningkatan mutu 
pendidikan.  

c. Sekolah perlu melaporkan kepada para stakeholders, termasuk 
masyarakat ,tingkat capaian 8 SNP sebagai bentuk akuntabilitas 
publik. 
 

   Untuk menyusun  profil  sekolah  sebagai  suatu  informasi,  perlu 
adanya  data  seperti  hasil  UN,  hasil  akreditasi  sekolah,  data 
kuantitatif  sesuai  dengan  kondisi  objektif  sekolah,  hasil  sertifikasi 
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guru,  hasil  EDS  serta  data  atau  informasi  lain  yang  mendukung 
keberadaan  sekolah  tersebut.  Sehingga  profil  sekolah  dapat 
berbentuk  kombinasi  antara  paparan  berbagai  data  secara  naratif 
dengan berbagai bentuk diagram atau carta (daftar) secara matriks. 
Data‐data  tersebut  mencerminkan  progres  dari  waktu  ke  waktu 
sehingga  dapat  terlihat  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  sekolah 
dalam meningkatkan mutu pendidikannya. 

Profil  sekolah  ini  disusun  dari  berbagai  data  yang  dapat 
dijadikan  dasar  untuk  menentukan  prestasi  tingkat  pencapaian 
sekolah  terhadap 8  SNP oleh Tim Pengembang  Sekolah  (TPS). TPS 
mungkin dapat dibantu oleh berbagai warga sekolah terutama guru 
dan staf tata usaha. Dengan adanya profil ini, sekolah dapat: 
a. Mengetahui tingkat capaian 8 SNP dari waktu ke waktu;  

b. Memiliki  data  yang  akurat  tentang  keberhasilan  dan 
kekurangannya yang penting untuk dasar penyusunan program 
peningkatan mutu pendidikan di sekolah dalam jangka pendek, 
menengah, dan panjang, dan 

c. Melaporkan kepada berbagai pihak terkait tentang kinerja dan 
prestasi  sekolah  dari  waktu  ke  waktu,  sebagai  bentuk 
akuntabilitas publik dan transparansi. 
 
Sedangkan manfaat bagi dinas kabupaten atau kota adalah agar 

dapat: 
a. Mengetahui tingkat capaian 8 SNP setiap sekolahdari waktu ke 

waktu;  
  

b. Memiliki  data  yang  akurat  tentang  keberhasilan  dan 
kekurangan setiap  sekolah  sebagai dasar penyusunan agregasi 
data untuk tingkat kab/kota; 

c. Agregasi  data  merupakan  bahan  untuk  penyusunan  PETA 
MUTU  berbagai  jenjang  sekolah  (Peta  Mutu  menjadi  dasar 
penyusunan  REKOMENDASI  dan  PROGRAM  TINDAK  LANJUT 
peningkatan mutu pendidikan di kab/kota) 
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d. Laporan bagi para  stakeholders,  terutama masyarakat  tentang 
capaian 8 SNP untuk setiap sekolah 

 
2. Peta Mutu Pendidikan 

Peta mutu  pendidikan merupakan  gambaran  tingkat  capaian 
prestasi  pendidikan  dari  semua  sekolah  se‐kabupaten/kota  dalam 
upaya  pemenuhan  capaian  8  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP). 
Dinas  pendidikan  perlu  memiliki  dan  memahami  peta  mutu 
berupa  data  akurat  tentang  capaian  rata‐rata  8  SNP  dari  semua 
sekolah untuk  setiap  jenjang pendidikan. Data  tersebut diperlukan 
untuk  dasar  penyusunan  program  tindak  lanjut  peningkatan 
mutu  pendidikan  bagi  semua  sekolah.  Peta  mutu  ini  perlu 
dilaporkan oleh dinas  secara  akurat  capaian 8  SNP  kepada  semua 
stakeholders,  termasuk  masyarakat,  sebagai  bentuk  akuntabilitas 
publik. 

Penyusunan  peta  mutu  ini  merupakan  agregasi  dari  hasil 
evaluasi  dan  pengumpulan  data  pendidikan  dari  setiap  satuan 
pendidikan  ditiap  jenjang.  Data  tersebut  dapat  kita  agregasi  dari 
profil  sekolah  yang  berisi  hasil  UN,  hasil  akreditasi  sekolah,  data 
kuantitatif  sesuai  dengan  kondisi  objektif  sekolah,  hasil  sertifikasi 
guru,  hasil  EDS  dan  data  lain  yang mendukung.  Sehingga  bentuk 
peta mutu  ini merupakan kombinasi antara paparan berbagai data 
secara naratif dengan berbagai bentuk diagram atau carta  (daftar) 
secara  matriks.  Data‐data  tersebut  mencerminkan  progres  dari 
waktu ke waktu sehingga dapat terlihat upaya yang telah dilakukan 
oleh  pemerintah  (daerah  dan  pusat)  dalam  meningkatkan  mutu 
pendidikan. 

Manfaat  peta  mutu  pendidikan  bagi  pemerintah  daerah  adalah 
untuk: 

a. Mengetahui tingkat capaian 8 SNP dari waktu ke waktu;  
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b. Memiliki data yang akurat tentang keberhasilan dan kekurangan 
yang  penting  untuk  dasar  penyusunan  program  tindak  lanjut 
peningkatan mutu  pendidikan  di  daerah  dalam  jangka  pendek, 
menengah, dan panjang; 

c. Melaporkan kepada berbagai pihak terkait tentang kinerja dan 
prestasi semua sekolah untuk setiap jenjang dari waktu ke 
waktu, sebagai bentuk akuntabilitas publik dan transparansi. 

 

 

Penanggung Jawab SPMP 

Pemenuhan  SPM  menjadi  tanggung  jawab  bersama  berbagai  pihak, 
yaitu: 
a. Satuan atau program pendidikan formal atau nonformal; 
b. Penyelenggara  satuan  atau  program  pendidikan  formal  atau 

nonformal; 
c. Pemerintah kabupaten/kota; dan 
d. Pemerintah provinsi. 
Pemenuhan  Standar  Isi,  Standar  Proses,  Standar  Kompetensi  Lulusan, 
Standar  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan,  Standar  Sarana  dan 
Prasarana,  Standar  Pengelolaan,  Standar  Pembiayaan,  dan  Standar 
Penilaian Pendidikan  ‐‐ masing‐masing dalam SNP dan standar mutu di 
atas  SNP  ‐‐  menjadi  tanggung  jawab  satuan  pendidikan  formal. 
Penyediaan sumber daya untuk pemenuhan standar menjadi  tanggung 
jawab  penyelenggara  satuan  atau  program  pendidikan.  Program 
penjaminan  mutu  pendidikan  oleh  satuan  atau  program  pendidikan 
dituangkan  dalam  rencana  strategis  satuan  atau  program  pendidikan 
yang menetapkan target‐target terukur capaian mutu pendidikan secara 
tahunan  dan  sejalan  dengan  Rencana  Strategis  Pendidikan 
Penyelenggara  satuan  atau  program  pendidikan  yang  bersangkutan, 
Rencana  Strategis  Pendidikan  Kabupaten/Kota  yang  bersangkutan, 
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Rencana Strategis Pendidikan Provinsi yang bersangkutan, dan Rencana 
Strategis Pendidikan Nasional. 

Pembagian  tanggung  jawab  dalam  pelaksanaan  SPMP  adalah 
sebagai berikut: 
a. Menteri: 

‐ Menetapkan SPM dan SNP; 
‐ Menyelenggarakan UN, dan 
‐ Akreditasi 

b. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota: 
‐ Melakukan  supervisi,  pengawasan,  evaluasi,  bantuan, 

bimbingan; 
‐ Membantu UN, dan 
‐ Akreditasi 

c. Satuan Pendidikan: 
‐ Pemenuhan standar mutu acuan; 
‐ Penyusunan Kurikulum sesuai acuan mutu; 
‐ Menetapkan prosedur operasional standar (POS); 
‐ Didukung pemangku kepentingan; 
‐ Komite sekolah/madrasah memberi bantuan; 
‐ Melayani audit penjaminan mutu; 
‐ Mengikuti akreditasi; 
‐ Mengikuti  sertifikasi  mutu  terhadap  lembaga,  pendidik,  dan 

siswa; 
‐ Mengembangkan sistem informasi mutu melalui TIK, dan 
‐ Mendukung pemetaan mutu. 

      
Satuan  pendidikan  adalah  pelaku  utama  dalam  pelaksanaan 

penjaminan mutu pendidikan karena sekolah/madrasah berada di garis 
terdepan dalam pelayanan pendidikan kepada masyarakat. 
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BAB 5  
 PENUTUP 

 

  Buku penjaminan mutu pendidikan  ini disusun untuk memberikan 
petunjuk dan  kejelasan  tentang  konsep,  regulasi dan  kebijakan proses 
penjaminan  mutu  pendidikan.    Buku    ini    menjelaskan  konsep 
penjaminan mutu  pendidikan,  regulasi  (peraturan  perundangan)  yang 
terkait  dengan  penjaminan  mutu  pendidikan,  dan  kebijakan  yang 
diambil untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan bagi  satuan 
pendidikan,  penyelenggara  pendidikan,  serta  pemerintah  daerah  dan 
pusat. 

Dengan  terbitnya  buku  ini,  pemahaman  tentang  penjaminan 
mutu pendidikan menjadi jelas sehingga pelaksanaan penjaminan mutu 
pendidikan diharapkan dapat berjalan secara sinergis dan berkelanjutan.  

 


