
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

NOMOR KEP-97/ PP/20 18

TENTANG

PENJAM INAN MUTU PEMBELAJ ARAN
DI LINGKUNGAN BADAN PE NDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

Menimbang

Mengingat

: a. bahwa dalam rangka m emastikan terpenuhinya
pembelajaran yang terstanda rdisa si de n ga n ku a litas
yang terja ga dalam memenuhi kepuasan peserta
pembelajaran dan mencapa i target kinerja unit
organ isa si di lingku n gan Kementerian Keu angan,
diperlukan penjaminan mutu pe mbelaja ran;

b . bahwa berda sarka n pertimba n gan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan
Keputu san Kepala Badan Pendidika n dan Pelatihan
Keua ngan tenta ng Penjamin an Mutu Pembelajaran
di lingkungan Badan Pendidika n dan Pelatihan
Keuangan;

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
10/TPA Tahun 20 17 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan dari dan da lam J abatan Pimpinan
Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan;

2 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/ PMK OI/2009
tentang Organisasi dan Ta ta Kerja Balai Pendidikan
dan Pelatihan Keuangan se bagaimana telah diu bah
dengan Peraturan Mente ri Keuangan Nomor
177 / PMKO 1/ 20 12 (Berita Negara Repu blik Indonesia
Tahun 20 12 Nomo r 1102);

3 . Peraturan Menteri Keu angan Nomo r
52/PMK.Ol /2011 tentang Organisa si dan Tata Kerja
Bal a i Pendidikan dan Pela tih an Kepemimpin an
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 11
Nomor 157) sebagaimana te lah d iu bah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
178 /PMKOI / 20 12 (Berita Negara Repu blik
Indones ia Tahun 20 12 Nomor 1103);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
234/ PMKO I/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerj a
Kementerian Keuangan (Berita Negara Repu blik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926) sebagaimana
telah diubah de ngan Peraturan Menteri Keuangan
Nomo r 2 12 / PMKO 1/ 2017 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20 17 Nomor 1981) ;
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5. Pera tu ran Menteri Keuangan Nomor
45/ PMK.Oll/20 18 tentang Pedoman Analisis
Kebu tuhan PembeIajaran di Lingkungan Keme nte rian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 609);

6. Kepu tusan Kepala Badan Pendidikan dan PeIa tih an
Keuangan Nomor KEP-024/ PP/2003 tentang
Pedoman Umum PenyeIenggaraan Pendidikan dan
PeIa tihan di Lingkungan Badan Pendidikan dan
PeIa tihan Keu angan sebagaimana teIah diubah
dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan
PeIa tihan Keuangan KEP-006A/PP/2007;

7 . Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keu angan Nomor KEP-009 / PP/2004 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Teknis dan Fungsional di Lingkungan Badan
Pendidikan dan PeIa tihan Keuangan;

8 . Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan Nomor PER-006 /PP/ 20 11 tentang
Pedoman Validas i Program Pendidikan dan Pelatihan
di Lingkungan Kementerian Keuangan;

9. Pera turan Kepala Badan Pendidikan dan Pela tihan
Keuangan Nomor PER-l /PP/ 201 7 tentang Pedoman
Penyusunan Soal da n Validasi Soal Pendidikan dan
Pela tihan di Lingkungan Kementerian Keuangan;

10 . Pera turan Kepala Badan Pend idikan dan Pelatihan
Keuangan Nomor PER-4 / PP/ 20 17 tentang Pedoman
Desa in PembeIajaran di Lingkun gan Kemente rian
Keuangan;

11. Pera tu ran Kepala Badan Pendidikan dan Pela tihan
Keuangan Nomor PER-5 /PP/ 20 17 ten tang Pedoman
Evaluasi Pembelajaran di Lingkun gan Kementerian
Keuangan;

12 . Pera turan Kepala Badan Pendidikan dan Pela tihan
Keuangan Nomor PER- l /PP/ 201 8 tentang Pedoman
EvaIuas i Pascapembelaja ran di Lingkungan
Kemen terian Keuangan;

13. Kepu tusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan Nomo r KEP-152 /PP/ 20 16 ten tang
Pedom an Sta ndar Sarana dan Prasarana di
Lingkungan Badan Pendidikan dan PeIa tihan
Keuangan;

14 . Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan PeIatihan
Keuangan Nomo r KEP- 148 /PP/ 20 17 ten tang
Pedoman Standar Ru ang Kelas Pintar (Smart

Classroom) di Lingkungan Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan;
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MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN
PE LATIHAN KEUANGAN TENTANG PENJ AMINAN MUTU
PE MBELAJARAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDl KAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN.
Ta h apan pe njami nan mutu pembelajaran terdi r i atas:
a. penetapan instru men penjam inan mutu ;
b . pelak sana an s tandar mutu;
c. monitoring standar mutu;
d. evaluasi diri;

e. au dit in ternal ;
f. perumusan koreksi ; dan

g. peni ngka tan kual itas pelaksana an standar mutu.

Ruang lingkup penj aminan mu tu m eliputi:
a . analisis kebutu han pembelajaran ;
b. desain pembelajaran;
c . valida si program;

d . pe nyelenggaraan pembelajaran ;
e. evaluasi pembelajaran; dan

f. sarana dan pra sarana pembelajaran.

Penetapan instrumen penjaminan mutu sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a merupakan
proses penyusunan dan penetapan s tandar mu tu .

Pelaksanaan standar mutu sebagaimana dimaksud dalam
Diktu m KESATU huruf b merupakan implementa si
standar mutu pada setiap program pembelajaran den gan
berpedoman pada standar mu tu.

Mon ito ring s tandar mutu sebagaimana dimaksud dal am
Diktu m KESATU huruf c m erupakan kegiatan u ntuk
mengetahui tingka t pelaksana an dan pemenuhan standar
mutu pada setiap program pembelaja ran dengan
berpedoman pa da s tandar mutu.

Evaluasi diri sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU huruf d merupakan kegiatan untuk memeriksa,
menganali s is dan menila i kinerjanya sen diri pada setiap
program pembelaj a ran dengan berpedoman pada standar
mu tu u ntu k m engetahui kelemahan dan ke ku rangan
implementa si s tandar mutu .

Audit internal sebagaimana dimaksud dalam Dik tum
KESATU huruf e merupa kan kegia tan pengawasan
independen dan objektif yang d ilaksanakan pada bulan
Juli ta hun berj alan dan bu lan J anuari tahun berikutnya
dalam ben tuk pemberian keyakinan (assurance activities)

dan kon sultansi (consulting activities), yang dirancang
untu k memberi n ilai ta mbah serta meningkatkan
efektivitas implementa si stan dar mutu.
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Perumusan koreksi seba gaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU huruf f merupakan kegia tan
penyusu nan rekomendasi perbaikan yang dilaksanakan
pada bulan Februari tahun berikutnya u n tu k memenuhi
kriteria a tau sasaran di dalam standar mutu.

KESEMBILAN

KESEPULUH

KESEBELAS

KEDUABELAS

KETIGABELAS

KEEM PATBELAS

KELIMABELAS

KEENAMBELAS

Peningkatan kualita s pelaksana an s tandar mutu
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf g
m erupakan kegia tan perbaikan berkelanjutan yang
dilaksanakan sepanjang tahun untu k terus
m engembangkan inova s i dan kreativita s dalam
implementasi standar mutu.

Tahapan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud
da lam Diktum KESATU untuk analisis kebutu han
pembelajaran , desain pem belajaran , dan validasi program
di laksanakan terhadap a spek substansi dan kepatuhan
pelaksanaan standar mutu.

Tahapan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud
dala m Diktum KESATU untuk penyelenggaraa n, evaluasi
pem belajaran, dan sarana dan prasarana pembelajaran
dilaksa nakan terhadap aspek su bstansi dan Zatau
kepatuhan pelaksana an standar mutu.

Tahapan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU memperhatikan penerapan
Pengarusutama an Gender (PUG) sesuai pe ra turan
perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaannya .

Penetapan instrumen penjaminan mutu sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a dilaksanakan
secara bersama-sama oleh u nit kerj a di lin gkun gan :

a. Bagian Organisa si dan Tata Laksana yang memiliki
tuga s penyusunan prosedur dan metode kerj a BPPK;
dan

b . Bagian Kepe gawa ian yang m emiliki tugas pemantauan
dan evaluasi implementa si kepatuhan internal d i
lingkungan BPPK.

Penetapan in strumen penjaminan mu tu sebagaimana
dimaksu d da lam Diktum KETIGABELAS dikoordina sikan
oleh Bagia n Organisasi dan Tata Laksana yang memiliki
tugas penyusunan prosedur dan metode kerj a BPPK.

Pe1aksanaan standar mutu, monitoring s tan dar mutu ,
dan evaluasi d iri sebagaimana dimaksud dal am Diktum
KESATU huruf b, huruf c, dan huruf d dila kukan oleh
selu ru h unit d i lingkungan Pusdiklat dan Balai Dikl a t.

Au dit internal dan perumusan koreks i sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU h uruf e dan huruf f
di laksanakan secara bersama-sama oleh unit kerja di
lin gku n ga n :
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mutu sebagaiman a dimaksud dalam
belum ditetapkan, pelaksanaan

berpedoman pada peratu ran atau

KETUJ UHBELAS

KEDELAPANBELAS

KESEMBILANBELAS

KEDUAPULUH

KEDUAPULUH SATU

doyo S 'J-I
31002 19 ~d3 1 00 1

a . Bagian Kepegawaian yan g memiliki tuga s pemantauan
dan evaluasi implementa si kepatuhan internal di
Iin gku n gan BPPK; dan

b . Bagian Organ isa s i dan Tata Laksana yang memiliki
tugas penyusunan prosedur dan m etode ke rja BPPK.

Pelaksana an au dit interna l dan perumusan koreksi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAMBELAS:
a. dikoordina sikan oleh Bagian Kepegawai an yan g

memiliki tugas pemantauan dan evaluasi implementa s i
kepa tuhan in ternal di Iin gkunga n BPPK; dan

b. d ilaporkan secara berj enjang setia p 1 (satu) tahun
sekali a tau sewaktu-waktu apabila diminta kepada
Kepa la BPPK.

Peningka tan kualitas pelaksanaan standar mutu
sebagaimana dima ksud dalam Diktum KESATU huruf g
dilakukan oleh selu ruh u ni t di lin gku n gan Pusdiklat dan
Balai Dikla t.

Dal am hal s tandar
Diktum KETIGA
penjaminan mutu
ke pu tusan te rkait :
a. analisis kebu tuhan pembelajaran;
b . desain pembelajaran ;
c . va lidasi program;
d . penyelenggaraan pembelaj aran;
e . evaluasi pembelajaran; dan
f. sarana dan pra sarana pembelaj a ran.

Segala pengeluaran yan g timbul sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan
pada Daftar Isia n Pelaksanaan An garan ma sin g-ma sing
satuan kerj a di lin gku n ga n BPPK.

Kepu tusan Kepala Badan Pendidikan dan Pela tihan
Keuangan ini mulai berlaku 3 (tiga) bu lan sejak tanggal
di tetapkan .

Salin an Kepu tusan Kepal a Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keu angan ini disampaikan kepada :

1. Sekreta ris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
2. Para Kepal a Pusat di lin gku n gan Badan Pendidikan

dan Pela tihan Keuangan ;
3. Para Kepala Bal ai Diklat d i lin gku n gan Badan

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
4. Kep ala Bagian Organisasi dan Tata Laksana ; dan
5. Kepala Bagian Kepegawai an.

Ditetapkan di J akarta
pada tanggal 8 Juni 201 8

KEPALA BADAN PE NDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

ttd

ASTERA PRIMANTO BHAKTI
http://www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id




