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NO Hari/Tanggal Waktu Kegiatan Narsum Tempat Keterangan 

1
Senin/12 

Februari 2018
11.00 - 12.00 Registrasi Peserta UIN Suka Jogjakarta

12.30 - 13.00 Kata Sambutan Presidium Dr. Ibnu Anshori UIN Suka Jogjakarta

13.00 - 15.00
Seminar: Tema "Strategi PTKIN Menuju Akreditasi 

Unggul
Prof. Dr. Sutrisno UIN Suka Jogjakarta

15.00 - 15.30 Coffee Break -

15.30 - 17.00
Sharing Pemetaan Problematika Akreditasi STAIN 

Standar 1 sd. 7
Ketua Kelompok UIN Suka Jogjakarta

Sharing Pemetaan  Problematika Akreditasi IAIN 

Standar 1 sd. 7
Ketua Kelompok UIN Suka Jogjakarta

Sharing Pemetaan Problematika Akreditasi UIN 

Standar 1 sd. 7
Ketua Kelompok UIN Suka Jogjakarta

19.30 - 22.00 Pembukaan

Kata Sambutan Rektor UIN Suka Jogjakarta Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D UIN Suka Jogjakarta

Kata Sambutan Kasubdit Kelembagaan dan 

Kerjasama Diktis
Drs. Agus Sholeh, M.Ed UIN Suka Jogjakarta

2
Selasa/13 

Februari 2018
7.30 - 9.30 Lanjutan Sharing Pemetaan Problematika Ketua Kelompok UIN Suka Jogjakarta

9.30 - 9.45 Coffee Break -

9.45 - 10.45 Paparan Problematika Akreditasi STAIN Ketua Kelompok UIN Suka Jogjakarta

10.45 - 11.45 Paparan Problematika Akreditasi IAIN Ketua Kelompok UIN Suka Jogjakarta

11.45 - 12.45 Paparan Problematika Akreditasi UIN Ketua Kelompok UIN Suka Jogjakarta

12.45 - 14.00 Istirahat

14.00 - 15.30 Rencana Aksi "Menuju APT Unggul Tahun 2019" Ketua Kelompok UIN Suka Jogjakarta

15.30- 15.45 Coffee Break -

15.45 -17.00 Lanjutan Aksi "Menuju APT Unggul Tahun 2019" Tim UIN Suka Jogjakarta

19.30 - 22.00 Sambutan dan arahan Direktur Diktis Prof. Dr. Arskal Salim GP, M.Ag UIN Suka Jogjakarta

3
Rabu/14 Februari 

2018
8.00 - 11.00 Lanjutan aksi dan rekomendasi Tim UIN Suka Jogjakarta

11.00 - 12.00 Penutupan Panitia/Diktis UIN Suka Jogjakarta

RUNDOWN ACARA RAPAT KOORDINASI FORUM PENJAMU

JOGJAKARTA, 12 SD. 14 FEBRUARI 2018



Strategi PTKIN Menuju 
Akreditasi Unggul 

Prof. Dr. Sutrisno, M.Ag. 
(Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan 

Lembaga UIN Sunan Kalijaga) 
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Outline 
1.  Background Information on HE 

2.  QM Systems in General 

3.   Strategi UIN Sunan Kalijaga 
menuju Akreditasi Unggul 

 

basic idea…  

   implementation…  

      future plans… 
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Starting point 
„Quality in a product or service is not 

what the supplier puts in. It is what 
the customer gets out and is willing to 
pay for… Customers pay only for what 
is of use to them and gives them 
value. Nothing else constitutes 
quality.“ 
       (Drucker 1986, p.228) 
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1. Background Information on HE 

p Loss of monopoly of universities 

p Autonomy of universities 

p Marketisation of higher education 

p Globalisation – internationalisation                       

p planning – controlling – improving 

   Quality Management (QM) 
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2. QM Systems in General 

p  Legal requirements 

p  Quality in research and teaching as well as 
management & administration 

p  4 principles for QA systems 
1.  a coordinating agency for the QA scheme 
2.  submission of a self-evaluation report by the 

unit to be evaluated 
3.  site visit by peers 
4.  (partly) public report on the evaluation results 
 

     (Van Vught and Westerheijden 1994) 
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Phases in QA systems 
(Jeliaskova/Westerheijden 2002) 
1. Problems 2. Role of quality 

assurance 
3. Information base 4. Nature of quality 

evaluation 
Phase 1: Serious doubts 
about educational 
standards 

Identifying sub standard 
educational programmes. 

Descriptive reports. 
Performance indicators. 

Summative; 
accredtiation; checking 
standards. 

Phase 2: Doubts about 
the efficiency of the 
higher education system 
and/or institutions 

a)  Public accountability 
b)  Creating quality 

awareness in 
institutions. 

Desriptive/strategic 
reports (self-selling) 
covering: 

a)  performance, 
b)  Procedures. 

One report to state and 
institutions. 
Identifying good practices. 

Phase 3: Doubt about 
innovation capacity and 
quality assurance capacity 
of institutions 

Stimulate self regulation 
capacity. 
Public accountability. 

Self evaluation reports 
about: 

a)  procedures, 
b)  performance. 

Audit report to: 
-  the institutions 
-  the state. 

Phase 4: Need to 
stimulate sustainable 
quality culture in 
institution 

Split between: 
-  improvement based on 

self-regulation;  
-  public accountability. 

Split between: 
-  self-evaluation reports 

about processes and 
strategies based on 
SWOT and 
benchmarking; 

-  self-reporting about 
performance indicators. 

Split between: 
-  audit report to the 

institutions; 
-  verifying data to be 

incorporated in public 
databases. 

New challenge: 
Decreasing transparency 
across higher education 
systems 

Market regulation, i.e., 
informing clients 
(students, employers). 

Performance indicators 
about products (knowlege 
and skills of graduates). 

Publication of comparative 
performance indicators. 
Standardised testing of 
graduates? 
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New Challenge 
Decreasing transparency across higher 

education systems   

p  Role of QA 
n  Market regulation, i.e., informing clients (students, 

employers) 

p  Information base 
n  Performance indicators about products (knowlege and skills 

of graduates) 

p  Nature of quality evaluation 
n  publication of comparative performance indicators 
n  standardised testing of graduates? 
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QM Systems under Transformation!  
Challenges 
p  bureaucracy 
p  intrusion in the primary activities of a HEI 
p  control vs. improvement 

    (Middlehurst 2001, Mead/Woodhouse 2000) 
 

Recommendations 
p  avoid fragmentation of the QA organisational 

structure 
p  avoid excessive costs and burdens  
p  improve quality information base 
p  improve information dissemination  

    (Santiago et al. 2008) 
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Important questions, 
that have to be raised… (Newton 2007) 
 

p  can quality be managed effectively? 

p  does accountability provide a basis for delivering 
quality improvement? 

p  can accountability and enhancement be reconciled? 

p  can external and internal requirements be 
balanced? 

p  how were academics receiving, responding to, and 
coping with quality and quality policy?    

    

UIN SunanKalijaga mencoba menjawab  
pertanyaan-pertanyaan tersebut... 



3. Strategi UIN Sunan 
Kalijaga menuju 

Akreditasi Unggul 

Pengalaman sejak 2015 
 

1.  Manajemen Perubahan 

2.  Skema UIN Sunan Kalijaga menuu World Class 
University in Islamic Studies (Renstra UIN Suka 
2015-2019) 

3.  UIN Sunan Kalijaga Hari Ini 

4.  Why International Accreditation 

5.  Lessons Learned 

6.  Success in the Implementation Phase  

7.  Future Plans 
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Change Management 
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Strategy 
Where to go? 

Vision and goals? 

Culture 
How is the staff,  

the whole university  
structure? 

Structure 
What´s to do? 

What do we need? 
How to get this new structure? 



SKEMA UIN SUNAN KALIJAGA  
MENUJU WORLD CLASS UNIVERSITY IN ISLAMIC 
STUDIES  

INDIKATOR MUTU 
NASIONAL:  
AKREDITASI 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2016 2017 2018 2019 2020 
INDIKATOR MUTU 
INTERNASIONAL: WEBOMETRIK, AUN QA,  
IABEE, QS 

Terakreditasi A 

Tersertifikasi Internasional 



Arah Pengembangan  Penjaminan Mutu 
Internal (Internal Quality Assurance)  
UIN Sunan Kalijaga 

BAN 
PT/

SPMI 

AUN 
QA 

IABEE 

ISO 



UIN SUNAN KALIJAGA HARI INI 
p  Anggota AUN QA bersama 38 PT lain di ASEAN 
p  1 Asesor AUN QA 
p  Tersertifikasi AUN QA untuk dua prodi 

(Pendidikan Kimia dan Pendidikan Agama 
Islam). Tahun 2018 4 prodi (S2 Studi Islam, 
S1PGMI, S1Ilmu Al Quran dan Tafsir, S1 Aqidah 
dan Filsafat Islam) 

p  29  prodi terakreditasi A, 20 Prodi terakreditasi 
B, 5 prodi C (izin baru) 



UIN SUNAN KALIJAGA HARI INI 
p  Institusi UIN Sunan Kalijaga terakreditasi A 
p  Tersertifikasi ISO 9001: 2015 untuk 13 unit kerja (8 

fakultas, Pasca, Perpustakaan, Lab, Pusat Bahasa, 
PAU) 

p  Siklus SPMI Lengkap.Sudah ada 3 jenis aspek Check: 
Monev, Audit dan Tindak Lanjut 

p  Ranking 2018: 4ICU: Nasional 35,  
p  Ranking 2018: Webometrik: 58 Nasional, 5746 dunia 
p  Persiapan inisiasi IABEE (full dan Provisional 

accreditation) 



UIN SUNAN KALIJAGA 2018-2019 

p  Rektor UIN Sunan Kalijaga sebagai Presiden 
AIUA (Asian Islamic Universities Association) 
dan UIN Sunan Kalijaga jadi sekretariat 
presiden. Agendanya salah satunya menyiapkan 
AIUA QA Framework 

 
p Reakreditasi insitusi yang berakhir 16 

Agustus 2019. Pengumpulan, penyusunan 
dan penyerahan dokumen 2018. 



UIN SUNAN KALIJAGA 2018-2019 

p  Persiapan asesmen lapangan AUN QA 
untuk 4 prodi 26-28 Juni 2018 

p  Persiapan 3 prodi AUN QA 

p  Persiapan 2 prodi IABEE 

p Reakreditasi 27 prodi BAN PT 



 
Why International Accreditation? 

	

�  Purpose is the improvement of 
education	

�  International equivalency (there is no 
value unless the level of education is 
recognized at international level)	

�  Review by the third party (self-
evaluation is not sufficient)	

�  Accountability to the society	
�  Enhance outcome-based education	

18 
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Department for Performance 
and Quality Management (LQM) 
p  www.uni-graz.at/lqm  
 

p  Under the Rectorate 

p  Responsible for  
n  Performance agreements (ZLV) 
n  Quality management (QM) 
n  Knowledge survey (WB) 

p  Main targets: 
n  Strategic steering 
n  QM 
n  Reporting system 
n  Data  
n  Analysis: strategic and in-depth 



20 

Map of QM Processes 
 http://www.uni-graz.at/prozesslandkarte  

Teaching 

Research 

Further Education 

Strategy Performance 
Agreements 

Quality 
Management Etc. 

Personnel 
Management 

Financial 
Planning 

Information 
Management Monitoring Infrastructure 

Management 

Management  
Processes 

Performance  
Processes 

Assisting 
Processes 

Work in progress… 
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3. Barriers and Problems 
during Implementation 
p  inertia against change 

p  brownfields 

p  Academic freedom 
n  Academic staff ≠ managers or employers with 

responsibilities for achieving aims or leading staff 
n  I can´t tell a professor what s/he should do in his/her 

research 

p  Misunderstanding of QM 

p  Unique constitution of universities    
       

      (Gaberscik/Raggautz 2008) 
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4. Lessons Learned 
p  Formulate valid facts about staff 

performance! 

p Do not start with explicit aim to create the 
best system! 

p Consider the time frame for developing and 
implementing a QM model! 

p Do not use too many different QM tools! 

p Use an iterative approach to develop 
indicators! 
  

      (Gaberscik/Raggautz 2008) 
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5. Success in the  
Implementation Phase 
p  Effective definition of a principle QM model as a 

base 

p  Streamlining of all the QM tools already used in the 
university 

p  Long and broad discussion process is needed 

p  Has to be continued after implementation to fulfill 
the specific demands of ALL stakeholders 

 
 

 
Maintain regular communication  

and take action as soon as difficulties arise! 
 



p QA (Quality Assurance) 
p Q&A (Question and Answer) 
p Terimakasih 



Standar 1.  Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

Elemen Penilaian Deskriptor Sangat Baik
KEKELIRUAN DALAM

PENGISIAN 
OPTIMALISASI NILAI

1.1  Kejelasan,  kerealistikan, 
dan keterkaitan antar visi, 
misi, tujuan dan sasaran 
perguruan tinggi, dan 
pemangku kepentingan yang 
terlibat.

1.1  Kejelasan,  kerealistikan, 
dan keterkaitan antar visi, 
misi, tujuan dan sasaran 
perguruan tinggi, dan 
pemangku kepentingan yang 
terlibat.

Visi, misi, tujuan dan sasaran 
yang:
1; Sangat jelas.
2; Sangat realistik.
3; Saling terkait satu sama lain.
4; Melibatkan dosen, mahasiswa,

tenaga kependidikan, alumni 
dan masyarakat.

1; Kata  Sangat  Jelas  dan
realistik  pada deskriptor  1.1.
kurang bisa dipahami dengan
baik  (normatif-abstrak)  oleh
tim Pengisi Borang

; Visi  Misi,  Tujuan,
Sasaran, Program,  harus
dirumuskan dalam bentuk
tabel,  ada  kuantifikasi
data  dan  visualisasi
lainnya

; Harus  ada  standar
rumusan Visi, misi, tujuan
dan sasaran 

2; Penyusunan  Visi  terlalu
lokalistik (mis: tingkat Jabar)

; Perumusan  visi  harus
lebih  luas,missal  ke
tingkatan  regional,
nasional  ataupun
internasional

3; Kurang  singkronnya  antara
Visi, misi, tujuan dan sasaran
antara  institusi,  fakultas  dan
prodi

; Perlu adanya sinkronisasi
dalam  penyajian  Visi,
misi, tujuan di Borang4; Antara  Misi  dan  Tujuan

seringkali tidak terkait

5; Narasi  Borang  dalam
menjelaskan  mekanisme
penyusunan  visi  misi  tidak
hidup  (tidak  menyebutkan
siapa  saja  yang  terlibat dan
waktu pelaksanaan)

; Tracer  study sbg sarana
pelibatan  stakeholders
perlu dilakukan

1.2 Perguruan tinggi menetapkan
tonggak-tonggak capaian 
(milestones) tujuan sebagai 
penjabaran atau pelaksanaan 

1.2 Perguruan tinggi menetapkan 
tonggak-tonggak capaian 
(milestones) tujuan sebagai 
penjabaran atau pelaksanaan 

Dokumen formal berisi:
(1) rumusan tujuan bertahap yang 

akan dicapai pada kurun waktu 
tertentu

1; Rumusan  langkah-langkah
ataupun  strategi  pencapaian
sasaran  tidak  dirumuskan
secara sistematik dan terukur

;tonggak-tonggak  capaian
(milestones)  baiknya
dirumuskan  berjenjang
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renstra dan renop. renstra, serta mekanisme kontrol 
ketercapaiannya.

(2) tonggak-tonggak capaian tujuan 
dalam setiap periode 
kepemimpinan perguruan tinggi  

(3) mekanisme kontrol ketercapaian 
dan tindakan perbaikan untuk 
menjamin pelaksanaan tahap-
tahap pencapaian tujuan.  

dari  jangka  pendek  ke
jangka panjang 

; Program  prioritas
pertahun harus jelas

; Renstra  itu  harus
memberikan  arah  untuk
penegasan  Visi, Misi,
Tujuan, Sasaran  dan
Indikator

2; Tidak  ada  kurun  waktu
pencapaian  baik  jangka
pendek  menengah,  pun
jangka panjang

3; RIP, Renstra tidak sejalan

1.3. Sosialisasi visi, misi, tujuan, 
sasaran dan strategi pencapaian 
dan penggunaannya sebagai 
acuan dalam penyusunan 
rencana kerja institusi PT.

1.3.1 Sosialisasi visi dan misi  
perguruan tinggi dilaksanakan 
secara sistematis dan 
berkelanjutan kepada pemangku 
kepentingan

Visi  dan misi perguruan tinggi 
disosialisasikan  secara sistematis dan
berkelanjutan kepada semua 
pemangku kepentingan, internal 
maupun eksternal.

Visi Misi belum tertulis dalam 
berbagai dokumen penting 
Perguruan tinggi (kurikulum, 
Renstra, pedoman akademik, dll)

; Semua  Dokumen  PT
memuat  visi  misi
(pedoman  akademik,
kurikulum,  perencanaan
dst.)

; Medianya  apa  dan
dimana disebutkan

1.3.2  Visi dan misi perguruan 
tinggi dijadikan pedoman, 
panduan, dan rambu-rambu bagi 
semua pemangku kepentingan 
internal serta dijadikan acuan 
pelaksanaan renstra, 
keterwujudan visi, 
keterlaksanaan misi, 
ketercapaian tujuan melalui 
strategi-strategi yang 
dikembangkan.

Visi dan misi  dipahami dengan baik 
dan dijadikan acuan penjabaran 
renstra pada semua tingkat unit kerja.

Pemahaman civitas akademika 
terkait visi misi tujuan dan 
sasaran belum terukur dalam 
narasi borang.

1; Perlu  dilakukan  Survei
pemahaman visi misi yang
hasilnya  diolah  secara
ilmiah  dan  hasilnya
disajikan  dalam  bentuk
tabel  atau  chart  yang
dimasukkan dalam borang.

2; Ada  asesmen  terhadap
seluruh  dokumen  (RIP,
Renstra, SPMI, Kurikulum,
dll.)  sesuai  dengan  visi
misi tujuan dan sasaran
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Standar 2.  Tata Pamong,  Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

Elemen Penilaian Deskriptor Sangat Baik KEKELIRUAN DALAM PENGISIAN OPTIMALISASI NILAI

2.1 Tata pamong 2.1.1 Perguruan tinggi 
memiliki  tata pamong yang 
memungkinkan terlaksananya
secara konsisten prinsip-
prinsip tata pamong, terutama
yang terkait dengan pelaku 
tata pamong (aktor)  dan 
sistem ketatapamongan yang 
baik (kelembagaan, 
instrumen, perangkat 
pendukung, kebijakan dan 
peraturan, serta kode etik).

Dokumen, data dan informasi 
yang sahih dan andal bahwa 
sistem tata pamong menjamin 
terwujudnya visi, terlaksananya 
misi, tercapainya tujuan, 
berhasilnya strategi yang 
digunakan, memenuhi lima pilar 
berikut:
 (1) kredibel, 
 (2) transparan, 
(3) akuntabel, 
(4) bertanggung jawab, 
(5) adil.

1. Masih kurang pemahaman terhadap 
lima pilar. 
2. Pengisian borang didahului dengan 
narasi tanpa didukung data atau 
dokumen yang lengkap.
3. Pengisi borang bukan orang yang 
memiliki kapasitas sesuai dengan tata 
pamong
4. Masih minimnya peraturan-peraturan/
kebijakan/ SOP dll yang mendukung 
data untuk lima pilar.
5. Seringkali dokumen pendukung 
menyesuaikan dengan narasi yang sudah
ada pada borang
6. Tidak adanya penelaahan borang oleh 
ahli sebelum borang dikirim
7. Belum adanya  pemahaman dalam 
penjabaran visi misi institusi ke dalam 
kegiatan-kegiatan sampai ke tingkat 
prodi.

1. Penyediaan dokumen peraturan/ 
kebijakan/ SOP dll yang lengkap untuk 
mengisi lima pilar 
2. Memastikan isi borang sudah sesuai 
dengan matriks penilaian sebelum dikirim
3. Menyamakan persepsi semua unit kerja
tentang visi misi 
4. Melibatkan pejabat terkait dalam 
pengisian borang

2.1.2 Kelengkapan dan 
keefektifan struktur organisasi
yang disesuaikan  dengan 
kebutuhan penyelenggaraan 
dan pengembangan perguruan
tinggi yang bermutu.

Organ dalam struktur 
organisasi:
1; pimpinan institusi
2; senat perguruan 

tinggi/senat akademik
3; satuan pengawasan
4; dewan pertimbangan
5; pelaksana kegiatan 

akademik

Kelengkapan dan keefektifan, 
serta dokumentasi struktur 
organisasi yang meliputi delapan
organ dan dilengkapi dengan 
deskripsi tertulis yang jelas 
tentang tugas, fungsi, wewenang,
dan tanggung jawab. 

1; Belum  lengkapnya  struktur
organisasi  dalam  institusi,
kalaupun ada terkadang tugas dan
fungsi belum berjalan semestinya.

2; Tidak menampilkan bagan struktur
organisasi

3; Ketidaksesuain  struktur  yang  ada
distatuta  dengan  kebutuhan  saat
pengisian borang.

4; Sering  adanya  rekayasa
kelengkapan  dan  keefektifan
organisasi untuk pengisian borang.

5; Dokumen pendukung seperti  buku
Tugas dan Fungsi masih ada yang
belum sesuai dan belum lengkap.

1; Menampilkan bagan organisasi  yang
benar pada borang

2; Unit/  Lembaga  perlu  membuat
laporan  kinerja  minimal  satu  kali
setahun  dan   di  dokumentasikan
dengan baik.
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6; pelaksana administrasi, 
pelayanan dan 
pendukung

7; pelaksana penjaminan 
mutu

8; unit perencana dan 
pengembangan tridarma

Catatan:

 Satuan  pengawasan
menjalankan  fungsi
pengawasan  bidang
non-akademik.

 Dewan  pertimbangan
menjalankan  fungsi
pertimbangan  non-
akademik  dan  fungsi
lain  yang  ditentukan
dalam  statuta  satuan
pendidikan  tinggi
masing-masing.

2.1.3  Keberadaan lembaga, 
mutu, SOP, dan efektivitas 
pelaksanaan kode etik.

Pelaksanaan kode etik sangat 
lengkap, meliputi:
1; Lembaga tersendiri,
2; Mencakup masalah 

akademik (termasuk 
penelitian dan karya ilmiah),
dan non-akademik,

3; SOP sangat lengkap dan 
jelas,

4; SOP dilaksanakan secara 
efektif.
.

1; Belum  memiliki  lembaga  etik,
kalaupun ada tidak optimal, belum
ada SOP, dan tidak pernah dilihat
efektivitas pelaksanaan kode  etik

1; Perguruan  tinggi  perlu
membentuk  lembaga  etik  dan
melaksanakan tugasnya.
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2.2  Kepemimpinan 
perguruan tinggi 
memiliki 
karakteristik: 
kepemimpinan 
operasional, 
kepemimpinan 
organisasi, 
kepemimpinan publik

2.2  Karakteristik 
kepemimpinan yang efektif 
dalam kepemimpinan 
operasional, kepemimpinan 
organisasi, dan 
kepemimpinan publik.

Kepemimpinan perguruan tinggi 
memiliki karakteristik: 
(1) kepemimpinan operasional, 
(2) kepemimpinan organisasi, 
(3) kepemimpinan publik 

1. Isi borang sudah ideal namun tidak 
didukung dengan dokumen yang 
lengkap.

2. Dalam penjabaran pengisian borang, 
ketiga karakteristik kepemimpinan 
sering tumpang tindih dan tidak 
dijabarkan sesuain poin yang diminta

3. Dalam penjabaran karakteristik 
kepemimpinan operasional hanya 
fokus kepada pendidikan.

1; Dokumen  disediakan  sebelum
pengisian borang

2; Menguraikan  masing-masing  tiga
karakteristik  kepemimpinan  secara
jelas

2.3  Sistem 
pengelolaan 
perguruan tinggi.

2.3.1  Sistem pengelolaan 
fungsional dan operasional 
perguruan tinggi mencakup 
fungsi pengelolaan (planning,
organizing,  staffing, leading, 
dan controlling), yang 
dilaksanakan secara efektif 
untuk mewujudkan visi dan 
melaksanakan misi perguruan
tinggi.

Sistem pengelolaan fungsional 
dan operasional perguruan tinggi 
mencakup semua (lima) fungsi 
pengelolaan yang dilaksanakan 
secara efektif.

1; Kurang dipahaminya fungsi-fungsi
manajemen  dalam  pengelolaan
perguruan tinggi.

2; Tidak  memiliki  data  pendukung
yang  lengkap  tentang  fungsi
manajemen.

3; Sering tumpang tindih antara lima
fungsi pengelolaan

1; Perlu  sosialisasi  fungsi  manajemen
kepada setiap unit.

2; Mendokumentasikan  setiap  kegiatan
fungsi  pengelolaan  yang  sudah
dilakukan.

3; Menguraikan  masing-masing  fungsi
pengelolaan 

2.3.2  Perguruan tinggi 
memiliki analisis jabatan, 
deskripsi tugas, program 
peningkatan kompetensi 
manajerial yang menjamin 
terjadinya proses pengelolaan 
yang efektif dan efisien di 
setiap unit kerja.

Perguruan tinggi memiliki:
1; rancangan dan analisis 

jabatan, 
2; uraian tugas, 
3; prosedur kerja, 
4; program peningkatan 

kompetensi manajerial yang 
sistematis untuk pengelola 
unit kerja, 

yang menggambar-kan 
keefektifan dan efisiensi 
manajemen operasi di setiap unit 
kerja.

1; Belum  menemukan  kata  kunci
pengisian  borang  yang
menggambarkan  bahwa
rancangan,  uraian  tugas,
prosedur  kerja  dan  peningkatan
kompetensi  manajerial  sudah
efektif dan efisien.

2; Belum  adanya  kegiatan
kompetensi manajerial

1; Melibatkan  ahli  atau  pakar  dalam
pengisian borang

2; PT  menyusun  dan  melaksanakan
program  yang  berhubungan  dengan
peningkatan kompetensi manajerial.

2.3.3  Diseminasi hasil kerja 
perguruan tinggi sebagai 
akuntabilitas publik, serta 
keberkalaannya.

Perguruan tinggi secara 
bertanggung jawab 
menyebarluas-kan hasil 
kinerjanya secara berkala kepada
semua stakeholders, minimal 

1; Belum ada diseminasi hasil  kerja
kepada publik.

2; Diseminasi  hasil  kerja  perguruan
tinggi  masih  secara  lisan  dalam
forum-forum  tertentu,  bukan

1; Hasil  kinerja  PT  harus  di  i  publikasikan
secara  resmi  dan  rutin  kepada  semua
stakeholder   terkait  baik  dimedia  cetak
dan online  
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setiap tahun. dalam kegiatan diseminasi khusus
sehingga  dokumen  tertulis  tidak
lengakap.

 2.3.4 Keberadaan dan 
keefektifan sistem audit 
internal, dilengkapi dengan 
kriteria dan instrumen 
penilaian serta 
menggunakannya untuk 
mengukur kinerja setiap unit 
kerja, serta diseminasi 
hasilnya.

Perguruan tinggi memiliki 
kriteria dan instrumen penilaian, 
menggunakannya untuk 
mengukur kinerja setiap unit, dan
hasil pengukurannya digunakan 
serta didiseminasikan dengan 
baik.

1; Sistem  audit  sudah  ada  tetapi
belum  mengukur  kinerja  setiap
unit

2; Diseminasi  belum  dilaksanakan
dengan baik.

3; Tindak  lanjut  hasil  audit  internal
belum maksimal

1; Optimalisasi instrumen penilaian kinerja
setiap unit

2;Memberikan  reward  dan  punishment
kepada unit kerja sesuai hasil audit

2.3.5 Keberadaan dan 
keefektifan sistem audit 
eksternal, dilengkapi dengan 
kriteria dan instrumen 
penilaian serta 
menggunakannya untuk 2. 
mengukur kinerja perguruan 
tinggi.

Lembaga audit eksternal kredibel
dan hasil auditnya  digunakan 
serta didiseminasikan dengan 
baik.

1; Belum  menjelaskan  lembaga
audit  eksternal  dan  hasil
auditnya dalam borang

2; Diseminasi  belum  dilaksanakan
dengan baik.

3; Tindak lanjut  hasil  audit  internal
belum maksimal

1; Menuliskan lembaga yang sudah
melakukan audit pada borang

2; Mendiseminasikan  hasil  audit
secara  transparan  beserta
dokumennya

2.4  Sistem 
penjaminan mutu 
perguruan tinggi 
yang mencakup 
kebijakan dan 
perangkat, 
implementasi, 
monitoring dan 
evaluasi, serta 
tindak lanjutnya.

2.4.1  Perguruan tinggi 
menjalankan sistem 
penjaminan mutu yang 
didukung dengan adanya 
bukti-bukti  berupa manual 
mutu, dan pelaksanaannya.

Manual Mutu yang lengkap 
meliputi:
1; Pernyataan Mutu
2; Kebijakan Mutu
3; Unit Pelaksana
4; Standar Mutu
5; Prosedur Mutu
6; Instruksi Kerja
7; Pentahapan Sasaran Mutu 
dan terintegrasi dalam suatu 
sistem dokumen.

1; Masih ada PT yang belum memiliki 
dokumen SPMI yang lengkap.

2; Belum terintegrasinya  dokumen 
dengan baik.

1; PT menyusun dokumen SPMI dengan 
lengkap

2; Mengintegrasikan seluruh dokumen SPMI 
baik manual maupun online

2.4.2   Implementasi 
penjaminan mutu.

Penjaminan mutu sudah berjalan 
di seluruh unit kerja yang 
mencakup siklus perencanaan, 
pelaksanaan, analisis dan 
evaluasi, tindakan perbaikan 
yang dibuktikan dalam bentuk 
laporan monev dan audit.

1; Penjaminan  mutu  belum
mencakup semua siklus 

2; Penjaminan  mutu  belum
mencakup seluruh unit kerja

3; Hasil audit belum digunakan untuk
perbaikan

1;Penjaminan mutu harus dilakukan pada
semua siklus

2;Pada  borang  juga  harus  dijelaskan
secara rinci siklus penjaminan mutu yang
dilakukan

2.4.3  Monitoring dan evaluasi
hasil penjaminan mutu di 

Pelaksanaan dan pencapaian 
sasaran penjaminan mutu di 

1; Penjaminan  mutu  belum1; Penjaminan  mutu  harus  mencakup
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bidang pendidikan, 
penelitian, 
pelayanan/pengabdian 
kepada masyarakat, sarana 
prasarana, keuangan, 
manajemen, serta tindak 
lanjutnya.

bidang 
(1) pendidikan
(2) penelitian 
(3) PkM
(4) sarana prasarana,
(5) keuangan,
(6) manajemen
yang terdokumentasi dan 
disosialisasikan dengan baik, 
serta ditindaklanjuti.  

mencakup  semua  bidang,  masih
terfokus  pada  pendidikan,
penelitian dan PkM.

2; Hasil  Penjaminan  mutu  belum
disosialisasikan  secara  maksimal
dan kurang ditindaklanjuti

keenam bidang.
2; Sosialisasi  hasil  penjaminan  mutu

harus  dilaksanakan  minimal  satu
tahun sekali dan ditindak lanjuti untuk
program kegiatan berikutnya

2.4.4  Perguruan tinggi 
memiliki sistem pembinaan 
program studi yang 
mencakup: 
(1) pengembangan program 

studi, 
(2)  penyusunan dokumen 

akreditasi dalam bentuk 
pelatihan, dana, dan 
informasi.

Perguruan tinggi memberikan 
pembinaan sangat baik dalam:
(1) pengembangan program studi,
(2)  penyusunan dokumen 

akreditasi dalam bentuk 
pelatihan, dana, dan 
informasi.

1. Pembinaan yang dilakukan PT dalam 
pengembangan prodi  dan 
penyusunan akreditasi belum 
maksimal.

1; PT  harus  membuat  program
pembinaan  yang  mengarah  kepada
pengembangan  program  studi   dan
penyusunan dokumen akreditasi

2.4.5  Kelengkapan dan 
aksesibilitas sistem basis data 
institusi yang mendukung 
penyusunan evaluasi diri 
institusi dan program studi.

Basis data lengkap mencakup 
informasi tentang tujuh standar 
akreditasi untuk penyusunan 
dokumen evaluasi diri institusi 
maupun program studi, dan dapat
diakses dengan mudah.

PT masih belum memiliki basis data 
yang mudah diakses.

1; PT memiliki aplikasi  basis data SPMI
yang mudah diakses oleh seluruh unit
kerja

2.4.6  Status akreditasi BAN-
PT untuk seluruh program 
studi dalam perguruan tinggi.
 
NA = Jumlah program studi 

dengan status akreditasi 
A

NB = Jumlah program studi 
dengan status akreditasi 
B

NC = Jumlah program studi 
dengan status akreditasi 
C

1; Memasukan data prodi baru yang
terakreditasi C.

1; Perlu  kegiatan  pembinaan
peningkatan akreditasi Prodi.
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NK = Jumlah program studi 
yang status 
akreditasinya 
kadaluwarsa

NO = Jumlah program studi 
yang belum 
terakreditasi

N = Jumlah seluruh program 
studi 

   = NA + NB + NC + NK + NO

Catatan: Program studi yang 
dihitung adalah yang sudah 
memiliki izin operasional 
lebih dari dua tahun, dan 
sudah ada sistem akreditasi 
BAN-PT.

Standar 3.  Mahasiswa dan Lulusan 

Elemen Penilaian Deskriptor Sangat Baik
KEKELIRUAN DALAM

PENGISIAN 
OPTIMALISASI NILAI

3.1; Mahasiswa 3.1.1  Sistem penerimaan  
mahasiswa baru disusun 
secara lengkap (kebijakan, 
kriteria, prosedur, instrumen, 
sistem pengambilan 
keputusan) dan konsistensi 
pelaksanaannya.

Dokumen mutu penerimaan 
mahasiswa baru yang memuat 
unsur-unsur berikut:
1; Kebijakan/ pendekatan 

penerimaan mahasiswa baru
2; kriteria penerimaan 

mahasiswa baru 
3; prosedur penerimaan 

mahasiswa baru
4; instrumen; penerimaan 

mahasiswa baru 
5; sistem pengambilan keputusan
dan dilaksanakan dengan 
konsisten.

1; Masih  ada  PT  yang  mengisi
butir  ini  tidak  mengikuti  format
penilaian  borang  yang
distandarkan oleh BAN-PT. 

2; Masih  ada  PT  yang  belum
memiliki  aturan  yang  jelas
tentang penerimaan mahasiswa
(Jalur Mandiri)

1; PT  harus  mengikuti  format  dan
aturan  BAN-PT  dalam  pengisian
borang

2; PT  mesti  memiliki  aturan,
kebijakan  dan  pedoman  yang
jelas  tentang  penerimaan
mahasiswa  baru  (terutama  jalus
mandiri)
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3.1.2  Sistem penerimaan 
mahasiswa baru yang  
memberikan peluang dan 
menerima mahasiswa yang 
memiliki potensi akademik 
namun kurang mampu secara 
ekonomi dan/atau cacat fisik 
disertai bukti implementasi 
sistem tsb. berupa 
ketersediaan sarana dan 
prasarana penunjang 

Dokumen sistem untuk 
memberikan peluang dan 
menerima mahasiswa yang 
memiliki potensi akademik tetapi 
tidak mampu secara ekonomi dan 
cacat fisik dan bukti implementasi 
sistem tsb. yang ditunjang oleh 
fasilitas yang sangat lengkap

1; Belum ada kebijakan PT terkait
penerimaan  mahasiswa  yang
memiliki potensi akademik tetapi
tidak  mampu  secara  ekonomi
dan cacat fisik

2; Belum  ada  bukti  implementasi
terkait  kebijakan  penerimaan
mahasiswa  yang  memiliki
potensi  akademik  tetapi  tidak
mampu  secara  ekonomi  dan
cacat fisik 

3; PT  belum  memiliki  sarana
prasarana  untuk  mahasiswa
disabilitas

1; PT  harus  memiliki  kebijakan
tentang  sistem  penerimaan
mahasiswa  berprestasi  tetapi
stidak  mampu  secara  ekonomi
dan cacat fisik

2; Tim  Borang  harus  melaporkan
implementasi  PT  dalam  system
penerimaan  mahasiswa  yang
memiliki  potensi  akademik  tetapi
tidak mampu secara ekonomi dan
cacat fisik

3; PT  harus  menganggarkan  dan
menyediakan  sarana  prasarana
pendukung  untuk  mahasiswa
disabilitas

3.1.3  Sistem penerimaan 
mahasiswa baru yang 
menerapkan prinsip-prinsip 
ekuitas.

Dokumen kebijakan yang sesuai 
dengan prinsip ekuitas yang 
diterapkan secara konsisten

Belum ada petunjuk atau kebijakan 
tentang prinsip ekuitas dalam 
penerimaan mahasiswa baru

PT harus membuat kebijakan penerapan 
prinsip ekuitas dalam penerimaman 
mahasiswa baru yang menjelaskan 
tentang implementasi prinsip adil, tidak 
membedakan jenis kelamin, ras, strata 
sosial, status ekomoni, politik, dan 
agama. 

3.1.4 Sistem penerimaan 
mahasiswa baru menerapkan  
prinsip pemerataan wilayah 
asal mahasiswa.

NP = Jumlah propinsi asal 
mahasiswa

Jika NP ≥ 7 
maka skor = 4.

Tidak ada kekeliruan, kondisi riilnya 
memang sulit mendapatkan nilai 4 
(sangat baik) karena sebagian PT 
mahasiswanya berasal kurang  dari 7 
provinsi.

Ada kebijkan berpihak dari Diktis untuk 
mengangkat Prodi-Prodi tertentu yang 
bisa menarik jumlah mahasiswa dari 
berbagai daerah.

3.1.5.1  Rasio jumlah calon 
mahasiswa yang ikut seleksi 
terhadap jumlah calon 
mahasiswa yang lulus seleksi.
NB = Jumlah calon mahasiswa 

dari semua jenjang 
pendidikan yang  lulus 
seleksi (Kolom 4)

NA = Jumlah calon mahasiswa 
dari semua jenjang 
pendidikan yang ikut 

Jika Rasio ≥ 5 
maka skor = 4.
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seleksi (Kolom 3)

Rasio = (NA / NB)
3.1.5.2  Rasio jumlah mahasiswa 
yang mendaftar ulang terhadap 
jumlah mahasiswa yang lulus 
seleksi.

NB = Jumlah mahasiswa dari 
semua jenjang pendidikan 
yang lulus seleksi (Kolom 
4)

NC = Jumlah mahasiswa baru 
bukan transfer dari semua 
jenjang pendidikan (Kolom 
5)

Rasio = (NC/NB) x 100%

Jika Rasio ≥ 95%, maka skor = 4.

3.1.5.3  Rasio jumlah mahasiswa 
baru transfer terhadap jumlah 
mahasiswa baru bukan transfer.

NC = Jumlah mahasiswa baru 
bukan transfer dari semua 
jenjang pendidikan (Kolom 
5)

ND = Jumlah mahasiswa baru  
transfer dari semua jenjang 
pendidikan (Kolom 6)

Rasio = (ND/NC)

Jika Rasio ≤ 0.25 maka skor = 4.

3.1.6 Instrumen dan tata cara 
pengukuran kepuasan 
mahasiswa terhadap layanan 

Instrumen pengukuran kepuasan 
mahasiswa terhadap layanan 
kemahasiswaan yang

Survey kepuasan layanan mahasiswa 
sudah dilakukan tetapi belum 
persemester

1; PT  harus  menyiapkan  instrumen
survey  kepuasan  layanan
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kemahasiswaan 1; sahih,
2; andal, 
3; mudah digunakan,
4; dilaksanakan secara berkala 

setiap semester

mahasiwa  dan  dilaksananakn
setiap semester 

2; PT  yang  sudah  memiliki  portal
akademik  yang  bisa  diakses
secara  online  harus  memasukan
instrumen ini  ke  server  sehingga
mahasiswa  wajib  mengisi
instrument  sebelum  melakukan
registrasi, cek nilai dan lain-lain

3.1.7  Hasil pelaksanaan 
survei kepuasan mahasiswa 
terhadap layanan kegiatan 
kemahasiswaan, dan tindak 
lanjutnya.

Laporan tentang hasil survei 
kepuasan mahasiswa terhadap 
layanan kegiatan kemahasiswaan 
yang:
1; komprehensif,
2; dianalisis dengan metode yang 

tepat,
3; disimpulkan dengan baik,
4; digunakan untuk perbaikan 

sistem manajemen layanan 
kegiatan kemahasiswaan,

5; mudah diakses oleh pemangku 
kepentingan.

1; Instrumen survey belum 
komprehensif 

2; Hasil survey belum dianalisis 
masih sebatas angka-angka 
kuantitatif 

3; Hasil survey belum 
ditindaklanjuti dan dimonev 
secara berkala

1; PT/LPM  harus  merumuskan
instrumen  survey  yang
komprehensif 

2; Hasil  survey  harus  dianalisis
secara cermat dan komprehensif 

3; PT  harus  menindaklanjuti   hasil
survey

3.1.8  Layanan kepada 
mahasiswa dalam bidang 
bimbingan dan konseling, 
minat dan bakat, pembinaan 
soft skills, beasiswa, dan 
kesehatan.

Aksesibilitas dan layanan unit 
pembinaan dan pengembangan 
bidang: 
1; bimbingan dan konseling
2; minat dan bakat
3; pembinaan soft skills 
4; beasiswa
5; kesehatan

Sebagian PT belum memiliki 5 unit 
layanan mahasiswa 

PT harus menyediakan unit layanan 
dan melaksananakannya secara 
kontiniu :
1; bimbingan dan konseling
2; minat dan bakat
3; pembinaan soft skills 
4; beasiswa
5; kesehatan

3.1.9  Pemilikan program 
layanan bimbingan karir dan 
informasi kerja bagi 
mahasiswa dan lulusan.

Dokumen formal  kebijakan dan 
program terjadual 
tentang pemberian layanan 
bimbingan karir dan informasi 
kerja bagi mahasiswa serta lulusan,
yang mencakup:
1; penyebaran informasi kerja

Sebagian PT belum memiliki  unit 
layanan bimbingan karir dan informasi 
kerja bagi mahasiswa dan lulusan

A; PT  harus  menyediakan  unit
bimbingan  karir  dan  informasi
kerja bagi mahasiswa dan lulusan:
1; penyebaran informasi kerja
2; penyelenggaraan  bursa  kerja

secara berkala
3; perencanaan karir
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2; penyelenggaraan bursa kerja 
secara berkala

3; perencanaan karir
4; pelatihan melamar kerja
5; layanan penempatan kerja

4; pelatihan melamar kerja
5; layanan penempatan kerja

B; PT  harus  mendokumentasikan
secara  baik  kegiatan  unit
bimbingan karir dan informasi

3.1.10  Pelaksanaan program 
layanan bimbingan karir dan 
informasi kerja bagi 
mahasiswa dan lulusan, serta 
hasilnya.

Pelaksanaan program layanan 
bimbingan karir dan informasi 
kerja bagi mahasiswa dan lulusan 
yang menghasilkan kemudahan 
bagi mahasiswa dan lulusan untuk:
1; memperoleh informasi yang 

komprehensif tentang pasar 
kerja,

2; merencanakan karir yang 
realistik,

3; mengajukan lamaran kerja 
dengan baik.

Sebagian PT belum melaksanakan 
program layanan bimbingan karir dan 
informasi kerja bagi mahasiswa dan 
lulusan

1; PT  harus  melaksanaan  program
layanan oleh unit bimbingan karir
dan informasi kerja.

2; PT  harus  mendokumentasikan
kegiatan unit bimbingan karir dan
informasi

3; PT  harus  bekerjasama  dengan
institusi  dan  badan  usaha  yang
akan  menerima  lulusan  dan  PT
juga  mendapatkan  akses
dokumen  dan  data  lulusan  yang
diterima dan bekerja di perusahan
tersebut.

3.1.11  Pencapaian prestasi 
mahasiswa di tingkat 
propinsi/ wilayah, nasional, 
dan internasional.

NA = Jumlah penghargaan 
tingkat 
propinsi/wilayah

NB = Jumlah penghargaan 
tingkat nasional

NC = Jumlah penghargaan 
tingkat internasional

N = Jumlah semua program 
studi.

NPMHS =
 (2 x NA + 3 x NB + 4 x NC) / 

N

Jika NPMHS ≥ 4, maka skor = 4. PT kesulitan dalam menemukan 
dokumen prestasi mahasiswa tingkat 
provinsi, nasional, dan internasional

PT harus menginisiasi perlombaaan-
perlombaan tingkat provinsi, nasional, 
dan internasional
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3.1.12  Upaya institusi untuk 
meningkatkan prestasi 
mahasiswa dalam bidang 
akademik dan non-akademik.

Ketiga upaya berikut:

1; Bimbingan  peningkatan
prestasi

2; Penyediaan dana
3; Pemberian kesempatan 

untuk berpartisipasi
dilakukan secara terprogram.

1; PT  harus  secara  intensif
melakukan  bimbingan  pretasi
mahasiswa

2; PT  mampu  mengadministrasikan
secara  baik  dokumentasi  terkait
dengan  peningkatan  prestasi
mahasiswa.

3.2  Lulusan, mencakup persentase
mahasiswa DO/mengundurkan 
diri, kelulusan tepat waktu, IPK, 
dan rata-rata lama studi.

3.2.1.1  Persentase mahasiswa DO
atau mengundurkan diri untuk 
semua program studi.

(a) = (a1) + ... + (a7)
(b) = (b1) + ... + (b7)
(c) = (c1) + ... + (c7)

MDO = 

Jika MDO ≤ 6% 
maka skor = 4.

3.2.1.2  Persentase kelulusan tepat 
waktu untuk semua program studi.

(d) = (d1) + ... + (d7)
(f) = (f1) + ... + (f7)

KTW = [(f) / (d)] x 100%

Jika KTW ≥ 50% maka skor = 4.

3.2.3 Sistem evaluasi lulusan 
yang efektif, mencakup 
kebijakan dan strategi, 
keberadaan instrumen, 
monitoring dan evaluasi, serta
tindak lanjutnya.

Sstem evaluasi yang efektif yang 
mencakup:
1; Kebijakan dan strategi dan 

komitmen institusi untuk 
mendorong seluruh program 
studi melakukan proses 
pelacakan dan evaluasi lulusan

2; Instrumen yang sahih dan 
andal disesuaikan dengan 
kondisi perguruan tinggi

Sebagian PT belum memiliki sistem 
evaluasi lulusan yang efektif

1; PT harus  memiliki  kebijkaan dan
strategi  untuk  mendorong
program  studi  melakukan
pelacakan dan evaluasi lulusan

2; PT  harus  mempunyai  instrumen
pelacakan dan evaluasi lulusan

3; PT  harus  melakukan  Monitoring
dan  evaluasi  terkait  efektifitas
proses  pelacakan  dan
pemberdayaan lulusan,
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3; Monitoring dan evaluasi 
keefektifan proses pelacakan 
dan pemberdayaan lulusan, 

4; Tindak lanjut untuk mencapai 
sasaran yang ditetapkan.

4; PT harus melakukan tindak lanjut
dari  hasil  monev  pelacakan  dan
evaluasi lulusan

3.2.4  Rasio alumni dalam lima 
tahun terakhir yang memberikan 
respons terhadap studi pelacakan. 

NA = Banyaknya alumni tiga tahun
terakhir yang memberikan 
respon

N = Banyaknya alumni dalam tiga 
tahun terakhir

Rasio = 
(NA / N) x 100%

Jika Rasio ≥ 20%
maka skor = 4.

3.2.5  Partisipasi alumni 
dalam mendukung 
pengembangan  perguruan 
tinggi dalam bentuk: 
1; Sumbangan dana
2; Sumbangan fasilitas
3; Masukan untuk perbaikan

proses pembelajaran
4; Pengembangan jejaring

Semua bentuk partisipasi 
dilakukan oleh alumni.

Sebagian PT belum 
mendokumentasikan secara baik 
dokumen terkait partisipasi alumni 
dalam pengembangan perguruan tinggi

PT harus mendokumentasikan partipasi 
alumni secara baik 

Standar 4.  Sumber Daya Manusia

Elemen Penilaian Deskriptor Sangat Baik
KEKELIRUAN DALAM

PENGISIAN
OPTIMALISASI NILAI

4.1 Perguruan tinggi memiliki 
sistem pengelolaan sumber daya 
manusia yang mencakup sub-sub 
sistem perencanaan, rekrutmen 
dan seleksi, orientasi dan 
penempatan pegawai, 
pengembangan karir, 
penghargaan dan sanksi, 

4.1  Sistem pengelolaan 
sumber daya manusia yang
lengkap, transparan, dan 
akuntabel, mencakup: 
perencanaan, rekrutmen, 
seleksi, dan pemberhentian
pegawai,  orientasi dan 
penempatan pegawai,  

Dokumen formal sistem 
pengelolaan sumber daya 
manusia yang mencakup:
1;  perencanaan, 
2;  rekrutmen, seleksi, dan 

pemberhentian pegawai
3;  orientasi dan penempatan 

pegawai, 

Tidak adanya kebijakan rektor
menyangkut penilaian 
dokumen formal sistema 
pengelolaan

1; Kebijakan tertuang dalam renstra
2; Dokumen mekanisme pengangkatan 

(sistem seleksi/perekrutan dosen dan 
TK dipublis secara umum, melalui jalur
CPNS/non PNS dari kemenag),  
pengembangan dan pemberhentian 
dosen dan TK

3; Dokumen  mekanisme pengelolaan 
Page | 14 



remunerasi, pemberhentian 
pegawai, yang transparan dan 
akuntabel berbasis pada 
meritokrasi, keadilan, dan 
kesejahteraan.

pengembangan karir,  
remunerasi, penghargaan, 
dan sanksi.

4;  pengembangan karir, 
5;  remunerasi, penghargaan, 

dan sanksi,
yang transparan dan akuntabel 
berbasis pada meritokrasi.

dan pengembangan dosen dan TK
4; Dokumen rincian tugas, tanggungjaw 

dan wewenng dosen dan TK (Anjab)
5; Dokumen Hak dan Kewajiban dosen
6; Pedoman Kode Etik dosen dan 

pegawai
7; Dokumen mekanisme pemberian 

penghargaan Dosen dan TK
8; Dokumen untuk pelanggaran dan 

sanksi bagi dosen dan TK

4.2  Sistem monitoring dan 
evaluasi, serta rekam jejak 
kinerja dosen dan tenaga 
kependidikan

4.2.1  Pedoman formal 
tentang sistem monitoring 
dan evaluasi, serta rekam 
jejak kinerja dosen dan 
tenaga kependidikan. 

Pedoman formal yang lengkap; 
dan ada bukti dilaksanakan 
secara konsisten.

1; Tidak ada dokumen 
pedukung berupa 
pedoman dan SK rektor

2; Tidak ada analisis dan  
tindak lanjut  dipaparkan 
dalam laporan BKD dan 
SKP.

3; Tidak ada kebijakan rektor 
untuk dosen yang tidak 
memenuhi syarat dan yang
tidak membuat LKD

1; Dokumen pedoman BKD dan SKP
2; SK rektor untuk hasil penilaian LKD 

dan SKP
3; Adanya monev yang dilakukan oleh 

SPI untuk keuangan
4; Monev Tridarma oleh LPM
5; Monev oleh Biro Umum / Bag. Umum 

untuk TK dan tenga pendukung 
lainnya (kebersihan, satpam, dll)

6; Adanya laporan hasil analisis LKD 
dan SKP

7; Adanya dokumen tindak lanjut dari 
hasil analisis LKD dan SKP

4.2.2  Pelaksanaan 
monitoring dan evaluasi 
(monev) kinerja dosen di 
bidang  pendidikan, 
penelitian, 
pelayanan/pengabdian 
kepada masyarakat.

Monev kinerja dosen di bidang:  
(1) pendidikan
(2) penelitian 
(3) pelayanan/ pengabdian 

kepada masyarakat 
yang terdokumentasi dengan 
baik.  

1; Laporan  tridharma  yang
tidak lengkap

2; Keikutsertaan  dalam
penelitian dan pengabdian
masyarakat

3; Tidak  pernah  ikut
kompetisi Hibah

4; HKi prodi yang minim

1; Pedoman  masing-masing  unsur
tridharma  yang  harus  lengkap  dan
jelas

2; SK Pelaksanaan tridharma
3; Dokumen tridharma yang lengkap
4; Ikut  serta  dalam  pelaksanaan

penelitian dan pengabdian masyarakat
5; Mengikuti program kopetisi dana hibah
6; Peningkatan  Hki  hasil  dari  tridharma

dosen dan TK ditiap prodi  minimal  2
Haki 

4.3 Profil Dosen 4.3.1.1 Rasio jumlah 
mahasiswa terhadap 
jumlah dosen tetap.

NMHS = Jumlah maha-siswa

Jika Rasio ≤ 30, maka skor = 4.
1; Data dosen di PD Dikti dan

PT tidak sama
2; Kurangnya  Jumlah  dosen

tetap di prodi
3; Rasio  Dosen  dan

1; Sinkronisasi  data  dosen  tetap  PT dan
PD Dikti berdasarkan NIDN

2; Memenuhi jumlah dosen minimum pada
tiap prodi

3; Update data dosen di PD Dikti
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pada TS 
        = NMR + NMT  (Lihat 

Tabel 3.1.5 yaitu = 
NMR + NMT)

NDT = Jumlah dosen tetap

Rasio = NMHS/NDT

Mahasiswa  yang  tidak
imbang

4; Penerimaan  mahasiswa  baru
disesuaikan dengan ketersediaan dosen
tetap

4.3.1.2  Dosen tetap yang 
berpendidikan doktor/Sp-2

NDTS3 = persentase dosen 
tetap berpendidikan 
doktor/Sp-2

Jika NDTS3 ≥ 50%
maka skor = 4.

4.3.1.3  Persentase dosen tetap 
dengan jabatan guru besar (untuk 
institut, universitas, dan sekolah 
tinggi) dan lektor kepala (untuk 
akademi dan politeknik).

Pprof = Persentase dosen dengan 
jabatan guru besar

PLK = Persentase dosen dengan 
jabatan lektor kepala

Jika Pprof ≥ 30% 
maka skor = 4.

Jika PLK ≥ 50%
maka skor = 4.

4.3.2  Rasio dosen tidak 
tetap terhadap jumlah 
seluruh dosen.

PDTT = Persentase jumlah 
dosen tidak tetap terhadap 
jumlah seluruh dosen.

Jika PDTT ≤ 10%
maka skor = 4.

Jumlah dosen tidak tetap tidak 
proposional

Jumlah dosen tidak tetap maksimal 10% dari 
jumlah dosen tetap.

4.4  Kegiatan peningkatan 
kemampuan dosen tetap melalui 
peningkatan kompetensi tanpa 

4.4 Persentase dosen tetap 
yang menjalani program 
peningkatan kompetensi 

Jika SP ≥ 4
maka skor = 4.

1; data  dosen  yang  sedang
tugas  belajar  dan   izin

1; Lengkapi  data  dosen  yang  sedang
tugas belajar dan izin belajar.
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gelar, S2/Sp-1, S3/Sp-2. melalui tugas belajar.

Jika persentase dosen 
bergelar doktor/Sp-2 ≥ 
50%, maka skor = 4.

Jika tidak, gunakan aturan 
berikut.
SP = (0.25 NPL + 0.75 NS2 
+ 1.25 NS3) / NPS 

dimana:
NPL = Banyaknya dosen 

yang mengikuti 
pendidikan tanpa gelar

NS2 = Banyaknya dosen 
yang mengikuti 
pendidikan S2/Sp-1

NS3 = Banyaknya dosen 
yang mengikuti 
pendidikan S3/Sp-2

NPS = Banyaknya program 
studi (Tabel 2.9.3)

belajar tidak valid
2; data  hasil  studi  lanjut

dosen yang tidak update
3; Proses  izin  tugas  belajar

yang lambat dari kemenag

2; Lengkapi data dosen yang telah selesai
tugas/izin belajar

4.5  Tenaga kependidikan 4.5.1.1  Pustakawan dan 
kualifikasinya.

Catatan: nilai dihitung 
dengan rumus berikut:

A = (4 X1 + 3 X2 + 2 X3)/4

X1 = jumlah pustakawan 
yang berpendidikan 
S2/S3/Special 
Librarian.

X2 = jumlah pustakawan 
yang berpendidikan 
D4 atau S1.

X3 = jumlah pustaka-wan 
yang berpendidik-an D1, 

Jika A ≥ 4

 maka skor = 4.

1; Kurangnya tenaga 
pustakawan.

2; Mendefinisikan staf 
perpustakaan sebagai 
pustakawan.

3; Pendidikan pustakawan yang 
tidak linier

1; Pegawai perpustakaan harus memiliki ijazah
pustakawan  baik  lulusan  D3  atau  S1  dan
seterusnya

2; Ijazah pustakawan harus linier

3; Setiap  fakultas  dan  prodi  harus  memiliki
pustakawan murni

4; Memberikan  kesempatan  mengikuti
pengembangan karier pustakawan

5; Mendata  tenaga  pustakawan  yang  telah
mengikuti pengembangan kompetesi
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D2, atau D3.

4.5.1.2  Laboran, teknisi, 
analis, operator, dan 
programer.

Catatan:
Agar dibandingkan dengan
kegiatan yang seharusnya 
dilakukan dalam perguruan
tinggi yang bersangkutan.

Jumlah cukup dan sangat baik 
kegiatannya.

1; Kurangnya tenaga Laboran, 
teknisi, analis, operator, dan 
programer.

2; Mendefinisikan staf sebagai 
Laboran, teknisi, analis, 
operator, dan programer.

3; Pendidikan dan pelatihan 
Laboran, teknisi, analis, 
operator, dan programer 
yang tidak linier 

1; Pegawai yang bertugas sebagai tenaga
Laboran,  teknisi,  analis,  operator,  dan
programer harus  memiliki  sertifikat
keahlian yang  didapat  melalui
pendidikan, pelatihan, diklat, bimtek dan
lainnya

2; Mendata  tenaga  Laboran,  teknisi,
analis,  operator,  dan  programer yang
telah  mengikuti  pengembangan
kompetesi

4.5.1.3 Tenaga 
administrasi

Catatan:
Agar dibandingkan dengan
kegiatan yang seharusnya 
dilakukan dalam perguruan
tinggi yang bersangkutan. 
Pertimbangkan aspek 
sistem IT yang dimiliki 
dan jumah mahasiswa 
yang harus dilayani.

Jumlah cukup dan sangat baik 
kegiatannya.

1; Kurangnya jumlah tenaga 
administrasi.

2; Skill tenaga administrasi 
yang tidak sesuai dengan 
penempatan dan tupoksi kerja

1; Jumlah  tenaga  administrasi  seimbang
dengan jumlah mahasiswa 

2; Penempatan tenaga administrasi sesuai
dengan skill dan keahlian

3; Peningkatan  dan  pengembangan
pendidikan  skill  tenaga  administrasi
melalui  pendidikan,  pelatihan,  diklat,
bimtek dan lainnya

4; Mendata tenaga administrasi yang telah
mengikuti pengembangan kompetesi

4.5.1.4  Persentase Jika PTKS ≥ 70% maka skor = 4.
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laboran/teknisi/analis/oper
ator/programer  yang 
memiliki sertifikat 
kompetensi.

PTKS = persentase tenaga 
laboran/ teknisi/analis/ 
operator/programer  
yang memiliki 
sertifikat kompetensi.

4.5.2  Upaya perguruan 
tinggi dalam meningkatkan
kualifikasi dan kompetensi
tenaga kependidikan.

Upaya antara lain dalam 
bentuk:

1; kesempatan  belajar/
pelatihan

2; pemberian  fasilitas
termasuk dana

3; jenjang  karir  yang
jelas

4; studi banding

Semua empat  upaya berikut:

1; kesempatan  belajar/
pelatihan

2; pemberian  fasilitas
termasuk dana

3; jenjang karir yang jelas
4; studi banding
dilaksanakan dengan baik 
sehingga dapat meningkatkan
kualifikasi dan kompetensi  
tenaga kependidikan.

1; Kurangnya  kesempatan
mengembangkan
kompetensi TK

2; Tidak  adanya  anggaran
pengembangan
kompetensi TK

1; Mengikuti  program  pengembangan
kompetesi

2; Mendata  TK  yang  telah  mengikuti
pengembangan kompetesi

4.6  Kepuasan dosen dan tenaga 
kependidikan (pustakawan, 
laboran, teknisi, tenaga 
administrasi)

4.6.1  Instrumen survei 
kepuasan dosen, 
pustakawan, laboran, 
teknisi, dan tenaga 
administrasi  terhadap 
sistem pengelolaan 
sumber daya manusia

Instrumen untuk mengukur 
kepuasan dosen, pustakawan, 
laboran, teknisi, dan tenaga 
administrasi, terhadap sistem 
pengelolaan sumber daya 
manusia, yang memiliki:
1; validitas,
2; reliabilitas, dan
3; mudah digunakan.

1; Instrument yang tidak diuji
validas dan  reliabilitas

2; Skala  indicator  instrument
yang tidak jelas

1; Instrument validas dan  reliabilitas
2; Buat skala indicator yang jelas

4.6.2  Pelaksanaan survei 
kepuasan dosen, 
pustakawan, laboran, 
teknisi, tenaga 
administrasi, dan tenaga 
pendukung terhadap sistem
pengelolaan sumber daya 

Hasil survei kepuasan dosen, 
pustakawan, laboran, teknisi, dan 
tenaga administrasi terhadap 
sistem pengelolaan sumber-daya 
manusia yang:
1; jelas,
2; komprehensif,

1; Tidak  ada  pedoman
pelaksanaan

2; Analisis  survei
alakadarnya saja

3; Dokumentasi  pelaksanaan
survei tidak ada

1; Dokumen  pedoman  tekis  pelaksanaan
dan SK Rektor

2; Anailsa hasil survei yang valid
3; Dokumentasi pelaksanaan survei
4; Rencana  rekomendasi  hasil  analisa

survei dalam laporan
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manusia. 3; mudah diakses oleh 
pemangku kepentingan.

4.6.3  Pemanfaatan hasil 
survei kepuasan dosen, 
pustakawan, laboran, 
teknisi, dan tenaga 
administrasi terhadap 
sistem pengelolaan 
sumber daya manusia.

Pemanfaatan hasil survei dalam 
perbaikan yang berkelanjutan 
untuk mutu: 
1; pengelolaan sumber daya 

manusia,
2; instrumen pengukuran 

kepuasan dosen, pustakawan,
laboran, teknisi, tenaga 
administrasi, dan tenaga 
pendukung,

3; analisis hasil survei kepuasan
dosen, pustakawan, laboran, 
teknisi, tenaga administrasi, 
dan tenaga pendukung,

1; Hasil  survei  yang  tidak  di
ekspose

2; Tidak  terealisasinya
rencana  tindak  lanjut  dari
hasil rekomendasi survei

3; Tidak adanya berita acara,
laporan  hasil  analisa  dan
tindak lanjut

1; Ekspose hasil pelaksanaan survei
2; Tampilkan  hasil  survei  di  web  dan

papan informasi
3; Lakukan tidak lanjut hasil survei
4; Dokumentasikan hasil tindak lanjut yang

sudah dilakukan
5; Lengkapi  dokumen  dan  berita  acara

pelaksanaan hasil tindak lanjut
6;

Standar 5.  Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

Elemen Penilaian Deskriptor Sangat Baik KEKELIRUAN DALAM PENGISIAN OPTIMALISASI NILAI

5.1; Perguruan 
tinggi memiliki 
kebijakan, peraturan, 
pedoman atau buku 
panduan untuk 
melakukan 
perencanaan, 
pengembangan, dan 
pemutakhiran 
kurikulum secara 
berkala dan 
berkesinambungan; 
monitoring dan 
evaluasinya.

5.1.1   Dokumen 
kebijakan tentang 
pengembangan 
kurikulum yang 
lengkap.

Dokumen formal  yang mencakup : 

1; kebijakan, 

2; peraturan, 

3; pedoman atau buku panduan 

yang memfasilitasi program studi 
untuk melakukan perencanaan, 
pengembangan, dan pemutakhiran 
kurikulum secara berkala.

1; kebijakan  institusi  dalam
pengembangan  kurikulum  tidak
terdeskripsikan  dan
terdokumentasi secara baik.

2; pengembangan  kurikulum
seringkali  tidak  mengacu  ke  visi
misi yang ada 

3; belum  ada  penjelasan  terkait
sistem  koordinasi antar pimpinan
lembaga  dalam  hal
pengembangan kurikulum

4; pedoman  akademik,  pedoman
perencanaan  pengembangan
kurikulum  hanya  beriorientasi
kepada  pemenuhan  persyaratan

1; Dokumen  kebijakan  institusi
tentang  pengembangan
kurikulum  secara  tertulis
harus  terdokumentasi  secara
baik  yang  mencakup  nama
dokumen,  SK  Penatapan,
dasar  pengembangan
kurikulum,  peraturan  terkait
kebijakan,  perencanaan,
pengembangan  dan
pemutakhiran  kurikulum.

2; setiap  kurikulum  mengarah,
mendukung  dan  memperkuat
visi dan misi institusi

3; harus  ada  koordinasi  yang
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akreditasi baik  antar  pimpinan  dalam
pengembangan kurikulum 

4; mempersiapkan  pedoman
atau  buku  panduan
perencanaan  dan
pengembangan  kurikulum
sesuai  dengan  kebutuhan
institusi berupa nomer SK, isi
standar  nasional  pendidikan
dalam bidang pendidikan.

5; Program  pengembangan
kurikulum  dideskripsikan
secara berkala.

5.1.2 Monitoring dan 
evaluasi 
pengembangan 
kurikulum program 
studi.

Dokumen analisis dan evaluasi 
pemutakhiran kurikulum program 
studi yang ditindaklanjuti untuk 
penjaminan mutu secara 
berkesinambungan.

1;  Ketidaktersediaan dokumen dan laporan  
hasil monitoring dan evaluasi.

1; dokumen  analisis  terhadap
monitoring  dan  evaluasi
pengembangan  kurikulum
harus  dipersiapkan  dan
dilaksanakan  sebagaimana
mestiny  dengan
mendeskripsikan  laporan
monitoring  dan  evaluasi,
rencana tindak lanjut dan hasil
rencana tindak lanjut.

2;  monev  dan  evaluasi
pengembangan  kurikulum
harus  dilakukan  secara
berkala  dengan  menjelaskan
waktu pelaksanaan.

5.2 Pembelajaran, 
mencakup sistem 
pembelajaran dan 
pengendalian mutu 
proses pembelajaran.

 

5.2.1 Unit pengkajian 
dan pengembangan 
sistem dan mutu 
pembelajaran 
mendorong 
mahasiswa untuk 
berfikir kritis, 
bereksplorasi, 
berekspresi, 
bereksperimen 
dengan 

Unit atau lembaga yang khusus 
berfungsi untuk mengkaji dan 
mengembangkan sistem serta mutu 
pembelajaran, melaksanakan 
fungsinya dengan baik serta 
hasilnya dimanfaatkan oleh institusi.

1; Unit pengkajian terfokus di LPM
dan  belum  dijelaskan  hingga
tingkat prodi

2; Pihak yang harus terlibat dalam
pengembangan  tidak
diiukutsertakan  dan  tidak
dideskripsikan

3; Belum  dijelaskan  hasil
pemanfaatannya di institusi

4; Deskripsi  tidak  dilengkapi

1; Mendeskripsikan  Koordinasi
antara LPM,  UPM dan GPM
dalam  pengembangan
kurikulum

2; Dijelaskan tupoksi unit terkait 
3; Harus ada penjelasan terkait

unit  kerja  yang  menangani
pengkajian  dan
pengembangan kurikulum

4; Deskripsi  pemanfaatan  oleh
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memanfaatkan aneka 
sumber yang hasilnya
dimanfaatkan oleh 
institusi.

dengan  dokumen  atau  tidak
dihiperlinkan

institusi
5; Optimalisasi  penyajian

dokumen terlampir

5.2.2 Sistem 
pengendalian mutu 
pembelajaran 
diterapkan institusi 
termasuk proses 
monitoring, evaluasi, 
dan pemanfaatannya

Sistem yang menjamin 
terselenggaranya proses 
pembelajaran yang efektif berpusat 
kepada pebelajar dengan 
memanfaatkan beragam sumber 
belajar minimal mencakup :
1; pendekatan sistem pembelajaran

dan pengajaran
2; perencanaan dan sumber daya 

pembelajaran
3; syarat kelulusan 
dan dilaksanakan secara konsisten, 
dimonitor serta dievaluasi secara 
berkala.

1; Deskripsi  tidak  dilengkapi
dengan  dokumen  atau  tidak
dihiperlinkan

2; Belum  ada  deskripsi  terkait
sistem  perencanaan  dan
pemanfaantan  sumber  daya
pembelajaran

3; deskripsi  rangkaian  kegiatan
monitoring  dan  evaluasi
pembelajaran  tidak  dijelaskan
secara  mendetail,  bentuk
kegiatan dan waktu pelaksanaan
dan  tidak  dijelaskan  bentuk
tindak lanjutnya

1; Optimalisasi penyajian proses
RPS,  Silabus,  pemanfaantan
IT dan sumber daya manusia
dan  rasio  ketersediaan  mata
kuliah dan kompetensi dosen.

2; dokumen terlampir
1; Deskripsi  terkait  Deskripsi

rangkaian  monitoring  dan
evaluasi  dideskripsikan
secara  detil,  bentuk  dan
waktu  pelaksanaan  lengkap
dengan rencana tindak lanjut
Dalam  dokumen  harus  ada
penjelasan terkait keterlibatan
dan aktivitas antara pengajar
dan pebelajar,  pedoman dan
dan laporan monev, pedoman
serta instrument penilaian.

5.2.3 Pedoman 
pelaksanaan tridarma 
perguruan tinggi yang
digunakan sebagai 
acuan bagi 
perencanaan dan 
pelaksanaan program 
tridarma unit 
dibawahnya, 
menjamin 
terintegrasinya 
kegiatan penelitian 
dan PkM ke dalam 
proses pembelajaran.

Pedoman dijadikan acuan unit 
pelaksana yang mewajibkan 
pengintegrasian hasil penelitian dan 
PkM ke dalam proses pembelajaran,
serta dilaksanakan secara konsisten.

1; Belum  ada  penjelasan  secara
konsesten  dalam  menjalankan
standar formulir baku

2; Tidak  ada  diskripsi  desiminasi
prodeuk penelitian dalam bentuk
implementasi  untuk
pembelajaran  maupun
pengabdian masyarakat.

1; deskripsi  konsistensi
pelaksanaan  standar  formulir
baku

2; adanya  dokumen  sistem
pembelajaran terkait integrasi
antara  hasil  riset  dalam
pengembangan  dan  inovasi
pembelajaran  serta
pengabdian masyarakat. 

3; Penelitian yang diintegrasikan
ke dalam pembelajaran

4; Pengabdian masyarakat yang
bersumber dari penelitian.

5; Disajikan  pedoman
pembelajar  meliputi  hasil
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penelitian;  pedoman
penelitian  dan  pengabdian
masyarakat. 

6; Kegiatan  ini  harus  terdapat
pada  RENSTRA,  RENOV,
RKKL  dan  laporan  kegiatan
dari setiap Tri Dharma PT

5.3 Suasana akademik 5.3.1  Dokumen 
formal tentang 
kebebasan akademik, 
kebebasan mimbar 
akademik, dan 
otonomi keilmuan, 
serta konsistensi 
pelaksanaannya.

Dokumen formal yang  lengkap 
mencakup informasi tentang 
otonomi keilmuan, kebebasan 
akademik, kebebasan mimbar 
akademik, serta dilaksanakan secara
konsisten.

1; Terlalu teoritis
2; Tidak  mencantumkan  nama

dokumen,  SK  Penetapan,  Pasal
yang  menyebutkan  dan  bunyi
kebijakannya
Tidak ditulis secara terperinci

3; Tidak  singkron  antara  deskripsi
dengan data

1; Pedoman  Edukasi/Pedoman
Akademik/Kode  Etik/SK  Rektor
no......
a; Otonomi  Keilmuan

pasal......ayat.......berbunyi
b; Kebebasan  akademik

pasal......ayat.......
c; Kebebasan  mimbar  akademi

pasal.........ayat.......
2; Bukti  diprogramkan  dalam

renstra.
a; Dilaksanakannya  (RKKL,

Laporan Kegiatan
b; Link berita kegiatan

 
5.3.2 Sistem 
pengembangan 
suasana akademik 
yang kondusif bagi 
pebelajar untuk 
meraih prestasi 
akademik yang 
maksimal.

dalam bentuk:
1; kebijakan dan strategi 
2; program implementasi yang 

terjadwal
3; pengerahan sumber daya
4; monitoring dan evaluasi 
5; tindak lanjut untuk langkah 

perbaikan secara berkelanjutan. 
 

1; Deskprisi  terlalu  umum  tidak
menggambarkan  pada  suasana
akademik  yang  kondusif  bagi
pebelajar  untuk  meraih  prestasi
akademik yang maksimal.

2; Tidak ada laporan yang menyatakan
bahwa RTL telah terpenuhi

1; SK  Rektor/  Ketua  tentang
kegiatan  pengembangan
suasana   akademik  yang
kondusif.  Contoh:  SK
Pembimbing  lomba,  UKM,
Pendamping  UKM,  SOP  Setiap
Kegiatan,  Dosen  Penasehat
Akademik  (AK),  SK  Reward
(remon) dan penghargaan lainnya
untuk PA dan yang berprestasi.

2; Renstra, Renop, RKAKL, laporan
kegiatan dan link berita kegiatan

3; SK  Tim  untuk  setiap  kegiatan
(tampak  ada  Dosen,  Mahasiswa
dan Tenaga Kependidikan)

4; Laporan  Monev  setiap  kegiatan
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(instrumen  harus  valid  yang
dibuktikan  dengan  sertifikat
validasi)

5; Daftar  tindak  lanjut  setiap
monitoring  dan  keterangan  yang
telah  dilaksanakan  dan  belum
serta  kendalanya  melalui
RTM/Rapim  (Notulensi
RTM/Rapim)

Standar 6.  Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

Elemen Penilaian Deskriptor Sangat Baik KEKELIRUAN DALAM PENGISIAN OPTIMALISASI NILAI

6.1  Pembiayaan 6.1.1  Dokumen pengelolaan
dana yang mencakup 
perencanaan penerimaan, 
pengalokasian, pelaporan, 
audit, monitoring dan 
evaluasi, serta 
pertanggungjawaban 
kepada pemangku 
kepentingan.

Dokumen yang lengkap yang 
mencakup:

1; perencanaan penerimaan dan
pengalokasian dana

2; pelaporan
3; audit
4; monitoring dan evaluasi
5; pertanggung  jawaban kepada

pemangku kepentingan

1; dokumen  tidak  dipecah  secara
spesifik

2; narasi  hanya  diuraikan  secara
umum

3; pengaggaran dana difakultas dan
uni  tidak  terintegrasi,  sehingga
pelaporan secara parsial

4; anggran  diberikan  secara
glondongan dari keuangan

1; membuat  dokumen  yang
diminta  dalam  deskriptor  yang
terdiri  dari  dokumen
perencanaan,  pelaporan,  audit,
monev  dan  pertanggung
jawaban

2; SPMI  dokumen  keuangan  dan
pengelolaan

3;

6.1.2  Mekanisme penetapan
biaya pendidikan mahasiswa
dengan mengikutsertakan 
semua pemangku 
kepentingan internal.

Mekanisme yang terdokumentasi 
tentang penetapan biaya pendidikan 
yang dibebankan pada mahasiswa 
berdasarkan hasil analisis kebutuhan 
yang mengikutsertakan semua 
pemangku kepentingan internal

1; prodi  dan  unit  terkait  tidak
dilibatkan  dalam  penentapan
UKT mahasiswa

2; prodi  tidak  dapat  menarasikan
UKT  karena  yang  menetapkan
UKT itu hanya bagian keunagan,
wadek 2 dan warek 2

3; belum  ada  dokumen  yang
lengkap  dalam  mekanisme
penentuan  UKT  mahasiswa

1; Harus memiliki pedoman dalam
penentuan UKT mahasiswa

2; Prodi  dan  unit  terkait  harus
dilibatkan  dalam  menetapkan
UKT

3; Harus  memiliki  indikator  yang
jelas  dan  tetap  dalam
penentuan UKT mahasiswa

4; Prodi  harus  diberikan
penjelasan  dan  pemahaman
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mulai dari awal sampai akhir
5;  belum ada indikator  yang tetap

untuk dipakai dalam penentapan
UKT 

tentang penetapan UKT
5; Dokumen  terkait  dengan

penentuan  UKT  harus
terdokumentasi secara baik

6.1.3 Kebijakan 
mengenai pembiayaan 
mahasiswa yang 
berpotensi secara 
akademik dan kurang 
mampu secara ekonomi, 
serta persentase 
mahasiswa yang 
mendapatkan keringanan
atau pembebasan biaya 
pendidikan terhadap total
mahasiswa.

Kebijakan mengenai keringanan/ 
pembebasan biaya untuk mahasiswa 
yang berpotensi secara akademik dan 
kurang mampu secara ekonomi yang 
dilaksanakan dengan konsisten serta 
dapat dibuktikan dengan data 
mahasiswa penerima keringanan 
biaya pendidikan atau dibebaskan 
dalam jumlah yang memadai. 

1; Belum  ada  pedoman  tentang
kebijakan  keringan  pembiayaan
mahasiswa  yang  berperestasi
kurang mampu

2; Belum  ada  dokumen  tentang
persentase  mahasiswa  yang
mendapat keringan biaya UKT

3; Belum  ada  pedoman  tentang
keringan  pembiayaan  UKT  bagi
mahasiswa yang berprestasi

4; Belum  ada  indikator  yang  jelas
dan  tetap  dalam kerinagn biaya
UKT

5; Belum  ada  data  pasti  dan
informasi yang valid tentang rasio
mahasiswa  yang  perlu
diringankan  terhadao  total
mahasiswa. (20% di Malang)

1; Harus ada dokumen tentang
kebijakan  keringan
pembiayaan  mahasiswa
berperestasi kurang mampu

2; Data  dan  informasi  harus
jelas dan valid

6.1.4  Persentase dana perguruan 
tinggi yang berasal dari 
mahasiswa (SPP dan dana 
lainnya) 

PDMHS = Persentase dana 
perguruan tinggi yang berasal dari
mahasiswa (SPP dan dana 
lainnya)

Jika PDMHS ≤ 33%, maka skor = 4.

6.1.5  Penggunaan dana untuk 
operasional (pendidikan, 
penelitian, pengabdian pada 
masyarakat, termasuk gaji dan 
upah, dan investasi prasarana, 
saran, dan SDM).

Jumlah dana operasional/ 

Jika DOM ≥ Rp.18 juta maka skor = 4.
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mahasiswa/tahun (=DOM)

6.1.6  Dana penelitian dalam tiga 
tahun terakhir.

RPD  = Rata-rata dana 
penelitian/dosen tetap/tahun 

Jika RPD ≥ 3 juta maka skor = 4.

6.1.7  Dana yang diperoleh dalam 
rangka pelayanan/pengabdian 
kepada masyarakat dalam tiga  
tahun terakhir.

RPKM  = Rata-rata dana 
pelayanan/pengabdian kepada 
masyarakat /dosen tetap/tahun.

Jika RPKM ≥ 1,5 juta maka skor = 4.

6.1.8 Sistem monitoring dan
evaluasi pendanaan internal 
untuk pemanfaatan dana 
yang lebih efektif. 
transparan dan memenuhi 
aturan keuangan yang 
berlaku.

Sistem monitoring dan evaluasi 
pendanaan serta kinerja yang 
akuntabel yang dilakukan secara 
berkala, hasilnya didokumentasikan 
dan ditindaklanjuti.

1; Belum ada pedoman mekanisme
monotoring dan evaluasi

2; Belum ada dokumentasi tentang
sistem  monotoring  dan  evaluasi
pendanaan

3; Belum  ada  bentuk  tindak  lanjut
dari hasil monev pendanaan

1; Jika  belum  ada  SPI  harus
segera dibentuk

2; Kinerja  SPI  harus  lebih
dioptimalkan

3; SPI  harus  membuat  pedoman
Monev

4; Hasil  monev  SPI  harus
didokuemntasikan  dan
dikoordinasikan  dengan  pihak
terkait

6.1.9  Laporan audit 
keuangan oleh auditor 
eksternal yang transparan 
dan dapat diakses oleh 
semua pemangku 
kepentingan.

Laporan audit keuangan yang 
dilakukan secara berkala oleh auditor 
eksternal yang kompeten dan hasilnya
dipublikasikan serta ditindaklanjuti 
oleh perguruan tinggi.

1; Laporan  audit  tidak
disosialisasikan

2; Belum ada tindak lanjut hasil
temuan

3; Belum  ada  evaluasi  hasil
temuan kepada setiap line

1; Hasil  audit  harus
disosialisakan kepada setiap
unit

2; Hasil audit  harus dievaluasi
dan ditindaklanjuti
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6.2  Sistem pengelolaan
prasarana dan sarana 
yang digunakan dalam 
penyelenggaraan 
kegiatan akademik dan
non-akademik untuk 
mencapai tujuan 
institusi

6.2.1 Sistem pengelolaan 
prasarana dan sarana berupa
kebijakan, peraturan, dan 
pedoman/panduan untuk 
aspek:

(1)  Pengembangan dan 
pencatatan,

(2)  Penetapan penggunaan, 

(3)  Keamanan dan 
keselamatan 
penggunaan,

(4)  Pemeliharaan/ 
perbaikan/kebersihan.

.

. 

Dokumen pengelolaan prasarana dan 
sarana yang berisi kebijakan, 
peraturan, dan pedoman/panduan 
untuk semua aspek berikut.

(1)  Pengembangan dan pencatatan 

(2)  Penetapan penggunaan 

(3)  Keamanan dan keselamatan 
penggunaan 

(4)  Pemeliharaan/ 
perbaikan/kebersihan 

yang diimplementasi-kan

1; Belum  ada  dokumen  kebijakan
dan  peraturan  serta
pedoman/panduan  untuk
pengembangan  dan
penacatatan,  penetapan
penggunaan,  keamaanan  dan
keselamatan,  pengguna  serta
pemeliharaan/perbaikan/kebersih
an 

2; SOP terkait  pengelolaan sarpras
belum  ada  atau  klu  sudah  ada
belum  terimplementasikan
dengan baik

3; Belum  ada  monev  dan
tindaklanjut yang jelas

1; Buat  dokemen  kebijakan,
peraturan,  panduan  untuk
semua aspek

2; Harus  ada  SOP  untuk  setiap
aspek

3; Harus  ada  monev  dan  tindak
lanjut

6.2.2 Kepemilikan dan  
penggunaan lahan.

.

Kepemilikan dan penggunaan lahan:

2; Lahan milik sendiri
3; Luas lahan > 5000m2 

4; Lahan digunakan untuk 
kegiatan kependidikan

1; Belum  terdokumentasikan
sertifikat kepemilikan

2; Belum  ada  sosialisasi  tentang
sertifkat kepemilikan tanah

1; Mendakumentasikan
2; Mensosialisasikan
3; Arsiparis harus berfungsi

6.2.3  Kecukupan dan mutu 
prasarana yang dikelola 
perguruan tinggi.

Ketersediaan:
1; Prasarana akademik 

(kegiatan tridarma PT)
2; Prasarana non-akademik

(fasilitas pengembangan
minat, bakat, dan 
kesejahteraan)

Prasarana sangat lengkap, dibuktikan 
dengan tersedianya fasilitas kegiatan 
akademik dan non-akademik yang 
sangat memadai.

1; Belum  ada  labeling  sarpras
yang  masuk  prasarana
akademik dan non akademik

2; Perpustakaan belum sampai ke
tingkat prodi

1; Tersedianyan  semua
sarpras

2; Melengkapi  srapras  yang
diminta
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6.2.4  Rencana 
pengembangan prasarana.

Catatan:
Jika prasarana saat ini 
dinilai sangat baik  (rata-rata
skor butir 6.3.3 dan 6.3.4 ≥ 
3.5)  maka skor butir ini = 4.
Jika tidak, gunakan aturan 
pada kolom di sebelah 
kanan.

Rencana pengembangan prasarana 
sangat baik dan didukung oleh dana 
yang memadai 

1; Sistem  perencanaan
sarpras masih TOP down

2; Sarpras  belum  merujuk
pada renstra

3; Belum ada pedoman acuan
dalam  pembuatan
perencanaan
pengembangan sarpras

4; Pengembangan  srpras
belum  sesuai  dengan
kebutuhan lembaga

1; Sistem  perencanaan
sarpras  harus
menampung  kebutuhan
dari  bawah  atau  unit
terkecil

2; Sarpras harus merujuk ke
renstra

3; Buat  dokumen  pedoman
acuan sarpras

6.2.5  Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan kemudahan akses e-library.
Untuk setiap bahan pustaka berikut.

A; Buku teks
B; Jurnal internasional
C; Jurnal nasional terakreditasi
D; Prosiding

Diberi skor dengan aturan:

4 jika sangat memadai
3 jika memadai
2 jika cukup
1 jika kurang
0 jika sangat kurang

Skor akhir = (4 Skor A + 3 Skor B + 2 Skor C + 1 Skor D) / 10.

6.2.6  Aksesibilitas dan 
pemanfaatan bahan pustaka,
mencakup: 
(1) waktu layanan
(2) mutu layanan 

(kemudahan mencari 
bahan pustaka, 
keleluasaan meminjam, 
bantuan mencarikan 
bahan pustaka dari 
perpustakaan lain)

(3) ketersediaan layanan e-

Perpustakaan dikelola dengan 
(1) waktu layanan
(2) mutu layanan
(3) ketersediaan layanan e-library
yang memenuhi kebutuhan pengguna 
dengan baik dan dikunjungi oleh > 
30% mahasiswa dan dosen

1; keterbatasan  waktu  pelayanan
perpustakaan

2; kesulitan dalam mencari literatur
yang dibutuhkan

3; layanan  petugas  perpustakaan
belum prima

4; keterbatasan  ketersediaan  e-
library

5; statistik  pengunjung  masih
kurang dari 30%

1; ada sistem shiff waktu layanan
pada waktu istirahat kerja

2; kemudahan dalam layanan
3; perlu  peningkatan  jumlah

pengunjung
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library

6.2.7  Penyediaan prasarana 
dan sarana pembelajaran 
terpusat untuk mendukung 
interaksi akademik antara 
mahasiswa, dosen, pakar, 
dan nara sumber lainnya 
dalam kegiatan-kegiatan 
pembelajaran dan 
aksesibilitasnya.

Prasarana dan sarana pembelajaran 
(antara lain perpustakaan dan  
laboratorium) yang terpusat dan 
lengkap serta mudah diakses sivitas 
akademika

1; sarana  perpustakaan  berada  di
satu  titik  belum  ada  akses  ke
prodi

2; bagi  yang  sudah  ada  lab
masalahnya  belum  ada  jadwal
penggunaan 

3; pedoman pengelolaan lab belum
ada

4; belum  ada  kemudahan  akses
mahasiswa  dan  dosen  dalam
pemakaian laoratorium

1; membuat  pedoman
penggunaan  perpustakaan  dan
lab

2; membiat  lab  terpadu  dan
terintegrasi

6.3  Sistem informasi 6.3.1  Sistem informasi dan 
fasilitas yang digunakan 
perguruan tinggi dalam 
proses pembelajaran 
(hardware, software, e-
learning, e-library).

Sistem informasi dan fasilitas yang 
digunakan perguruan tinggi dalam 
proses pembelajaran, meliputi semua 
fasilitas berikut.

1; komputer yang terhubung 
dengan jaringan luas/internet, 

2; software yang berlisensi 
dengan jumlah yang memadai.

3; fasilitas e-learning yang 
digunakan secara baik, 

4; akses on-line ke koleksi 
perpustakaan.

1; Sistem  informasi  Belum
terintegrasi  dan  terkoneksi
dengan baik antar unit 

2; E-learning  belum
termanfaatkan  dengan
maksimal

3; Soft  ware beresensi  belum
ada

4; Akses  koleksi
perpustakaan belum on-line

1; Pengadaan  software
belisensi

2; Konektivitas on line
3; Pengadaan e-library
4; Akases on-line ke koleksi

perpustakaan

6.3.2  Sistem informasi dan 
fasilitas yang digunakan 
perguruan tinggi dalam 
administrasi (akademik dan 
umum).

Sistem informasi dan fasilitas yang 
digunakan perguruan tinggi dalam 
administrasi yang meliputi semua 
fasilitas berikut.

1; Komputer yang terhubung 
dengan jaringan luas/internet 

2; Software basis data yang 
memadai. 

3; Akses terhadap data yang 
relevan sangat cepat.

1; Belum  terintergrasi  dan
terkoneksinya data

2; Software  basis  data  masih
terpisah

3; Bandwith  dengan  jumlah
mahasiswa belum optimal

1; Integrasi  dan  terkoneksi
sistem informasi

2; Meningkatkan bandwith
3; Pengadaan fiber optik
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6.3.3 Sistem informasi untuk
pengelolaan prasarana dan 
sarana yang transparan, 
akurat dan cepat.

Sistem informasi untuk pengelolaan  
prasarana dan sarana yang  
transparan, akurat dan cepat.

1; Belum  trasnparannya  sistem
informasi pengelolaan sarpras

1; Adanya  sosialisasi  sistem
pengelolaan  prasarana  dan
sarana

6.3.4  Sistem pendukung 
pengambilan keputusan 
(decision support system) 
yang lengkap, efektif, dan 
obyektif.

Sistem pendukung pengambilan 
keputusan yang lengkap, efektif, dan 
obyektif.

1; Sistem  pendukung  pengambilan
keputusan  belum  didukung  oleh
aplikasi khusus

2; Belum ada kontrol kendali dalam
pengambilan keptusuan 

1; Perancangan  sistem
pendukung  pengambilan
keputusan berbasis android

6.3.5  Manfaat sistem 
informasi untuk mahasiswa 
dan dosen serta akses 
terhadap sumber informasi.

Sistem informasi yang dikembangkan
minimal meliputi:
1; Website institusi 
2; Fasilitas internet
3; Jaringan lokal 
4; Jaringan nirkabel
telah dimanfaatkan untuk komunikasi 
internal dan eksternal kampus serta 
memberikan kemudahan akses 
terhadap sumber informasi

1; Belum  ada  dokumentasi
pemanfaatan fasiltas internet

1; Buat  laporan  bulanan/berkala
dalam  penafaatan  wbsite,
fasiltas  internet,  jaringan  lokal,
jaringan nirkabel 

6.3.6  Perguruan tinggi memiliki 
kapasitas internet dengan rasio 
bandwidth per mahasiswa yang 
memadai.

KBPM = Kapasitas bandwidth 
(dalam Kbps per mahasiswa)

Jika KBPM ≥ 0.75 maka skor = 4.

6.3.7  Aksesibilitas data dalam sistem informasi.

NA = Banyaknya jenis data yang hanya dapat diakses secara manual.
NB = Banyaknya jenis data yang maksimum dapat diakses dengan komputer tanpa jaringan.
NC = Banyaknya jenis data yang maksimum dapat diakses dengan komputer yang terhubung jaringan lokal (intranet).
ND = Banyaknya jenis data yang maksimum dapat diakses dengan komputer yang terhubung jaringan luas (internet).

Skor akhir = (NA + 2 x NB + 3 x NC + 4 x ND) / 13.
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6.3.8  Blue print 
pengembangan, pengelolaan,
dan pemanfaatan sistem 
informasi yang lengkap.

 

Blue print pengembangan, 
pengelolaan, dan pemanfaatan sistem 
informasi, yang mencakup:  
1; prasarana dan sarana yang 

mencukupi
2; unit pengelola di tingkat institusi
3; sistem aliran data dan otorisasi 

akses data, 
4; sistem disaster recovery.

1; Belum ada blue print 
2; Jika ada blue print belum 

direalisasikan

1; Harus ada blue print SI
2; Perlu ada realisasi blue print SI

Standar 7.  Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama
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Elemen Penilaian Deskriptor Sangat Baik
KEKELIRUAN DALAM

PENGISIAN
OPTIMALISASI NILAI

7.1  Penelitian 7.1.1  Pemilikan pedoman 
pengelolaan penelitian yang
lengkap, dan  
dikembangkan serta 
dipublikasikan oleh 
institusi.

Dokumen pedoman pengelolaan 
penelitian yang dikembangkan dan 
dipublikasikan oleh institusi, 
mencakup aspek-aspek:
1; Kebijakan dasar penelitian  
yang meliputi  antara lain: arah dan 
fokus, jenis dan rekam jejak 
penelitian unggulan, pola kerja sama 
dengan pihak luar, pendanaan, sistem 
kompetisi,
2; Penanganan plagiasi, paten 
dan hak atas kekayaan intektual
3; Rencana dan pelaksanaan 
penelitian yang mencakup agenda 
tahunan,
4; Peraturan pengusulan 
proposal penelitian dan 
pelaksanaannya
yang terdokumentasi dengan baik 
serta mudah diakses oleh oleh semua 
pihak.

1; Tidak ada pedoman
2; Ada  pedoman  tetapi

tidak dipublikasikan. 
3; Tidak  secara  eksplisit

menjelaskan   4  aspek
yang  tertera  dalam
penilaian 

4; Ada  pedoman  tapi
belum
diimplementasikan

5; Pedoman  yang  dibuat
tidak  mendukung  visi
misi

6; Rencana  dan
pelaksanaan  penelitian
yang mencakup agenda
tahunan  yang  tertuang
dalam renstra.

1; Buat pedoman
2; Pedoman  dipublikasikan

sehingga mudah diakses 
3; Empat aspek yang tertera dalam

matriks penilaian harus dijelaskan
secara eksplisit

4; Pedoman  harus
diimplementasikan

5; Pedoman  harus  mendukung  visi
misi

6; Rencana  penelitian  harus
tertuang dalam renstra

7; Dokumen harus disahkan.
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7.1.2Jumlah penelitian 
dosen tetap selama tiga 
tahun terakhir.

Penilaian dilakukan dengan 
penghitungan berikut:
NK = Nilai kasar =

a b c4×n 2×n n

f

 

Keterangan:
na  =N5=Jumlah penelitian 

dengan biaya luar negeri
nb  =N3+N4=Jumlah 

penelitian dengan biaya 
luar

nc  =  N1+N2=Jumlah 
penelitian dengan biaya 
dari PT atau dosen

f   =  Jumlah dosen tetap 
perguruan tinggi

Jika NK ≥ 2
maka skor = 4.

1; Pengisian  tidak
memerhatikan  bobot
penilaian

2; Supporting  dokumen
tidak lengkap

3; Memasukkan  data  di
luar tiga tahun terakhir

1; Perhatikan bobot penilaian 
2; Melengkapi  dokumen  sesuai

dengan matriks penilaian
3; Data  tahunan  disesuaikan

dengan permintaan instrument

7.1.3  Jumlah artikel ilmiah 
yang dihasilkan oleh dosen 
tetap dalam tiga tahun 
terakhir. 

Perhitungan:
NK = Nilai kasar = 

bN + 2×N

f
a

Keterangan:
f  = Jumlah dosen tetap PT
Na= A1 + B1 + C1 + D1

Nb = A2 + B2 + C2 + D2

(Lihat Tabel 7.1.3)

Jika NK ≥ 1
maka skor = 4.

1; Tidak  memperhatikan
bobot

2; Masih  memasukkan
jurnal  nasional   tidak
terakreditasi

3; Tidak  memperhatikan
waktu   sesuai  yang
diingikan dalam borang

4; Misunderstanding
terhadap  definisi  karya
sastra dan karya seni

1; Perhatikan bobot
2; Jurnal  dan  karya  ilmiah  lainnya

disesuaikan dengan instrument
3; Data  tahunan  disesuaikan

dengan permintaan instrument
4; Penegasan/ penyatuan pendapat

tentang  karya  sastra  dan  karya
seni.

Page | 33 



7.1.4  Banyaknya artikel 
yang tercatat dalam 
lembaga sitasi.

NK =(NA/f) x 1000

dimana:
NA = Banyaknya artikel 

ilmiah karya dosen 
tetap dalam tiga tahun 
terakhir yang disitasi

f = Banyaknya dosen tetap 
perguruan tinggi.

Jika NK ≥ 25
maka skor = 4.

1; Tidak
memeperhatikan
bobot

2; Mengisi  borang
berdasarkan
kepemilikan  akun
google scholar.

3; Tidak memiliki  akun
google scholar

4; Lembaga citaci tidak
bervariasi,  hanya
google scholar

1; Membuat  kebijakan  akademik
untuk saling mengutip

2; Advokasi  kepemilikan  google
scholar

7.1.5  Karya dosen dan atau 
mahasiswa yang berupa 
paten/hak atas kekayaan 
intelektual (HaKI)/karya 
yang mendapatkan 
penghargaan tingkat 
nasional/internasional.

Na = Jumlah karya yang 
memperoleh paten

Nb = Jumlah karya yang 
memperoleh HaKI

Nc = Jumlah karya yang 
memperoleh 
penghargaan dari 
lembaga nasional atau 
internasional.

NPS = Jumlah program studi

NK = (4 x Na + Nb + 2 x 
Nc) / NPS

Jika NK ≥ 8 
maka skor 4.

1; Tidak
memperhatikan
bobot

2; Tidak ada perhatian
pada  paten,  haki,
dan penghjargaan

3; Memasukkan  buku
ber-ISBN  sebagai
karya HakI. 

1; Perhatikan bobot penilaian
2; Mengurus  paten,  hakI,  dan

penghargaan
3; Advokasi untuk mendapat HaKi
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7.1.6 Kebijakan dan upaya 
perguruan tinggi dalam 
menjamin keberlanjutan 
penelitian.

PT mewajibkan dan 
mengupayakan  semua unit 
memenuhi aspek berikut:
1; Memiliki agenda 
penelitian jangka panjang.
2; Tersedianya SDM, 
prasarana dan sarana yang 
memungkinkan 
terlaksananya penelitian 
secara berkelanjutan.
3; Mengembangkan 
dan membina jejaring 
penelitian.
4; Menyediakan atau 
mencari berbagai sumber 
dana penelitian seperti 
hibah penelitian nasional 
maupun internasional.

Kebijakan dan upaya untuk ke-empat 
aspek.

1; Tidak  menceritakan
kepemilikan
dokumen 

2; Ada dokumen tetapi
tidak  memnuhi
empat  aspek  yang
ada dalam penilaian

3; Tidak  memiliki
dokumen  kebijakan
keberlanjutan
penelitian

4; Tidak punya jejaring
penelitian

1; Deskripsikan  kepemilikan
dokumen

2; Dokumen harus memnuhi  empat
aspek
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7.2 Kegiatan 
pelayanan/pengabdian 
kepada masyarakat.

7.2.1 Pemilikan pedoman 
pengelolaan 
pelayanan/pengabdian 
kepada masyarakat yang 
lengkap, dan  
dikembangkan serta 
dipublikasikan oleh 
institusi.

Aspek yang dicakup:

3; Arah  dan  fokus
kegiatan PkM

4; Jenis dan rekam jejak
kegiatan PkM 

5; Pola  kerja  sama
dengan pihak luar

6; Pendanaan

Dokumen pedoman pengelolaan 
pelayanan/pengabdian kepada 
masyarakat yang dikembangkan dan 
dipublikasikan oleh institusi, 
mencakup  semua aspek.

1; Tidak ada pedoman
2; Ada  pedoman  tetapi

tidak dipublikasikan. 
3; Tidak  secara  eksplisit

menjelaskan   4  aspek
yang  tertera  dalam
penilaian 

4; Ada  pedoman  tapi
belum
diimplementasikan

5; Pedoman  yang  dibuat
tidak  mendukung  visi
misi

6; Rencana  dan
pelaksanaan
pengabdian   yang
mencakup  agenda
tahunan  yang  tertuang
dalam renstra.

7; Dokumen  belum
disahkan;  tidak ada SK
Rektor

1; Buat pedoman
2. Pedoman dipublikasikan sehingga 
mudah diakses 

3; Empat aspek yang tertera dalam
matriks penilaian harus dijelaskan
secara eksplisit

4; Pedoman  harus
diimplementasikan

5; Pedpman  harus  mendukung  visi
misi

6; Rencana  penelitian  harus
tertuang dalam renstra

Dokumen harus disahkan
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7.2.2Jumlah kegiatan PkM 
dosen tetap selama tiga 
tahun terakhir.

Penilaian dilakukan dengan 
penghitungan berikut:

NK = Nilai kasar =

a b c4×n 2×n n

f

 

Keterangan:
na  =N5=Jumlah PkM dengan

biaya luar negeri 
nb  =N3+N4=Jumlah PkM 

dengan biaya luar
nc  =  N1+N2=Jumlah PkM 

dengan biaya dari PT 
atau dosen

f   =  Jumlah dosen tetap 
perguruan tinggi

Jika NK ≥ 1
maka skor = 4.

1;  Pengisian  tidak
memerhatikan  bobot
penilaian

2; Supporting  dokumen
tidak lengkap

3; Memasukkan  data  di
luar tiga tahun terakhir

1; Perhatikan bobot penilaian 
2; Melengkapi  dokumen  sesuai

dengan matriks penilaian
3; Data  tahunan  disesuaikan

dengan permintaan instrument

7.2.3 Kebijakan dan upaya 
perguruan tinggi dalam 
menjamin keberlanjutan 
kegiatan PkM.

PT mewajibkan dan 
mengupayakan  semua unit 
memenuhi aspek berikut:
1; Memiliki agenda PkM  

jangka panjang.
2; Tersedianya SDM, 

prasarana dan sarana 
yang memungkinkan 
terlaksananya PkM 
secara berkelanjutan.

3; Mengembangkan dan 
membina jejaring PkM.

4; Mencari berbagai 
sumber dana PkM.

Kebijakan dan upaya untuk ke-empat 
aspek.

1; Tidak  menceritakan
kepemilikan
dokumen 

2; Ada dokumen tetapi
tidak  memnuhi
empat  aspek  yang
ada dalam penilaian

3; Tidak  memiliki
dokumen  kebijakan
keberlanjutan
pengabdian

4; Tidak punya jejaring
pengabdian

1; Deskripsikan  kepemilikan
dokumen

2; Dokumen harus memenuhi empat
aspek

3; Kegiatan  pengabdian  berbasis
prodi

4; Belajar dari perguruan tinggi yang
sudah  punya  pengabdian  yang
didanai internasional

5; Mendorong  kementerian  agama
untuk  berjejaring  dalam
pengabdian secara internasional
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7.3  Kerjasama 7.3.1  Kebijakan, 
pengelolaan, dan monev 
oleh perguruan tinggi dalam
kegiatan kerjasamauntuk 
menjamin empat aspek 
berikut:
1; mutu kegiatan 

kerjasama,
2; relevansi kegiatan 

kerjasama,
3; produktivitas kegiatan 

kerjasama,
4; keberlanjutan kegiatan 

kerjasama.

Kebijakan yang sangat jelas dan 
upaya (pengelolaan dan monev) yang 
efektif untuk menjamin mutu, 
relevansi, produktivitas dan 
keberlanjutan kegiatan kerjasama.

1; Tidak ada pedoman
2; Ada pedoman tetapi

tidak dipublikasikan.
3; Tidak  secara

eksplisit
menjelaskan   4
aspek  yang  tertera
dalam penilaian 

4; Ada  pedoman  tapi
belum
diimplementasikan

5; Pedoman  yang
dibuat  tidak
mendukung visi misi

6; Rencana  dan
pelaksanaan  kerja
sama    yang
mencakup  agenda
tahunan  yang
tertuang  dalam
renstra.

7; Dokumen  belum
disahkan;  tidak  ada
SK Rektor

1; Buat pedoman
2. Pedoman dipublikasikan sehingga 
mudah diakses 

4; Empat aspek yang tertera dalam
matriks penilaian harus dijelaskan
secara eksplisit

5; Pedoman  harus
diimplementasikan

6; Pedpman  harus  mendukung  visi
misi

7; Rencana  penelitian  harus
tertuang dalam renstra

Dokumen harus disahkan

7.3.2  Kegiatan kerjasama 
dengan instansi di dalam 
negeri dalam tiga tahun 
terakhir.

Catatan;
Tingkat kecukupan 
bergantung pada jumlah 
dosen tetap, mutu, esensi, 
dan intensitas pelaksanaan 
kerjasama.

Kerjasama dengan institusi di dalam 
negeri, sangat banyak dalam jumlah.  
Semuanya  relevan dengan bidang 
keahlian yang ada di PT.

1; Hanya mencantumkan
banyaknya kerja sama
tanpa  memperhatikan
kecukupan  jumlah
dosen,  mutu,  esensi,
dan  intensitas
pelaksanaan  kerja
sama. 

1; Mendorong  PTKI  untuk
berjejaring 

2; Memperbanyak  kerja  sama
dengan  memperhatikan
kecukupan  dosen,  mutu,
esensi,  dan  intensitas
pelaksanaan kerja sama.
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7.3.3  Kegiatan kerjasama 
dengan instansi di luar 
negeri dalam tiga tahun 
terakhir.
Catatan;
Tingkat kecukupan 
bergantung pada jumlah 
dosen tetap, mutu, esensi, 
dan intensitas pelaksanaan 
kerjasama.

Kerjasama dengan institusi di luar 
negeri, banyak dalam jumlah.  
Semuanya  relevan dengan bidang 
keahlian yang ada di PT.

1; Hanya mencantumkan
banyaknya kerja sama
tanpa  memperhatikan
kecukupan  jumlah
dosen,  mutu,  esensi,
dan  intensitas
pelaksanaan  kerja
sama. 

1; Mendorong  PTKI  untuk
berjejaring luar negeri

2; Memperbanyak  kerja  sama
dengan  memperhatikan
kecukupan  dosen,  mutu,
esensi,  dan  intensitas
pelaksanaan kerja sama.

7.3.4  Monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan dan 
hasil kerjasama secara 
berkala.

Dokumen rancangan, proses, dan 
hasil monitoring dan evaluasi 
kerjasama secara berkala selama kerja
sama berlangsung, yang dapat diakses
oleh semua pemangku kepentingan.

1; Sistem  monev  tidak
dijabarkan  sesuai
dengan  instrumen
penilaian

2; Dokumen  monev  tidak
dipublikasikan

1; System  monev  harus  mencakup
semua  yang  tertera  dalam
instrument

2; Dokumen  monev  harus
dipublikasikan  sehingga  mudah
diakses

7.3.5  Manfaat dan 
kepuasan mitra kerjasama.

Manfaat dan kepuasan hasil 
kerjasama dirasakan sebagai bahan 
untuk meningkatkan mutu program, 
dan pengembangan lembaga, serta 
keberlanjutan kerja sama pada kedua 
mitra yang bersangkutan.

1; Tidak  ada  survey
manfaat  dan  kepuasan
serta  keberlanjutan
kerja sama 

1; Melakukan  survey manfaat  dan
kepuasan  serta  keberlanjutan
kerja sama. 
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