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Penilaian AIPT: 

No Borang % 

1 Borang Institusi 90 

2 Self Evaluation (SE)  10 

Total 100 



Bobot Penilaian AIPT: 

• Lihat Instrument Penilaian AIPT 

• Ranking Bobot Penilaian (diatas indeks 1) 

 
No Point Keterangan 

Bobot 

Item 

Bobot 

Borang 
Bobot Index 

1 2.4.6 

Status akreditasi BAN-PT untuk seluruh program studi 

dalam perguruan tinggi. (Catatan: PS yang dihitung adalah 

yang sudah memiliki terakreditasi BAN-PT) 

14.83 0.9 13.35 

2 4.3.1.1 Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap. 2.76 0.9 2.484 

3 6.2.3 
Kecukupan dan mutu prasarana yang dikelola perguruan 

tinggi. 
2.46 0.9 2.214 



Bobot Penilaian AIPT: 

No Point Keterangan 
Bobot 

Item 

Bobot 

Borang 
Bobot Index 

4 4.3.2 Rasio dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen. 1.84 0.9 1.656 

5 4.4 

Persentase dosen tetap yang menjalani program peningkatan 

kompetensi melalui tugas belajar. Jika persentase dosen 

bergelar doktor/Sp-2 ≥ 50%, maka skor butir ini otomatis = 

4.  

1.84 0.9 1.656 

6 5.2.1 

Unit pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu 

pembelajaran mendorong mahasiswa untuk berfikir kritis, 

bereksplorasi, berekspresi, bereksperimen dengan 

memanfaatkan aneka sumber yang hasilnya dimanfaatkan 

oleh institusi. 

1.58 0.9 1.422 



Bobot Penilaian AIPT: 

No Point Keterangan 
Bobot 

Item 

Bobot 

Borang 
Bobot Index 

7 5.2.2 
Sistem pengendalian mutu pembelajaran diterapkan institusi termasuk 

proses monitoring, evaluasi, dan pemanfaatannya 
1.58 0.9 1.422 

8 5.3.2 
Sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi 

pebelajar untuk meraih prestasi akademik yang maksimal. 
1.58 0.9 1.422 

9 2.1.1 

PT memiliki  tata pamong yang memungkinkan terlaksananya secara 

konsisten 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) dengan pemenuhan lima pilar: (1) kredibel, 

(2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil 

1.48 0.9 1.332 



Bobot Penilaian AIPT: 

No Point Keterangan 
Bobot 

Item 

Bobot 

Borang 
Bobot Index 

10 2.1.2 

Kelengkapan dan keefektifan struktur organisasi yang 

disesuaikan  dengan kebutuhan penyelenggaraan dan 

pengembangan PT yang bermutu.  

1.48 0.9 1.332 

11 2.2 

Kepemimpinan yang efektif tiga karakteristik: (1) 

kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, 

dan (3) kepemimpinan publik 

1.48 0.9 1.332 

12 3.2.1.2 Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua PS 1.23 0.9 1.107 

13 3.2.2.1 Rerata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir 1.23 0.9 1.107 



Bobot Penilaian AIPT: 
No Point Keterangan 

Bobot 

Item 

Bobot 

Borang 
Bobot Index 

14 6.1.4 
Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa (SPP dan sumbangan 

lainnya)  
1.23 0.9 1.107 

15 6.1.5 

Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, 

pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah, dan investasi 

prasarana, sarana, dan SDM). 

1.23 0.9 1.107 

16 6.1.6 Dana penelitian dalam tiga tahun terakhir. 1.23 0.9 1.107 

17 6.2.2 Kepemilikan dan  penggunaan lahan. 1.23 0.9 1.107 

18 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 

1.23 0.9 1.107 



Bobot Penilaian AIPT (5 item terendah): 

No Point Keterangan 
Bobot 

Item 

Bobot 

Borang 
Bobot Index 

81 6.3.2 
Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PT dalam 

administrasi (akademik dan umum). 
0.31 0.9 0.279 

82 6.3.3 
Sistem informasi untuk pengelolaan prasarana dan sarana 

yang transparan, akurat dan cepat. 
0.31 0.9 0.279 

83 6.3.4 
Sistem pendukung pengambilan keputusan (decision 

support system) yang lengkap, efektif, dan obyektif. 
0.31 0.9 0.279 



Bobot Penilaian AIPT (5 item terendah): 

No Point Keterangan 
Bobot 

Item 

Bobot 

Borang 
Bobot Index 

84 6.3.5 

Manfaat sistem informasi untuk mahasiswa dan dosen serta 

akses terhadap sumber informasi, meliputi (1) Website 

institusi, (2) Fasilitas internet, (3) Jaringan lokal, (4) 

Jaringan nirkabel 

0.31 0.9 0.279 

85 6.3.6 
PT memiliki kapasitas internet dengan rasio bandwidth per 

mahasiswa yang memadai. 
0.31 0.9 0.279 



Bobot Penilaian AIPT: 

Rerata Min Maks 

Seluruh Item 0.890 0.279 13.35 

Tidak termasuk 18 Item tertinggi 0.628 0.279 0.846 

SE: 11 Item 0.909 0.500 1.250 



Bobot Penilaian AIPT: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Misal rerata nilai 3 =  83 x 0.628 x 3 

** Misal rerata nilai 3 = 11 x 0.909 x 3 

 

Nilai Asesor  

2.5 

Nilai Asesor  

3 

Nilai asesor  

3.5 

Nilai Asesor  

4 

18 Item 93.42 112.10 130.79 149.47 

83 Item* 130.22 156.27 182.31 208.36 

SE: 11 Item** 30.00 30.00 30.00 30.00 

Nilai 
253.64 

C 

298.37 

C 

343.10 

B 

387.83 

A 



7 Standar Aspek Penilaian: 

No Standar Keterangan 

1 Standar 1 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Serta Strategi 
Pencapaian 

2 Standar 2 
 

Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, 
Dan Penjaminan Mutu 

3 Standar 3 Mahasiswa Dan Lulusan 

4 Standar 4 Sumber Daya Manusia 



7 Standar Aspek Penilaian: 

No Standar Keterangan 

5 Standar 5 Kurikulum, Pembelajaran, Dan Suasana Akademik 

6 Standar 6 
 

Pembiayaan, Sarana Dan Prasarana, Serta Sistem 

Informasi 

7 Standar 7 Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, 

Dan Kerjasama 



AIPT BAN PT 



Standar 1.  VMTS dan Strategi Pencapaian 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN 

1.1 Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan 
antara visi, misi, tujuan, sasaran PT, dan 
pemangku kepentingan yang terlibat. 
 

1.1 
Skor kejelasan (1 - 4)  
Skor kerealistikan (1 - 4) 
Skor keterkaitan (1 - 4) 
Skor keterlibatan pemangku kepentingan (1 - 4) 



Standar 1. VMTS dan Strategi Pencapaian 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN 

1.2  PT menetapkan tonggak-tonggak capaian 

(milestones) tujuan sebagai penjabaran atau 

pelaksanaan renstra serta mekanisme kontrol 

ketercapaiannya 

1.2 Dokumen formal berisi: 

(1) rumusan tujuan bertahap yang akan dicapai pada 

kurun waktu tertentu 

(2) tonggak2 capaian tujuan dalam setiap periode 

kepemimpinan PT   

(3) mekanisme kontrol ketercapaian dan tindakan 

perbaikan untuk menjamin pelaksanaan tahap-tahap 

pencapaian tujuan.   



Standar 1. VMTS dan Strategi Pencapaian 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 

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

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

1.3.2  Visi dan misi PT dijadikan pedoman, 
panduan, dan rambu2 bagi semua pemangku 
kepentingan internal serta dijadikan acuan 
pelaksanaan renstra, keterwujudan visi, 
keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan melalui 
strategi2 yang dikembangkan. 

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

 



Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem 

Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 

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. 



Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan 

Penjaminan Mutu 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 

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 PT/senat akademik; 3. satuan pengawasan; 4. dewan 

pertimbangan; 5. pelaksana kegiatan akademik; 6. 

pelaksana administrasi, pelayanan dan 7. pendukung 

pelaksana penjaminan mutu; 8. unit perencana dan 

pengembangan tridarma 

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.  



Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan 

Penjaminan Mutu 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 

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

Pelaksanaan kode etik sangat lengkap, meliputi: 
Lembaga tersendiri, 
Mencakup masalah akademik (termasuk penelitian 
dan karya ilmiah), dan non-akademik, 
SOP sangat lengkap dan jelas, 
SOP dilaksanakan secara efektif. 
. 



Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem 

Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 

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  

2.3.1  Sistem pengelolaan fungsional dan 

operasional  PT mencakup fungsi pengelolaan 

(planning,  organizing,  staffing, leading, dan 

controlling), yang dilaksanakan secara efektif untuk 

mewujudkan visi dan melaksanakan misi PT. 

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional PT 

mencakup semua (lima) fungsi pengelolaan yang 

dilaksanakan secara efektif. 

 



Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem 

Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 

2.3.2  PT memiliki analisis jabatan, deskripsi tugas, 

program peningkatan kompetensi manajerial yang 

menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif 

dan efisien di setiap unit kerja. 

 

PT memiliki: rancangan dan analisis jabatan, uraian 

tugas, prosedur kerja,  

program peningkatan kompetensi manajerial yang 

sistematis untuk pengelola unit kerja, yang 

menggambar-kan keefektifan dan efisiensi manajemen 

operasi di setiap unit kerja. 

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 setiap tahun. 



Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem 

Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 

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. 

PT memiliki kriteria dan instrumen penilaian, 

menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit, 

dan hasil pengukurannya digunakan serta 

didiseminasikan dengan baik. 

2.3.5 Keberadaan dan keefektifan sistem audit 

eksternal, dilengkapi dengan kriteria dan instrumen 

penilaian serta menggunakannya untuk mengukur 

kinerja perguruan tinggi. 

Lembaga audit eksternal kredibel dan hasil auditnya  

digunakan serta didiseminasikan dengan baik. 



Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem 

Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 
2.4.1  PT 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. 

 

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. 



Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem 

Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu 
ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 

2.4.3  Monitoring dan evaluasi hasil penjaminan 

mutu di bidang pendidikan, penelitian, 

pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, sarana 

prasarana, keuangan, manajemen, serta tindak lanjutnya. 

Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu di 

bidang  

(1) pendidikan; (2) penelitian ; (3) PkM 

(4) sarana prasarana, (5) keuangan,  

(6) manajemen 

yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik, 

serta ditindaklanjuti.   

2.4.4  PT memiliki sistem pembinaan PS yang 

mencakup:  

(1) pengembangan program studi,  

(2)  penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk 

pelatihan, dana, dan informasi. 

PT memberikan pembinaan sangat baik dalam: 

(1) pengembangan PS,  

(2)  penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk 

pelatihan, dana, dan informasi. 



Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem 

Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 

2.4.5  Kelengkapan dan aksesibilitas sistem basis data 

institusi yang mendukung penyusunan evaluasi diri 

institusi dan PS. 

Basis data lengkap mencakup informasi tentang tujuh 

standar akreditasi untuk penyusunan dokumen evaluasi 

diri institusi maupun PS, dan dapat diakses dengan 

mudah. 

2.4.6  Status akreditasi BAN-PT untuk seluruh PS 

dalam PT. 

 
NA = Jumlah program studi dengan status akreditasi A 

NB = Jumlah program studi dengan status akreditasi B 

NC = Jumlah program studi dengan status akreditasi C 

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 

 

 

Skor = (4 x NA + 3 x NB + 2 x NC + NK + NO) / N 



Standar 3. Mahasiswa Dan Lulusan 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 

 

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. 

 



Standar 3. Mahasiswa Dan Lulusan 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 

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 



Standar 3. Mahasiswa Dan Lulusan 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 
3.1.3  Sistem penerimaan mahasiswa baru yang 

menerapkan prinsip-prinsip ekuitas. 

 

Dokumen kebijakan yang sesuai dengan prinsip ekuitas 

yang diterapkan secara konsisten 

3.1.4 Sistem penerimaan mahasiswa baru 

menerapkan  prinsip pemerataan wilayah asal 

mahasiswa. 

NP = Jumlah propinsi asal mahasiswa 

Jika NP ≥ 7  

maka skor = 4. 

3.1.5.1  Rasio jumlah mahasiswa yang ikut seleksi terhadap 

daya tampung. 

NB = Jumlah mahasiswa dari semua jenjang pendidikan yang 

likut seleksi (Kolom 3) 

NA = Jumlah daya tampung (Kolom 2) 

Rasio = (NA / NB) 

Jika Rasio ≥ 5  

maka skor = 4. 



Standar 3. Mahasiswa Dan Lulusan 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 

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. 



STANDAR 3. MAHASISWA DAN LULUSAN 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 

3.1.6 Instrumen dan tata cara pengukuran 

kepuasan mahasiswa terhadap layanan 

kemahasiswaan 

Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan 

kemahasiswaan yang 

(1)sahih, andal,  

(2)mudah digunakan, 

(3)dilaksanakan secara berkala setiap semester 

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, dianalisis dengan metode yang tepat,  

(2)disimpulkan dengan baik, 

(3)digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan 

kegiatan kemahasiswaan, 

(4)mudah diakses oleh pemangku kepentingan. 



STANDAR 3. MAHASISWA DAN LULUSAN 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 

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 

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 

(2)penyelenggaraan bursa kerja secara berkala 

(3)perencanaan karir 

(4)pelatihan melamar kerja 

(5)layanan penempatan kerja 



Standar 3. Mahasiswa Dan Lulusan 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 

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. 

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. 



Standar 3. Mahasiswa Dan Lulusan 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 

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. 

3.2.1.1  Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri 

untuk semua PS. 
(a) = (a1) + ... + (a7) 

(b) = (b1) + ... + (b7) 

(c) = (c1) + ... + (c7) 

MDO = ((a-b-c) / a) x 100% 

 

 

Jika MDO ≤ 6%  

maka skor = 4. 



Standar 3. Mahasiswa Dan Lulusan 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 
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. 

3.2.2.1  Rerata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir 

3.2.2.2  Rerata IPK lulusan dalam tiga tahun terakhir 



STANDAR 3. MAHASISWA DAN LULUSAN 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 
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 

(3)Monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan 

pemberdayaan lulusan,  

(4)Tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. 

3.2.4  Rasio alumni dalam lima tahun terakhir 

yang memberikan respon 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. 



Standar 3. Mahasiswa Dan Lulusan 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 
3.2.5  Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan  

PT dalam bentuk:  
(1)Sumbangan dana 

(2)Sumbangan fasilitas 

(3)Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran 

(4)Pengembangan jejaring 

Semua bentuk partisipasi dilakukan oleh alumni. 

  



Standar 4. Sumber Daya Manusia 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 
4.1  Sistem pengelolaan SDM yang lengkap, transparan, dan 

akuntabel, mencakup: perencanaan, rekrutmen, seleksi, dan 

pemberhentian pegawai,  orientasi dan penempatan pegawai,  

pengembangan karir,  remunerasi, penghargaan, dan sanksi. 

Dokumen formal sistem pengelolaan sumber 

daya manusia yang mencakup: 

(1) perencanaan,  

(2) rekrutmen, seleksi, dan pemberhentian 

pegawai 

(3) orientasi dan penempatan pegawai,  

(4) pengembangan karir,  

(5) remunerasi, penghargaan, dan sanksi, 

yang transparan dan akuntabel berbasis pada 

meritokrasi. 

 

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. 



Standar 4. Sumber Daya Manusia 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 
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.   

4.3.1.1 Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap. 
NMHS = Jumlah maha-siswa pada TS  

        = NMR + NMT  (Lihat Tabel 3.2) 

NDT = Jumlah dosen tetap 

Rasio = NMHS/NDT 
Jika Rasio ≤ 30, maka skor = 4. 



Standar 4. Sumber Daya Manusia 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 

4.3.1.2  Dosen tetap 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 

Untuk institut, universitas, dan sekolah 

tinggi: 

 

Jika Pprof ≥ 30%  

maka skor = 4. 

 



Standar 4. Sumber Daya Manusia 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 

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. 

4.4 Persentase dosen tetap yang menjalani program peningkatan 

kompetensi 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) 

Jika SP ≥ 4 

maka skor = 4. 



Standar 4. Sumber Daya Manusia 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 
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, D2, atau D3. 

 

Jika A ≥ 4 

 maka skor = 4. 

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. 



Standar 4. Sumber Daya Manusia 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 

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. 

4.5.1.4  Persentase laboran/teknisi/analis/operator/programer  

yang memiliki sertifikat kompetensi. 
 

PTKS = persentase tenaga laboran/ teknisi/analis/ operator/programer  yang 

memiliki sertifikat kompetensi. 

Jika PTKS ≥ 70% maka skor = 4. 



Standar 4. Sumber Daya Manusia 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 
 

4.5.2  Upaya PT 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. 

 

 

4.6.1  Instrumen survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, 

teknisi, dan tenaga administrasi  terhadap sistem pengelolaan 

SDM 

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. 



Standar 4. Sumber Daya Manusia 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 

4.6.2  Pelaksanaan survei kepuasan dosen, pustakawan, 

laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung 

terhadap sistem pengelolaan SDM. 

Hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, 

laboran, teknisi, dan tenaga administrasi 

terhadap sistem pengelolaan SDM yang: 

(1)jelas, 

(2)komprehensif, 

(3)mudah diakses oleh pemangku kepentingan. 



Standar 4. Sumber Daya Manusia 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 

4.6.3  Pemanfaatan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, 

laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap sistem 

pengelolaan SDM. 

Pemanfaatan hasil survei dalam perbaikan 

yang berkelanjutan untuk mutu:  

(1)pengelolaan SDM, 

(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, 



Standar 5.  

Kurikulum, Pembelajaran, Dan Suasana Akademik 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 

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 PS untuk melakukan 

perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran 

kurikulum secara berkala. 

5.1.2 Monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum PS. Dokumen analisis dan evaluasi pemutakhiran 

kurikulum PS yang ditindaklanjuti untuk 

penjaminan mutu secara berkesinambungan. 



Standar 5.  

Kurikulum, Pembelajaran, Dan Suasana Akademik 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 

5.2.1 Unit pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu 

pembelajaran mendorong mahasiswa untuk berfikir kritis, 

bereksplorasi, berekspresi, bereksperimen dengan memanfaatkan 

aneka sumber yang hasilnya dimanfaatkan oleh institusi. 

Unit atau lembaga yang khusus berfungsi 

untuk mengkaji dan mengembangkan 

sistem serta mutu pembelajaran, 

melaksanakan fungsinya dengan baik 

serta hasilnya dimanfaatkan oleh 

institusi. 



Standar 5.  

Kurikulum, Pembelajaran, Dan Suasana Akademik 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 
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. 



Standar 5.  

Kurikulum, Pembelajaran, Dan Suasana Akademik 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 
5.2.3 Pedoman pelaksanaan tridarma PT 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. 

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. 



Standar 5.  

Kurikulum, Pembelajaran, Dan Suasana Akademik 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 
5.3.2 Sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi 

pembelajar 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.  

  



Standar 6. Pembiayaan, Sarana Dan Prasarana, Serta 

Sistem Informasi 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 
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 

 

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 



Standar 6. Pembiayaan, Sarana Dan Prasarana, Serta 

Sistem Informasi 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 
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.  

6.1.4  Persentase dana PT 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. 



Standar 6. Pembiayaan, Sarana Dan Prasarana, Serta 

Sistem Informasi 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 
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/ mahasiswa/tahun (=DOM) 

Jika DOM ≥ Rp.18 juta maka skor = 4. 

6.1.6  Dana penelitian dalam tiga tahun terakhir. 

RPD  = Rerata 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  = Rerata dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat /dosen 

tetap/tahun. 

Jika RPKM ≥ 1,5 juta maka skor = 4. 



Standar 6. Pembiayaan, Sarana Dan Prasarana, Serta 

Sistem Informasi 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 

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. 

 

6.1.9  Laporan audit keuangan 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 

PT. 



Standar 6. Pembiayaan, Sarana Dan Prasarana, Serta 

Sistem Informasi 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 
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 



Standar 6. Pembiayaan, Sarana Dan Prasarana, Serta 

Sistem Informasi 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 

 

6.2.2 Kepemilikan dan  penggunaan lahan. 

. 

Kepemilikan dan penggunaan lahan: 

(1)  Lahan milik sendiri 

(2)  Luas lahan > 5000m2  

(3)  Lahan digunakan untuk kegiatan 

kependidikan 



Standar 6. Pembiayaan, Sarana Dan Prasarana, Serta 

Sistem Informasi 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 

6.2.3  Kecukupan dan mutu prasarana yang dikelola PT. 
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. 

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  



Standar 6. Pembiayaan, Sarana Dan Prasarana, Serta 

Sistem Informasi 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 

6.2.5  Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan 

dan kemudahan akses e-library. 

 
Untuk setiap bahan pustaka berikut: 
Buku teks; Jurnal internasional; Jurnal nasional terakreditasi; Prosiding 
 Diberi skor dengan aturan: 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
Skor = skor akhir 



Standar 6. Pembiayaan, Sarana Dan Prasarana, Serta 

Sistem Informasi 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 
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-library 

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 

 

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 



Standar 6. Pembiayaan, Sarana Dan Prasarana, Serta 

Sistem Informasi 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 
6.3.1  Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PT 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. 



Standar 6. Pembiayaan, Sarana Dan Prasarana, Serta 

Sistem Informasi 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 
 

6.3.2  Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PT 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. 



Standar 6. Pembiayaan, Sarana Dan Prasarana, Serta 

Sistem Informasi 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 

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. 

6.3.4  Sistem pendukung pengambilan keputusan (decision support 

system) yang lengkap, efektif, dan obyektif. 

Sistem pendukung pengambilan 

keputusan yang lengkap, efektif, dan 

obyektif. 



Standar 6. Pembiayaan, Sarana Dan Prasarana, Serta 

Sistem Informasi 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 
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 

6.3.6  PT memiliki kapasitas internet dengan rasio bandwidth per 

mahasiswa yang memadai. 

KBPM = Kapasitas bandwidth (dalam Kbps per mahasiswa) 
Jika KBPM ≥ 0.75 maka skor = 4. 



Standar 6. Pembiayaan, Sarana Dan Prasarana, Serta 

Sistem Informasi 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 
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. 

Skor = Skor akhir 

 

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. 



Standar 7. Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, 

Dan Kerjasama 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 

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. 



Standar 7. Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, 

Dan Kerjasama 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 
7.1.2  Jumlah penelitian dosen tetap selama tiga tahun terakhir. 
Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: 

NK = Nilai kasar =  

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. 

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

terakhir.  
Perhitungan: 

NK = Nilai kasar =  

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. 



Standar 7. Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, 

Dan Kerjasama 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 
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. 

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. 



Standar 7. Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, 

Dan Kerjasama 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 

7.1.6 Kebijakan dan upaya perguruan tinggi dalam menjamin keberlanjutan penelitian. 

PT mewajibkan dan mengupayakan  semua unit memenuhi aspek: 

(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)Mencari berbagai sumber dana penelitian seperti hibah penelitian nasional maupun 

internasional. 

 

 

Kebijakan dan upaya untuk ke-empat 

aspek. 

7.2.1 Pemilikan pedoman pengelolaan abdimas yang lengkap, dan  dikembangkan serta 

dipublikasikan oleh institusi.   

Aspek yang dicakup: 

1. Arah dan fokus kegiatan PkM 

2. Jenis dan rekam jejak kegiatan PkM  

3. Pola kerja sama dengan pihak luar 

4. Pendanaan 

 

Dokumen pedoman pengelolaan 

abdimas yang dikembangkan dan 

dipublikasikan oleh institusi, mencakup  

semua aspek. 



Standar 7. Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, 

Dan Kerjasama 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 

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)Mencari berbagai sumber dana penelitian seperti hibah penelitian nasional maupun 

internasional. 

 

 

 

Kebijakan dan upaya untuk ke-empat aspek. 



Standar 7. Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, 

Dan Kerjasama 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 
7.2.2  Jumlah kegiatan PkM dosen tetap selama tiga tahun terakhir. 
Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: 

NK = Nilai kasar =  

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. 

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. 



Standar 7. Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, 

Dan Kerjasama 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 
7.3.1  Kebijakan, pengelolaan, dan monev oleh PT dalam kegiatan kerjasama 

untuk 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. 

7.3.2  Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun 

terakhir. 

Catatan; 

Tingkat kecukupan bergantung pada jumlah dosen tetap pada unit pengelola program studi 

doktor. 

Kerjasama dengan institusi di dalam negeri, 

sangat banyak dalam jumlah.  Semuanya  

relevan dengan bidang keahlian PS. 

7.3.3  Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun 

terakhir. 

Catatan; 

Tingkat kecukupan bergantung pada jumlah dosen tetap  pada unit pengelola program studi 

doktor. 

Kerjasama dengan institusi di luar negeri, 

banyak dalam jumlah.  Semuanya  relevan 

dengan bidang keahlian PS. 



Standar 7. Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, 

Dan Kerjasama 

ELEMEN PENILAIAN PENILAIAN (A) 
7.3.4  Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hasil kerja sama 

secara berkala. 

Dokumen rancangan, proses, dan hasil 

monitoring dan evaluasi kerja sama secara 

berkala selama kerja sama berlangsung, yang 

dapat diakses oleh semua pemangku 

kepentingan.  

 

7.3.5  Manfaat dan kepuasan mitra kerja sama. Manfaat dan kepuasan hasil kerja sama 

dirasakan sebagai bahan untuk meningkatkan 

mutu program, dan pengembangan lembaga, 

serta keberlanjutan kerja sama pada kedua 

mitra yang bersangkutan. 
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P! Pelaksanaan!Standar!Pendidikan!Tinggi;!!

Garis!Besar!Isi!Dokumen/Buku!Kebijakan!SPMI!

1.  Visi,!Misi,!Tujuan!Perguruan!Tinggi!!
2.  Latar!Belakang!Perguruan!Tinggi!menjalankan!SPMI.!!
3.  Luas!lingkup!Kebijakan!SPMI!(misal:!akademik!!&!nonakademik).!!
4.  Da[ar!dan!definisi!IsElah!dalam!dokumen!SPMI.!!
5.  Garis!besar!kebijakan!SPMI!pada!Perguruan!Tinggi!antara!lain:!!

a.! !Tujuan!dan!Strategi!SPMI!!
b.! !Prinsip!atau!AsasQAsas!Pelaksanaan!SPMI!!
c.! !Manajemen!SPMI!(PPEPP).!!
d.! !Unit!atau!pejabat!khusus!penanggungjawab!SPMI!(termasuk!

struktur!organisasi,!dan!tata!kelola!SPMI,!jika!ada)!
e.!!!Jumlah!dan!nama!semua!standar!dalam!SPMI.!!

6.  Informasi!singkat!tentang!dokumen!SPMI!lain!yaitu!Manual!
SPMI!,!Standar!SPMI,!Formulir!SPMI.!

7.  Hubungan!Kebijakan!SPMI!dengan!berbagai!Dokumen!Perguruan!
Tinggi!lain!(al:!Statuta,!Renstra).!!
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Buku!
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P! Pelaksanaan!Standar!Pendidikan!Tinggi;!!

Dokumen/!
Buku!
Manual!
SPMI!

Garis!Besar!Isi!Dokumen/Buku!Manual!SPMI!

1.! !Tujuan!dan!maksud!Manual!SPMI.!!
2.  Luas!lingkup!Manual!SPMI.!!

a.!!Manual!Penetapan!Standar;!
b.!!Manual!Pelaksanaan!Standar;!
c.!!!Manual!Pengendalian!Pelaksanaan!Standar;!
d.!!Manual!Peningkatan!Standar.!

3.! !Rincian!tentang!hal!yang!harus!dikerjakan.!!
4.! !Pihak!yang!bertanggungjawab!mengerjakan!sesuatu.!!
5.! !Uraian!tentang!pekerjaan!yang!harus!dilaksanakan!sesuai!Manual!!

SPMI.!!
6.! !Uraian!tentang!bagaimana!dan!bilamana!pekerjaan!itu!harus!

dilaksanakan.!!
7.! !Rincian!formulir/borang/proforma!yang!harus!dibuat!dan!digunakan!

sebagai!bagian!dari!Manual!SPMI.!!
8.! !Rincian!sarana!yang!digunakan!sesuai!petunjuk!dalam!Manual!SPMI.!!
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Buku!
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P! Pelaksanaan!Standar!Pendidikan!Tinggi;!!

!
Dokumen/!
Buku!
Standar!
SPMI!

!

Garis!Besar!Isi!Dokumen/Buku!Standar!SPMI!

ISI!
1.  Definisi!IsElah!(isElah!khas!yang!digunakan!agar!Edak!

menimbulkan!mulE!tafsir)!!
2.  Rasionale!Standar!SPMI!(alasan!penetapan!standar!tersebut!)!
3.  Pernyataan!Isi!Standar!SPMI!(misal:!mengandung!unsur!A,B,C,!

dan!D)!
4.  Strategi!Pencapaian!Standar!SPMI!(apa/bagaimana!mencapai!

standar)!
5.  Indikator!Pencapaian!Standar!SPMI!(apa!yang!diukur/dicapai,!

bagaimana!mengukur/mencapai,!dan!target!pencapaian)!!
6.  Interaksi!antar!Standar!SPMI;!
7.  Pihak!yang!terlibat!dalam!pemenuhan!Standar!SPMI.!

!!!!!!!!!!!!Kementerian!Riset,!Teknologi,!dan!Pendidikan!Tinggi!



P! Pelaksanaan!Standar!Pendidikan!Tinggi;!!

!
Dokumen/!
Buku!
Formulir!
SPMI!

!

Garis!Besar!Isi!Dokumen/Buku!Formulir!SPMI!

Terdapat!banyak!macam!maupun!jumlah!formulir!SPMI!sesuai!
dengan!peruntukan!untuk!seEap!standar.!!
!
Dapat!dipasEkan!bahwa!seEap!standar!membutuhkan!berbagai!
macam!formulir!sebagai!alat!untuk!mengendalikan!pelaksanaan!
standar,!dan!merekam!mutu!hasil!pelaksanaan!standar.!

ISI!

!!!!!!!!!!!!Kementerian!Riset,!Teknologi,!dan!Pendidikan!Tinggi!



AlternaJf!1!Menjilid!Dokumen/Buku!SPMI!
Misalnya!!terdapat!50!Standar!dalam!SPMI!suatu!perguruan!Enggi!

Buku!I!
KEBIJAKAN!

SPMI!

Buku!III!
STANDAR!
SPMI!

Buku!IV!
FORMULIR!

SPMI!

Buku!II!
MANUAL!
SPMI!

Berisi!Manual!untuk!50!Standar!DikJ.!!
seJap!manual!berisi:!
" Manual!penetapan!satu!Standar!DikJ!
" Manual!pelaksanaan!satu!Standar!DikJ!
" Manual!evaluasi!pelaksanaan!satu!Standar!DikJ!
" Manual!pengendalian!pelaksanan!satu!Standar!DikJ!
" Manual!peningkatan!satu!Standar!DikJ!

Berisi!50!Standar!DikJ! Berisi!satu!atau!lebih!
formulir!untuk!seJap!
Standar!DikJ!

Berisi!Kebijakan!SPMI!di!
Perguruan!Tinggi!yang!
bersangkutan!

P! Pelaksanaan!Standar!Pendidikan!Tinggi;!!

!!!!!!!!!!!!Kementerian!Riset,!Teknologi,!dan!Pendidikan!Tinggi!



AlternaJf!2!Menjilid!Dokumen/Buku!SPMI!(2)!

Buku!IV!
FORMULI

R!
SPMI!
!

1!atau!
lebih!
Form!
untuk!
seJap!
Standar!

Jika!terdapat!50!Standar!di!dalam!sebuah!perguruan!Enggi,!maka!terdapat:!

50!Buku!Standar!

SeJap!Buku!Standar!DikJ!berisi:!!
(Misalnya!Standar!Kurikulum)!

Bab!I!
Kebijakan!
SPMI!

Bab!II!
Manual!
Standar!

Kurikulum!

Bab!III!
Standar!

Kurikulum!

Bab!IV!
Formulir!
Standar!

Kurikulum!
!

Berisi:!
" Manual!Penetapan!Standar!Kurikulum!
" Manual!Pelaksanaan!Standar!Kurikulum!
" Manual!Evaluasi!Pelaksanaan!Standar!Kurikulum!
" Manual!Pengendalian!Pelaksanaan!Standar!Kurikulum!
" Manual!Peningkatan!Standar!Kurikulum!

P! Pelaksanaan!Standar!Pendidikan!Tinggi;!!

!!!!!!!!!!!!Kementerian!Riset,!Teknologi,!dan!Pendidikan!Tinggi!



Evaluasi!Standar!Pendidikan!Tinggi;!!!

"  Evaluasi! Standar! DikJ! dilakukan! dengan! menyelenggarakan! Audit! Mutu!
Internal,! yaitu! ! memeriksa! tentang! pemenuhan! Standar! DikE! pada! Tahap!
Pelaksanaan!Standar!DikE.!

"  Hasil!Audit!Mutu!Internal!dapat!terdiri!atas:!
a. Pelaksanaan!Standar!DikE!mencapai!Standar!DikE!yang!telah!ditetapkan;!
b. Pelaksanaan!Standar!DikE!melampaui!Standar!DikE!yang!telah!ditetapkan;!
c.  Pelaksanaan! Standar! DikE! belum! mencapai! Standar! DikE! yang! telah!
ditetapkan;!

d. Pelaksanaan! Standar! DikE! menyimpang! dari! Standar! DikE! yang! telah!
ditetapkan!

"  Apapun!hasil!Audit!Mutu! Internal!pelaksanaan!Standar!DikE,!yaitu!mencapai,!
melampaui,!belum!mencapai,!maupun!menyimpang!dari!Standar,!perguruan!
Enggi!harus!melakukan!!Endakan!Pengendalian!Standar!DikJ.!

E!

!!!!!!!!!!!!Kementerian!Riset,!Teknologi,!dan!Pendidikan!Tinggi!



Pengendalian!Standar!DikJ!

Pengendalian!Standar!Pendidikan!Tinggi;!!P!

Pelaksanaan!Standar!DikJ! Pengendalian!Standar!DikJ!

Mencapai!Standar!DikE!! Perguruan!Tinggi!mempertahankan!
pencapaian!dan!berupaya!
meningkatkan!Standar!DikE!

Melampaui!Standar!DikE! Perguruan!Tinggi!mempertahankan!
pelampauan!dan!berupaya!lebih!
meningkatkan!Standar!DikE!

Belum!Mencapai!Standar!DikE!! Perguruan!Tinggi!melakukan!Jndakan!
koreksi!pelaksanan!Standar!!DikE!agar!
Standar!DikE!dapat!dicapai,!atau!agar!
pelaksanaan!Standar!DikE!kembali!
pada!Standar!DikE.!

Menyimpang!dari!Standar!DikE!!

!!!!!!!!!!!!Kementerian!Riset,!Teknologi,!dan!Pendidikan!Tinggi!



Manajemen!SPMI!
PPEPP! (Perencanaan,! Pelaksanaan,! Evaluasi! Pelaksanaan,! Pengendalian!
Pelaksanaan,! Peningkatan)! akan! menghasilkan! kaizen! atau! con=nuous*
quality*improvement*mutu*Pendidikan!Tinggi!di!Perguruan!Tinggi.!

PPEPP!

PPEPP!

PPEPP!

PPEPP!

PP
EP

P!

PP
EP

P!

PP
EP

P!

PP
EP

P!

PPEPP! *
*
o  Quality*first**
o  Stakeholder*–*in*
o  The*next*process*is*our*

stakeholder*
o  Speak*with*data**
o  Upstream*management*
**

Sikap!Mental!

Peningkatan!Standar!Pendidikan!Tinggi.!P!

!!!!!!!!!!!!Kementerian!Riset,!Teknologi,!dan!Pendidikan!Tinggi!



!  Quality*first**
*Semua!pikiran!dan!Endakan!pengelola!PT!harus!memrioritaskan!mutu.!

!  StakeholdersJin!!
!Semua!pikiran!dan!Endakan!pengelola!PT!harus!ditujukan!pada!kepuasan!para!pemangku!
kepenEngan!(internal!dan!eksternal).!

!  The*next*process*is*our*stakeholder!!
!SeEap!pihak!yang!menjalankan!tugasnya!dalam!proses!pendidikan!pada!PT!harus!
menganggap!pihak!lain!yang!menggunakan!hasil!pelaksanaan!tugasnya!tersebut!sebagai!
pemangku!kepenEngan!yang!harus!dipuaskan.!

!  Speak*with*data*
*SeEap!pengambilan!keputusan/!kebijakan!dalam!proses!pendidikan!pada!PT!harus!
didasarkan!pada!analisis!data,!bukan!berdasarkan!pada!asumsi!atau!rekayasa.!*

!  Upstream*management!!
!SeEap!pengambilan!keputusan/kebijakan!dalam!proses!pendidikan!pada!!PT!harus!
dilakukan!secara!parEsipaEf!dan!kolegial,!bukan!otoritaEf.!

Sikap!Mental!Penyelenggaraan!SPMI!

Peningkatan!Standar!Pendidikan!Tinggi.!P!

!!!!!!!!!!!!Kementerian!Riset,!Teknologi,!dan!Pendidikan!Tinggi!



Contoh!Manajemen!SPMI!

PPEPP 

PPEPP 

PPEPP 

PPEPP 

PP
EP

P 

PP
EP

P 

PP
EP

P 

PP
EP

P PPEPP 

Peningkatan!Nilai!Akhir!(NA)!Dalam!Proses!Pembelajaran!di!Perguruan!Tinggi!

NA MK X=50 % A 

NA MK X=55 % A 

NA MK X=60 % A 

NA MK X=65 % A 

NA MK X=70 % A 

Semester 
Ganjil 2014 

Semester 
Genap 2014 

Semester 
Ganjil 2015 

Semester 
Genap 2015 

Semester 
Ganjil 2016 

Peningkatan!Standar!Pendidikan!Tinggi.!P!

!!!!!!!!!!!!Kementerian!Riset,!Teknologi,!dan!Pendidikan!Tinggi!



Terima Kasih 

!!!!!!!!!!!!Kementerian!Riset,!Teknologi,!dan!Pendidikan!Tinggi!



IKU PENELITIAN 
Input-Proses-Output-Outcome 





Pemetaan Standard Penelitian 

Standard Input Proses Output Outcome 

Hasil Penelitian v 

v 

Isi Penelitian v 

Proses Penelitian v 

Penilaian Penelitian v 

Peneliti v 

Sarana dan Prasarana v 

Pengelolaan Penelitian 
 

v v 

Pendanaan dan 
Pembiayaan Penelitian  

v 



PENELITIAN 

INPUT PROSES OUTPUT OUTCOME 

Standard:  
5. Peneliti 
6. Pengelolaan 
7. Sarana dan 
8. Prasarana 
Dana dan 
Pembiayaan 

Standard:  
2. Isi 
3. Proses 
4. Penilaian 
6. Pengelolaan 

Standard:  
1. Hasil Standard:  

1. Hasil 
2. Isi 
3. Proses 
4. Penilaian 
6. Peneliti 
6. Pengelolaan 
7. Sarana dan 
8. Prasarana 
Dana dan 
Pembiayaan 

Komitmen Pimpinan 



Pemetaan Standard Penelitian 
Standard Input Proses Output Outcome 

Hasil 
Penelitian 

• Laporan Penelitian yang dapat 
diakses 

• Paper dipresentasikan 
• Publikasi Ilmiah (nasional, 

internasional, jurnal 
terakreditasi, dll) 

• IPR/Hak Kekayaan Intelektual 
• Buku/Monograph/Buku 

ajar/chapter 
• Teknologi Tepat Guna 
• Model, prototipe 
• Postulat baru, Kaidah atau 

gejala baru 
• Relevansi laporan tugas akhir, 

Skripsi, tesis, disertasi dengan 
CP dan visi prodi, serta bidang 
keilmuannya.   
 

• Indeks sitasi 
• Peneliti yang memiliki 

jejaring internasional 
• Peneliti yang menjadi 

reviewer jurnal 
nasional, 
internasional 

• Royalti 
• Kerjasama 
• Kebijakan Pemerintah 

berbasis pada 
penelitian 

• Jumlah penelitian 
kompetitif yang 
diperoleh 

• Peringkat institusi 
dalam bidang 
penelitian 
 
 



Pemetaan Standard Penelitian 

Standard Inpu
t 

Proses Output Outcome 

Hasil Peneilitian v v 

Isi Penelitian • Sesuai dengan road map 
penelitian/mandat/bida
ng ilmu  

• Cakupan dan 
kedalamanpenelitian 
sesuai dengan luaran 
penelitian dasar atau 
terapan 

Proses Peneliitian v 

Penilaian Penelitian v 

Peneliti v 

Sarana dan Prasarana v 

Pendanaan dan 
Pembiayaan Penelitian 

v 



Pemetaan Standard Penelitian 
Standard Input Proses Output Outcom

e 

Proses 
Peneliitia
n 

Perencanaan: 
• Ketersediaan road map yang sesuai dengan visi 

prodi dan institusi 
• Keterlibatan peneliti dalam penyusunan roadmap 
• Kesuaian topik penelitian dengan road map 

institusi dan prodi 
• Peran prodi/institusi dalam merencanakan 

penelitian dan seleksi penelitian 
Pelaksanaan: 
• Memenuhi kaidah ilmiah 
• Sesuai dengan rencana penelitian 
• Melibatkan mahasiswa 
• Kedalaman materi penelitian mahasiswa sesuai 

dengan CP 
Pelaporan: 
• Kepatuhan peneliti terhadap pelaporan yang 

ditetapkan oleh institusi atau pemberi dana 
• Tindak lanjut prodi/institusi terhadap 

ketidakpatuhan pelaporan 



Pemetaan Standard Penelitian 
Standard Input Proses Output Outcome 
Isi Penelitian v 

Proses Peneliitian v 

Penilaian 
Penelitian 

• Seleksi proposal, monev dan 
penilaian hasil dilakukan secara 
transparan dan akuntabel sesuai 
dengan mekanisme dan 
instrumen yang valid  

• Penilaian hasil penelitian 
mahasiswa sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku di prodi 
dan perguruan tinggi 

• Penilaian dilaksanakan oleh 
reviewer yang kompeten sesuai 
dengan bidang keilmuan 

• Terdapat tindak lanjut terhadap 
hasil penilaian 

Peneliti v 

Sarana dan v 



Pemetaan Standard Penelitian 

Standard Input Proses Output Outcome 
Proses Peneliitian v 

Penilaian Penelitian v 

Peneliti • Ketersediaan peneliti yang 
kompeten sesuai dengan 
bidang keilmuan  

• Ketersediaan peneliti yang 
memiliki jejaraning nasional 
dan internasional 

• Komitmen institusi untuk 
meningkatkan kompetensi 
peneliti 

• Ketersediaan tenaga 
pendukung (kecukupan dan 
kompetensinya). 

Sarana dan Prasarana v 

Pendanaan dan Pembiayaan 
Penelitian 

v 



Pemetaan Standard Penelitian 
Standard Input Proses Output Outcome 

Proses Peneliitian v 

Penilaian Penelitian v v 

Peneliti v 

Sarana dan 
Prasarana 

• Komitmen pimpinan untuk mengalokasikan 
dana untuk peremajaan, pemutakhiran dan 
perawatan peralatan 

• Ketersediaan lab dan peralatan yang 
memfasilitasi : 
• pelaksanaan penelitian yang 

mempertimbangkan keselamatan kerja, 
kesehatan, kenyamanan, serta keamanan 
peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 

• Pelaksanaan penelitian yang bermutu 
(akurasi, reproducible) sesuai dengan 
bidang keilmuanya 

• Pelaksanaan proses pembelajaran untuk 
mencapai CP 

• Pelaksanaan PkM 
• Memiliki jejaring lab 

Pendanaan dan v 



Pemetaan Standard Penelitian 
Standar
d 

Input Proses Output Outcome 

Pengelo
laan 
Peneliti
an 
 

• Terdapat lembaga/unit khusus yang 
mengelola penelitian 

• Memiliki kebijakan, standard 
penelitian, panduan dan instrumen 
penilaian dan pemantauan 

• Memiliki rencana pendanaan dan 
pengelolaan dan diseminasi hasil 
penelitian 

• Memiliki rencana dan melaksanakan 
program peningkatan kompetensi 
penelitian dan kelengkapan lab 
pendukung 

• Memiliki roadmap penelitian yang 
sesuai dengan visi institusi 

• Memfasilitasi penyusunan road map 
penelitian di unit terkecil sesuai 
dengan visi 
 

• Melaksanakan fungsi 
dalam perencanaan, 
pemantauan 
penelitian dan 
penilaian hasil 
penelitian 

• Diseminasi hasil 
penelitian 

• Kelancaran 
penyampaian 
informasi kepada 
peneliti 

 
 



Pemetaan Standard Penelitian 

Standard Input Proses Output Outcome 
Proses Peneliitian v 

Penilaian Penelitian v v 

Peneliti v 

Sarana dan Prasarana v 

Pendanaan dan 
Pembiayaan 
Penelitian 

• Komitmen institusi untuk 
menyediakan dana internal 
untuk penelitian 

• Komitmen institusi untuk 
menyediakan dana 
pengelolaan penelitian 

• Jumlah dana dan jenis 
penelitian kompetitif 
(nasional, internasional) 

• Dana penelitian kerjasama 
non-pemerintah (nasional, 
internasional) 



PENELITIAN 
INPUT PROSES OUTPUT OUTCOME 

• Ketersediaan peneliti yang 
kompeten sesuai dengan 
bidang keilmuan  

• Ketersediaan peneliti yang 
memiliki jejaraning nasional 
dan internasional 

• Komitmen institusi untuk 
meningkatkan kompetensi 
peneliti 

• Ketersediaan tenaga 
pendukung (kecukupan dan 
kompetensinya). 

• Komitmen pimpinan untuk 
mengalokasikan dana untuk 
peremajaan, pemutakhiran 
dan perawatan peralatan 

• Ketersediaan lab dan 
peralatan yang memfasilitasi : 
• pelaksanaan penelitian 

yang 
mempertimbangkan 
keselamatan kerja, 
kesehatan, 
kenyamanan, serta 
keamanan peneliti, 
masyarakat, dan 
lingkungan. 

• Pelaksanaan penelitian 
yang bermutu (akurasi, 
reproducible) sesuai 
dengan bidang 
keilmuanya 

• Pelaksanaan proses 
pembelajaran untuk 
mencapai CP 

• Sesuai dengan road map 
penelitian/mandat/bidang 
ilmu  

• Cakupan dan 
kedalamanpenelitian sesuai 
dengan luaran penelitian 
dasar atau terapan 

Perencanaan: 
• Ketersediaan road map yang 

sesuai dengan visi prodi dan 
institusi 

• Keterlibatan peneliti dalam 
penyusunan roadmap 

• Kesuaian topik penelitian 
dengan road map institusi dan 
prodi 

• Peran prodi/institusi dalam 
merencanakan penelitian dan 
seleksi penelitian 

Pelaksanaan: 
• Memenuhi kaidah ilmiah 
• Sesuai dengan rencana 

penelitian 
• Melibatkan mahasiswa 
• Kedalaman materi penelitian 

mahasiswa sesuai dengan CP 
Pelaporan: 
• Kepatuhan peneliti terhadap 

pelaporan yang ditetapkan 
oleh institusi atau pemberi 
dana 

• Tindak lanjut prodi/institusi 
terhadap ketidakpatuhan 
pelaporan 

• Seleksi proposal, monev dan 

• Laporan Penelitian yang dapat 
diakses 

• Paper dipresentasikan 
• Publikasi Ilmiah (nasional, 

internasional, jurnal 
terakreditasi, dll) 

• IPR/Hak Kekayaan Intelektual 
• Buku/Monograph/Buku 

ajar/chapter 
• Teknologi Tepat Guna 
• Relevansi laporan tugas akhir, 

Skripsi, tesis, disertasi dengan 
CP dan visi prodi, serta bidang 
keilmuannya.   

• Model, prototipe 
• Postulat baru, Kaidah atau 

gejala baru 

• Indeks sitasi 
• Peneliti yang menjadi 

reviewer jurnal nasional, 
internasional 

• Jumlah penelitian kompetitif 
yang diperoleh 

• Royalti 
• Kerjasama 
• Kebijakan Pemerintah 

berbasis pada penelitian 
• Peneliti yang memiliki jejaring 

internasional 
• Peringkat institusi dalam 

bidang penelitian 
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