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VISI, MISI, DAN TUJUAN 

VISI 

Menjadi DIII keperawatan yang bermoral profesional dan kompeten 

dalam penerapan asuhan keperawatan yang berorientasi pada IPTEK dan 

unggul dalam melaksanakan tindakan penanganan kegawat daruratan 

tahun 2025 

 

MISI 

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam rangka 

menghasilkan lulusan yang professional dan kompeten dalam 

tindakan kegawatdaruratan 

2. Memelihara dan mengembangkan kepribadian serta sikap yang 

sesuai dengan etika keperawatan 

3. Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat serta 

publikasi ilmiah  yang bertujuan untuk meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat 

4. Menyelenggarakan kerja sama yang strategis, sinergis, dan 

berkelanjutan secara lintas program dan lintas sektoral 

5. Mendorong produktivitas dan kualitas SDM dalam meningkatkan 

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

 

TUJUAN 

(1) Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi, 

khususnya bidang kegawat daruratan 

(2) Mewujudkan penelitian yang kompetitif dan berhasil guna bagi 

pemecahan masalah keperawatan yang ada di masyarakat 

(3) Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat secara profesional, 

inovatif, adaptif dan bermanfaat bagi peningkatan kesehatan 

masyarakat 

(4) Mewujudkan pengembangan sumber daya dosen yang memiliki 

kualifikasi akademik sesuai standar yang telah ditentukan 
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(5) Mewujudkan pengembangan sumber daya staf yang memiliki 

keterampilan yang memadai sesuai dengan bidang tugasnya 

(6) Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi di bidang 

keperawatan, khususnya bidang kegawat daruratan 

(7) Mewujudkan sarana prasarana pembelajaran yang berkualitas 

sesuai dengan standar pendidikan vokasi keperawatan, khususnya 

bidang kegawat daruratan 

(8) Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses 

pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten 

dibidang keperawatan khususnya di bidang kegawat daruratan dan 

memiliki daya saing tinggi 

(9) Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerja sama yang 

berkesinambungan di bidang ilmu keperawatan dengan dunia kerja 

dan dunia industri secara profesional, inovatif dan adaptif serta 

berhasil guna bagi kemajuan Akper Kerta Cendekia dan 

masyarakat 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematik, 

mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan 

tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai 

tujuan institusi. Dengan demikian maka AMI merupakan tahapan yang sangat 

strategis dalam pengembangan mutu perguruan tinggi terutama untuk 

meningkatkan mutu secara berkelanjutan. 

Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 Bab III tentang Penjaminan 

Mutu, manajemen SPMI meliputi Penetapan standar (P), Pelaksanaan standar (P), 

Evaluasi pelaksanaan standar (E), Pengendalian pelaksanaan standar (P), dan 

Peningkatan standar pendidikan tinggi (P). Lima tahapan dalam manajemen SPMI 

dikenal dengan siklus PPEPP. Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 

2016 Pasal 5, evaluasi sebagaimana dimaksud dalam siklus PPEPP tersebut 

dilakukan melalui Audit Mutu Internal.  

Audit Mutu Internal ini dilakukan sebagai tanggungjawab penjaminan mutu 

internal Akper Kerta Cendekia secara berkelanjutan terhadap capaian SPMI Akper 

Kerta Cendekia. Selain itu AMI dilakukan sebagai bentuk persiapan Sistem 

Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh BAN-PT dalam periode waktu 5 (lima) 

tahun sekali, sekaligus sebagai upaya untuk memperbaiki secara optimal setiap 

komponen ketidaksesuaian. 

 Buku pedoman ini disusun berdasarkan pedoman audit mutu internal yang 

diterbitkan oleh Dikti. Semoga pedoman AMI ini bisa memberikan manfaat untuk 

pelaksanaan AMI di Akper Kerta Cendekia. 

        

      Sidoarjo,  

      Tim Penyusun 
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DAFTAR ISTILAH 

 

Pengertian Beberapa Istilah Penting dalam Audit Mutu Internal Berikut 

adalah beberapa istilah dalam Audit Mutu Internal yang perlu disosialisasikan 

kepada segenap sivitas akademika agar terjadi persamaan persepsi atau 

pemahaman. 

Audit Mutu Internal (AMI): suatu proses pengujian yang sistematik, mandiri, dan 

terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai 

prosedur dan hasilnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara internal 

untuk mencapai tujuan institusi. 

Klien (Client): organisasi/perorangan yang mempunyai hak untuk mengatur atau 

hak kontrak untuk meminta audit 

Teraudit (Auditee): Organisasi/ unit kerja/ orang yang diaudit. Teraudit bisa 

sekaligus sebagai klien. 

Auditor: Orang yang memiliki kompetensi atau kemampuan untuk melakukan audit 

Ketua Tim Auditor (Lead Auditor): orang yang ditunjuk untuk memimpin 

pelaksanaan AMI dengan dibantu auditor lain sebagai anggota. 

Kriteria Audit (Audit Criteria): Kebijakan, standar, prosedur atau persyaratan 

yang digunakan sebagai referensi 

Bukti Audit (Audit Evidence): Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya 

yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat 

kualitatif atau kuantatif 

Daftar Tilik (Check list): daftar pertanyaan yang disusun berdasar hasil audit 

dokumen yang disiapkan untuk digali lebih lanjut dalam audit kepatuhan. Checklist 

memandu auditor agar fokus ketika melakukan audit kepatuhan. Checklist yang 

dilengkapi dengan catatan-catatan tentang hasil audit kepatuhan dapat digunakan 

untuk bahan laporan audit. 

Temuan Audit (Audit Findings): hasil dari evaluasi bukti audit yang tidak sesuai 

dengan kriteria audit. Temuan audit berupa kesesuaian atau ketidaksesuaian 

pelaksanaan kegiatan dengan kriteria audit yang berarti peluang untuk perbaikan. 

Klasifikasi Temuan Audit dapat ditetapkan dengan kategori sebagai berikut: 
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1. Observasi (OB): Temuan yang memiliki potensi untuk menjadi 

ketidaksesuaian atau temuan yang dapat diselesaikan dengan cepat dan 

mudah.  

2. Ketaksesuaian (KTS): Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terhadap 

proses penjaminan mutu. Ketidaksesuaian KTS dapat juga dirinci menjadi 

ketidaksesuaian mayor dan minor. Ketidaksesuaian mayor apabila memiliki 

dampak yang luas terhadap proses penjaminana mutu, sedangkan 

ketidaksesuaian minor apabila memiliki dampak terbatas  

Contoh: 1. Ketidaksempurnaan, Ketidakkonsistenan.  

Contoh 2. Pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan, tidak 

dipenuhinya persyaratan/ standar. 

Kesimpulan Audit: Hasil gabungan dari proses dan temuan audit yang dibuat oleh 

tim auditor dengan mempertimbangkan tujuan audit dan semua rekomendasi 

peningkatan mutu. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 Bab III tentang Penjaminan Mutu, 

dinyatakan bahwa manajemen SPMI meliputi Penetapan standar (P), Pelaksanaan 

standar (P), Evaluasi pelaksanaan standar (E), Pengendalian pelaksanaan standar 

(P), dan Peningkatan standar pendidikan tinggi (P). Lima tahapan dalam 

manajemen SPMI dikenal dengan siklus PPEPP. Lebih lanjut, mengacu pada 

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 5, dinyatakan bahwa evaluasi 

sebagaimana dimaksud dalam siklus PPEPP tersebut dilakukan melalui AMI. 

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses 

penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan. 

Sehingga untuk pelaksanaan AMI diperlukan buku pedoman pelaksanaan AMI 

(Audit Mutu Internal) SPMI untuk setiap program studi di Akper Kerta Cendekia 

Sidoarjo yang dilaksanakan setiap tahun. 

Audit Mutu Internal ini dilakukan sebagai tanggungjawab penjaminan mutu 

internal Universitas Syaiah Kuala secara berkelanjutan terhadap capaian SPMI 

Akper Kerta Cendekis . Selain itu AMI dilakukan sebagai bentuk persiapan Sistem 

Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh BAN-PT dalam periode waktu 5 (lima) 

tahun sekali, sekaligus sebagai upaya untuk memperbaiki secara optimal setiap 

komponen ketidaksesuaian Diharapkan hasil audit mutu internal SPMI dapat 

menjadi masukan yang efektif guna mengetahui pendidikan serta pelaksanaan 

Standar Nasional 
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BAB II 

PENGERTIAN, MANFAAT DAN TUJUAN 

 

PENGERTIAN AMI 

Audit Mutu Internal adalah pengujian sistematik, mandiri, dan 

terdokumentasi untuk menetapkan apakah kegiatan mutu dan hasilnya sesuai 

dengan standar/ prosedur/peraturan institusi yang telah ditetapkan dan diterapkan 

secara efektif untuk mencapai tujuan institusi. 

Adanya UU Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi yang 

mengukuhkan integrasi penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam sebuah system 

Penjaminan Mutu Perguruan Tinngi berubah menjadi Penjaminan Mutu Pendidikan 

Tinggi (SPM Dikti) yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), 

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi dan Pangkalan Data Pendidikan 

Tinggi (PDPT).  Salah satu simpul dari kegiatan SPMI di Akper Kerta Cendekia 

adalah AMI.  

Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian 

antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program. Apabila dalam 

instrumen audit atau instrumen evaluasi diri dilakukan penilaian/skoring, maka 

penilaian/skoring tersebut semata hanya digunakan untuk mempermudah 

perumusan rekomendasi peningkatan mutu, bukan mendapatkan predikat atau 

penilaian. 

Dalam beberapa referensi ditemukan beberapa definisi audit. Namun, secara 

substansi beberapa definisi tersebut, pada dasarnya menekankan pada akuntabilitas, 

objektivitas, dan independensi. Akuntabilitas bermakna bahwa kegiatan audit yang 

dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun moral. 

Sementara, kata objektivitas dan independensi sering digunakan bersamaan, yang 

memiliki makna sikap jujur, tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi 

atau golongan dalam mengambil keputusan atau tindakan. Auditor dalam bekerja 

harus tidak memihak dan menghindari pertentangan kepentingan, saat membuat 

keputusan auditor harus bebas dari segala macam intervensi. 
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TUJUAN AUDIT MUTU INTERNAL 

Beberapa tujuan dari pelaksanaan AMI dapat diuraikan sebagai berikut:  

a) Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan tujuan/sasaran. AMI 

adalah kegiatan yang independen, obyektif, terencana secara sistemik, dan 

berdasarkan serangkaian bukti untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran dari 

unit atau program yang telah ditetapkan benar-benar terpenuhi.  

b) Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.  

AMI mengandung unsur konsultasi yang bertujuan memberikan nilai tambah 

atau perbaikan bagi unit yang diaudit, sehingga unit tersebut dapat mencapai atau 

memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Lewat kegiatan AMI, diidentifikasi 

ruang perbaikan sehingga bisa dibuat saran untuk peningkatan kualitas dimasa 

mendatang.  

c) Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu. AMI dilakukan 

oleh peer group terhadap unit atau institusi dan/atau program atau kegiatan, 

dengan memeriksa atau menginvestigasi prosedur, proses atau mekanisme. 

Kegiatan memeriksa juga berarti mengecek, mencocokan, dan memverifikasi 

dalam rangka mengevaluasi efektivitas  

d). Memastikan sistem manajemen memenuhi standar/regulasi.  

Melalui penelusuran bukti-bukti yang ada, AMI dilakukan untuk memastikan 

bahwa sistem manajemen yang diterapkan oleh institusi teraudit  telah sesuai 

atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan 

peraturan perundangan yang berlaku. 

 

Manfaat Audit Mutu Internal  

Manfaat AMI secara langsung adalah diperolehnya rekomendasi 

peningkatan mutu Akper Kerta Cendekia. Rekomendasi tersebut akan 

bermanfaat bagi pimpinan Akper Kerta Cendekia dalam mengembangkan 

berbagai program untuk mencapai tujuan perguruan tinggi. Dengan demikian, 

AMI merupakan salah satu langkah untuk mengetahui kesesuaian standar 

dengan pelaksanaan yang telah dilakukan pada berbagai aspek yang ditetapkan 

dalam lingkup AMI, misalnya:  
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a. Konsistensi penjabaran kurikulum dan silabus dengan tujuan pendidikan dan 

kompetensi lulusan yang diharapkan (learning outcome).  

b. Konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran 

terhadap pencapaian kurikulum dan silabus 

c.  Kepatuhan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran 

terhadap manual, prosedur, dan instruksi kerja program studi.  

d.  Kecukupan penyediaan sarana prasarana, sumber daya pembelajaran, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.  

e.  Konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat, serta kerja sama.  

f.  Mengurangi resiko yang mungkin terjadi di perguruan tinggi seperti risiko 

kualitas, hukum, keuangan, strategi, kepatuhan, operasional, dan terutama 

resiko reputasi.  
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BAB III 

PERENCANAAN AMI 

 

  

Pengertian  

Perencanaan AMI meliputi semua kegiatan yang dilakukan sebelum proses AMI 

dilakukan. Perencanaan AMI meliputi:  

a. Perumusan kebijakan dan tujuan AMI  

b. Penentuan lingkup dan area  

c. Penentuan auditor  

d. Penentuan jadwal dan tempat  

e. Persiapan dokumen  

Perencanaan AMI yang baik akan berpengaruh pada suksesnya kegiatan AMI, 

kualitas dan efektivitas pelaksanaan AMI serta diperoleh rekomendasi yang sangat 

bermanfaat bagi institusii menuju terciptanya budaya mutu. 

 

PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN TUJUAN AMI  

Terselenggaranya kegiatan AMI di Akper Kerta Cendekia sangat ditentukan oleh 

adanya kebijakan AMI yang diputuskan oleh Direktir Akper Kerta Cendekia. 

Secara umum kebijakan AMI dirumuskan berdasarkan dua pertimbangan. Pertama 

AMI dilaksanakan karena adanya kebutuhan PT untuk selalu melakukan evaluasi 

terhadap pelaksanakan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, sehingga 

AMI dilakukan secara periodik (merupakan siklus yang berkelanjutan). 

Selanjutnya, AMI juga bisa dilakukan karena adanya kebutuhan yang yang 

mendesak (bukan merupakan bagian dari siklus), misalnya ada kontrak kerja 

dengan lembaga di luar PT yang mensyaratkan adanya AMI, pemenuhan 

persyaratan dari lembaga akreditasi/sertifikasi, atau adanya keinginan dari 

manajemen untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, 

penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. 

 

PENENTUAN LINGKUP DAN AREA 

Lingkup AMI meliputi semua persyaratan sistem yang berpengaruh terhadap 

mutu layanan. Persyaratan system meliputi: dokumen sistem penjaminan mutu, 
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organisasi, komitmen (tanggung jawab) manajemen, dan sumber daya (sumber 

daya manusia, infrastruktur, keuangan), dan program kegiatan.  

Area AMI meliputi : BAAK, BAK, BAU, Perpustakaan, Laboratorium, 

Kemahasiswaan. Oleh karena itu, agar AMI bisa lebih teliti, detail dan mendalam 

serta temuan yang dihasilkan dapat lebih bermanfaat maka sebelum AMI dilakukan 

perlu disepakai lingkup dan areanya. 

 

PENENTUAN AUDITOR 

Penanggung jawab AMI harus menentukan auditor untuk melaksanakan AMI pada 

suatu unit kerja yang akan diaudit. Penentuan auditor harus mendapat persetujuan 

dari tiga belah fihak yaitu klien (manajemen), teraudit dan auditornya sendiri. Hal 

ini terjadi karena AMI bukanlah suatu kegiatan untuk mencari kesalahan atau 

kekurangan melainkan audit bertujuan untuk membantu teraudit dalam mencari 

ruang peningkatan, sehingga ke tiga belah pihak harus bahagia dan tidak terpaksa 

dalam menjalankan dan menerima tugas tersebut.  

Ketentuan Auditor yang bertugas adalah: 

a) Pernah mengikuti kegiatan pe;atihan auditor 

b) Berpengetahuan dan berpengalaman; 

c) Jumlah auditor: 3 (tiga) orang, untuk pelaksanaan ANI; 

d) Mempunyai surat Tugas untuk melakukan audit; 

e) Auditor tidak ada konflik kepentingan; 

f) Menguasai teknik audit; 

g) Memiliki karakteristik positif; 

h) Mampu bekerja secara tim; 

i) Memahami manajemen Perguruan Tinggi. 

 

PENENTUAN JADWAL DAN TEMPAT 

Jadwal pelaksanaan AMI ditentukan berdasarkan kebijakan AMI yang telah 

ditetapkan misalnya dengan mengikuti siklus yang telah ditetapkan atau 

berdasarkan kebutuhan khusus yang ditentukan oleh Direktur. Namun demikian, 

jadwal pelaksanaan audit harus merupakan kesepakatan ke tiga belah fihak yaitu 

klien (manajemen), teraudit, dan auditor. Tidak dibenarkan jadwal pelaksanaan 
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audit hanya ditentukan oleh klien atau auditor dengan tujuan agar audit bisa 

menguak hal yang terjadi sebenarnya. Hal ini dilakukan karena audit bukanlah 

investigasi, interogasi ataupun penyidikan. Lama waktu AMI ditentukan 

berdasarkan banyaknya dokumen yang akan diperiksa dan diklarifikasi serta fihak 

yang akan ditemui atau diwancara. AMI bisa dirancang dalam waktu dua hari 

dengan rincian satu hari audit dokumen dan satu hari audit lapangan atau bisa juga 

lebih.  

Tempat AMI sebaiknya suatu tempat yang nyaman untuk menbaca, menulis dan 

melakukan wawancara. Tempat audit dokumen dan audit lapangan bisa dalam satu 

ruangan atau  dapat pula dalam ruangan yang terpisah. Pada prinsipnya dapat 

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. 

 

Persiapan Dokumen  

Beberapa persyaratan administrasi dan dokumen perlu dipersiapkan sebelum 

pelaksanaan AMI. Dokumen yang dimaksud meliputi:  

a. Surat keputusan dan surat tugas melaksanakan audit dari pimpinan PT kepada 

auditor yang ditunjuk.  

b. Semua dokumen yang sesuai dengan lingkup audit harus disiapkan oleh teraudit  

c. Dokumen program kerja audit yang merupakan kesepakatan ke tiga belah fihak.  

d. Borang serah terima dokumen bahan audit.  

e. Hasil evaluasi diri (apabila sebelum AMI telah dilakukan evaluasi diri).  
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BAB IV 

PELAKSANAAN AUDIT 

 

Pelaksanaan AMI dimaksudkan dalam rangka mendapatkan rekomendasi ruang 

peningkatan mutu dan menjamin akuntabilitas berdasarkan praktik baik serta 

temuan atau ketidaksesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan 

standar pendidikan tinggi. Auditor bertugas mencocokkan kesesuaian antara semua 

standar dengan pelaksanaan di unit atau bagian perguruan tinggi. Dalam 

pelaksanaan AMI, auditor melihat langsung proses dengan melakukan audit 

lapangan (site visit). 

Pelaksanaan audit di Akper Kerta Cendekia sebagai berikut: 

1) Direktur bersama kepala BPM menetapkan tujuan AMI, merencanakan 

audit, dan menetapkan objek dan lingkup audit. Direktur membuat 

perencanaan audit termasuk mengangkat PJ- AMI. Rencana audit harus 

disetujui klien dan dikomunikasikan kepada auditor dan teraudit. Rencana 

audit dirancang fleksibel agar memungkinkan untuk diubah dalam 

penekanannya berdasar pada informasi yang dikumpulkan selama AMI dan 

memungkinkan penggunaan sumber daya yang efektif.  

Rencana AMI meliputi hal-hal berikut :  

a. Tujuan, lingkup, dan area AMI  

b. Identifikasi teraudit dan pejabat/individu yang bertanggung jawab 

langsung dengan tujuan dan lingkup AMI  

c. Identifikasi dokumen acuan (kebijakan, manual, standar)  

d. Identifikasi anggota tim AMI  

e. Tanggal dan tempat AMI dilakukan  

f. Identifikasi satuan organisasi yang diaudit  

g. Waktu yang diharapkan untuk tiap-tiap aktivitas AMI  

h. Jadwal pertemuan yang diadakan dengan manajemen teraudit  

i. Rencana distribusi laporan audit dan tanggal penerbitan yang diharapkan  

2.  BPM membentuk tim audit. Tim auditor minimal  terdiri  dari 2 orang dan 

sebaiknya berjumlah ganjil. Salah satu tim auditor ditunjuk sebagai ketua 

tim auditor. Auditor yang bertugas disahkan dengan SK Direktur dan 
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membawa surat tugas pada saat bertugas. Auditor tidak boleh meninggalkan 

auditee selama proses audit 

3.  Pelaksanaan siklus AMI : 

 Langkah pertama : Rapat tim auditor untuk merencanakan kaji ulang 

dokumen dan pembagian tugas 

 Langkah kedua : Audit dokumen/Sistem/desk evaluation, melakukan audit 

dokumen/system/desk evaluation, melakukan audit dokumen sesuai lingkup 

yang telah ditetapkan dengan membuat daftar tilik (check list) 

Dokumen ini meliputi dokumen yang berisi standar dan peraturan, dokumen 

yang berisi panduan bagaimana melakukan proses untuk memenuhi standar 

dan dokumen yang berisi bukti pelaksanaan serta hasilnya. Audit dokumen 

dilaksanakan dengan cara :  

a. Memeriksa ketersediaan dan/atau kelengkapan dokumen yang berkaitan 

dengan SPMI 

b. Memeriksa kepatuhan dan konsistensi dokumen dengan peraturan 

perundangan yang berlaku 

c. Memeriksa pemenuhan Standar Dikti pada tahap pelaksanaan sesuai 

lingkup yang ditetapkan 

d. Memeriksa efektifitas rangkaian proses dalam pemenuhan standar. 

Pada audit dokumen tim auditor mencermati dokumen evaluasi diri unit 

yang diaudit sehingga diketahui bagian yang perlu peningkatan. Bagian 

yang lemah atau perlu peningkatan akan menjadi bahan dalam verifikasi 

pada unit yang diaudit. Hasil akhir audit dokumen adalah daftar 

tilik/checklist yang akan dipergunakan dalam audit visitasi. 

Pembuatan Daftar Tilik / Checklist  

Dalam Audit dokumen setiap auditor menyiapkan sejumlah pertanyaan dari 

dokumen yang diperiksa. Untuk menyamakan persepsi dalam hal 

kecukupan dokumen, auditor melaksanakan diskusi materi yang ada pada 

audit dokumen. Diskusi atau rapat dipergunakan untuk menentukan langkah 

kedua  yaitu audit kepatuhan atau audit lapangan khususnya dalam hal 

waktu dan tempat audit lapangan. Hasil Audit dokumen/sistem berupa 

daftar pertanyan /tilik berisi hal-hal yang ditemukan dalam dokumen yang 
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perlu di perdalam/verifikasi saat tahap audit yang kedua yaitu audit 

kepatuhan/visitasi. Bentuk Daftar pertanyaan dapat dikembangkan sesuai 

dengan temuan auditor. Verifikasi daftar pertanyaan dilakukan saat visitasi 

dengan memberi tanda setiap pertanyaan dengan ya, artinya pernyataan 

tersebut berpotensi menjadi temuan, dan tidak apabila ditemukan bukti 

dalam verifikasi untuk pernyatan yang ada bukti. Manfaat daftar tilik atau 

daftar pertanyaan ialah sebagai pedoman tim auditor dalam pelaksanaan 

AMI visitasi sehingga proses AMI tetap sesuai perencanaan. Sebaiknya 

Auditor dalam AMI visitasi mengembangkan pertanyaan tersebut sehingga 

satu pertanyaan bisa berkembang menjadi beberapa pertanyaan. 

 Langkah ketiga : Menetapkan jadwal audit lapangan (site visite). Tim 

auditor  menetapkan jadwal audit lapangan dan  menginformasikannya 

kepada teraudit (auditee) 

 Langkah keempat :Melaksanakan audit lapangan/visitasi di tempat obyek 

audit (Audit kepatuhan) 

 

 Pelaksanaan Audit Lapangan 

 

 Audit Mutu Internal kepatuhan merupakan tahapan kedua dalam 

pelaksanaan AMI. Tahapan ini dilakukan setelah tim auditor menyelesaikan 

audit dokumen/sistem dan jadwal audit kepatuhan telah ditetapkan dan 

disetujui antara tim auditor dan teraudit. Bagian yang diaudit dapat terdiri 

dari pimpinan unit, dosen, tenaga kependidikan, kepala laboratorium, 

mahasiswa, sampai pada alumni dan pengguna alumni, tergantung pada 

lingkup audit yang telah ditetapkan. 

Pelaksanaan audit lapangan oleh auditor dilakukan dengan melalui tahapan 

berikut ini: 

1. Menemui penanggungjawab proses; 

2. Pertemuan pembukaan; 

3. Ketua tim auditor memperkenalkan seluruh anggota tim; 

4. Ketua tim auditor menyampaikan tujuanaudit dan lingkuo audit; 

5. Ketua tim auditor menyampaikan jadwal acara audit untuk disetujui oleh 

teruadit 
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6. Tim auditor melakukan audit dengan berpedoman pada checklist yang 

telah dibuat pada saat audit dokumen/desk evaluasi/audit system 

7. Melakukan wawncara dengan auditee sebaiknya dilakukan secara 

terpisah, sesuai dengan tupoksi dari klien yaitu, sebagai 

penanggungjawab pelaksana, pengguna dan atau mahasiswa 

8. Setiap anggota tim auditor membuat catatan potensi temuan 

ketidaksesuaian yaitu: a). Segala sesuatu yang menyimpang terhadap 

standar; b) segala sesuatu yang potensial untuk menyimpang terhadap 

standar;  

9. Selidiki dan amati, kesesuaiannya dengan rencana audit/checklist 

10. Ketua tim auditor memimpin raoat tim auditor untuk merumuskan daftar 

temuan audit dan dituang ke dalam form deskripsi temuan (DT) , form 

permintaan tindakan koreksi (PTK); 

11. Ketua tim auditor dan teraudit Bersama-sama menandatangani daftar 

temuan audit; 

12. Ketua tim auditor menutuo acara audit; 

13. Ketua tim auditor Bersama anggota membuat laporan audit 

14. Ketua tim auditor menyerahkan laporan audit kepada ketua 

program/penanggungjawab AMI 

Setelah proses verifikasi selesai, maka auditor melaksanakan rapat internal. 

Rapat tersebut dipergunakan untuk merumuskan temuan yang telah 

didapatkan oleh setiap auditor dan menentukan kategori temuan tersebut. 

Temuan bisa merupakan ketidaksesuaian (KTS) dan observasi (OB). 

Setelah daftar temuan disusun oleh auditor maka temuan tersebut 

disampaikan kepada teraudit dalam rapat penutupan audit 

 

 Peninjauan Hasil Audit Sebelumnya  

AMI yang dilaksanakan sesuai dengan  siklus, maka pada AMI siklus kedua 

dan seterusnya, tahap pertama yang dilakukan tim auditor adalah melakukan 

verifikasi tentang tindak lanjut temuan AMI pada siklus sebelumnya. 

Auditor perlu memastikan tindak lanjut temuan AMI sebelumnya telah 

dilakukan dengan baik (closed). Apabila dijumpai keadaan bahwa temuan 
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terdahulu belum dilakukan tindak lanjut maka temuan tersebut ditulis 

kembali menjadi temuan AMI dengan kategori temuan yang lebih berat 

misalnya dari OB ke KTS. 

 

 Teknik Bertanya  

Dalam menggali informasi tentang kesesuaian pelaksanaan standar dengan 

standar yang telah ditetapkan, auditor dapat menggunakan pertanyaan 

tertutup dan pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup digunakan kalau 

auditor ingin mendapatkan kepastian suatu kegiatan telah dilakukan atau 

kepastian suatu prosedur dilakukan. Pertanyaan terbuka digunakan untuk 

mendapatkan informasi lanjut tentang suatu proses atau kegiatan untuk 

mengetahui efektivitas dari kegiatan tersebut. Tim auditor dapat 

mengembangkan pertanyaan menjadi beberapa pertanyaan untuk 

pendalaman dalam rangka menemukan akar masalah. Beberapa kata kunci 

seperti: mengapa, dimana, kapan, apa, siapa, dan bagaimana dapat 

digunakan untuk mengawali pertanyaan. 

 
 Teknik Telusur  

Penelusuran akar masalah dapat dilakukan dengan memeriksa setiap area 

fungsional dari organisasi untuk melihat kelayakan dan penerapan dari 

persyaratan sistem penjaminan mutu. Auditor dapat bergerak dari sisi input 

hingga rangkaian proses kegiatan dan output atau sebaliknya, auditor dapat 

bekerja dari sisi output mundur ke input atau sebaliknya dari input ke output. 

Dengan kata lain, untuk mendapatkan akar masalah dari ketidaksesuaian, 

auditor perlu menelusur sebab terjadinya ketidaksesuaian. Auditor dapat 

menelusuri dari depan dan menelusuri dari belakang. Substansi penelusuran 

ialah memeriksa area fungsional dari organisasi yang berkontribusi secara 

aktif terhadap mutu kegiatan tertentu atau terhadap terpenuhinya suatu 

persyaratan mutu. Untuk mendapatkan akar masalah, maka di samping 

pendekatan input-proses-output sebagaimana disebut sebelumnya maka 

dapat dikembangkan juga pendekatan sebab-akibat. Dengan demikian, 

terjadinya ketidaksesuaian dapat ditelusuri penyebabnya. 
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 Pengumpulan Bukti Audit  

Pengumpulan bukti audit dilakukan dengan menggali informasi pada 

pengelola, mahasiswa, karyawan, pengguna, dan lulusan sesuai dengan 

lingkup audit. Dalam pengumpulan bukti maka hal hal berikut sebaiknya 

dilakukan auditor:  

a. Memeriksa kecukupan mekanisme pengendalian internal untuk 

memastikan bahwa tujuan perguruan tinggi dapat dicapai secara efektif.  

b.    Memeriksa efektivitas fungsi pengendalian internal melalui:  

1) Pemeriksaan system yang telah ditetapkan untuk memastikan 

keterkaitan dengan kebijakan, rencana, prosedur, ketentuan hokum 

dan ketentuan lain serta peraturan yang mungkin mempunyai 

dampak merugikan terhadap institusi 

2) Pemeriksaan kebenaran dan keutuhan nformasi akademik untuk 

memastikan bahwa informasi tersebut akurat, tepat waktu dan 

berguna bagi pencapaian tujuan perguruan tinggi 

3) Pemeriksaan prosedur yang dipergunakan untuk memastikan 

ketersediaan sumber daya perguruan tinggi 

4) Pemeriksaan efeisiensi dan pemanfataan sumber daya  

c.  Memeriksa kinerja unit untuk memastikan pencapaian tujuan perguruan 

tinggi. Dalam hubungan ini, AMI harus diarahkan untuk mengetahui 

apakah kegiatan perguruan tinggi telah dilaksanan dengan tertib sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip efektif 

dan efisiensi 

d.  Melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas khusus suatu unit kerja. 

Aktivitas khusus tersebut dapat mencakup segala aspek dan unsur 

sehingga hasilnya mampu menunjang analisis yang optimal dalam 

membantu proses pengambilan keputusan oleh pimpinan perguruan 

tinggi.  

 

 Perumusan Temuan  

Salah satu tahapan yang penting pada kegiatan AMI adalah merumuskan 

temuan audit dalam pernyataan tertulis. Auditor membutuhkan waktu 
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diskusi untuk menyusun pernyataan temuan. Agar pernyataan temuan 

mudah dimengerti, hal berikut perlu dihindari misalnya: tidak lugas, tidak 

fokus, terlalu panjang, atau terlalu pendek, dan bermakna ganda sehingga 

diinterpretasi berbeda oleh pembaca yang berbeda. Padahal pernyataan 

temuan AMI harus dapat dimengerti dengan mudah dan memberi kesamaan 

makna kepada setiap pembaca. Temuan AMI merupakan segala sesuatu 

yang menyimpang atau potensial untuk menyimpang terhadap standar 

dan/atau segala sesuatu yang potensial mempengaruhi mutu produk/ jasa. 

Temuan audit bukan temuan tentang individu tetapi tentang sistem yang 

harus diperbaiki. 

Penulisan pernyataan temuan audit dirumuskan dengan mengikuti rumusan 

PLOR.  

- Problem (masalah yang ditemukan)  

- Location (lokasi ditemukan problem)  

- Objective (bukti temuan)  

- Reference (dokumen yang mendasari)  

 

Dengan menggunakan rumusan PLOR diharapkan auditor dapat menyusun 

pernyataan temuan audit yang lebih tegas. Urutan pernyataan temuan audit 

tidak harus selalu didahului dengan kata yang mengindikasikan  

 

 Rapat Penutupan  

Ketua tim auditor memimpin rapat tim auditor untuk mendapatkan rumusan 

akhir daftar temuan AMI. Ketua bersama anggota tim auditor mengadakan 

rapat penutupan AMI bersama teraudit membahas temuan AMI untuk 

disepakati baik substansi maupun pernyataan temuan. Setelah ada 

kesepakatan ketua tim auditor dan teraudit bersama-sama menandatangani 

daftar temuan audit. Akhirnya, secara resmi ketua tim auditor menutup acara 

AMI dan tim auditor membuat laporan AMI untuk diserahkan pada PJ-

AMI/klien yang menugaskan AMI. Pada tahap ini auditee bisa mengajukan 

verifikasi, pertanyaa, maupun sanggah terhadap temuan tersebut. Temuan 

yang telah disetujui disusun dalam laporan audit beserta kesepakatan waktu 

perbaikan dan ditandatangani oleh ketua tim audior dan auditee. Dengan 
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demikian kegiatan AMI selesai dan tim auditor mengakhiri rangkaian 

kegiatan AMI pada siklus tersebut. Auditee    dapat segera melakukan Rapat 

Tinjauan Manajemen. 

Langkah kelima: Menyusun laporan AMI meliputi praktik baik, 

rekomendasi peningkatan mutu dan temuan (KTS, OB) serta PTK (jika ada) 

4. Direktur, Pembantu Direktur, Kepala BPM, Kepala bagian yang 

bersangkutan melakukan Rapat Tinjauan Manajemen. Manajemen 

melakukan kaji ulang terhadap laporan audit terutama untuk merencanakan 

tindak lanjut terhadap laporan audit terutama untuk merencanakan tindak 

lanjut temuan audit. AMI dilakukan untuk kepentingan peningkatan unit 

yang diaudit di lingkungan Akper Kerta Cendekia  
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BAB V 

PELAPORAN AMI 

 

Laporan AMI menjadi penting, karena akan digunakan sebagai dasar 

penentuan kebijakan dan penyusunan rencana berikutnya. Oleh karena itu, sebagai 

salah satu bentuk pertanggungjawaban dari Tim Auditor, maka laporan AMI harus 

disusun dengan baik. Beberapa kriteria penyampaian laporan yang perlu 

diperhatikan agar Laporan AMI menjadi optimal, diantaranya adalah: isi laporan 

harus ditulis lengkap, didukung fakta dan data yang akurat serta objektif. Selain itu, 

penyajian sedapatnya menggunakan bahasa yang lugas, jelas, tepat, sistematis, serta 

menarik. 

Jenis dan Struktur Penulisan Laporan AMI  

Penulisan laporan AMI oleh Auditor  disesuaikan dengan jenis laporan. Bila 

laporan bersifat sementara dan akan disempurnakan lagi, maka laporan dapat dibuat 

dalam bentuk formulir yaitu dengan mengisi blanko yang telah disiapkan. 

Sementara untuk laporan yang sudah final, disusun dalam bentuk naskah atau buku 

yang biasanya disusun seperti makalah.  

Laporan AMI  harus memuat beberapa hal berikut.:  

1. Halaman judul 

2. Halaman identitas/pengesahan 

3. Kata pengantar 

4. Daftar isi 

5. Pendahuluan, yang berisi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, area audit, 

dll 

6. Bagian isi, yang berisi hal-hal pokok tentang temuan audit dan/atau intisari 

dari pembahasan laporan serta penyampaian pandangan auditor terhadap 

hal-hal yang berkaitan dengan laporan 

7. Penutup yang berisi kesimpulan dan saran 

  

Pembuatan Laporan Tindakan Koreksi  

Apabila antara teraudit dengan auditor telah sepakat dengan temuan audit yang 

dibuat Tim Auditor, pihak auditor dapat menyusun dan mengajukan permintaan 
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tindakan koreksi (PTK). PTK harus dilampirkan pada Laporan AMI. PTK dibuat 

masing-masing tersendiri setiap temuan. Pada setiap lembar PTK tersebut, selain 

ditulis identitas teraudit dan auditor, diulang kembali menuliskan uraian dan 

kategori temuan audit. Pernyataan dan kategori temuan diisi oleh tim auditor dan 

ditandatangani, lalu di bawahnya ditulis rencana tindakan koreksi yang diisi oleh 

teraudit dan ditandatangani. Pada akhir Lampiran PTK ini dapat dibuat satu kolom 

lagi untuk ruang Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi yang akan diisi oleh auditor 

pada tahap audit berikutnya, atau oleh tim pemantau yang ditetapkan oleh institusi 

perguruan tinggi untuk memastikan apakah tindakan koreksi yang dibuat oleh 

teraudit sudah ditindaklanjuti. Pada AMI sesuai dengan siklus SPMI tinjauan 

efektifitas ini dipastikan pada saat awal auditor memulai AMI. Apabila tindakan 

koreksi yang pernah dijanjikan tidak dilakukan, maka status atau kategori temuan 

audit yang sama tersebut dapat dinaikkan, misalnya dari Kategori OB menjadi KTS 
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BAB VI 

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN 

 

Menurut Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), langkah setelah 

Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi adalah Pengendalian Pelaksanaan 

Standar Pendidikan Tinggi. Pada dasarnya dari Evaluasi Pelaksanaan Standar 

Pendidikan Tinggi, ada 4 (empat) kemungkinan kesimpulan, yaitu:  

1. Pelaksanaan standar mencapai standar pendidikan tinggi.  

2. Pelaksanaan standar melampaui standar pendidikan tinggi.  

3. Pelaksanaan standar belum mencapai standar pendidikan tinggi.  

4. Pelaksanaan standar menyimpang dari standar pendidikan tinggi. 

 

 Tabel 1. Langkah pengendalian yang dilakukan terhadap Evaluasi Pelaksanaan 

Standar Pendidikan Tinggi.  

 

Pelaksanaan Standar 

Pendidikan Tinggi 

Pengendalian Pelaksanaan 

Standar Pendidikan Timggi 

Mencapai standar Pendidikan 

tinggi 

Perguruan tinggi mempertahankan 

pencapaian dan berupaya 

meningkatkan Standar Pendidikan 

Tinggi 

Melampaui Standar Pendidikan 

Tinggi 

Perguruan Tinggi 

mempertahankan pelampauan dan 

berupaya lebih meningkatkan 

Standar Pendidikan Tinggi 

Belum mencapai Standar 

Pendidikan Tinggi 

Perguruan tinggi melakukan 

tindakan koreksi pelaksanaan 

Standar Pendidikan Tinggi agar 

Standar Pendidikan Tinggi dapat 

dicapai 

Menyimpang dari Standar 

Pendidikan Tinggi  

Perguruan Tinggi melakukan 

tindakan koreksi pelaksanaan 

Standar Pendidikan Tinggi agar 

sesuai dengan Standar Pendidikan 

Tinggi 

 

Pelaksanaan pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi dilakukan 

melalui Rapat Tinjauan Manajemen yang dihadiri jajaran pimpinan Akper Kerta 

Cendekia Sidoarjo. RTM dilakukan untuk memastikan apakah temuan AMI dapat 

ditindaklanjuti dengan baik dan memastikan apakah sistem mutu berjalan efektif 
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dan efisien. Rapat tinjauan ini mencakup penilaian untuk peningkatan dan 

perubahan sistem penjaminan mutu, termasuk kebijakan mutu dan sasaran mutu. 

Setiap kegiatan RTM direkam dan hasil rekamannya dipelihara dengan baik 

sehingga sewaktu-waktu bisa dibuka untuk dipelajari. 

 

Karakteristik Rapat Tinjauan Manajemen  

Apapun bentuk RTM tersebut, agenda RTM memiliki karakteristik seperti berikut.  

1. Dilakukan secara berkala biasanya setelah pelaksanaan AMI.  

2. Direncanakan dan didokumentasikan dengan baik.  

3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu dan dampaknya 

pada mutu dan kinerja.  

4. Membahas perubahan yang perlu dilakukan.  

5. Hasil pertemuan ditindaklanjuti dan tindak lanjut dipantau pelaksanaanya.  

6. Peserta rapat adalah pihak manajemen dan pelaksana terkait.  

7. Pertemuan diawali dengan pembahasan hasil dan tindaklanjut RTM sebelumnya.  

8. Dilaksanakan dengan agenda yang jelas.  

9. Menghasilkan luaran seperti: 

a. Rencana perbaikan; 

b. Rencana peningkatan kepuasan stakeholders; 

c. Rencana pemenuhan sumber daya yang diperlukan dan 

d. Rencana perubahan untuk mengakomodasi persyaratan layanan dan output 

 

Materi Rapat Tinjauan Manajemen  

Materi untuk rapat tinjauan manajemen tidak hanya berasal hasil audit mutu internal 

saja, melainkan juga dapat berasal dari hasil kegiatan lainnya. Berikut adalah 

beberapa materi yang umum dipakai dalam RTM.  

1. Hasil Audit Mutu Internal (hasil/temuan audit) 

2. Umpan balik dari stakeholder, misalnya keluhan stakeholder, hasil survey 

kepuasan stakeholder 

3. Kinerja proses yang meliputi kinerja layanan, kinerja dosen dll 

4. Pencapaian sasaran mutu/indicator kinerja, seperti analisis kesesuaian 

kompetensi lulusan 
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5. Stataus tindakan koreksi dan pencegahan yang dilakuka atau ditindaklanjuti 

dari permintaan tindakan koreksi (PTK) yang pernah dibuat 

6. Status tindak lanjut dari hasil Tinjauan Manajemen sebelumnya 

7. Perubahan system manajemen mutu atau peningkatan system mutu  

 

Luaran Rapat Tinjauan Manajemen  

Luaran atau hasil RTM dapat berupa kebijakan untuk peningkatan efektivitas 

sistem penjaminan mutu dan prosesnya, peningkatan hasil layanan yang menuju 

terpenuhinya persyaratan/standar, dan pemenuhan kebutuhan sumber daya. Secara 

ringkas, luaran dari RTM dapat berupa beberapa keputusan dan/atau tindakan yang 

berhubungan dengan hal- hal berikut: 

1. Peningkatan efektifitas system penjaminan mutu dan system pelayanan 

2. Peningkatan pelayanan terkait dengan persyaratan yang ditetapkan dalam 

standar yang sudah dbuat 

3. Identifikasi perubahan-perubahan yang diperlukan baik pada sistem 

penjaminan mutu maupun system pelayanan 

4. Penyediaan sumber daya dan fasilitas yang perlu dilakukan agar sistem 

penjaminan mutu dan sistem pelayanan menjadi efektif.  

 

Agenda Rapat Tinjauan Manajemen  

Secara ringkas agenda RTM dapat dibuat sebagai berikut.  

1. Pembukaan.  

2. Arahan dari Pimpinan.  

3. Tinjauan terhadap hasil RTM yang lalu.  

4. Pembahasan hasil Audit Mutu Internal. 

5. Pembahasan umpan balik/keluhan stakeholders, hasil penilaian tracer 

study, dll.  

6. Pembahasan tentang masalah-masalah operasional terkait penerapan 

sistem manajemen mutu.  

7.  Pembahasan tentang rencana perbaikan/perubahan yang perlu dilakukan.  

8.  Rekomendasi untuk perbaikan.  

9.  Penutup.  
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1. Kurikulum  

1.1 Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan tentang penyusunan  

7 Adanya dokumen yang mencakup kebijakan, peraturan dan pedoman yang 

memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, 

pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berskala kurang atau 

setiap 4 tahun. 

6 Ada dokumen yang mencakup kebijakan, peraturan, dan pedoman yang 

memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, 

pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berskala lebih dari 4 

tahun. 

5 Ada dokumen yang mencakup kabijakan, peraturan, tetapi tidak ada  

pedoman yang memfasilatasi program studi untuk melakukan perencanaan, 

pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berskala. 

4 Ada dokumen tentang kebijakan, tetapi tidak ada peraturan dan pedoman 

yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, 

pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berskala. 

3 Ada kebijakan tertulis yang memfasilatasi program studi untuk melakukan 

perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berskala, 

tetapi belum dituangkan dalam dokumen formal. 

2 Ada kebijakan tidak tertulis yang memfasilatasi program studi untuk 

melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum 

secara berskala. 

1 Tidak ada kebijakan tertulis tentang penyusunan dan pengembangan 

kurukulum. 

1.2 Pelibatan stake-holders (dosen, alumni, mahasiswa, dan pengguna) 

dalam penyusun kurikulum  

7 Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi dan 

ketua program studi dengan melibatkan dosen, mahasiswa, alumni, 

pengguna, dan pemerintah serta hasil benchmark diberbagai institusi lain. 

6 Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi dan 

ketua program studi dengan melibatkan dosen, mahasiswa, alumni, 

pengguna, dan pemerintah. 

5 Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi dan 

ketua program studi dengan melibatkan dosen, mahasiswa, dan alumni 
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4 Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi dan 

ketua program studi dengan melibatkan dosen, dan mahasiswa. 

3 Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi dan 

ketua program studi dengan melibatkan dosen saja. 

2 Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi dan 

ketua program studi saja. 

1 Penyusunan kurukulum dilakukan oleh ketua program studi saja. 

1.3 kejelasan pedoman serta dokumen implementasi monitoring dan 

keberkalaan evaluasi pengembangan kurikulum program studi. 

7 Ada pedoman yang diperbarui secara berkala, disertai dokumen analisis dan 

evaluasi pengembangan kurikulum program studi yang ditindak lanjuti 

untuk peminjaman mutu secara berkelanjutan. 

6 Ada pedoman tetapi tidak diperbarui secara berkala, disertai dokumen 

analisis dan evaluasi pengembangan kurikulum program studi yang 

ditindaklanjuti untuk peminjaman mutu secara berkelanjutan. 

5 Ada pedoman tetapi tidak diperbarui secara berkala, disertai dokumen 

analisis serta evaluasi pengembangan kurikulum program studi yang telah 

dianalisis dan dievaluasi tetapi tidak ditindaklajuti. 

4 Ada pedoman tetapi tidak diperbarui secara berkala, disertai dokumen 

pengembangan kurikulum program studi tetapi tidak dianalisis, dievaluasi, 

juga tidak ditindaklajuti. 

3 Ada pedoman tetapi tidak diperbarui secara berkala, disertai dokumen 

namun tidak lengkapi sebagai dokumen analisis dan evaluasi 

pengembangan kurikulum program studi. 

2 Ada rencana penyusunan pedoman dan dokumen implementasi monitoring 

serta keberkalaan evaluasi pengembangan kurikulum program studi. 

1 Tidak ada pedoman maupun dokumen implementasi monitoring kurikulum.  

1.4 kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi 

7 Ada dokumen tentang kesuaian antara kurukulum, kompetensi termasuk 

soft skills, visi, dan misi yang lengkap serta rencana implementasi 

kurikulum yang sistematis. 

6 Ada dokumen tentang kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi, dan 

misi yang lengkap serta rencana implementasi kurikulum yang sistemis. 

5 Ada dokumen tentang kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi, dan 

misi yang lengkap serta rencana implementasi kurikulum tetapi tidak 

sistemis. 
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4 Ada dokumen tentang kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi, dan 

misi yang lengkap. 

3 Ada dokumen tentang kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi, dan 

misi namun tidak lengkap. 

2 Tidak ada dokumen tertulis yang menyatakan kesesuaian antara kurikulum, 

kompetensi, visi, dan misi 

1 Tidak ada kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi, dan misi Institusi. 

1.5 kesesuaian kurukulum dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan 

masyarakat 

7 Ada dokumen lengkap yang menyatakan bahwa kurikulum sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat serta mekanisme 

penyesuaian kurikulum secara berkala. 

6 Ada dokumen lengkap yang menyatakan bahwa kurikulum sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat serta mekanisme 

penyesuaian kurikulum tetapi tidak secara berkala. 

5 Ada dokumen lengkap yang menyatakan bahwa kurikulum sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat namun tidak ada 

mekanisme penyesuaian kurikulum. 

4 Ada dokumen lengkap yang menyatakan bahwa kurikulum sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat, namun tidak lengkap. 

3 Ada dokumen lengkap yang menyatakan bahwa kurikulum sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS tetapi tidak lengkap dan tidak sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. 

2 Ada dokumen lengkap yang menyatakan bahwa kurikulum tidak sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS tetapi tidak lengkap dan tidak sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. 

1 Ada dokumen kurikulum tetapi tidak lengkap dan tidak sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat. 
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2. Pengembangan mutu pembelajaran 

2.1 Keberadaan dan fungsi unit pengkajian dan pengembangan sistem dan 

mutu pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk berfikir Kritis, 

berekplorasi, berekspresi, bereksperimen dengan memanfaatkan aneka 

sumber yang hasilnya dimanfaatkan olen institusi. 

7 Ada unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan 

mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran yang hasilnya 

dimanfaatkan oleh institusi sendiri dan institusi dalam dan luar negeri secara 

berkesinambungan. 

6 Ada unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan 

mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran yang hasilnya 

dimanfaatkan oleh institusi sendiri dan institusi lain di dalam dan luar 

negeri. 
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5 Ada unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan 

mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran yang hasilnya 

dimanfaatkan oleh institusi sendiri dan institusi lain di dalam negeri. 

4 Ada unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan 

mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran serta hasilnya 

dimanfaatkan oleh institusi sendiri 

3 Ada unit yang mengakaji dan mengembangkan sistem serta mutu 

pembelajaran, tetapi hasilnya tidak dimanfaatkan oleh institusi sendiri. 

2 Ada rencana pengembangan unit yang melakukan pengkajian maupun 

pengembangan sistem mutu dan pembelajaran. 

1 Tidak memiliki unit pengkajian dan tidak malakukan pengkajian maupun 

pengembangan sistem dan mutu pembelajaran. 

2.2 kejelasan sistem pengendalian mutu pembelajaran yang diterapkan 

institusi termasuk proses monitoring, evaluasi, dan pemanfaatannya. 

7 Ada sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang 

efektif berpusat kepada pembelajar dengan memanfaatkan beragam sumber 

belajar minimal mencakup pendekatan sistem pembelajaran dan 

pengajaran, perencanaan dan sumber daya pembelajaran, dimonitor dan 

evaluasi secara formatif dan sumatif secara berkala. 

6 Ada sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang 

efektif berpusat kepada pembelajar dengan memanfaatkan beragam sumber 

belajar minimal mencakup pendekatan sistem pembelajaran dan 

pengajaran, perencanaan dan sumber daya pembelajaran, syarat kelulusan, 

dan dilaksanakan secara konsisten, dimonitor dan dievaluasi secara formatif 

dengan baik. 

5 Ada sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang 

efektif berpusat kepada pembelajar dengan memanfaatkan beragam sumber 

belajar minimal mencakup pendekatan sistem pembelajaran dan 

pengajaran, perencanaan dan sumber daya pembelajaran, syarat kelulusan, 

dan dilaksanakan secara konsisten, dimonitor dan dievaluasi. 

4 Ada sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang 

efektif berpusat kepada pembelajar dengan memanfaatkan beragam sumber 

belajar minimal mencakup pendekatan sistem pembelajaran dan 

pengajaran, perencanaan dan sumber daya pembelajaran, syarat kelulusan, 

dan dilaksanakan secara konsisten, dan dimonitor dengan baik tetapi tidak 

dievaluasi. 

3 Ada sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang 

efektif berpusat kepada pembelajar dengan memanfaatkan beragam sumber 

belajar minimal mencakup pendekatan sistem pembelajaran dan 

pengajaran, perencanaan dan sumber daya pembelajaran, syarat kelulusan 

dan pelaksanaannya konsisten tetapi tidak dimonitor dan tidak dievaluasi. 

2 Ada sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang 

efektif berpusat kepada pembelajar dengan memanfaatkan beragam sumber 

belajar minimal mencakup pendekatan sistem pembelajaran dan 

pengajaran, perencanaan dan sumber daya pembelajaran, syarat kelulusan 

tetapi pelaksanaanya secara tidak konsisten, tidak dimonitor dan tidak 

dievaluasi. 
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1 Tidak ada sistem pengendalian mutu pembelajaran yang menjamin 

penyelenggaraan proses pembelajaran yang baik. 

2.3 kejelasan pedoman pelaksanaan Tri Dharma PT yang digunakan sebagai 

acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan program Tri Dharma Unit di 

bawahnya yang menjamin terintegrasinya kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran . 

7 Ada pedoman yang menjadi acuan unit pelaksana yang mewajibkan 

pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

kedalam proses pembelajaran, serta dilaksanakan secara konsisten 

diseluruh unit dan ditingkatkan terus-menurus. 

6 Ada pedoman yang menjadi acuan unit pelaksana yang mewajibkan 

pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

kedalam proses pembelajaran, serta dilaksanakan secara konsisten 

diseluruh unit. 

5 Ada pedoman yang menjadi acuan unit pelaksana yang mewajibkan 

pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

kedalam proses pembelajaran, serta telah dilaksanakan secara konsisten 

disebagian unit. 

4 Ada pedoman yang menjadi acuan unit pelaksana yang mewajibkan 

pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

kedalam proses pembelajaran, namun pelaksanaanya masih belum 

konsisten diseluruh unit 

3 Ada pedoman yang menjadi acuan unit pelaksana yang mewajibkan 

pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

kedalam proses pembelajaran. 

2 Ada pedoman yang menjadi acuan unit pelaksana tetapi tidak lengkap dan 

tidak diintegrasikan. 

1 Tidak memiliki pedoman pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang 

digunakan sebagai acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan program Tri 

Dharma Unit di bawahnya yang menjamin terintegrasinya kegiatan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kedalam proses 

pembelajaran. 

2.4 kebijakan tentang penerapan konsep pendidikan, pengajaran, dan 

strategi pembelajaran serta pengembangan karakter mahasiswa. 

7 Ada kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran dan strategi 

pembelajaran yang diimplementasikan pada seluruh unit dengan evaluasi 

secara berkala. 

6 Ada kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi 

pembelajaran yang diimplementasikan pada seluruh unit yang ada tetapi 

tidak dievaluasi secara berkala 

5 Ada kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi 

pembelajaran yang diimplementasikan pada sebagian besar (70-69%) unit 

yang ada. 

4 Ada kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi 

pembelajaran yang diimplementasikan pada sebagian (35-69%) unit yang 

ada. 



36 
 

3 Ada kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi 

pembelajaran yang diimplementasikan pada sebagian kecil (<35%) unit 

yang ada. 

2 Ada kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi 

pembelajaran tetapi belum diimplementasikan. 

1 Belum ada penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi 

pembelajaran 

2.5 Penerapan (metode pembelajaran yang mempergunakan) pendekatan 

student-centered learning. 

7 Penerapan metode pembelajaran yang menerapkan pendekatan 100% 

student centered learning yang dilakuka seluruh program studi dengan 

berbagai pengembamgan penerapannya. 

6 Penerapan metode pembelajaran yang menerapkan pendekatan 75-99% 

student centered learning yang dilakuka seluruh program studi dengan 

berbagai pengembamgan penerapannya. 

5 Penerapan metode pembelajaran yang menerapkan pendekatan 50-74% 

student centered learning yang dilakuka seluruh program studi dengan 

berbagai pengembamgan penerapannya. 

4 Penerapan metode pembelajaran yang menerapkan pendekatan 30-49% 

student centered learning yang dilakuka seluruh program studi dengan 

berbagai pengembamgan penerapannya. 

3 Penerapan metode pembelajaran yang menerapkan pendekatan <30% 

student centered learning yang dilakuka seluruh program studi dengan 

berbagai pengembamgan penerapannya. 

2 Belum menerapan metode pembelajaran dengan pendekatan student 

centered learning. 

1 Belum ada metode pembelajaran yang secara khusus dikembangkan untuk 

meningkatkan kopetensi mahasiswa. 

2.6 Tingkat integrasi pelaksanaan progeam dan kegiatan akademik dalam 

pelaksanaan Tri Dharma PT. 

7 Ada program integrasi kegiatan akademik dengan pelaksanaan Tri Dharma 

yang di implementasikan secara rutin dengan melibatkan perguruan tinggi 

lain baik dalam maupun luar negeri serta telah menghasilkan penciptaan 

pengetahuan baru. 

6 Ada program integrasi kegiatan akademik dengan pelaksanaan Tri Dharma 

yang di implementasikan secara rutin dengan melibatkan perguruan tinggi 

lain baik dalam maupun luar negeri. 

5 Ada program integrasi kegiatan akademik dengan pelaksanaan Tri Dharma 

yang di implementasikan secara rutin dengan melibatkan perguruan tinggi 

lain di dalam negeri. 

4 Ada program integrasi kegiatan akademik dengan pelaksanaan Tri Dharma 

dan sudah diimplementasikan secara rutin pada internal dan peruruan tinggi. 

3 Ada program integrasi kegiatan akademik dengan pelaksanaan Tri Dharma 

namun diimplementasikan belum secara rutin pada internal perguruan 

tinggi. 

2 Ada program integrasi kegiatan akademik dengan pelaksanaan Tri Dharma 

namun belum diimplementasikan pada internal perguruan tinggi. 



37 
 

1 Belumada program integrasi kegiatan akademik dengan pelaksanaan Tri 

Dharma. 

2.7 tingkat pelibatan tenaga ahli/ pakar sebagai pembicara dalam seminar/ 

palatihan pembicara tamu dari luar PT sendiri 

7 Setiap semester ada pelibatan tenaga ahli / pakar sebagai pembicara dalam 

seminar / pelatihan pembelajaran baik dari dalam maupun luar negeri 

terprogram. 

6 Setiap semester ada pelibatan tenaga ahli / pakar sebagai pembicara dalam 

seminar / pelatihan pembelajaran baik dari dalam maupun luar negeri tetapi 

tidak terprogram. 

5 Setiap semester ada pelibatan tenaga ahli / pakar sebagai pembicara dalam 

seminar / pelatihan pembelajaran baik dari dalam maupun luar negeri. 

4 Dalam 2 tahun terakhir ada pelibatan tenaga ahli / pakar sebagai pembicara 

dalam seminar / pelatihan pembelajaran baik dari dalam maupun luar 

negeri. 

3 Ada rencana pelibatan tenaga ahli atau pakar sebagai pembicara dalam 

seminar / pelatihan pembeajaran baik dari dalam maupun luar negeri. 

2 Ada rencana pelibatan tenaga ahli / pakar sebagai pembicara dalam seminar 

/ pelatihan pembelajaran dari dalam negeri 

1 Belum pernah melibatkan tenaga ahli / pakar dari dalam maupun luar 

negeri. 
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3. Suasana Akademik 

3.1  Kejelasan dokumen formal tentang kebebasan akademi, kebebasan 

mimbar akademi, dan otonomi keilmuan, serta konsisten pelaksanaanya. 

7 Ada dokumen formal yang lengkap dan diperbarui secara berkala mencakup 

informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan 

mimbar akademi yang dilaksanakan secara konsisten diseluruh unit. 

6 Ada dokumen formal yang lengkap mencakup informasi tentang otonomi 

keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademi yang 

dilaksanakan secara konsisten diseluruh unit. 

5 Ada dokumen formal yang lengkap mencakup informasi tentang otonomi 

keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademi yang 

dilaksanakan secara konsisten di sebagian besar unit. 

4 Ada dokumen formal yang lengkap mencakup informasi tentang otonomi 

keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademi yang 

dilaksanakan secara konsisten di sebagian kecil unit. 

3 Ada dokumen formal yang lengkap mencakup informasi tentang otonomi 

keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademi yang belum 

dilaksanakan. 

2 Ada dokumen formal yang tidak lengkap mencakup informasi tentang 

otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademi yang 

belum dilaksanakan. 

1 Belum ada dokumen kebijakan tentang otonomi keilmuan, kebebasan 

akademik, kebebasan mimbar akademik. 

3.2  Kejelasan sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi 

mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang maksimal. 

7 Ada sistem pengembangan suasana akademik yang dievalusi secara berkala 

dalam bentuk kebijakan dan strategi, program implementasi yang terjadwal, 

pengerahan sumber daya, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut untuk 

langkah perbaikan secara berkelanjutan diseluruh unit. 

6 Ada sistem pengembangan suasana akademik dalam bentuk kebijakan dan 

strategi, program implementasi yang terjadwal, pengerahan sumber daya, 

monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara 

berkelanjutan disebagian besar unit. 

5 Ada sistem pengembangan suasana akademik dalam bentuk kebijakan dan 

strategi, program implementasi yang terjadwal, pengerahan sumber daya, 

monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara 

berkelanjutan disebagian kecil unit. 

4 Ada sistem pengembangan suasana akademik dalam bentuk adanya 

kebijakan dan strategi, program implementasi yang terjadwal, pengerahan 

sumber daya, monitoring dan evaluasi, tetapi tidak ada tindak lanjut untuk 

langkah perbaikan secara berkelanjutan. 

3 Ada sistem pengembangan suasana akademik yang masih parsial dalam 

bentuk kebijakan strategi, program implementasi yang terjadwal, 

pengerahan sumber daya, monitoring dan evaluasi dan tindak lanjut untuk 

langkah perbaikan secara berkelanjutan. 

2 Ada sistem pengembangan suasana akademik yang masih parsial dalam 

bentuk kebijakan strategi, program implementasi yang terjadwal, 
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pengerahan sumber daya, monitoring dan evaluasi dan tidak ada tindak 

lanjut untuk langkah perbaikan secara berkelanjutan. 

1 Belum ada sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi 

mahasiswa untuk meraih prestasi akademi yang maksimal. 

3.3 Upaya PT mengembangkan kegiatan mahasiswa, pusat seni dan budaya 

bagi mahasiswa 

7 PT mempunyai pusat seni dan budaya bagi mahasiswa yang aktif dengan 

aktivitas rutin dan ada reputasi di level nasional dan internasional. 

6 PT mempunyai pusat seni dan budaya bagi mahasiswa dengan aktivitas 

rutin dan ada reputasi nasional. 

5 PT mempunyai pusat seni dan budaya bagi mahasiswa dengan aktivitas 

rutin dan belum ada reputasi nasional. 

4 PT mempunyai pusat seni dan budaya bagi mahasiswa dengan aktivitas 

yang belum rutin.  

3 PT mempunyai pusat seni dan budaya bagi mahasiswa tetapi tidak ada 

aktivitas 

2 PT baru merencanakan pengembangan pusat seni dan budaya.   

1 PT belum merencanakan pengembangan pusat seni dan budaya.   
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4.  Kelulusan Mahasiswa 

4.1 Persentase mahasiswa DO atau pengunduran diri untuk semua program 

studi. 

7 Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri untuk semua program 

studi < 5% 

6 Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri untuk semua program 

studi 5-<10%. 

5 Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri untuk semua program 

studi 10-<15%. 

4 Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri untuk semua program 

studi 15-<20%. 

3 Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri untuk semua program 

studi 20-<25%. 

2 Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri untuk semua program 

studi 25-30%. 

1 Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri untuk semua program 

studi >30%. 

4.2 Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi. 

7 Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi >50%. 

6 Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi 40%-50%. 

5 Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi 30-<40% 

4 Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi 20-<30%. 

3 Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi 10-<20% 

2 Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi <10% 

1 Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi 0% 

4.3 Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir 

7 Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir 4 tahun (S1) atau 3 

tahun (D3). 

6 Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir 4,0-<4,5 tahun (S1) 

atau 3-<3,7 tahun (D3). 

5 Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir 4,5-<5,0 tahun (S1) 

atau 3,7-<4,0 tahun (D3). 

4 Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir 5,0-<5,5 tahun (S1) 

atau 4,0-<4,3 tahun (D3). 

3 Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir 6,0-<6,5 tahun (S1) 

atau 4,6-<5,0 tahun (D3). 

2 Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir 6,0-<6,5 tahun (S1) 

atau 4,3-<4,6 tahun (D3). 

1 Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir ≥ 7 tahun. 

4.4 Sistem evaluasi kelulusan yang efektif, mencakup kebijakan dan strategi, 

keberadaan instrumen, monitoring dan evalusi, serta tindak lanjutnya.  

7 Sistem evaluasi yang efektif yang mencakup kebijakan dan strategi dan 

komitmen institusi untuk mendorong seluruh program studi melakukan 

proses pelacakan dan evaluasi lulusan, instrumen yang sahih dan andal 

disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi, monitoring dan evaluasi 
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keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan, tindak lanjut 

untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. 

6 Sistem evaluasi yang parsial yang mencakup kebijakan dan strategi dan 

komitmen institusi untuk mendorong seluruh program studi melakukan 

proses pelacakan dan evaluasi lulusan, instrumen yang sahih dan andal 

disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi, monitoring dan evaluasi 

keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan, tetapi tidak ada 

tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. 

5 Sistem evaluasinya hanya parsial atau hanya mencakup tiga diantara elemen 

berikut kebijakan dan strategi dan komitmen institusi untuk mendorong 

seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan, 

instrumen yang sahih dan andal disesuaikan dengan kondisi perguruan 

tinggi, monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan 

pemberdayaan lulusan, tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang 

ditetapkan. 

4 Sistem evaluasinya hanya parsial atau hanya mencakup dua diantara elemen 

berikut kebijakan dan strategi dan komitmen institusi untuk mendorong 

seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan, 

instrumen yang sahih dan andal disesuaikan dengan kondisi perguruan 

tinggi, monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan 

pemberdayaan lulusan, tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang 

ditetapkan. 

3 Sistem evaluasinya hanya parsial atau hanya mencakup satu diantara 

elemen berikut kebijakan dan strategi dan komitmen institusi untuk 

mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi 

lulusan, instrumen yang sahih dan andal disesuaikan dengan kondisi 

perguruan tinggi, monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan 

pemberdayaan lulusan, tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang 

ditetapkan. 

2 PT sedang menyusun sistem evaluasi lulusan yang efektif. 

1 Belum adanya sistem evaluasi lulusan yang efektif. 

4.5 Rasio alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon 

terhadap studi pelacakan. 

7 Rasio alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap 

studi pelacakan >50% 

6 Rasio alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap 

studi pelacakan 40-<50%. 

5 Rasio alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap 

studi pelacakan 30-<40%. 

4 Rasio alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap 

studi pelacakan 25-<30%. 

3 Rasio alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap 

studi pelacakan 20-<25%. 

2 Rasio alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap 

studi pelacakan 10-<20%. 

1 Rasio alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap 

studi pelacakan<10%. 
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4.6 Partisipasi alumni dalam mendukung perkembangan PT dalam bentuk 

sumbangan dana sumbangan faslitas dan masukan untuk perbaikan proses 

pembelajaran dan pengembangan jejaring. 

7 >25% dari jumlah total alumni terdata telah berpartisipasi dalam 

memberikan sumbangan dana, sumbangan fasilitas, dan masukan untuk 

perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan jejaring.  

6 20-25% dari jumlah total alumni terdata telah berpartisipasi dalam 

memberikan sumbangan dana sumbangan fasilitas dan masukan untuk 

perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan jejaring. 

5 15-<20% dari jumlah total alumni terdata telah berpartisipasi dalam 

memberikan sumbangan dana sumbangan fasilitas dan masukan untuk 

perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan jejaring. 

4 10-<15% dari jumlah total alumni terdata telah berpartisipasi dalam 

memberikan sumbangan dana, sumbangan fasilitas, dan masukan untuk 

perbaikan proses pembelajaran. 

3 5-<10% dari jumlah total alumni terdata telah berpartisipasi dalam 

memberikan sumbangan dana dan sumbangan fasilitas. 

2 Kurang dari 5% dari jumlah total alumni terdata telah berpartisipasi dalam 

memberikan sumbangan dana dan sumbangan fasilitas 

1 Belum ada alumni memberikan partisipasi dalam memberikan dana alumni 

dan bersifat monumental 

4.7 Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan yang pertama 

7 Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan yang pertama < 3 

bulan. 

6 Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan yang pertama 3-6 

bulan. 

5 Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan yang pertama lebih dari 

6 bulan hingga 9 bulan. 

4 Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan yang pertama lebih dari 

9 bulan hingga 12 bulan. 

3 Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan yang pertama lebih dari 

12 hingga 15 bulan. 

2 Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan yang pertama 15 bulan 

hingga 18 bulan. 

1 Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan yang pertama >18 

bulan. 

4.8 Presentase lulusan yang menjadi enterpreuner dalam tiga tahun terakhir 

7 >25% dari lulusan PT menjadi entrepreuner yang berhasil. 

6 20-25% dari lulusan PT menjadi entrepreuner yang berhasil. 

5 15-<20% dari lulusan PT menjadi entrepreuner. 

4 10-<15% dari lulusan PT menjadi entrepreuner. 

3 5-<10% dari lulusan PT menjadi entrepreuner. 

2 3-<4% dari lulusan PT menjadi entrepreuner. 

1 <3% dari lulusan PT menjadi entrepreuner. 
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5. Prestasi Mahasiswa 

5.1 Pencapaian pretasi mahasiswa ditingkat propinsi/ wilayah, nasional, dan 

internasional. 

7 >5% mahasiswa meraih pretasi ditingkat internasional. 

6 3-5% mahasiswa meraih pretasi ditingkat internasional. 

5 >3 mahasiswa meraih pretasi ditingkat internasional. 

4 >10% mahasiswa meraih pretasi ditingkat nasional dan atau propinsi / 

wilayah. 

3 5-10% mahasiswa meraih pretasi ditingkat nasional dan atau propinsi / 

wilayah. 

2 < 5% mahasiswa meraih pretasi ditingkat nasional dan atau propinsi / 

wilayah. 

1 Tidak ada mahasiiswa yang meraih prestasi baik ditingkat internasional, 

nasional, maupun propinsi wilayah. 

5.2 upaya institusi untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang 

akademik dan non-akademik 

7 Adanya upaya dalam bentuk bimbingan peningkatan prestasi, pemberian 

bantuan dana, pembagian kesempatan untuk berpartisipasi dilakukan secara 

terprogram yang berkelanjutan. 

6 Adanya upaya dalam bentuk bimbingan peningkatan prestasi, pemberian 

bantuan dana, pembagian kesempatan untuk berpartisipasi dilakukan secara 

terprogram. 

5 Dua dari tiga upaya dalam bentuk bimbingan peningkatan prestasi, 

pemberian bantuan dana, pembagian kesempatan untuk berpartisipasi 

dilakukan secara terprogram, tetapi satu diantaranya bersifat parsial. 

4 Dua dari upaya berikut bimbingan peningkatan prestasi, pemberian bantuan 

dana, pembagian kesempatan untuk berpartisipasi, dilakukan secara 

terprogram dan konsisten. 

3 Dua dari tiga upaya dalam bentuk bimbingan, peningkatan prestasi, 

pemberian bantuan dana, pembagian kesempatan untuk berpartisipasi 

dilakukan secara terprogram, tetapi belum konsisten. 

2 Ada upaya dalam bentuk bimbingan, peningkatan prestasi, pemberian 

bantuan dana, pembagian kesempatan untuk berpartisipasi tetapi tidak 

terprogram,  

1 Belum ada upaya untuk memberikan bimbingan, peningkatan prestasi, 

pemberian bantuan dana. 
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6. Ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan 

6.1 ketersediaan tenaga pendidik yang memenuhi perundangan  

7 1:<31 (eksakta) atau 1: <100 (sosial). 

6 1:30-35 (eksakta) atau 1:100-125 (sosial). 

5 1:35-40 (eksakta) atau 1:125-150 (sosial). 

4 1:40-45 (eksakta) atau 1:150-175 (sosial). 

3 1:45-50 (eksakta) atau 1:175-200 (sosial). 

2 1:50-55 (eksakta) atau 1:200-225 (sosial). 

1 1: > 55 (eksakta) atau 1:>225 (sosial) 

6.2 Ketersediaa tenaga kependidikan 

7 Rasio tenaga kependidikan dan mahasiswa 1:<100. 

6 Rasio tenaga kependidikan dan mahasiswa 1:100-150. 

5 Rasio tenaga kependidikan dan mahasiswa 1:150-200. 

4 Rasio tenaga kependidikan dan mahasiswa 1:200-250. 

3 Rasio tenaga kependidikan dan mahasiswa 1: 250-300. 

2 Rasio tenaga kependidikan dan mahasiswa 1:300-350. 

1 Rasio tenaga kependidikan dan mahasiswa 1:>350 

6.3 Ketersediaan sistem pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan  

7 PT memiliki 7 pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan 

secara konsisten pada standar perencanaan, rekrukmen, seleksi, 

pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan 

pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi. 

6 PT memiliki 6 pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan 

secara konsisten, dari 7 standar perencanaan, rekrukmen, seleksi, 

pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan 

pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi. 

5 PT memiliki 5 pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan 

secara konsisten, dari 7 standar perencanaan, rekrukmen, seleksi, 

pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan 

pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi. 

4 PT memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan 

secara konsisten dari standar perencanaan, rekrukmen, seleksi, 

pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan 

pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi. 

3 PT memiliki upaya pengembangan tenaga dosen tetap dan tenaga 

kependidikan yang cukup, namun dukungan dana dari pihak institusi masih 

kurang, sehingga kurang memotivasi dosen dan tenaga kependidikan. 

2 PT memiliki upaya dan komitmen institusi dalam pengembangan tenaga 

dosen dan tenaga kependidikan dan, tidak ada dukungan dana.  

1 PT belum memiliki upaya pengembangan, padahal jumlah dosen dan tenaga 

kependidikan masih belum memadai. 

6.4 Ketersediaan pedoman dan dokumen implementasi tentang sistem 

monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja pendidik dan tenaga 

kependidikan  

7 PT memiliki 3 pedoman tertulis yang lengkap ; dan ada bukti dilaksanakan 

secara konsisten tentang kinerja dosen bidang (1) pendidik (2) peneliti (3) 
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pelayanan / pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan 

baik. 

6 PT memiliki 2 pedoman tertulis yang lengkap ; dan ada bukti dilaksanakan 

secara konsisten tentang kinerja dosen dari 3 bidang (1) pendidik (2) peneliti 

(3) pelayanan / pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan 

baik. 

5 PT memiliki 1 pedoman tertulis yang lengkap ; dan ada bukti dilaksanakan 

secara konsisten tentang kinerja dosen dari 3 bidang (1) pendidik (2) peneliti 

(3) pelayanan / pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan 

baik. 

4 PT memiliki pedoman tertulis yang lengkap ; dan ada bukti dilaksanakan 

secara konsisten. 

3 PT memiliki pedoman tertulis yang lengkap ; tetapi tidak dilaksanakan. 

2 PT memiliki pedoman tertulis, tidak lengkap dan belum dilaksanakan. 

1 PT belum memiliki dokumen implementasi tentang sistem monitoring dan 

evalusi. 
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7. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan 

7.1 Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan 

dan kemudahan akses e-library untuk setiap bahan pustaka yang meliputi 

buku teks, jurnal internasional,jurnal nasional terakreditasi, dan 

prosiding. 

7 Tersedia koleksi perpustakaan, aksesibilitas mencakup e-library setiap 

bahan pustaka berikut : (A) buku teks dan perlengkapannya, (B) Skripsi, 

tesis, disertrasi, (C) Jurnal nasional belum terakreditasi, (D) Jurnal nasional 

terakreditasi, (E) Prosiding nasional/internasional (F) Jurnal Internasional 

dengan sangat memadai untuk semua program studi. 

6 Tersedia koleksi perpustakaan, aksesibilitas mencakup e-library A, B, C, D, 

E, dan F memadai untuk sebagain besar program studi. 

5 Tersedia koleksi perpustakaan, aksesibilitas mencakup e-library A, B, C, 

D,dan E memadai untuk sebagain besar program studi. 

4 Tersedia koleksi perpustakaan, aksesibilitas mencakup e-library A, B, C, 

dan D memadai untuk sebagain besar program studi. 

3 Tersedia koleksi perpustakaan, aksesibilitas mencakup e-library A, B, dan 

C memadai untuk sebagain besar program studi. 

2 Tersedia koleksi perpustakaan, aksesibilitas mencakup e-library A, dan B 

memadai untuk sebagain besar program studi. 

1 Tersedia koleksi perpustakaan, tetapi belum menguunakan e-library 

7.2 Angka efisiensi dan ketersediaan, akses, dan pendayagunaan tempat 

praktikum, bengkel/studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/ balai 

kesehatan, green house, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya. 

7 Ketersediaan dan akses penggunaan sarana dan prasarana “sangat 

memadai” (>75%) mencakup : A. Tempat parkir B. Begkel/Studio C. Ruang 

Simulasi D. Rumah Sakit? Balai Kesehatan/Poliklinik/, dan E. Green House 

dan sejenisnya 

6 Ketersediaan dan akses penggunaan sarana dan prasarana “memadai” 

(sampai dengan 75%) penggunaan mencakup : A. Tempat parkir B. 

Begkel/Studio C. Ruang Simulasi D. Rumah Sakit? Balai 

Kesehatan/Poliklinik/, dan E. Green House dan sejenisnya 

5 Ketersediaan dan akses penggunaan sarana dan prasarana “memadai” 

(sampai dengan 50%) mencakup : A. Tempat parkir B. Begkel/Studio C. 

Ruang Simulasi D. Rumah Sakit? Balai Kesehatan/Poliklinik/, dan E. Green 

House dan sejenisnya 

4 Ketersediaan dan akses penggunaan sarana dan prasarana “belum memadai” 

(>25%) mencakup : A. Tempat parkir B. Begkel/Studio C. Ruang Simulasi 

D. Rumah Sakit? Balai Kesehatan/Poliklinik/, dan E. Green House dan 

sejenisnya 

3 Ketersediaan dan akses penggunaan sarana dan prasarana “kurang 

memadai” (sampai dengan 50%) mencakup : A. Tempat parkir B. 

Begkel/Studio C. Ruang Simulasi D. Rumah Sakit? Balai 

Kesehatan/Poliklinik/, dan E. Green House dan sejenisnya 

2 Ketersediaan dan akses penggunaan sarana dan prasarana “memadai” 

(>50%) mencakup : A. Tempat parkir B. Begkel/Studio C. Ruang Simulasi  

1 Ketersediaan dan akses penggunaan sarana dan prasarana “kurang 

memadai” (>25%) mencakup : A. Tempat parkir B. Begkel/Studio  
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7.3 Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang berupa ruang serba guna, 

tempat olahraga, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik, ruang 

ibadah/doa, green area fasilitas difable dan ruang bimbingan dan 

konseling. 

7 Ketersediaan, pemanfaatan, dan perawatan fasilitas sarana dan prasarana 

mencakup: 1. Ruang serba guna, 2. Tempat olahraga, 3. Ruang himpunan 

mahasiswa 4. Poliklinik 5. Ruang ibadah/do’a, 6. Green area, 7. Fasilitas 

difable, 8. Ruang bimbingan dan konseling, dan 9. Lainnya. 

6 Ketersediaan, pemanfaatan, dan perawatan fasilitas yang memadai 

mencakup 7-8 dari 9. 

5 Ketersediaan, pemanfaatan, dan perawatan fasilitas yang memadai 

mencakup 5-6 dari 9. 

4 Ketersediaan, pemanfaatan, dan perawatan fasilitas yang memadai 

mencakup 4 dari 9. 

3 Ketersediaan, pemanfaatan, dan perawatan fasilitas yang memadai 

mencakup 3 dari 9. 

2 Ketersediaan, pemanfaatan, dan perawatan fasilitas yang memadai 

mencakup 1-2 dari 9. 

1 Belum tersedianya fasilitas sarana dan prasarana seperti daftar diatas. 
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8. Ketersediaan Sistem Informasi 

8.1   Ketersediaan sistem informasi dan fasilitas TIK yang digunakan PT 

dalam proses pembelajaran dalam bentuk band width, hardware, 

software, e-learning, dan on-line journal/library 

7 Ketersediaan TIK mencakup :1. Bandwidth dan hardware 2. Software 3. e-

learning 4. E-library dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas dari 

keempat fasilitas TIK yang dimaksudkan. 

6 Ketersediaan TIK mencakup :1. Bandwidth dan hardware 2. Software 3. e-

learning 4. E-library dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas pada 

3 dari keempat fasilitas TIK yang dimaksudkan. 

5 Ketersediaan TIK mencakup :1. Bandwidth dan hardware 2. Software 3. e-

learning 4. E-library dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas pada 

2 dari keempat fasilitas TIK yang dimaksudkan. 

4 Ketersediaan TIK mencakup :1. Bandwidth dan hardware 2. Software 3. e-

learning 4. E-library dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas pada 

1 dari keempat fasilitas TIK yang dimaksudkan. 

3 Ketersediaan TIK mencakup :1. Bandwidth dan hardware 2. Software 3. e-

learning 4. E-library dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas. 

2 Ketersediaan TIK mencakup :1. Bandwidth dan hardware 2. Software 3. E-

library dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas  

1 Ketersediaan TIK mencakup :1. Bandwidth dan hardware 2. Software, 

dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas . 

8.2   Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam adminiatrasi 

akademik dan non akademik yang mencakup hardware dan software. 

7 Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi untuk 

: 1. Proses perkuliahan 2. Administrasi Akademi 3. Administrasi Umum 4. 

Administrasi Keuangan 5. Pengelolaan sarana dan prasarana, dan 6. 

Kerjasama. 

6 Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi untuk 

5 di antara 6 dari daftar. 

5 Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi untuk 

4 di antara 6 dari daftar. 

4 Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi untuk 

3 di antara 6 dari daftar. 

3 Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi untuk 

2 di antara 6 dari daftar. 

2 Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi untuk 

1 di antara 6 dari daftar. 

1 Sistem informasi dalam administrasi belum satupun digunakan dan belum 

ada rencana pengembangan. 

8.3   Ketersediaan kapasitas internet dalam rasio bandwidth permahasiswa 

tang memadai 

7 Kapasitas internet dengan rasio bandwidth > 25 kbps per mahasiswa 

6 Kapasitas internet dengan rasio bandwidth 15 - 25 kbps per mahasiswa 

5 Kapasitas internet dengan rasio bandwidth 5 - <15 kbps per mahasiswa 

4 Kapasitas internet dengan rasio bandwidth 1 - <5 kbps per mahasiswa 

3 Kapasitas internet dengan rasio bandwidth 0,5 - <1 kbps per mahasiswa 
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2 Kapasitas internet dengan rasio bandwidth <0,5 kbps per mahasiswa 

1 Belum ada kapasitas internet  

8.4   Aksesibilitas data dalam sistem informasi 

7 Data dikelola dengan komputer yang sangat terintegrasi, serta dapat diakses 

melalui jaringan internet. 

6 Data dikelola dengan komputer yang terintegrasi, serta dapat diakses 

melalui jaringan internet. 

5 Data dikelola dengan komputer, seerta dapat diakses melalui jaringan luas 

internet (Wide Area Network, WAN) 

4 Data dikelola dengan komputer, seerta dapat diakses melalui jaringan lokal 

(Lokal Area Network, LAN) 

3 Data dikelola dengan komputer tanpa aringa. 

2 Data dikelola secara manual. 

1 Belum ada penanganan data. 

8.5  Blue print pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan, sistem 

innformasi yang lengkap. 

7 Blue Print pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi 

sangat lengkap, mengimplementasikan pengembangan teknologi dan 

kebutuhan akan akses informasi yang sangat cepat didukung pendanaan 

yang sangat memadai. 

6 Blue Print pengembangan dan pengelolaan sangat lengkap, dan 

pemanfaatan sistem informasi, mengimplementasikan pengembangan 

teknologi dan kebutuhan akan akses informasi yang sangat cepat didukung 

pendanaan yang memadai. 

5 Blue Print pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi, 

sudah memeperhitungkan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan 

akses informasi yang cepat didukung dengan pendanaan yang memadai.   

4 Blue Print pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi, 

sudah memeperhitungkan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan 

akses informasi yang cepat, namun terbatas dengan pendanaan. 

3 Blue Print pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi. 

Cukup sesuai dengan kebutuhan saat ini. 

2 Blue Print pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi, 

belum jelas 

1 Bleum tersedia Blue Print pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan 

sistem informasi, 
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9. Tata Pamong 

9.1  Kelengkapan dan kejelasan tata organisasi yang memungkinkan 

implementasi secara konsisten 

7 PT memiliki kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi struktur 

organisasi yang meliputi dari 8 dan 9 organ dan dilengkapi dengan deskripsi 

tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab 

yang menyangkut (1) Struktur Organisasi, (2) Pemimpin Institusi, (3) Senat 

perguruan tinggi/ senat akademi, (4) Satuan Pengawasan, (5) Dewan 

pertimbangan, (6) Pelaksanaan kegiatan akademik, (7) Pelaksanaan 

administrasi, pelayanan, dan pendukung, (8) Pelaksanaan penjamin mutu, 

(9) Unit perencanaan dan pengembangan Tri Dharma. 

6 PT memiliki kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi struktur 

organisasi yang meliputi dari 7 dan 9 organ dan dilengkapi dengan deskripsi 

tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab 

yang menyangkut (1) Struktur Organisasi, (2) Pemimpin Institusi, (3) Senat 

perguruan tinggi/ senat akademi, (4) Satuan Pengawasan, (5) Dewan 

pertimbangan, (6) Pelaksanaan kegiatan akademik, (7) Pelaksanaan 

administrasi, pelayanan, dan pendukung, (8) Pelaksanaan penjamin mutu, 

(9) Unit perencanaan dan pengembangan Tri Dharma. 

5 PT memiliki kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi struktur 

organisasi yang meliputi dari 6 dan 9 organ dan dilengkapi dengan deskripsi 

tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab 

yang menyangkut (1) Struktur Organisasi, (2) Pemimpin Institusi, (3) Senat 

perguruan tinggi/ senat akademi, (4) Satuan Pengawasan, (5) Dewan 

pertimbangan, (6) Pelaksanaan kegiatan akademik, (7) Pelaksanaan 

administrasi, pelayanan, dan pendukung, (8) Pelaksanaan penjamin mutu, 

(9) Unit perencanaan dan pengembangan Tri Dharma. 

4 PT memiliki kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi struktur 

organisasi yang meliputi dari 5 dan 9 organ dan dilengkapi dengan deskripsi 

tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab 

yang menyangkut (1) Struktur Organisasi, (2) Pemimpin Institusi, (3) Senat 

perguruan tinggi/ senat akademi, (4) Satuan Pengawasan, (5) Dewan 

pertimbangan, (6) Pelaksanaan kegiatan akademik, (7) Pelaksanaan 

administrasi, pelayanan, dan pendukung, (8) Pelaksanaan penjamin mutu, 

(9) Unit perencanaan dan pengembangan Tri Dharma. 

3 PT memiliki kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi struktur 

organisasi yang meliputi dari 4 dan 9 organ dan dilengkapi dengan deskripsi 

tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab 

yang menyangkut (1) Struktur Organisasi, (2) Pemimpin Institusi, (3) Senat 

perguruan tinggi/ senat akademi, (4) Satuan Pengawasan, (5) Dewan 

pertimbangan, (6) Pelaksanaan kegiatan akademik, (7) Pelaksanaan 

administrasi, pelayanan, dan pendukung, (8) Pelaksanaan penjamin mutu, 

(9) Unit perencanaan dan pengembangan Tri Dharma. 

2 PT memiliki kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi struktur 

organisasi yang meliputi dari 3 dan 9 organ dan dilengkapi dengan deskripsi 

tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab 

yang menyangkut (1) Struktur Organisasi, (2) Pemimpin Institusi, (3) Senat 

perguruan tinggi/ senat akademi, (4) Satuan Pengawasan, (5) Dewan 
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pertimbangan, (6) Pelaksanaan kegiatan akademik, (7) Pelaksanaan 

administrasi, pelayanan, dan pendukung, (8) Pelaksanaan penjamin mutu, 

(9) Unit perencanaan dan pengembangan Tri Dharma. 

1 PT belum memiliki kelengkapan organ dan keefektifan, serta dokumentasi 

struktur organisasi. 

 

 

10. Kepemimpinan 

10.1     Karakteristik kepemimpinan yang efektif 

7 Kepemimpinan perguruan tinggi memliki tiga karakteristik berikit, yaitu (1) 

Kepemimpinan operasional, (2) Kepemimpinan organisasi, (3) 

Kepemimpinan publik dan memiliki pedoman, serta ada bukti efektivitas 

kepemimpinan.  

6 Kepemimpinan perguruan tinggi memliki tiga karakteristik berikit, yaitu (1) 

Kepemimpinan operasional, (2) Kepemimpinan organisasi, (3) 

Kepemimpinan publik dan memiliki pedoman, tetapi tidak ada bukti 

efektivitas kepemimpinan. 

5 Kepemimpinan perguruan tinggi memliki tiga dari tiga karakteristik berikit, 

yaitu (1) Kepemimpinan operasional, (2) Kepemimpinan organisasi, (3) 

Kepemimpinan publik tidak memiliki pedoman, tetapi ada bukti efektivitas 

kepemimpinan. 

4 Kepemimpinan perguruan tinggi memliki dua dari tiga karakteristik berikit, 

yaitu (1) Kepemimpinan operasional, (2) Kepemimpinan organisasi, (3) 

Kepemimpinan publik dan memiliki pedoman dan ada bukti efektivitas 

kepemimpinan. 

3 Kepemimpinan perguruan tinggi memliki dua dari tiga karakteristik berikit, 

yaitu (1) Kepemimpinan operasional, (2) Kepemimpinan organisasi, (3) 

Kepemimpinan publik dan memiliki pedoman, tetapi tidak ada bukti 

efektivitas kepemimpinan. 

2 Kepemimpinan perguruan tinggi memliki satu dari tiga karakteristik berikit, 

yaitu (1) Kepemimpinan operasional, (2) Kepemimpinan organisasi, (3) 

Kepemimpinan publik dan memiliki pedoman dan ada bukti efektivitas 

kepemimpinan. 

1 Kepemimpinan perguruan tinggi memliki satu dari tiga karakteristik berikit, 

yaitu (1) Kepemimpinan operasional, (2) Kepemimpinan organisasi, (3) 

Kepemimpinan publik dan memiliki pedoman, tetapi tidak ada bukti 

efektivitas kepemimpinan. 

10.2     Kejelasan Sistem pengelolaan Fungsional dan operasional PT. 

7 Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup 

lima fungsi pengelolaan (Planning, organizing, staffing, leading, dan 

controlling) yang dilaksanakan secara efeketif, dilengkapi dengan pedoman 

pengelolaan dan bukti berupa dokumen pengelolaan. 

6 Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup 

lima fungsi pengelolaan (Planning, organizing, staffing, leading, dan 

controlling) yang dilaksanakan secara efeketif, dilengkapi dengan pedoman 

pengelolaan, tetapi tanpa bukti berupa dokumen pengelolaan. 
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5 Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup 

empat dari lima fungsi pengelolaan (Planning, organizing, staffing, leading, 

dan controlling) yang dilaksanakan secara efeketif, dilengkapi dengan bukti 

berupa dokumen pengelolaan. 

4 Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup 

empat dari lima fungsi pengelolaan (Planning, organizing, staffing, leading, 

dan controlling) yang dilaksanakan secara efeketif, tetapi tidak dilengkapi 

oleh pedoman pengelolaan dan tidak ada bukti berupa dokumen 

pengelolaan. 

3 Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup 

tiga dari lima fungsi pengelolaan (Planning, organizing, staffing, leading, 

dan controlling) yang dilaksanakan secara efeketif, dilengkapi oleh ada 

bukti berupa dokumen pengelolaan. 

2 Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup 

tiga dari lima fungsi pengelolaan (Planning, organizing, staffing, leading, 

dan controlling) yang dilaksanakan secara efeketif, tetapi tidak dilengkapi 

oleh pedoman pengelolaan. 

1 Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup 

dua dari lima fungsi pengelolaan (Planning, organizing, staffing, leading, 

dan controlling) yang dilaksanakan secara efeketif, tetapi tidak dilengkapi 

oleh pedoman pengelolaan dan tidak ada bukti berupa dokumen 

pengelolaan. 
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11.   Sistem Pengelolaan 

11.1  Kejelasan analisis jabatan, deskripsi tugas, program peningkatan 

kompetensi manajerial. 

7 Perguruan tinggi memiliki (1) rancangan dan analisa jabatan, (2) uuraian 

tugas, (3) prosedur kerja, (4) program peningkatan kopetensi manajerial 

yang sistematis dan (5) dokumen proses pengelolaan untuk pengelola unit 

kerja yang mengambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi 

disetiap unit kerja.  

6 Perguruan tinggi memiliki 4 dari 5 aspek yaitu (1) rancangan dan analisa 

jabatan, (2) uuraian tugas, (3) prosedur kerja, (4) program peningkatan 

kopetensi manajerial yang sistematis dan (5) dokumen proses pengelolaan 

untuk pengelola unit kerja yang mengambarkan keefektifan dan efisiensi 

manajemen operasi disetiap unit kerja. 

5 Perguruan tinggi memiliki 3 dari 5 aspek yaitu (1) rancangan dan analisa 

jabatan, (2) uuraian tugas, (3) prosedur kerja, (4) program peningkatan 

kopetensi manajerial yang sistematis dan (5) dokumen proses pengelolaan 

untuk pengelola unit kerja yang mengambarkan keefektifan dan efisiensi 

manajemen operasi disetiap unit kerja. 

4 Perguruan tinggi memiliki 2 dari 5 aspek yaitu (1) rancangan dan analisa 

jabatan, (2) uuraian tugas, (3) prosedur kerja, (4) program peningkatan 

kopetensi manajerial yang sistematis dan (5) dokumen proses pengelolaan 

untuk pengelola unit kerja yang mengambarkan keefektifan dan efisiensi 

manajemen operasi disetiap  unit kerja. 

3 Perguruan tinggi memiliki 1 dari 5 aspek yaitu (1) rancangan dan analisa 

jabatan, (2) uuraian tugas, (3) prosedur kerja, (4) program peningkatan 

kopetensi manajerial yang sistematis dan (5) dokumen proses pengelolaan 

untuk pengelola unit kerja yang mengambarkan keefektifan dan efisiensi 

manajemen operasi disetiap unit kerja. 

2 Perguruan tinggi memiliki 1 dari 5 aspek yaitu (1) rancangan dan analisa 

jabatan, (2) uuraian tugas, (3) prosedur kerja, (4) program peningkatan 

kopetensi manajerial yang sistematis dan (5) dokumen proses pengelolaan 

untuk pengelola unit kerja yang belum mengambarkan keefektifan dan 

efisiensi manajemen operasi disetiap unit kerja. 

1 Perguruan tinggi tidak memiliki kejelasan analisa jabatan, deskripsi tugas, 

program peningkatan konpetensi manajerial yang menjamin terjadinya 

proses pengelolaan yang efektif. 

11.2   Diseminasi hasil kerja PT sebagai akuntabilitas publik, serta 

keberkalaannya 

7 Perguruan tinggi secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil 

kinerjanya secara berkala kepada semua stakeholders, minimal setiap tahun. 

6 Perguruan tinggi secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil 

kinerjanya secara berkala kepada semua stakeholders, minimal setiap tiga 

tahun. 

5 Perguruan tinggi secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil 

kinerjanya secara berkala kepada semua stakeholders, minimal setiap lima 

tahun. 
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4 Perguruan tinggi secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil 

kinerjanya secara berkala minimal setiap tahun, tetapi hanya untuk internal 

stakeholders.  

3 Perguruan tinggi secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil 

kinerjanya secara berkala minimal setiap tiga tahun, tetapi hanya untuk 

internal stakeholders. 

2 Perguruan tinggi secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil 

kinerjanya kepada internal stakeholders, tetapi tidak dilakuakan secara 

berkala. 

1 Perguruan tinggi tidak menyebarluaskan hasil kinerjanya kepada 

stakeholders. 

 

 

 

12. Seleksi Mahasiswa baru 

12.1     Sistem penerimaan mahasiswa baru yang menerapkan prinsip-prinsip 

ekuitas. 

7 Sistem penerimaan mahasiswa baru memeberikan kesempatan yang sama 

pada seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan atas dasar apapun juga. 

6 Sistem penerimaan mahasiswa baru memeberikan kesempatan yang sama 

pada seluruh lapisan masyarakat dengan mempertimbangkan gender. 

5 Sistem penerimaan mahasiswa baru memeberikan kesempatan yang sama 

pada seluruh lapisan masyarakat dengan mempertimbangkan gender dan 

asal mahasiswa. 

4 Sistem penerimaan mahasiswa baru memeberikan kesempatan yang sama 

pada seluruh lapisan masyarakat dengan mempertimbangkan gender dan 

asal mahasiswa serta kemampuan finansial orang tua mahasiswa. 

3 Sistem penerimaan mahasiswa baru dengan mempertimbangkan gender, 

asal mahasiswa. kemampuan finansial orang tua mahasiswa dan etnis. 

2 Sistem penerimaan mahasiswa baru dengan mempertimbangkan gender, 

asal mahasiswa. kemampuan finansial orang tua mahasiswa, etnis serta 

kepercayaan mahasiswa. 

1 Sistem penerimaan mahasiswa baru secara tertutup. 

12.2   Sistem penerimaan mahasiswa baru yang menerapkan prinsip 

pemerataan wilayah asal mahasiswa. 

7 Sistem penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang sama 

pada seluruh lapisan masyarakat dari manapun asalnya. 

6 Sistem penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yaang sama 

pada seluruh lapisan masyarakat dari manapun asalnya dengan kuota 

tertentu bagi mahasiswa asing. 

5 Sistem penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yaang sama 

pada seluruh lapisan masyarakat dari manapun asalnya dengan kuota 

tertentu bagi mahasiswa asing dari ASEAN atau LUAR ASEAN.  

4 Sistem penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yaang sama 

pada seluruh lapisan masyarakat dalam wilayah NKRI. 
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3 Sistem penerimaan mahasiswa baru mengutamanakan calon dari pulau 

tempat perguruan tinggi berada. 

2 Sistem penerimaan mahasiswa baru mengutamanakan calon dari propinsi 

tempat perguruan tinggi berada. 

1 Sistem penerimaan mahasiswa baru mengutamanakan calon dari daerah 

tempat perguruan tinggi berada. 

12.3   Tata kelola sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup 

kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, sistem pengembangan 

keputusan, dan konsistensi pelaksanaannya.  

7 Sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup kebijakan, kebijakan, 

kriteria, prosedur, instrumen, sistem pengambilan keputusan, dan 

konsistensi pelaksanaannya. 

6 Sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup kebijakan, kebijakan, 

kriteria, prosedur, instrumen, sistem pengambilan keputusan yang jelas. 

5 Sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup kebijakan, kebijakan, 

kriteria, prosedur, instrumen, sistem pengambilan keputusan yang fleksible. 

4 Sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup kebijakan, kebijakan, 

kriteria, prosedur, instrumen, sistem pengambilan keputusan yang tidak 

jelas. 

3 Sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup kebijakan, kebijakan, 

kriteria, tanpa prosedur dan instrumen sistem pengambilan keputusan. 

2 Sistem penerimaan mahasiswa baru yang bergantung pada kebjakan 

pimpinan. 

1 Keputusan penerimaan mahasiswa tanpa prosedur yang jelas. 

12.4    Kelengkapan sistem penerimaan mahasiswa baru yang memberikan 

peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademi 

namun kurang mampu secara ekonoi / kebutuhan khusus 

7 Semua mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu 

secara ekonomi dan / kebutuahn khusus dan lulus seleksi dapat mengikuti 

program tanpa membayar finansial dan semua mendapat beasiswa. 

6 Semua mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu 

secara ekonomi dan / kebutuahn khusus dan lulus seleksi dapat mengikuti 

program dengan pengaturan finansial yang sudah diatur sistem subsidi dan 

pinjaman. 

5 Semua mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu 

secara ekonomi dan / kebutuahn khusus dan lulus seleksi dapat mengikuti 

program dengan pertimbangan finansial yang sudah diatur sistem subsidi 

dan pinjaman. 

4 Semua mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu 

secara ekonomi dan / kebutuahn khusus dan lulus seleksi dapat mengikuti 

program dengan pertimbangan finansial karena sudah diatur sistem subsidi. 

3 Semua mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu 

secara ekonomi dan / kebutuahn khusus dan lulus seleksi dapat mengikuti 

program dengan pertimbangan finansial yang memungkinkan dibayar 

jangka panjang. 

2 Semua mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu 

secara ekonomi dan / kebutuahn khusus dan lulus seleksi dapat mengikuti 
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program dengan pertimbangan finansial yang memungkinkan dibayar 

jangka pendek. 

1 Hanya mahasiswa baru dengan kemampuan finansialtertentu dapat 

diterima. 

12.5    Rasio jumlah mahasiswa yang diterima terhadap jumlah mahasiswa 

yang ikut seleksi. 

7 Kurang 10% pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru. 

6 10-20% pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru. 

5 20-<40% pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru. 

4 40-<60% pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru. 

3 60-<80%pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru. 

2 80-<100%pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru. 

1 100% pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru. 

12.6    Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah 

mahasiswa yang lulus seleksi 

7 Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa 

yang lulus seleksi >95%. 

6 Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa 

yang lulus seleksi 80-95%. 

5 Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa 

yang lulus seleksi 70-<80%. 

4 Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa 

yang lulus seleksi 60-<70%. 

3 Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa 

yang lulus seleksi 50-<60%. 

2 Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa 

yang lulus seleksi 40-<50%. 

1 Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa 

yang lulus seleksi<40% 

12.7    Rasio jumlah mahasiswa baru transfer terhadap jumlah mahasiswa 

baru bukan transfer. 

7 Kurang 10% mahasiswa merupakan mahasiswa tranfer dari perguruan 

tinggi lain. 

6 10-20% mahasiswa merupakan mahasiswa tranfer dari perguruan tinggi 

lain. 

5 20-<40% mahasiswa merupakan mahasiswa tranfer dari perguruan tinggi 

lain. 

4 40-<60% mahasiswa merupakan mahasiswa tranfer dari perguruan tinggi 

lain. 

3 60-<80% mahasiswa merupakan mahasiswa tranfer dari perguruan tinggi 

lain. 

2 80-<100% mahasiswa merupakan mahasiswa tranfer dari perguruan tinggi 

lain. 

1 100% mahasiswa merupakan mahasiswa tranfer dari perguruan tinggi lain. 
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13. Kualitas Layanan Kepada Mahasiswa 

13.1     Kejelasan instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa 

terhadap layanan kemahasiswaan 

7 Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan 

kemahasiswaan yang sahih, andal, dan mudah diterapkan untuk (1) proses 

perkulihan; (2) perpustakaan; (3) olahraga/belah diri; (4) seni; (5) 

kesehatan; (6) lainnya yang dilaksanakan secara berkala setiap semester 

untuk butir (1) dan tahunan untuk (2) – (6). 

6 Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan 

kemahasiswaan yang sahih, andal, dan mudah diterapkan untuk (1) 

dilaksanakan secara berkala setiap semester dan tahunan untuk 4 hal 

diantara  (2) – (6). 

5 Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan 

kemahasiswaan yang sahih, andal, dan mudah diterapkan untuk (1) 

dilaksanakan secara berkala setiap semester dan tahunan untuk 3 hal 

diantara  (2) – (6). 

4 Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan 

kemahasiswaan yang sahih, andal, dan mudah diterapkan untuk (1) 

dilaksanakan secara berkala setiap semester dan untuk 3 hal diantara  (2) – 

(6) dilakukan setiap 2-3 tahunan. 

3 Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan 

kemahasiswaan yang sahih, andal, dan mudah diterapkan untuk (1) 

dilaksanakan secara berkala setiap semester dan 2 hal diantara  (2) – (6) 

dilakukan setiap 2-3 tahunan. 

2 Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan 

kemahasiswaan yang sahih, andal, dan mudah diterapkan untuk (1) 

dilaksanakan dan 2 hal diantara  (2) – (6) dilakukan secara tidak 

berkala/teratur . 

1 Belum memiliki instrumen untuk mengukur kepuasan mahasiswa terhadap 

layanan kemahasiswaan 

13.2     Hasil pelaksanaan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan 

kegiatan kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya. 

7 Laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan 

kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif, dianalisis dengan metode 

yang tepat, disimpulkan dengan baik, digunakan untuk perbaikan sistem 

manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan dan mudah diakses oleh 

pemangku kepentingan. 

6 Laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan 

kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif, dianalisis dengan metode 

yang tepat, disimpulkan dengan baik, digunakan untuk perbaikan sistem 

manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan namun tidak mudah diakses 

oleh pemangku kepentingan. 

5 Laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan 

kegiatan kemahasiswaan yang kurang komprehensif, dianalisis dengan 

metode yang tepat, disimpulkan dengan baik, digunakan untuk perbaikan 

sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan dan mudah diakses 

oleh pemangku kepentingan. 
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4 Laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan 

kegiatan kemahasiswaan yang kurang komprehensif, dianalisis dengan 

metode yang tepat, disimpulkan dengan baik, digunakan untuk perbaikan 

sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan, tetapi tidak mudah 

diakses oleh pemangku kepentingan. 

3 Laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan 

kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif, tetapi tidak dianalisis dengan 

metode yang tepat, dan digunakan untuk perbaikan sistem manajemen 

layanan kegiatan kemahasiswaan dan tidak mudah diakses oleh pemangku 

kepentingan. 

2 Laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan 

kegiatan kemahasiswaan dan digunakan untuk perbaikan sistem manajemen 

layanan kegiatan kemahasiswaan tetapi tidak dapat diakses oleh pemangku 

kepentingan. 

1 Belum ditemukan laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa 

terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan. 

13.3     Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam bidang bimbingan 

dan konseling, minat dan bakat, pembinaan soft skills, beasiswa, dan 

kesehatan. 

7  Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam aspek (1) bimbingan dan 

konseling (2) minat dan bakat, (3) pembinaan soft skills, (4) beasiswa dan 

(5) kesehatan. 

6 Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam 4 aspek 5 (1) bimbingan 

dan konseling (2) minat dan bakat, (3) pembinaan soft skills, (4) beasiswa 

dan (5) kesehatan. 

5 Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam 3 dari 5 aspek (1) 

bimbingan dan konseling (2) minat dan bakat, (3) pembinaan soft skills, (4) 

beasiswa dan (5) kesehatan. 

4 Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam 2 dari 5 aspek (1) 

bimbingan dan konseling (2) minat dan bakat, (3) pembinaan soft skills, (4) 

beasiswa dan (5) kesehatan. 

3 Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam 1 dari 5 aspek (1) 

bimbingan dan konseling (2) minat dan bakat, (3) pembinaan soft skills, (4) 

beasiswa dan (5) kesehatan. 

2 Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam 1 dari 5 aspek (1) 

bimbingan dan konseling (2) minat dan bakat, (3) pembinaan soft skills, (4) 

beasiswa dan (5) kesehatan namun kurang representatif. 

1 Tidak ada layanan kepada mahasiswa 

13.4    Ketersediaan program layanan bimbingan karier dan informasi kerja 

bagi mahasiswa dan lulusan. 

7 PT memiliki dokumen kebijakan dan program terjadual tentang pemberian 

layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, 

yang mencakup : (1) penyebaran informasi kerja, (2) penyelenggaraan bursa 

kerja, (3) perencanaan karier, (4) Pelatihan melamar kerja, dan (5) Layanan 

penempatan kerja. 

6 PT memiliki dokumen kebijakan dan program terjadual tentang pemberian 

layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, 

yang mencakup 4  dari 5 : (1) penyebaran informasi kerja, (2) 
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penyelenggaraan bursa kerja, (3) perencanaan karier, (4) Pelatihan melamar 

kerja, dan (5) Layanan penempatan kerja. 

5 PT memiliki dokumen kebijakan dan program terjadual tentang pemberian 

layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, 

yang mencakup 3  dari 5 : (1) penyebaran informasi kerja, (2) 

penyelenggaraan bursa kerja, (3) perencanaan karier, (4) Pelatihan melamar 

kerja, dan (5) Layanan penempatan kerja. 

4 PT memiliki dokumen kebijakan dan program terjadual tentang pemberian 

layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, 

yang mencakup 2  dari 5 : (1) penyebaran informasi kerja, (2) 

penyelenggaraan bursa kerja, (3) perencanaan karier, (4) Pelatihan melamar 

kerja, dan (5) Layanan penempatan kerja. 

3 PT memiliki dokumen kebijakan dan program terjadual tentang pemberian 

layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, 

yang mencakup 1  dari 5 : (1) penyebaran informasi kerja, (2) 

penyelenggaraan bursa kerja, (3) perencanaan karier, (4) Pelatihan melamar 

kerja, dan (5) Layanan penempatan kerja. 

2 PT sedang mengembangkan dokumen formal kebijakan dan pelaksanaan 

layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan. 

1 PT belum memiliki dokumen formal kebijakan dan pelaksanaan layanan 

bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan. 

 

14. Sistem Peminjaman Mutu 

14.1   Keberadaan sistem peminjaman mutu internal (unit sendiri atau 

melekat pada struktur organisasi) yang lengkap dengan kriteria da 

instrumen penilaian serta pemakaiannya untuk mengukur kinerja 

setiapunit kerja, serta diseminasi hasilnya. 

7 PT memiliki Manual Mutu yang lengkap meliputi : (1) Pernyataan Mutu (2) 

Kebijakan Mutu, (3) Unit Pelaksanaan, (4) Standar Mutu, (5) Prosedur 

Mutu, (6) Instruksi Kerja, (7) Penatahapan Sasaran Mutu, yang terintegrasi 

dalam suatu sistem dokumen, tetapi ada bukti dokumen pelaksanaanya.  

6 PT memiliki Manual Mutu yang lengkap meliputi : (1) Pernyataan Mutu (2) 

Kebijakan Mutu, (3) Unit Pelaksanaan, (4) Standar Mutu, (5) Prosedur 

Mutu, (6) Instruksi Kerja, (7) Penatahapan Sasaran Mutu, tidak terintegrasi 

dalam suatu sistem dokumen, tetapi ada bukti dokumen pelaksanaanya. 

5 PT memiliki Manual Mutu yang lengkap meliputi : (1) Pernyataan Mutu (2) 

Kebijakan Mutu, (3) Unit Pelaksanaan, (4) Standar Mutu, (5) Prosedur 

Mutu, (6) Instruksi Kerja, (7) Penatahapan Sasaran Mutu yang terintegrasi 

dalam suatu sistem dokumen, tetapi tidak ada bukti-bukti dokumen 

pelaksanaanya. 

4 PT memiliki Manual Mutu yang lengkap meliputi : (1) Pernyataan Mutu (2) 

Kebijakan Mutu, (3) Unit Pelaksanaan, (4) Standar Mutu, (5) Prosedur 

Mutu, (6) Instruksi Kerja, (7) Penatahapan Sasaran Mutu, tetapi tidak 

terintegrasi dalam suatu sistem dokumen dan tidak ada bukti dokumen 

pelaksanaanya. 
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3 PT memiliki 5 dan 7 Manual Mutu berikut : (1) Pernyataan Mutu (2) 

Kebijakan Mutu, (3) Unit Pelaksanaan, (4) Standar Mutu, (5) Prosedur 

Mutu, (6) Instruksi Kerja, (7) Penatahapan Sasaran Mutu. 

2 PT memiliki 3 dan 7 Manual Mutu berikut : (1) Pernyataan Mutu (2) 

Kebijakan Mutu, (3) Unit Pelaksanaan, (4) Standar Mutu, (5) Prosedur 

Mutu, (6) Instruksi Kerja, (7) Penatahapan Sasaran Mutu. 

1 PT memiliki kurang dari 3 Manual Mutu berikut : (1) Pernyataan Mutu (2) 

Kebijakan Mutu, (3) Unit Pelaksanaan, (4) Standar Mutu, (5) Prosedur 

Mutu, (6) Instruksi Kerja, (7) Penatahapan Sasaran Mutu. 

14.2   Penerapan sistem peminjaman mutu dan pelaksanaanya 

7 Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjamin mutu di bidang (1) 

Pendidikan, (2) Penelitian, (3) Pengabdian kepada masyarakat, (4) Sarana 

prasarana, (5) Keuangan, (6) Manajemen yang terdokumentasi dan 

disosialisasikan dengan baik, serta ditindak lanjuti. 

6 Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjamin mutu di bidang (1) 

Pendidikan, (2) Penelitian, (3) Pengabdian kepada masyarakat, (4) Sarana 

prasarana, tetapi tidak ditindak lanjuti. 

5 Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjamin mutu di bidang (1) 

Pendidikan, (2) Penelitian, (3) Pengabdian kepada masyarakat, (4) Sarana 

prasarana yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik, serta 

ditindak lanjuti. 

4 Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjamin mutu di bidang (1) 

Pendidikan, (2) Penelitian, (3) Pengabdian kepada masyarakat yang 

terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik, serta ditindak lanjuti. 

3 Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjamin mutu di bidang (1) 

Pendidikan, (2) Penelitian, (3) Pengabdian kepada masyarakat yang 

terdokumentasi tetapi tidak  disosialisasikan dengan baik.   

2 Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjamin mutu di bidang (1) 

Pendidikan, tetapi tidak ada di bidang penelitian atau pengabdian kepada 

masyarakat   

1 Belum tersedianya hasil monitoring sasaran penjaminan mutu. 

14.3   Keberadaan sistem audit mutu internal yang lengkap dengan kriteria 

dan instrumen penilaian serta pemakaiannya untuk mengukur kinerja 

PT. 

7 Perguruan tinggi memiliki kriteria dan instrumen penilaian, 

menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit, dan hasil 

pengukurannya digunakan serta didiseminasikan kepada semua 

stakeholders. 

6 Perguruan tinggi memiliki kriteria dan instrumen penilaian, 

menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit, dan hasilnya 

digunakan didiseminasikan terbatas secara internal. 

5 Perguruan tinggi memiliki kriteria dan instrumen penilaian, 

menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit, dan hasilnya 

digunakan tetapi tidak didiseminasikan.  

4 Perguruan tinggi memiliki kriteria dan instrumen penilaian, 

menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit, dan hasilnya 

digunakan tetapi tidak didiseminasikan. 
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3 Perguruan tinggi memiliki kriteria dan instrumen penilaian, tetapi belum 

digunakan untuk mengukur kinerja setiap unit. 

2 Perguruan tinggi memiliki kriteria  kinerja setiap unit kerja tetapi tetapi 

tidak memiliki instrumen penilaian untuk mengukur kinerja unit kerjanya. 

1 Perguruan tinggi tidak memiliki kriteria dan instruemn penilaian untuk 

mengukur kinerja unit kerjanya. 

14.4   Sistem monitoring dan evaluasi implementasi penjaminan mutu serta 

tindak lanjutnya 

7 Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu dibidang (1) 

Pendidikan, (2) Penelitian, (3) Pengabdian kepada masyarakat, (4) Sarana 

prasarana, (5) keuangan, (6) Manajemen yang terdokumentasi dan 

disosialisasikan dengan baik serta ditindaklanjuti. 

6 Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu dibidang (1) 

Pendidikan, (2) Penelitian, (3) Pengabdian kepada masyarakat, (4) Sarana 

prasarana, (5) keuangan, (6) Manajemen yang terdokumentasi dan 

disosialisasikan dengan baik tetapi tidak ditindaklanjuti secara 

komprehensif. 

5 Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu tercapai 5 dari 6 

dibidang (1) Pendidikan, (2) Penelitian, (3) Pengabdian kepada masyarakat, 

(4) Sarana prasarana, (5) keuangan, (6) Manajemen yang terdokumentasi 

dan disosialisasikan dengan baik tetapi tidak ditindaklanjuti. 

4 Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu tercapai 4 dari 6 

dibidang (1) Pendidikan, (2) Penelitian, (3) Pengabdian kepada masyarakat, 

(4) Sarana prasarana, (5) keuangan, (6) Manajemen yang terdokumentasi 

dan disosialisasikan dengan baik tetapi tidak ditindaklanjuti. 

3 Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu tercapai 3 dari 6 

dibidang (1) Pendidikan, (2) Penelitian, (3) Pengabdian kepada masyarakat, 

(4) Sarana prasarana, (5) keuangan, (6) Manajemen yang terdokumentasi 

dan disosialisasikan dengan baik tetapi tidak ditindaklanjuti. 

2 Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu tercapai 2 dari 6 

dibidang (1) Pendidikan, (2) Penelitian, (3) Pengabdian kepada masyarakat, 

(4) Sarana prasarana, (5) keuangan, (6) Manajemen yang terdokumentasi 

dan disosialisasikan dengan baik tetapi tidak ditindaklanjuti. 

1 Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu tercapai 1 dari 6 

dibidang (1) Pendidikan, (2) Penelitian, (3) Pengabdian kepada masyarakat, 

(4) Sarana prasarana, (5) keuangan, (6) Manajemen yang terdokumentasi 

dan disosialisasikan dengan baik tetapi tidak ditindaklanjuti. 

15. Pengelolaan Dana  

15.1     Kejelasan dan Kelengkapan dokumen kebijakan pengelolaan dana. 

7 Ada dokumen : (1) kebijakan pengelolaan dana, (2) standar prosedur 

operasional pengelolaan keuangan, dan (3) lelang pekerjaan barang atau 

jasa yang jelas dan lengkap, dan telah dilaksanakan, dievaluasi, dan 

dikembangkan secara konsisten diseluruh unit kerja. 

6 Ada dokumen : (1) kebijakan pengelolaan dana, (2) standar prosedur 

operasional pengelolaan keuangan, dan (3) lelang pekerjaan barang atau 

jasa yang jelas dan lengkap, dan telah dilaksanakan, dievaluasi, dan 

dikembangkan secara konsisten disebagian unit kerja. 
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5 Ada dokumen : (1) kebijakan pengelolaan dana, (2) standar prosedur 

operasional pengelolaan keuangan, dan (3) lelang pekerjaan barang atau 

jasa yang jelas dan lengkap, belum dilaksanakan secara konsisten. 

4 Ada dokumen : (1) kebijakan pengelolaan dana, (2) standar prosedur 

operasional pengelolaan keuangan, dan (3) lelang pekerjaan barang atau 

jasa yang jelas dan lengkap, serta belum dilaksanakan. 

3 Ada dokumen kebijakan pengelolaan dana, tetapi belum ada standar 

prosedur operasional pengelolaan keuangan. 

2 Sedang dikembangkan dokumen kebijakan pengelolaan dana, ada standar 

prosedur operasional pengelolaan keuangan, dan ada dokumen lelang 

pekerjaan bbarang atau jasa. 

1 Tidak ada dokumen kebijakan pengelolaan dana. 

15.2     Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, business unit (unit 

bisnis/usaha/ventura), hasil kerjasama akademik, alumni, masyarakat 

dan sebagainnya pertahun. 

7 Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, business unit, hasil 

kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainnya >20% dari total 

pembiayaan pendidikan. 

6 Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, business unit, hasil 

kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainnya 15-20% dari 

total pembiayaan pendidikan. 

5 Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, business unit, hasil 

kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainnya 10-<15% dari 

total pembiayaan pendidikan. 

4 Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, business unit, hasil 

kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainnya 5-<10% dari 

total pembiayaan pendidikan. 

3 Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, business unit, hasil 

kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainnya 3%-<5% dari 

total pembiayaan pendidikan. 

2 Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, business unit, hasil 

kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainnya <3% dari total 

pembiayaan pendidikan. 

1 Tidak ada sumber daya yang diperoleh dari hibah, business unit, hasil 

kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya. 

15.3     Kejelasan pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai 

dengan peraturan pemerintah yang belaku. 

7 Ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai peraturan 

pemerintah yang dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan 

melibatkan unsur pimpinan, dosen, orang tua mahasiswa, dan mahasiswa. 

6 Ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai peraturan 

pemerintah yang dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan 

melibatkan unsur pimpinan, dosen, orang tua mahasiswa. 

5 Ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai peraturan 

pemerintah yang dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan 

melibatkan unsur pimpinan dan dosen. 
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4 Ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana yang melibatkan 

unsur pimpinan dan dosen dilakukan secara transparan tatapi tidak 

akuntebel. 

3 Ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana yang melibatkan 

unsur pimpinan secara transparan tatapi tidak akuntebel. 

2 Ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana yang melibatkan 

unsur pimpinan tetapi dilakukan secara tidak transparan tatapi tidak 

akuntebel. 

1 Tidak ada pedoman 

15.4     Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa.  

7 Ada pedoman mekanisme yang jelas dalam penetapan pembiayaan 

mahasiswa yang melibatkan unsur pimpinan, orang tua mahasiswa, dan 

mahasiswa. 

6 Ada pedoman mekanisme yang jelas dalam penetapan pembiayaan 

mahasiswa yang melibatkan unsur pimpinan, dan orang tua mahasiswa 

5 Ada pedoman mekanisme yang jelas dalam penetapan pembiayaan 

mahasiswa yang melibatkan unsur pimpinan saja. 

4 Ada pedoman mekanisme yang jelas dalam penetapan pembiayaan 

mahasiswa tetapi tidak melibatkan unsur pimpinan. 

3 Ada pedoman mekanisme yang jelas dalam penetapan pembiayaan 

mahasiswa walaupun sudah melibatkan unsur pimpinan. 

2 Ada pedoman mekanisme yang jelas dalam penetapan pembiayaan 

mahasiswa walaupun sudah melibatkan unsur mana pun. 

1 Tidak ada pedoman. 

15.5     Persentase dan PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung 

keseluruhan pembiayaan pendidikan. 

7 Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung 

keseluruhan pembiayaan pendidikan <50%. 

6 Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung 

keseluruhan pembiayaan pendidikan 50-60%. 

5 Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung 

keseluruhan pembiayaan pendidikan 61-70%. 

4 Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung 

keseluruhan pembiayaan pendidikan 71-80%. 

3 Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung 

keseluruhan pembiayaan pendidikan 81-90%. 

2 Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung 

keseluruhan pembiayaan pendidikan 91-99%. 

1 Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung 

keseluruhan pembiayaan pendidikan 100%. 

15.6     Kejelasan kebijakan dan mekanisme pembiayaan mahasiswa. 

7 Ada pedoman mekanisme dan kejelasan kebijakan pembiayaan mahasiswa, 

ada mekanisme rapat yang transparan, melibatkan unsur pimpinan, unsur 

dosen, unsur orang tua mahasiswa dan unsur mahasiswa. 

6 Ada pedoman mekanisme dan kejelasan kebijakan pembiayaan mahasiswa, 

ada mekanisme rapat yang transparan, melibatkan unsur pimpinan, unsur 

dosen, dan unsur orang tua mahasiswa. 
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5 Ada pedoman mekanisme dan kejelasan kebijakan pembiayaan mahasiswa, 

ada mekanisme rapat yang transparan, melibatkan unsur pimpinan, dan 

unsur dosen. 

4 Ada pedoman mekanisme dan kejelasan kebijakan pembiayaan mahasiswa, 

ada mekanisme rapat yang transparan, dan melibatkan unsur pimpinan 

3 Ada pedoman mekanisme dan kejelasan kebijakan pembiayaan mahasiswa, 

dan ada mekanisme rapat yang transparan tetapi tidak melibatkan pihak 

manapun. 

2 Ada pedoman mekanisme dan kejelasan kebijakan pembiayaan mahasiswa 

tetapi tidak jelas. 

1 Tidak ada kebijakan dan mekanisme pembiayaan mahasiswa. 

15.7    Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, 

pengabdian pada masyarakat. 

7 Persentase penggunaan dana operasinal pendidikan, penelitian, pengabdian 

pada masyarakat sebesar 75-90% dari total anggaran dana dengan 

pertanggung jawaban keuangan yang transparan dan akuntabel. 

6 Persentase penggunaan dana operasinal pendidikan, penelitian, pengabdian 

pada masyarakat sebesar 67,5-<75% dari total anggaran dana dengan 

pertanggung jawaban keuangan yang transparan dan akuntabel. 

5 Persentase penggunaan dana operasinal pendidikan, penelitian, pengabdian 

pada masyarakat sebesar 50-<67,5% dari total anggaran dana dengan 

pertanggung jawaban keuangan yang transparan dan akuntabel. 

4 Persentase penggunaan dana operasinal pendidikan, penelitian, pengabdian 

pada masyarakat sebesar 35-<50% dari total anggaran dana dengan 

pertanggung jawaban keuangan yang transparan dan akuntabel. 

3 Persentase penggunaan dana operasinal pendidikan, penelitian, pengabdian 

pada masyarakat sebesar 22,5-<35% dari total anggaran dana dengan 

pertanggung jawaban keuangan yang transparan dan akuntabel. 

2 Persentase penggunaan dana operasinal pendidikan, penelitian, pengabdian 

pada masyarakat sebesar 10-<22,5% dari total anggaran dana dengan 

pertanggung jawaban keuangan yang transparan dan akuntabel. 

1 Persentase penggunaan dana operasinal pendidikan, penelitian, pengabdian 

pada masyarakat sebesar < 10% dari total anggaran dana dengan 

pertanggung jawaban keuangan yang transparan dan akuntabel. 

15.8    Kejelasan sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal 

7 Ada (1) standar prosedur operasional sistem monitoring pendanaan internal, 

(2) standar prosedur operasional evaluasi pendanaan internal, (3) bukti 

pelaksanaan monitoring dan (4) bukti pelaksanaan evaluasi keuangan 

internal yang lengkap.  

6 Ada (1) standar prosedur operasional sistem monitoring pendanaan internal, 

(2) standar prosedur operasional evaluasi pendanaan internal, (3) bukti 

pelaksanaan monitoring. 

5 Ada (1) standar prosedur operasional sistem monitoring pendanaan internal, 

(2) standar prosedur operasional evaluasi pendanaan internal, (3) bukti 

pelaksanaan tidak lengkap.  
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4 Ada (1) standar prosedur operasional sistem monitoring pendanaan internal 

dengan (2) bukti pelaksanaan yang baik tetapi tanpa ada evaluasi pendanaan 

internal. 

3 Ada (1) standar prosedur operasional evaluasi pendanaan internal dengan 

(2) bukti pelaksanaan yang baik tetapi tanpa ada pendanaan internal. 

2 Ada standar prosedur operasional sistem monitoring pendanaan internal, 

atau ada standar prosedur operasional evaluasi pendanaan internal tetapi 

bukti pelaksanaan tidak lengkap. 

1 Tidak ada sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal. 

15.9    Laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh semua 

pemangku kepentingan. 

7 Ada laporan keuangan yang transparan, ada audit internal, ada audit 

eksternal (akun publik) dan dapat diakses oleh semua pemangku 

kepentingan. 

6 Ada laporan keuangan yang transparan, ada audit internal, dan ada evaluasi 

audit eksternal (akun publik) tetapi hanya dapat diakses oleh sebabgian 

pemangku kepentingan. 

5 Ada laporan keuangan yang transparan tetapi hanya dilakukan audit 

internal. 

4 Ada laporan keuangan yang transparan tanpa audit internal dan eksternal. 

3 Hanya ada evalusi audit internal. 

2 Laporan keuangan tidak transparan. 

1 Tidak ada laporan keuangan. 

 

16. Evaluasi Hasil Belajar 

16.1     Kesesuaian siatem evaluasi hasil belajar dengan ranah kompetensi 

lulusan yang ditetapkan 

7 Sistem evaluasi hasil belajar yang diterapkan sesuai dengan ranah 

kompetensi lulusan, selalu ditinjau secara berkala, dan telah diverifikasi 

oleh stakeholder. 

6 Sistem evaluasi hasil belajar yang diterapkan sesuai dengan ranah 

kompetensi lulusan, ditinjau secara insidendal, dan telah diverifikasi oleh 

stakeholder. 

5 Sistem evaluasi hasil belajar yang diterapkan sesuai dengan ranah 

kompetensi lulusan dan ditinjau serta telah diverifikasi oleh stakeholder. 

4 Sistem evaluasi hasil belajar yang diterapkan sesuai dengan ranah 

kompetensi lulusan dan selalu ditinjau secara berkala. 

3 Sistem evaluasi hasil belajar yang diterapkan sesuai dengan ranah 

kompetensi lulusan dan ditinjau secara insidental. 

2 Sistem evaluasi hasil belajar yang diterapkan sesuai dengan ranah 

kompetensi lulusan tetapi tidak pernah ditinjau. 

1 Sistem evaluasi hasil belajar yang diterapkan sesuai dengan ranah 

kompetensi lulusan. 

16.2     Kesesuian sistem evaluasi hasil belajar dengan model pengukuran yang 

tepat. 
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7 PT telah menerapkan sistem evalusi hasil belajar  dengan model pengukuran 

yang tepat dan selalu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan secara 

periodik setiap tiga tahun dan dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder. 

6 PT telah menerapkan sistem evalusi hasil belajar dengan model pengukuran 

yang tepat dan selalu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan 

dilaksanakan secara periodik setiap lima tahun dan dilaksanakan tetapi 

belum melibatkan stakeholder. 

5 PT telah menerapkan sistem evalusi hasil belajar dengan model pengukuran 

yang tepat dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan secara 

periodik setiap sepuluh tahun dan dilaksanakan dengan melibatkan dan 

stakeholder. 

4 PT telah menerapkan sistem evalusi hasil belajar  dengan model pengukuran 

yang tepat dan selalu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan secara 

periodik setiap tiga tahun dan dilaksanakan dan tidak melibatkan 

stakeholder. 

3 PT telah menerapkan sistem evalusi hasil belajar dengan model pengukuran 

yang tepat dan selalu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan secara 

periodik setiap lima tahun dan dilaksanakan tetapi tanpa melibatkan 

stakeholder. 

2 PT telah menerapkan sistem evalusi hasil belajar dengan model pengukuran 

yang tepat dan selalu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan secara 

periodik setiap sepuluh tahun  dan tidak melibatkan stakeholder. 

1 Sistem evaluasi yang diterapkan belum sesuai dengan sistem evalusi hasil 

belajar  dengan model pengukuran yang tepat. 

16.3     Kesesuaian butir-butir sosial dengan luaran pembelajaran yang 

ditetapkan dalam pembelajaran dan silabus. 

7 Butir-butir soal dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi sesuai 

dengan luaran pembelajaran (learning outcome) sesuai dengan silabus dan 

selalu ditinjau secara periodik setiap tahun. 

6 Butir-butir soal dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi sesuai 

dengan luaran pembelajaran sesuai dengan silabus dan selalu ditinjau secara 

periodik setiap tiga tahun. 

5 Butir-butir soal dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi sesuai 

dengan luaran pembelajaran sesuai dengan silabus dan selalu ditinjau secara 

periodik setiap lima tahun. 

4 Butir-butir soal dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi sesuai 

dengan luaran pembelajaran sesuai dengan silabus dan selalu ditinjau secara 

periodik setiap sepuluh tahun. 

3 Butir-butir soal dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi sesuai 

dengan luaran pembelajaran tetapi belum didasarkan atas isi silabus dan 

selalu ditinjau secara periodik setiap tiga tahun. 

2 Butir-butir soal dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi belum 

sesuai dengan luaran pembelajaran dan selalu ditinjau secara periodik setiap 

tiga tahun. 

1 Butir-butir soal dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi dan belum 

disesuaikan dengan luran pembelajaran.  

16.4     Intensitas review soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) 

maupun UAS (Ujian Akhir Semester) oleh komisi ujian. 
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7 Intensitas review soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun 

UAS (Ujian Akhir Semester) dilakukan oleh komisi ujian dengan validari 

dan peer review secara berkala setiap tahun. 

6 Intensitas review soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun 

UAS (Ujian Akhir Semester) dilakukan oleh komisi ujian dengan validari 

dan peer review secara berkala setiap semester. 

5 Intensitas review soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun 

UAS (Ujian Akhir Semester) dilakukan oleh komisi ujian dengan validari 

dan peer review secara berkala setiap dua tahun. 

4 Intensitas review soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun 

UAS (Ujian Akhir Semester) dilakukan oleh komisi ujian secara periodik 

setiap semester dan tidak melibatkan peer reviewer. 

3 Intensitas review soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun 

UAS (Ujian Akhir Semester) dilakukan oleh komisi ujian secara periodik 

setiap setahun dan tidak melibatka  peer reviewer. 

2 Intensitas review soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun 

UAS (Ujian Akhir Semester) dilakukan oleh komisi ujian secara periodik 

setiap dua tahun tetapi 

1 Intensitas review soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun 

UAS (Ujian Akhir Semester) 

16.5     Tingkat kejelasan mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas Akhir/ 

Skripsi/ Tesis/ Disertasi) 

7 PT memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian 

TA (Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi) yang direview oleh tim secara 

berkala setiap tiga tahun. 

6 PT memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian 

TA (Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi) yang direview oleh tim secara 

berkala setiap lima tahun. 

5 PT memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian 

TA (Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi) yang direview oleh tim secara 

berkala setiap tujuh tahun. 

4 PT memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian 

TA (Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi) yang tidak pernah direview oleh 

tim. 

3 PT memiliki pedoman yang tidak  jelas tentang mekanisme dan pedoman 

ujian TA (Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi) yang tidak pernah 

direview oleh tim. 

2 PT memiliki pedoman yang tidak  jelas tentang mekanisme dan pedoman 

ujian TA (Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi) yang tidak pernah 

direview oleh tim. 

1 PT memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian 

TA (Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi). 

16.6    Ketersediaan mekanisme / pedoman perbaikan nilai. 

7 PT memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman 

perbaikan nilai dan review oleh tim secara berkala setiap lima tahun. 

6 PT memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman 

perbaikan nilai dan review oleh tim secara berkala setiap delapan tahun. 
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5 PT memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman 

perbaikan nilai dan review oleh tim secara berkala setiap dua belas tahun. 

4 PT memiliki pedoman yang kurang jelas tentang mekanisme dan pedoman 

perbaikan nilai dan review oleh tim secara berkala setiap lima tahun. 

3 PT memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman 

perbaikan nilai dan review oleh tim secara berkala setiap delapan tahun. 

2 PT memiliki pedoman yang tidak jelas tentang mekanisme dan pedoman 

perbaikan nilai dan review oleh tim secara berkala setiap lima tahun. 

1 PT tidak memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman 

perbaikan nilai 

 

 

17. Capaian Penelitian  

17.1     Kejelasan dan kelengkapan pedoman pengelolaan penelitian 

7 Ada pedoman yang jelas dan lengkap tentang kebijakan dasar implementasi, 

monitoring, dan evaluasi penelitian, penanganan plagiasi dan paten (HKI), 

perencanaan dan pelaksanaan penelitian, dokumentasi proposal penelitian 

dan hasil penelitian yang mudah diakses oleh semua pihak (4 aspek) 

6 Ada pedoman yang jelas dan namun belum lengkap tentang kebijakan dasar 

implementasi penelitian, penanganan plagiasi dan paten (HKI), 

perencanaan dan pelaksanaan penelitian, dokumentasi proposal penelitian 

dan hasil penelitian yang mudah diakses oleh semua pihak (4 aspek) 

5 Ada pedoman yang jelas dan lengkap tentang kebijakan dasar pengelolaan 

penelitian, penanganan plagiasi dan paten (HKI), perencanaan dan 

pelaksanaan penelitian, dokumentasi proposal penelitian dan hasil 

penelitian yang mudah diakses oleh semua pihak (3 aspek). 

4 Ada pedoman yang jelas dan lengkap tentang kebijakan dasar pengelolaan 

penelitian, penanganan plagiasi dan paten (HKI), perencanaan dan 

pelaksanaan penelitian, dokumentasi proposal penelitian dan hasil 

penelitian yang mudah diakses oleh semua pihak (2 aspek). 

3 Ada pedoman yang jelas dan lengkap tentang kebijakan dasar pengelolaan 

penelitian, penanganan plagiasi dan paten (HKI), perencanaan dan 

pelaksanaan penelitian, dokumentasi proposal penelitian dan hasil 

penelitian yang mudah diakses oleh semua pihak (1 aspek). 

2 Sedang dikembangkan pedoman pelaksanaan penelitian serta dokumentasi 

proposal penelitian dan hasil penelitian yang mudah diakses oleh semua 

pihak. 

1 Belum ada pedoman pelaksanaan penelitian serta dokumentasi proposal 

penelitian dan hasil penelitian yang mudah diakses oleh semua pihak. 

17.2    Presentase dosen yang menjalankan penelitian pada tingkat 

internasional, nasional dan internal tiga tahun terakhir. 

7 Persentase dosen yang menjalankan penelitian pada tingkat internasional 

sebanyak >40%. 

6 Persentase dosen yang menjalankan penelitian pada tingkat internasional 

20-40%. 
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5 Persentase dosen yang menjalankan penelitian pada tingkat internasional 

10-<20%. 

4 Persentase dosen yang menjalankan penelitian pada tingkat internasional< 

10%, nasional> 40%.    

3 Ada dosen yang menjalankan penelitian pada tingkat nasional, dengan 

presentase <40%. 

2 Sudah ada dosen yang menjalankan penelitian internal. 

1 Belum ada dosen yang menjalankan penelitian. 

17.3   Besaran dan proporsi dan penelitian/ funding yang diperoleh dari 

institusi internasional, nasional dan lokal tiga tahun terakhir. 

7 Besaran dan proporsi dana penelitian/ funding yang diperoleh dari dana 

institusi internasional sebanyak >25% dari total dana penelitian. 

6 Besaran dan proporsi dana penelitian/ funding yang diperoleh dari dana 

institusi internasional sebanyak 10-25% dari total dana penelitian. 

5 Besaran dan proporsi dana penelitian/ funding yang diperoleh dari dana 

institusi nasional sebanyak >25% dari total dana penelitian. 

4 Besaran dan proporsi dana penelitian/ funding yang diperoleh dari dana 

institusi nasional sebanyak 10-25% dari total dana penelitian. 

3 Besaran dan proporsi dana penelitian/ funding yang diperoleh dari dana 

internal sebanyak ≥25% dari total dana penelitian. 

2 Besaran dan proporsi dana penelitian/ funding yang diperoleh dari dana 

internal dibawah < 25% dari total dana penelitian. 

1 Belum ada besaran dan proporsi dana penelitian/ funding yang diperoleh 

17.4   Persentase publikasi artikel ilmiah dan jumlah artikel yang tersitasi tiga 

tahun terakhir. 

7 Persentase publikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional > 25%. 

6 Persentase publikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional 15-25%. 

5 Persentase publikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional 2-<15%. 

4 Persentase publikasi artikel ilmiah antara 30-50% dengan sebaran utama 

dalam jurnal nasional. 

3 Persentase publikasi artikel ilmiah diatas 10-<30% dengan sebaran utama 

dalam jurnal nasional. 

2 Persentase publikasi artikel ilmiah <10% dengan sebaran utama dalam 

jurnal nasional. 

1 Belum ada publikasi  artikel ilmiah ilmiah dalam jurnal nasional. 

17.5   Persentase publikasi buku tiga tahun terakhir. 

7 Persentase publikasi buku >25% diterbitkan oleh penerbit internasional. 

6 Persentase publikasi buku 15-25% diterbitkan oleh penerbit internasional. 

5 Persentase publikasi buku 5-<15% diterbitkan oleh penerbit internasional. 

4 Persentase publikasi buku >25% diterbitkan oleh penerbit nasional. 

3 Persentase publikasi buku 10-25% diterbitkan oleh penerbit nasional. 

2 Persentase publikasi buku <10% diterbitkan oleh penerbit nasional. 

1 Belum ada buku yang diterbitkan oleh penerbit nasional. 

17.6  Jumlah paten. 

7 Jumlah paten yang telah dikabulkan/granted >50, dan ada yang telah 

dikomersialisasikan. 

6 Jumlah paten yang telah dikabulkan/granted 25-50. 
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5 Jumlah paten yang telah dikabulkan/granted 15-<25. 

4 Jumlah paten yang telah dikabulkan/granted 10-<15. 

3 Jumlah paten yang telah dikabulkan/granted <10. 

2 Jumlah paten yang telah didaftarkan kurang dari 50, belum ada yang 

dikabulakn/ granted. 

1 Belum ada paten yang didaftarkan untuk diajukan paten. 

17.7   Jumlah prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran/ 

teknologi tepat guna yang diterapkan. 

7 Rasio prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran/ teknologi tepat 

guna yang diterapkan di tingkat internasional sebanyak >25% 

6 Rasio prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran/ teknologi tepat 

guna yang diterapkan di tingkat internasional 15-25% 

5 Rasio prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran/ teknologi tepat 

guna yang diterapkan di tingkat internasional 5-<15% 

4 Rasio prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran/ teknologi tepat 

guna yang diterapkan di tingkat nasional >25% 

3 Rasio prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran/ teknologi tepat 

guna yang diterapkan di tingkat nasional 10-25% 

2 Rasio prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran/ teknologi tepat 

guna yang diterapkan di tingkat nasional <10% 

1 Belum ada prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran/ teknologi 

tepat guna yang diterapkan 

17.8   Persentase dosen berperan sebagai invited speaker tiga tahun terakhir. 

7 Persentase dosen yang berperan sebagai invited speaker pada pertemuan 

ilmiah internasional >10% 

6 Persentase dosen yang berperan sebagai invited speaker pada pertemuan 

ilmiah internasional 5-10%. 

5 Persentase dosen yang berperan sebagai invited speaker pada pertemuan 

ilmiah internasional <5% 

4 Persentase dosen yang berperan sebagai invited speaker pada pertemuan 

ilmiah nasional >10%. 

3 Persentase dosen yang berperan sebagai invited speaker pada pertemuan 

ilmiah nasional 5-10% 

2 Persentase dosen yang berperan sebagai invited speaker pada pertemuan 

ilmiah nasional < 5%. 

1 Belum ada dosen yang berperan invited speaker ditingkat internasional 

maupun nasonal. 

17.9   Persentase dosen berperan sebagai penyaji dalam pertemuan ilmiah 

tida tahun terakhir. 

7 Persentase dosen berperan sebagai: penyaji (oral /poster) pada pertemuan 

ilmiah internasional >25%. 

6 Persentase dosen berperan sebagai: penyaji (oral /poster) pada pertemuan 

ilmiah internasional 15-25%. 

5 Persentase dosen berperan sebagai: penyaji (oral /poster) pada pertemuan 

ilmiah internasional 5-<15%. 

4 Persentase dosen berperan sebagai: penyaji (oral /poster) pada pertemuan 

ilmiah nasional >25%. 
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3 Persentase dosen berperan sebagai: penyaji (oral /poster) pada pertemuan 

ilmiah nasional 10-25%. 

2 Persentase dosen berperan sebagai: penyaji (oral /poster) pada pertemuan 

ilmiah nasional 10%. 

1 Belum ada dosen yang berperan sebagai: penyaji (oral /poster) pada 

pertemuan ilmiah nasional. 

17.10 Persentase dosen yang berperan sebagai peserta pada pertemuan ilmiah 

tiga tahun terakhir. 

7 Persentase dosen yang berperan sebagai peserta pada pertemuan ilmiah 

internasional >50%. 

6 Persentase dosen yang berperan sebagai peserta pada pertemuan ilmiah 

internasional 40-50%. 

5 Persentase dosen yang berperan sebagai peserta pada pertemuan ilmiah 

internasional 30-40%. 

4 Persentase dosen yang berperan sebagai peserta pada pertemuan ilmiah 

nasional >50%. 

3 Persentase dosen yang berperan sebagai peserta pada pertemuan ilmiah 

nasional 40-50%. 

2 Persentase dosen yang berperan sebagai peserta pada pertemuan ilmiah 

nasional 30-<40%. 

1 Persentase dosen yang berperan sebagai peserta pada pertemuan ilmiah 

nasional >50%. 

17.11 Jumlah pertemuan ilmiah yang diselenggrakan institusi per tahun. 

7 Jumlah pertemuan ilmiah internasional sebanyak >10. 

6 Jumlah pertemuan ilmiah internasional 5-10. 

5 Jumlah pertemuan ilmiah internasional <5. 

4 Jumlah pertemuan ilmiah nasional >50. 

3 Jumlah pertemuan ilmiah nasional 20-50. 

2 Jumlah pertemuan ilmiah nasional<20. 

1 Jumlah pertemuan ilmiah internasional dan nasional 

17.12 persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah taraf 

internasional, nasional, dan internal tiga tahun terakhir. 

7 Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah internasional >10% 

6 Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah internasional 5-

10% 

5 Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah internasional <5% 

4 Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah nasional >10% 

3 Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah nasional 5-10% 

2 Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah nasional <5% 

1 Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah nasional dan 

internasional. 
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18. Capaian pengabdian kepada masyarakat 

18.1     Kejelasan kebijakan pengabdian kepada masyarakat 

7 Adanya dokumen kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang 

berbasis penelitian, dilaksanakan diseluruh unit kerja secara konsisten. 

6 Adanya dokumen kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang 

berbasis penelitian, dilaksanakan disebagian unit kerja secara konsisten. 

5 Adanya dokumen kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang 

dilaksanakan diseluruh unit kerja secara konsisten. 

4 Adanya dokumen kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang 

dilaksanakan disebagian unit kerja secara konsisten. 

3 Adanya dokumen kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang 

dilaksanakan diseluruh unit kerja, belum secara konsisten. 

2 Adanya dokumen kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang 

dilaksanakan disebagian unit kerja, belum secara konsisten. 

1 Tidak ada dokumen kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat 

18.2     Kejelasan pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 

7 Adanya pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baku 

dan dilaksanakan oleh semua unit kerja secara konsisten. 

6 Adanya pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baku 

dan dilaksanakan oleh sebagian unit kerja secara konsisten. 

5 Adanya pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baku 

dan dilaksanakan oleh semua unit kerja, belum secara konsisten. 

4 Adanya pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baku 

dan dilaksanakan oleh sebagian unit kerja, belum secara konsisten. 

3 Adanya pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baku 

namun belum dilaksanakan. 

2 Adanya pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang belum 

baku 

1 Tidak adanya pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 

18.3     Persentase dosen yang menjalankan pengabdian kepada masyarakat 

tiga tahun terakhir. 

7 >50% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat. 

6 40-50% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat. 

5 30-<40% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat. 

4 20-<30% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat. 

3 10-<20% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat. 

2 5-<10% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat. 

1 <5% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat. 

18.4     Persentase pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian tiga 

tahun terakhir. 

7 Persentase pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian > 50% dari 

seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

6 Persentase pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian mencapai 40 

- 50% dari seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

5 Persentase pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian 30-<40% 

dari seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 
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4 Persentase pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian 20-<30% 

dari seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

3 Persentase pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian 10-<20% 

dari seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

2 Persentase pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian <10% dari 

seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

1 Belum ada pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian. 

18.5    Persentase dana yang diperoleh untuk pengabdian kepada masyarakat 

tiga tahun terakhir. 

7 Persentase dana yang dipergunakan untuk pengabdian kepada masyarakat 

>30%. 

6 Persentase dana yang dipergunakan untuk pengabdian kepada masyarakat 

20-30% 

5 Persentase dana yang dipergunakan untuk pengabdian kepada masyarakat 

15-<20% 

4 Persentase dana yang dipergunakan untuk pengabdian kepada masyarakat 

10-<15%. 

3 Persentase dana yang dipergunakan untuk pengabdian kepada masyarakat 

5-10%. 

2 Persentase dana yang dipergunakan untuk pengabdian kepada masyarakat 

<5%. 

1 Tidak ada persentase dana yang dipergunakan untuk pengabdian kepada 

masyarakat. 

18.6    Jumlah penghargaan yang diperoleh terkait pengabdian kepada 

masyarakat.  

7 Institusi memiliki > 10 penghargaan terkait pengabdian kepada masyarakat 

ditingkat internasional. 

6 Institusi memiliki 5 - 10 penghargaan terkait pengabdian kepada 

masyarakat ditingkat internasional. 

5 Institusi memiliki <5 penghargaan terkait pengabdian kepada masyarakat 

ditingkat internasional. 

4 Institusi memiliki > 10 penghargaan terkait pengabdian kepada masyarakat 

ditingkat nasional. 

3 Institusi memiliki 5 - 10 penghargaan terkait pengabdian kepada 

masyarakat ditingkat nasional. 

2 Institusi memiliki <5 penghargaan terkait pengabdian kepada masyarakat 

ditingkat internasional. 

1 Belum pernah memperoleh penghargaan terkait pengabdian kepada 

masyarakat 
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19. Capaian Kerja  

19.1     Kebijakan, pengelolaan, dan monev oleh PT dalam kegiatan 

kerjasama. 

7 Adanya dokumen kebijakan, pengelolaan, dan monev terkait mutu kegiatan 

kerjasama, releven kegiatan kerjasama, produktivitas kegiatan kerjasma, 

dan keberlanjutan kegiatan kerjasama yang lengkap dan jelas serta 

dilaksanakan diseluruh unit kerja secara konsisten. 

6 Adanya dokumen kebijakan, pengelolaan, dan monev terkait mutu kegiatan 

kerjasama, releven kegiatan kerjasama, produktivitas kegiatan kerjasma, 

dan keberlanjutan kegiatan kerjasama yang lengkap dan jelas serta 

dilaksanakan disebagian unit kerja secara konsisten. 

5 Adanya dokumen kebijakan, pengelolaan, dan monev terkait mutu kegiatan 

kerjasama, releven kegiatan kerjasama, produktivitas kegiatan kerjasma, 

dan keberlanjutan kegiatan kerjasama yang lengkap dan jelas serta 

dilaksanakan diseluruh unit kerja belum secara konsisten. 

4 Adanya dokumen kebijakan, pengelolaan, dan monev terkait mutu kegiatan 

kerjasama, releven kegiatan kerjasama, produktivitas kegiatan kerjasma, 

dan keberlanjutan kegiatan kerjasama yang lengkap dan jelas serta 

dilaksanakan disebagian unit kerja belum secara konsisten. 

3 Adanya dokumen kebijakan, pengelolaan, dan monev terkait mutu kegiatan 

kerjasama, releven kegiatan kerjasama, produktivitas kegiatan kerjasma, 

dan keberlanjutan kegiatan kerjasama yang lengkap dan jelas tetapi belum 

dilaksanakan. 

2 Adanya dokumen kebijakan, pengelolaan, dan monev terkait mutu kegiatan 

kerjasama, releven kegiatan kerjasama, produktivitas kegiatan kerjasma, 

dan keberlanjutan kegiatan kerjasama belum lengkap dan jelas dan belum 

dilaksanakan 

1 Tidak adanya dokumen kebijakan dan pengelolaan oleh perguruan tinggi 

dalam kegiatan kerjasama 

19.2   Jumlah kerjasama / MoU tiga tahun terakhir. 

7 Jumlah kerja sama dengan institusi internasional dan nasional mencapai 

>100, dan ≥80% diantaranya ditindaklanjuti secara efektif dengan aktivitas 

kerjasama akademik. 

6 Jumlah kerja sama dengan institusi internasional dan nasional mencapai 

>100, dan 50-80% diantaranya ditindaklanjuti secara efektif dengan 

aktivitas kerjasama akademik. 

5 Jumlah kerja sama dengan institusi internasional dan nasional berkisar 50-

100, dan ≥80% diantaranya ditindaklanjuti secara efektif dengan aktivitas 

kerjasama akademik. 

4 Jumlah kerja sama dengan institusi internasional dan nasional berkisar 50-

100, tetapi hanya 50-80% diantaranya ditindaklanjuti secara efektif dengan 

aktivitas kerjasama akademik. 

3 Jumlah kerja sama dengan institusi internasional dan nasional kurang dari 

50, dan ≥80% diantaranya ditindaklanjuti secara efektif dengan aktivitas 

kerjasama akademik. 

2 Jumlah kerja sama dengan institusi internasional dan nasional kurang dari 

50, dan 50-80% diantaranya ditindaklanjuti secara efektif dengan aktivitas 

kerjasama akademik. 
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1 Jumlah kerja sama dengan institusi internasional dan nasional kurang dari 

50, dan kurang dari 50% diantaranya telah ditindaklanjuti secara efektif 

dengan aktivitas kerjasama akademik. 

19.3   Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau 

organisasi keilmuan tiga tahun terakhir. 

7 Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi 

keilmuan internasional >30%. 

6 Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi 

keilmuan internasional 20-30%. 

5 Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi 

keilmuan internasional <20%. 

4 Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi 

keilmuan nasional >30%. 

3 Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi 

keilmuan nasional 20-30%. 

2 Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi 

keilmuan nasional 10-<20%. 

1 Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi 

keilmuan nasional <10% 

19.4   Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan 

Tri Dharma tiga tahun terakhir. 

7 Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri 

Dharma >30%, baik di tingkat internasional dan nasional. 

6 Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri 

Dharma 25-30%, baik di tingkat internasional dan nasional. 

5 Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri 

Dharma 20-<25%, baik di tingkat internasional dan nasional. 

4 Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri 

Dharma 15-<20%, baik di tingkat internasional dan nasional. 

3 Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri 

Dharma 10-<15%, baik di tingkat internasional dan nasional. 

2 Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri 

Dharma <10%, baik di tingkat internasional dan nasional. 

1 Belum ada dosen yang megikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri 

Dharma ditingkat internasional dan nasional. 

19.5   Persentase pertukaran mahasiswa dengan kegiatan Tri Dharma tiga 

tahun terakhir. 

7 Persentase mahasiswa yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan 

Tri Dharma >20%, baik di tingkat internasional dan nasional. 

6 Persentase mahasiswa yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan 

Tri Dharma antara 15-20%, baik di tingkat internasional dan nasional. 

5 Persentase mahasiswa yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan 

Tri Dharma antara 10-<15%, baik di tingkat internasional dan nasional. 

4 Persentase mahasiswa yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan 

Tri Dharma antara 5-<10%, baik di tingkat internasional dan nasional. 

3 Persentase mahasiswa yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan 

Tri Dharma kurang dari 5%, baik di tingkat internasional dan nasional. 
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2 Persentase mahasiswa yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan 

Tri Dharma < 5%, baik di tingkat internasional  

1 Persentase mahasiswa yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan 

Tri Dharma di tingkat internasional maupun nasional. 

19.6   Akses ke perpustakaan dengan pihak luar melalui skema kerjasama 

7 Akses kerjasama perpustakaan dengan berbagai pihak, didalam dan diluar 

negeri yang dilaksanakan secara berkelanjutan. 

6 Akses kerjasama perpustakaan dengan berbagai pihak, didalam dan diluar 

negeri yang dilaksanakan belum  secara berkelanjutan. 

5 Akses kerjasama perpustakaan dengan berbagai pihak luar negeri yang 

dilaksanakan secara berkelanjutan. 

4 Akses kerjasama perpustakaan dengan berbagai pihak luar negeri yang 

dilaksanakan belum secara berkelanjutan. 

3 Akses kerjasama perpustakaan dengan berbagai pihak di dalam negeri yang 

dilaksanakan secara berkelanjutan. 

2 Akses kerjasama perpustakaan dengan berbagai pihak di dalam negeri yang 

dilaksanakan belum secara berkelanjutan. 

1 Belum ada akses perpustakaan dengan pihak luar melalui skema kerjasama. 

19.7   Jumlah mahasiswa internasional 

7 >500 

6 401-500 

5 301-400 

4 201-300 

3 101-200 

2 <100 

1 Belum ada mahasiswa internasional 
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PEDOMAN PEMANFAATAN DATA 

EVALUASI MUTU INTERNAL PERGURUAN 

TINGGI INDONESIA 

A. Penentuan Bobot Standar dan Bobot Komponen 

Alat Evaluasi Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi (PI) Indonesia terdiri 

dari 11 standar yang didalamnya terdapat 19 komponen. Bobot standar sudah 

ditentukan berdasarkan kompromi para pakar dan praktisi pendidikan; 

sedangkan bobot komponen tertentu dari besar bobot standar dibagi dengan 

jumlah komponen. Adapun besarnya bobot standar dan bobot komponen 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 1: Bobot Standar dan Bobot Komponen Alat Evaluasi Mutu 

Internal Perguruan Tinggi Indonesia 

 

NO STANDAR NOMOR 

KOMPONE

N 

JUMLAH 

KOMPO

NEN 

BOBOT 

STANDAR 

BOBOT 

KOMPONEN 

 

1 Isi 1 1 10 10,00 

2 Proses 2-3 2 12 6,00 

3 Kompotensi Lulus 4-5 2 10 5,00 

4 Pendidik dan Tendik 6 1 12 12,00 

5 Sarana Prasarana 7-8 2 10 5,00 

6 Pengelolaan 9-14 6 8 1,33 

7 Pembiayaan  15 1 6 6,00 

8 Penilaian  16 1 8 8,00 

9 Penelitian 17 1 12 12,00 

10 Pengabdian Masyrakat 18 1 6 6,00 

11 Kerja Sama 19 1 6 6,00 

 

Catatan: Bobot Indikator = Bobot Standar : Jumlah Indikator 

 

B. Penentuan Skor Rata-Rata Komponen 

Setiap komponen terdiri dari satu atau lebih indikator. Skor rata-rata komponen 

diperoleh dari jumlah skor indikator dibagi jumlah indikator. Sebagai contoh 

komponen kurikulum terdiri dari 5 indikator; masing-masing adalah Indikator 

1 bernilai 4, Indikator 2 bernilai 2,Indikator 3 bernilai 3, Indikator 4 bernilai 7 

, dan Indikator 5 bernilai 7. Skor rata-rata komponen Kurikulum adalah 

4+2+3+7+7 dibagi 5 sama dengan 4,60 dan dibulatkan menjadi 5. 
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Tabel 2: Perhitungan Skor Rata-Rata Komponen Kurikulum 

NO KOMPONEN DAN INDIKATOR SKOR INDIKATOR 

 

1 Kurikulum  

1.1 Kejelasan dan kelengkapan 

dokumen kebijakan tentang 

penyusunan dan pengembangan 

kurikulum. 

7 6 5 4 3 2 1  

1.2     Pelibatan stake –holder  (alumni, 

mahasiswa, dan pengguna) 

dalam penyususnan kurikulum. 

7 6 5 4 3 2 1 

1.3      Kejelasan pedoman serta dokumen 

implementasi monitoring dan 

berkalaan evaluasi 

pengembangan kurukulum 

program studi. 

7 6 5 4 3 2 1 

1.4     Kesesuaian kurikulum dengan visi 

dam misi. 

7 6 5 4 3 2 1 

1.5  Kesesuaian kurikulum dengan 

perkembangan IPTEKS dan 

kebutuhan masyarakat. 

7 6 5 4 3 2 1 

Skor Rata-rata (5 Indikator) 5 

 

 

C. Penentuan Skor Indikator Dan Skor Maksimal Standar 

Seluruh indikator instrumen SPMI PT berisikan pernyataan atau pertanyaan 

yang merupakan pertanyaan yang  tertutup jawabannya diekuiva-lensikan 

dengan nilai 1 s/d 7. Jika perolehan nilai rata-rata maksimal setiap komponen 

adalah 7 maka skor maksimal standar dapat dihitung dengan rumus: 

       Skor Maksimal Standar =  

Jumlah Komponen x Skor Rata-Rata Komponen  x      Bobot Komponen 

Skor maksimal pada setiap standar seperti melihat pada tabel 3 kolom 5 berikut 

ini. Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari jumlah nilai maksimal standar sama 

dengan 700. 
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Tabel 3: Perhitungan Skor Maksimal Standar Alat Evaluasi Mutu 

Internal Perguruan Tinggi Indonesia 

 

NO STANDAR 
JUMLAH 

KOMPONEN 

SKOR RATA2 

MAKS 

STANDAR 

BOBOT 

KOMPONE

N 

SKOR 

MAKS 

STANDAR 

 

1 Isi 1 7 10,00 70 

2 Proses 2 7 6,00 84 

3 Kompotensi Lulus 2 7 5,00 70 

4 Ditendik 1 7 12,00 84 

5 Sarana Prasarana 2 7 5,00 70 

6 Pengelolaan 6 7 1,33 56 

7 Pembiayaan  1 7 6,00 42 

8 Penilaian  1 7 8,00 56 

9 Penelitian 1 7 12,00 84 

10 Pengabdian pada 

Masyrakat 

1 7 6,00 42 

11 Kerja Sama 1 7 6,00 42 

 
Jumlah Skor maksimal Standar 700 

 

 

D. Penentuan Nilai Komprehensif 

Langkah-langkah penentuan nilai komprehensif adalah sebagai berikut.  

1. Menghitung jumlah skor rata-rata komponen pada masing-masing standar. 

Sebagai contoh jumlah skor Rata-rata komponen pada standar proses 

adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4 : jumlah skor rata-rata komponen standar proses 

NO KOMPONEN SKOR RATA-RATA 

 

2 Pengembangan Mutu Pembelajaran 6 

3 Suasana Akademik 5 

 

Jumlah Skor Rata-rata Komponen 11 

 

 

Data dari tabel 4 tersebut terlihat bahwa jumlah Skor Rata-rata Komponen 

pada Standar Proses adalah 11. Selanjutnya masukkan skor rata-rata 11 ini 

ke dalam Tabel 5, Kolom 3, Nomor 2. 

2. Melakukan hal yang sama (analog) langkah 1 tersebut untuk seluruh (11) 

standar. Sebagai contoh hasilnya seperti pada Tabel 5, Kolom 3, dari 

Nomor 1 s/d 11. 

3. Menghitung Nilai Tertimbang untuk setiap standar dan rumus: 

Nilai Tertimbang Setiap Standar = Jumlah Rata-Rata Skor Komponen 

dikalikan Bobot Komponen . 

 

Sebagai contoh: 

 

Nilai Tertimbang Standar Proses = 11x 6,00 = 66,00 

Selanjutnya masukan Nilai Tertimbang Standar Proses tersebut kedalam 

tabel 5, Kolom 5, Nomor 2. 

4. Maukkan hal yang sama (analog) langkah 3 tersebut untuk semua (11) 

standar. Sebagai contoh hasilnya seperti pada Tabel 5, Kolom 5, Nomor 1 

s/d 11. 

5. Menjumlahkan Nilai Tertimbang untuk seluruh standar mulai dari standar 

1 (standar Isi) s/d standar 11 (Standar Kerja Sama). 

6. Menentukan Nilai Komprehensif dalam skor 0-100 dengan rumus: 

   Jumlah Nilai tertimbang 

Nilai Mutu = ----------------------------------------- x 100 

Jumlah Skor Maksimal Standar 
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                        Jumlah Nilai Tertimbang 

      = ----------------------------------------- x 100 

     700 

Kalau Jumlah Nilai Tertimbang sama dengan maka: 

450,75 

                                   Nilai Mutu = ------------- x 100 =64,37 

700 

Dibulatkan menjadi 64 

Jadi Nilai Komprehensif PT yang bersangkutan adalah 64 

 

              Tabel 5 : Perhitungan Nilai Komprehensif Perguruan Tinggi 

NO STANDAR 

JUMLAH 

RATA-RATA 

SKOR 

KOMPONEN 

BOBOT 

KOMPONEN 

NILAI 

TERTIMBANG 

 

1 Isi 6 10,00 60,00 

2 Proses 11 6,00 66,00 

3 Kompotensi Lulus 10 5,00 50,00 

4 Pendidik dan 

Tendik 

4 12,00 48,00 

5 Sarana Prasarana 10 5,00 50,00 

6 Pengelolaan 29 1,33  

7 Pembiayaan  3 6,00  

8 Penilaian  3 8,00  

9 Penelitian 4 12,00  

10 Pengabdian kepada 

Masyarakat 

2 6,00  

11 Kerja Sama 6 6,00  

 

12 Nilai Tertimbang 450,57 

 

13 Nilai Komp = Jumlah Nilai Tertimbang : 700 x 100 64 
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E. Penentuan Nilai Standar 

Nilai standar merupakan nilai persentase capaian untuk setiap standar mutu. 

Langkah-langkah untuk Menentukan Nilai standar adalah sebagai berikut. 

1. Menghitung nilai standar dalam skala 0-100 dengan rumus: 

Nilai Tertimbang 

Nilai standar= ----------------------------------- x 100 

    Skor Maksimal Standar 

 

Sebagai contoh, 

                                           Nilai Tertimbang Standar Isi 

           Nilai Standar Isi = ------------------------------------- x 100 

                                              Skor Maksimal Standar Isi 

 

60 

                                     Nilai Standar Isi = ---------- x 100 = 85,71 

70 

Selanjutnya masukkan Nilai Standar Isi tersebut ke dalam Tabel 6, Kolom 

5, Nomor 1. 

2. Melakukan hal yang sama (analog) langkah 1 tersebut untuk seluruh (11) 

standar. Sebagai contoh hasilnya seperti pada Tabel 6, Kolom 5, dari nomor 

1 s/d 11. 

Tabel 6 : Perhitungan Nilai Standar Perguruan Tinggi 

NO STANDAR 

SKOR 

MAKSIMAL 

STANDAR 

NILAI 

TERTIMBANG STANDAR 

 

1 Isi 70 60,00 86 

2 Proses 84 66,00 79 

3 Kompotensi 

Lulus 

70 50,00 71 

4 Pendidik dan 

Tendik 

84 48,00 57 

5 Sarana 

Prasarana 

70 50,00 71 

6 Pengelolaan 56 38,57 69 

7 Pembiayaan  42 18,00 43 

8 Penilaian  56 24,00 43 

9 Penelitian 84 48,00 57 

10 Pengabdian 

kepada 

Masyarakat 

42 12,00 29 

11 Kerja Sama 42 36,00 86 
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F. Kesimpulan  

1. Konversi Tujuh Tahapan  

Dengan menerapkan konversi nilai angaka ke tujuh tahapan penjaminan 

mutu; yaitu 0 s/d 14 = perbaikan mendesak; 15 s/d 28 = Perbaikan Mayor; 

29 s/d 42 = Perbaikan Minor; 43 s/d 57 = Kurang; 58 s/d 71 = Cukup; 72 

s/d 85 = Baik; dan 86 s/d 100 = sangat baik; dari hasil perhitungan tersebut 

diatas dapat disimpulkan pencapaian mutu internal perguruan tinggi yang 

bersangkutan adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 7 : Hasil Pencapaian Mutu Internal PT Dalam Skala Tujuh 

Tahapan 

NO STANDAR NILAI TAHAPAN 

 

1 Isi 86 Sangat Baik 

2 Proses 79 Baik 

3 Kompotensi Lulus 71 Cukup 

4 Pendidik dan tendik 57 Kurang 

5 Sarana Prasarana 71 Cukup 

6 Pengelolaan 69 Cukup 

7 Pembiayaan  43 Kurang 

8 Penilaian  43 Kurang 

9 Penelitian 57 Kurang 

10 Pengabdian Kepada 

Masyrakat 

29 Perbaikan Minor 

11 Kerja Sama 86 Sangat Baik 

 

Komprehensif 64 Cukup 
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2. Konversi Empat Tahapan 

Dengan menerapkan konversi nilai angka empat tahapan penjaminan mutu, 

86 s/d 100 = Contoh Baik; 71 s/d 85 = Baik; 56 s/d 70 = Cukup; 0 s/d 55 = 

Perlu Perbaikan; dari hasil perhitungan tersebut diatas dapat disimpulkan 

pencapaian mutu internal perguruan tinggi yang bersangkutan adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 8 : Hasil Pencapaian Mutu Internal Pt Dalam Skala Empat 

Tahapan 

NO STANDAR NILAI TAHAPAN 

 

1 Isi 86 Contoh Baik 

2 Proses 79 Baik 

3 Kompotensi Lulus 71 Baik 

4 Pendidik dan tendik 57 Cukup 

5 Sarana Prasarana 71 Baik 

6 Pengelolaan 69 Cukup 

7 Pembiayaan  43 Perli Perbaikan 

8 Penilaian  43 Perlu Perbaikan 

9 Penelitian 57 Cukup 

10 Pengabdian Kepada 

Masyrakat 

29 Perlu Perbaikan 

11 Kerja Sama 86 Contoh Baik 

 

Komprehensif 64 Cukup 
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