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Menimbang  : a. Bahwa dalam rangka menjaga kelancaran jalannnya 

kegiatan operasional di lingkungan Fakultas keguruan 

dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas 

Muhammadiyah Sidenreng Rappang (UMS Rappang), 

perlu disusun Rencana Strategis Fakultas keguruan dan 

Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah 

Sidenreng Rappang (UMS Rappang), Bahwa 

sehubungan dengan hal tersebut pada diktum a, maka 

Rektor memandang perlu untuk menetapkan 

Keputusan tentang Rencana Strategis Fakultas 

keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas 

Muhammadiyah Sidenreng Rappang (UMS Rappang), 

Tahun 2019-2023. 
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dan  Ilmu  Pendidikan  Universitas  Muhammadiyah 

Sidenreng Rappang. 



Memperhatikan : Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor:  

tentangPengangkatanRektorUniversitas Muhammadiyah 

SidenrengRappang Masa Jabatan 2019 – 2023. 

MEMUTUSKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menetapkan  :  

Pertama  : Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sidenreng 

Rappang tentang Rencana Strategis Universitas 

Muhammadiyah Sidenreng Rappang Tahun 2019 – 2023 

sebagai terlampir dalam Keputusan ini. 

Kedua  : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan 

ditinjau kembali apabila dipandang perlu. 

Ditetapkan di : Rappang 

Tanggal  : September 2019 

Rektor   

 

Dr. Jamaluddin Ahmad, S. Sos., M. Si 



DAFTAR ISI 

 

 

PENGESAHAN ii 

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG iii 

DAFTAR ISI v 

KATA PENGANTAR vi 

BAB 1. PENDAHULUAN 1 

BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 4 

BAB 3. ANALISIS SITUASI 19 

BAB 4. PROGRAM DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN 24 

BAB 5. PENUTUP 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wa rahmatullahi Wa Barakatuh  

 Puji syukur kehadirat Allah swt atas segala karunia dan rahmat-Nya 

sehingga terselesaikan susunan Rencana Strategis Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang (UMS 

Rappang) Tahun 2019-2023. 

 Penyusunan Rencana Strategis Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(FKIP) Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang (UMS Rappang) Tahun 

2019-2023 bertujuan untuk memberikan arah dan strategi pengembangan Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Sidenreng 

Rappang (UMS Rappang) selama lima tahun ke depan. Melalui kegiatan 

penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan dapat diidentifikasi kondisi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Sidenreng 

Rappang (UMS Rappang) saat ini sehingga dapat dilakukan analisis internal dan 

eksternal untuk memperoleh arahan bagi pengembangan Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang (UMS 

Rappang) untuk jangka waktu lima tahun ke depan. 

 Sebagai sebuah langkah awal, penyusunan Rencana Strategis Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Sidenreng 

Rappang (UMS Rappang) Tahun 2019-2023 ini merupakan pijakan dan arahan 

agar pengelolaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas 

Muhammadiyah Sidenreng Rappang (UMS Rappang) dapat berjalan dengan 

lancar dan mampu mewujudkan visi dan misi yangtelah ditetapkan. 

 Terima kasih kami aturkan pada pihak-pihak yang telah membantu 

dalam penyusunan Rencana Strategis Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(FKIP) Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang (UMS Rappang) Tahun 

2019-2023 ini. Semoga upaya kami ini mendapatkan ridadari Allah swt dan 

bermanfaat bagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas 

Muhammadiyah Sidenreng Rappang (UMS Rappang). 

Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 



 

 Rappang, September 2019 

Rektor,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S. Sos., M. Si 



BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LANDASAN HUKUM 

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi; 

3. Peraturan Pemerintah No.10/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 

4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi; 

5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-88-

AH-01.07 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan 

Muhammadiyah tanggal 23 Juni 2010; 

6. Surat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian 

Dalam Negeri RI Nomor: 220/4312/POLPUM tanggal 22 Desember 2015 

tentang Penjelasan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum; 

7. Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Dalam 

Negeri RI Nomor: AHU2.AH.UI.U4.249 tanggal 16 Desember 2015 

tentang Penjelasan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum; 

8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 

tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah; 

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia  

10. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 

tentangPengangkatanRektorUniversitas Muhammadiyah 

SidenrengRappang Masa Jabatan 2019 – 2023. 

11. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah Nomor: 001/BPH/UMSR/VII/2019 tentang Statuta 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Sidenreng Rappang. 

 

 



 

1.2 TONGGAK CAPAIAN (MILESTONE) 

 Untuk mewujudkan visi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMS 

Rappang menetapkan Rencana Jangka Panjang (RJP) 2019 – 2045 yang dibagi 

menjadi tiga tahap. Setiap tahapan diturunkan menjadi rencana strategis dan 

rencana operasional.  

 

VISI FKIP UMS RAPPANG 

“Menjadi Fakultas yang Unggul, ProfesionalIslami,dan Mampu Berperan Aktif 

dalam Pembangunan Bangsa Melalui Proses Pendidikan, Penelitian, Pengabdian pada 

Masyarakat dan Al Islam dan Kemuhammadiyahan Berbasis Pembelajaran Digital 

tahun 2045” 

Pola Ilmiah Pokok (PIP) 

“Unggul, ProfesionalIslami, danPembelajaran Digital” 
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Gambar 1. Milestone FKIP Universitas Muhammadiyah Sidrap 

I. Pengembangan Tahap I (Periode 2019 – 2027) 

Perencanaan pada tahap ini adalahThe Learning Faculty atau penerapan tata 

kelola akademik di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas 

Muhammadiyah Sidenreng Rappang (UMS Rappang) yang mengedepankan 

prinsip-prinsip good faculty governanceberfokus pada quality education and publication. 

a) Dokumen rumusan tujuan bertahap pada renstra 2019-2023 oleh dekanperiode 

pertama dan renstra 2023-2027 oleh dekan periode kedua disesuaikan dengan masa 

kepemimpinan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang (UMS Rappang). 

STRATEGI 
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prinsip good faculty 
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quality education and 
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mengedepankan penelitian 

lebih ditandai dari perbaikan 

manajemen penelitian sesuai 

dengan Rencana Induk Riset 

Nasional(RIRN) dan 

diupayakan adanya akreditasi 

ditingkat asia 

 

melalui penilaian tingkat 

kepercayaan publik standar 

internasional dengan 

menjamin keberlangsungan 

dengan surat keputusan untuk 

mendukung daya saing 
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TARGET 

The Learning Facultyatau 

penerapan tata kelola 

pembelajarandi FKIP UMS 

Rappang yang mengedepankan 

prinsip-prinsip good faculty 

governanceberfokus pada 

quality education and 

publication. 

 

Research Faculty atau fakultas 

mengedepankan penelitian 

lebih ditandai dari perbaikan 

manajemen penelitian sesuai 

dengan Rencana Induk Riset 

Nasional(RIRN) yang 

dituangkan dalam rencana 

induk penelitian (RIP) FKIP 

UMS Rappang dan diupayakan 

adanya akreditasi ditingkat asia. 

The Digital Learning Faculty 

atau fakultasyang berbasis 

pembelajarandigital 



b) Tonggak-tonggak capaian tujuan yakni; (a) sistem pembelajaran menerapkan prinsip 

transparansi, prinsip akuntabilitas, dan prinsip partisipatif; (b) penelitian menerapkan 

sistem pemerataan yang melibatkan mahasiswa; (c) pengabdian masyarakat secara 

terfokus pada desa binaan; dan semua prodi telah terakreditasi minimal baik 

sekali(B) dan Akreditasi Institusi Minimal baik sekali(B). 

c) Mekanisme kontrol ketercapaian dan tindakan perbaikan untuk menjamin 

pelaksanaan tahapan-tahapan pencapaian tujuan adalah melalui penilaian tingkat 

kepercayaan publik (mahasiswa, pemerintah, masyarakat) berdasarkan hasil survey. 

 

II. Pengembangan Tahap II (Periode 2028 – 2036) 

Perencanaan pada tahap ini adalah research facultyatau fakultas 

mengedepankan penelitian lebih ditandai dari perbaikan manajemen penelitian sesuai 

dengan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) dan diupayakan adanya akreditasi 

ditingkat asia. 

a. Dokumen rumusan tujuan bertahap ada pada renstra 2027-2031 dan renstra 2032-

2036, juga disesuaikan dengan masa kepemimpinan Dekan FKIP UMS Rappang 

yakni dekan periode ketiga dan  periode keempat. 

b. Tonggak-tonggak capaian tujuan yakni; (a) sistem pembelajaran menerapkan prinsip 

transparansi, prinsip akuntabilitas, dan prinsip partisipatif ditandai dengan penerapan 

teknologi informasi yang tepat; (b) penelitian menerapkan sistem pemerataan yang 

melibatkan mahasiswa ditandai dengan output penelitian berupa jurnal ilmiah, buku 

ajar, atau bahan ajar; (c) pengabdian masyarakat secara terfokus pada desa binaan 

dengan output pengabdian jurnal ilmiah, buku ajar, atau bahan ajar ditandai akreditasi 

prodi minimal 70% terakreditasi unggul (A) dan akreditasi institusi unggul (A) serta 

mengusahakan adanya pengakuan akreditasi asia. 

Mekanisme kontrol ketercapaian dan tindakan perbaikan untuk menjamin 

pelaksanaan tahapan-tahapan pencapaian tujuan adalah melalui penilaian tingkat 

kepercayaan publik (menjaring mahasiswa unggul, banyaknya kerjasama dengan 

pemerintah, tingkat kepercayaan masyarakat) berdasarkan hasil survey. 



III. Pengembangan Tahap III (Periode 2037 – 2045) 

Perencanaan pada tahap ini adalah The DigitalLearning Faculty atau fakultas 

berbasis pembelajaran digital. 

a. Dokumen rumusan tujuan bertahap ada pada renstra 2037-2041 dan renstra 

2041-2045 disesuaikan dengan masa kepemimpinan Dekan UMS Rappang 

periode berikutnya yakni dekanperiode kelima dan periode keenam. 

b. Tonggak-tonggak capaian tujuan yakni; (a) sistem pembelajaran 

mengedepankan kualitas standar internasional dengan penerapan teknologi 

informasi yang tepat; (b) kualitas penelitianberstandar internasional yang 

diarahkan pada kerjasama internasional sehingga output penelitian terindeks 

scopus dan thomson; (c) pengabdian masyarakat  terfokus pada desa binaan 

dengan output pengabdian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Capaian 

tujuan tersebut ditandai dengan akreditasi institusi dan prodi unggul (A) serta 

pengakuan kualitas internasional melalui akreditasi Internasional. 

c. Mekanisme kontrol ketercapaian dan tindakan perbaikan untuk menjamin 

pelaksanaan tahapan-tahapan pencapaian tujuanadalah melalui penilaian tingkat 

kepercayaan publik yangberstandar internasional dengan menjamin 

keberlangsungan daya saing bangsa Indonesia di tingkat dunia. Hal tersebut 

diperkuat dengan penerbitan Surat Keputusan Rektor. 

Untuk mengetahui tingkat pencapaian target dan kesesuaian antara rencana 

yang telah ditetapkan di dalam rencana jangka pendek maupun jangka panjang 

dengan hasil yang dicapai oleh setiap komponen struktur organisasi FKIP Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah 

Sidenreng Rappang (UMS Rappang), maka dilakukan pemantauan dan evaluasi 

secara berkala sebagai berikut: 



 

 

Gambar 1.2.Bagan Alur Mekanisme Kontrol Ketercapain Kinerja 

Pengendalian ketercapaian program kerja setiap periode tahunan, maupun 

lima tahunan dilakukan dengan mengikuti alur di atas. Pelaksanaan pemantauan dan 

evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Kejelasan tujuan dan hasil. 

2. Objektivitas. 

3. Dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi. 

4. Transparan. 

5. Partisipatif. 

Penyusunan 
Rencana 

Kerja Periodik  

Pelaksanaan 
Rencana 

Kerja Periodik  

Evaluasi 
Pelaksanaan/ 
Ketercapaian 

Target sasaran 
periodik 

Pengendalian : Menganalisis hasil 
Evaluasi untuk menyusun 
rekomendasi tindak lanjut  

Melakukan langkah tindak lanjut: 
Meningkatkan target/sasaran atau 
memperbaiki strategi pencapaian 



6. Akuntabel. 

7. Komprehensif. 

8. Terjadwal dan terukur. 

9. Berkala dan berkelanjutan. 

10. Berbasis indikator. 

11. Efektif dan efisien. 

Implementasipemantauan dan evaluasidilakukan secara berkala dan berkelanjutan: 

1. Pemantauan dan pengendalianbulanan dan triwulan. 

2. Pemantauan dan pengendaliansemesteran dan tahunan. 

3. Pemantauan dan pengendalian tengah periode Renstra. 

4. Pemantauan dan pengendalian akhir masa Renstra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 2 

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 

 

2.1 VISI 

Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas 

Muhammadiyah Sidenreng Rappang (UMS Rappang) adalah “Menjadi 

Fakultas yang Unggul, Profesional Islami, dan Mampu Berperan Aktif dalam 

Pembangunan Bangsa Melalui Proses Pendidikan, Penelitian, Pengabdian 

pada Masyarakat, dan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Berbasis 

Pembelajaran Digital tahun 2045”. 

2.1.1 Unggul  

Makna “unggul” dalam visi fakultas adalah lulusan mempunyai kemampuan 

atau kecakapan mengenai bidang keahliannya yang terkait dengan pendidikan 

berbasis pembelajaran digital. 

2.1.2 Profesional Islami 

Makna “profesional islami” dalam visi fakultas adalah lulusan mempunyai 

keahlian dibidang pendidikan dan mengintegrasikan dengan nilai-nilai islam 

dalam menjalankan profesionalisme kependidikan. 

2.1.3 PembelajaranDigital 

Makna pembelajaran digital dalam visi fakultas adalah lulusan mempunyai  

kemampuan atau kecakapan dalam bidang pembelajaran dengan 

memanfaatkan teknologi digital. 

2.2 MISI 

Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas 

Muhammadiyah Sidenreng Rappang (UMS Rappang) 

2.2.1. Menyelenggarakan proses pendidikan berstandar mutu nasional agar 

peserta didik menjadi manusia berkemampuan akademik yang 

berkualitas, serta berkepribadian dan berjiwa islami 

2.2.2.  Melaksanakan kajian atau riset di bidang pendidikan yang berbasis 

digital. 



2.2.3. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan 

taraf kehidupan masyarakat. 

2.2.4.Membina suasana kehidupan akademik yang islami dan bertanggung 

jawab melalui penggunaan sumber daya yang ada secara optimal. 

 

2.3 TUJUAN 

Tujuan FakultasKeguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah  

Sidenreng Rappang  

2.3.1 Menghasilkan tenaga kependidikan yang berkualitas, bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa kewirausahaan, memiliki wawasan 

yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga 

akademik dan profesi yang unggul, dan  profesional islami. 

2.3.2 Menghasilkan tenaga kependidikan yang memiliki wawasan ideal-

normatif, aktual-empirik, konseptual-teoritik, dan visioner-misioner. 

2.3.3Menghasilkan tenaga kependidikan berkemampuan dalam pemberdayaan 

masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah 

teknologi modern. 

2.3.4. Terwujudnya civitas akademika yang menjadi teladan melalui dakwah 

Islam amar ma’ruf nahi munkar. 

 

2.4. SASARAN 

Sasaran fakultaskeguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Sidenreng Rappang. 

2.4.1 Pencapaian dan pengakuan jaminan kualitas internal dan eksternal 

melalui sistem penjaminan mutu oleh Badan Akrediatasi Nasional 

Perguruan Tinggi (BAN-PT). 

2.4.2 Unggul dalam skala regional pada sistem pembelajaran, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat yang ditandai dengan akreditasi baik  menuju 

baik sekali.  



2.4.3 Visi-misi akan dicapai berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik dan 

melibatkan seluruh pemangku kepentingan. 

2.4.4  Memiliki tata pamong yang memungkinkan terlaksana dengan baik dan 

konsisten. 

2.4.5 Memiliki karakteristik kepemimpinan yang baik. 

2.4.6 Partisipasi pemangku kepentingan dalam menyusun dokumen 

perencanaan. 

2.4.7 Prosedur perencanaan dan implementasi kebijakan secara baik. 

2.4.8 Peningkatan kompetensi manajerial untuk menjamin proses 

pengelolaan yang efektif dan efisien setiap unit. 

2.4.9 Diseminasi hasil kerja sebagai akuntabilitas publik. 

2.4.10 Manual mutu. 

2.4.11 Sistem Penerimaan (rekruitmen dan seleksi) mahasiswa baru.  

2.4.12 Unit-unit layanan mahasiswa. 

2.4.13 Kode etik mahasiswa. 

2.4.14 Instrumen survei kepuasan mahasiswa. 

2.4.15 Pelacakan dan evaluasi lulusan. 

2.4.16 Sumber daya dosen dan tenaga kependidikan. 

2.4.17 Pengembangan kurikulum. 

2.4.18 Pengelolaan dana dan mekanisme penetapan biaya pendidikan. 

2.4.19 Pengelolaan sarana dan prasarana. 

2.4.20 Bahan Pustaka. 

2.4.21 Dukungan sistem pengambilan keputusan. 

2.4.22 Kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian. 

2.4.23 Kebijakan dan sistem pengelolaan pengabdian masyarakat. 

2.4.24 Kebijakan dan sistem kerjasama. 

 

 



2.5 TUJUAN 

TUJUAN SASARAN STRATEGIS STRATEGI 

Menghasilkan tenaga kependidikan yang 

berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, memiliki wawasan yang luas, 

disiplin, dan etos kerja, sehingga menjadi 

tenaga akademik yang unggul, 

profesional, dan islami berjiwa 

kewirausahaan digital.  

Terciptanya suasana akademik dan 

fasilitas yang mendukung peningkatan 

tenaga kependidikan yang berkualitas, 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

memiliki wawasan yang luas, disiplin, 

dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga 

akademik yang unggul, profesional, dan 

islami berbasis kewirausahaan digital. 

1. Membangun kelembagaan dan budaya 

kreatif, inovatif dalam tata kelola 

FKIP UMS Rappang 

2. Membangun Sistem Penjaminan Mutu 

Internal (SPMI). 

3. Memberdayakan kelompok keilmuan 

yang ada untuk mengembangkan 

kurikulum dalam rangka  

meningkatkan kualitas pembelajaran 

dan mutu lulusan. 

4. Mengimplementasikan kegiatan 

mentoring untuk peningkatan kualitas 

keilmuan dosen FKIP UMS Rappang. 

5. Meningkatkan kualitas input 

mahasiswa agar lulus tepat waktu dan 

bekerja sesuai dengan bidangnya, 

serta memiliki akhlaqul karimah. 

6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas 

tenaga pendidikdan tenaga 

kependidikan. 

Menghasilkan tenaga kependidikan yang 

memiliki wawasan ideal-normatif, aktual-

empirik, konseptual-teoritik, dan visioner-

misioner. 

Terciptanya tenaga kependidikan manusia 

yang memiliki wawasan ideal-normatif, 

aktual-empirik, konseptual-teoritik, dan 

visioner-misioner. 

1. Membangun suasana akademik yang 

mendukung terciptanya budaya riset 

dan publikasi ilmiah. 

2. Menyelenggarakan kegiatan ilmiah 

untuk meningkatkan kompetensi dan 



budaya riset dosen dan mahasiswa. 

3. Melakukan penelitian berdasarkan 

bidang keilmuan dosen. 

4. Mempublikasikan hasil penelitian 

dosen tingkat nasional maupun 

internasional. 

Menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkemampuan dalam pemberdayaan 

masyarakat melalui pengembangan 

konsep pemecahan masalah dengan 

menggunakan metode ilmiah berbasis 

kewirausahaan global 

Terciptanya sumber daya manusia 

berkemampuan dalam pemberdayaan 

masyarakat melalui pengembangan 

konsep pemecahan masalah dengan 

menggunakan metode ilmiah berbasis 

kewirausahaan global 

1. Membangun komitmen SDM untuk 

menghasilkan karya inovatif dan 

aplikatif dengan menggunakan 

metode ilmiah  

2. Membangun komitmen dosen untuk 

melaksanakan pengabdian kepada 

masyarakat dengan melibatkan 

mahasiwa. 

3. Mengembangkan dan meningkatkan 

kompetensi SDM yang berjiwa 

kewirausahaan global 

4. Melaksanakan pengabdian kepada 

masyarakat yang berbasis 

kewirausahaan global  

Terwujudnya civitas akademika yang 

menjadi teladan melalui dakwah Islam 

amar ma’ruf nahi munkar 

Meningkatnya pemahaman dan 

pengamalan Al Islam dan 

Kemuhammadiyahan bagi civitas 

akademika. 

1. Melakukan kajian Al Islam dan 

Kemuhammadiyahan. 

2. Melakukan penelitian tentang Al 

Islam Kemuhammadiyahan. 

Terlaksananya kerjasama nasional dan 

internasional dalam mewujudkan catur 

Meningkatnya kualitas dan kuantitas 

kerjasama nasional dan internasional yang 

1. Mengembangkan jejaring dan 

kerjasama yang berorientasi pada 

peningkatan kapasitas SDM dan 



dharma perguruan tinggi ditindaklanjuti. kelembagaan dalam rangka 

implementasi catur dharma perguruan 

tinggi. 

2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan program kemitraan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

NO Sasaran Indikator 

Arah 

Kebijakan / 

Nilai Standar 

Kode 
Leading 

Sector 
Nilai Standar 

Skor Capaian 
StrategiPencapai

an 2019 

 (baseline) 
2020 2021 2022 2023 

1 Kondisi eksternal Konsistensi 

dengan hasil 
analisis Kondisi 
Eksternal 
menggunakan 
SWOT sesuai 
rencana 
pengembangan 

ke depan 

Fakultas 

Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan 

(FKIP) 

Universitas 

Muhammadiyah 

Sidenreng 

Rappang (UMS 

Rappang) 

mampu 
mengidentifikasi 
kondisi 
lingkungan yang 
relevan, 
komprehensif, 
dan strategis 

1.01 Dekan, 

GPM 

Perguruan tinggi 

mampu: 

1. mengidentifikasi 

kondisi lingkungan yang 

relevan, komprehensif, 

dan strategis, 

2) menetap kanposisi 

Perguruan tinggi relative 

terhadap lingkungannya, 

3) menggunakan hasil 

identifikasi dan posisi 

yang ditetapkan untuk 

melakukan analisis 

SWOT/analisis lain yang 

relevan, dan 

4) menghasilkan 

program pengembangan 

yang konsisten dengan 

hasil analisis 

SWOT/analisis lain yang 

digunakan. 

Identifikasi 

lingkungan Makro 

dan mikro tingkat 

lokal, nasional, dan 

internasional. 

Identifikasi 

lingkungan 

Makro dan 

mikro tingkat 

lokal, 

nasional, dan 

internasional. 

Identifikasi 

lingkungan 

Makro dan 

mikro tingkat 

lokal, 

nasional, dan 

internasional. 

Identifikasi 

lingkungan 

Makro dan 

mikro tingkat 

lokal, 

nasional, dan 

internasional. 

Identifikasi 

lingkungan 

Makro dan 

mikro tingkat 

lokal, 

nasional, dan 

internasional. 

1. Melaksanakan 

Benchmark di 

UNM, UM, 

UMY. 

2. Mengetahui 

pesaing dengan 

cara 

melaksanakan 

survey setiap 

semester 

3. Mengetahui 

pengguna lulusan 

dengan 

melaksanakan 

survey 1 kali 

setahun dengan 

cara pengiriman 

google form. 

4. Mengetahui 

sumber calon 

mahasiswa 

dengan cara 

menganalisis 

APK ( Angka 

Partisipasi 

Kasar) 

5. Memahami 

sumber calon 

dosen dengan 

cara menelusur 

universitas 

dengan Program 

studi yang di 



fakultas. 

6. Mengetahui 

sumber tenaga 

kependidikan 

dengan membuka 

lowongan via 

web. 

7. Menargetkan 

setiap tahun 

minimal 1 

matakuliah setiap 

prodi di 

melaksanakan e 

learning fakultas. 

8. Menargetkan 

setiap tahun 

Pendidikan 

jarakjauh 

9. Melaksanakan 

pelatihan 

mencari kerja 

,pembuatan 

usaha. 

10. Melaksanakan 

survey 

kebutuhan 

masyarakat via 

goggle form. 

11. Melaksanakan 

survey 

kepuasan dari 

mitra kerja 

sama. 

12. Berperan aktif 

dalam asosiasi 

yang sesuai 

dengan 

fakultas. 



Menetapkan 
posisi 
FakultasKegurua
n dan Ilmu 
Pendidikan UMS 
Rappang relatif 
terhadap 

lingkungannya, 

1.02 Dekan, 

GPM 

 Menetapkan posisi 

pada: 

(a)Kemenristekdikti,  

(b) Sinta: 

1. Bahasa Indoensia: 

56 dari 252 prodi 

pendidikan bahasa 

Indonesia. 

2. Pendidikan 

bahasa Inggris: 

100dari 395 prodi 

pendidikan bahasa 

inggris. 

3. Teknologi 

pendidikan :25 dar i 

28 prodi TP 

(c) LLDikti9. 

(d) Menetapkan 

Universitas Binus, 

Universitas Malang, 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta, 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang , Universitas 

Indonesia sebagai 

bahan 

rujukan/pembanding 

dalam penerapan 

universitas berbasis 

digital dan 

kewirausahaan 

Menetapkan 

posisi pada: 

(a)Kemenriste

kdikti, (b) 

Sinta: 

1. Bahasa 

Indoensia: 50 

dari 252 

prodipendidik

anbahasa 

Indonesia. 

2. Pendidikan 

bahasa 

Inggris: 95 

dari 395 prodi 

pendidikan 

bahasa 

inggris. 

3. Teknologi 

pendidikan 

:25 dari 28 

prodi TP 

(c) LLDikti9. 

(d)Menetapka

n Universitas 

Binus, 

Telkom 

University, 

Universitas 

Muhammadiy

ah Malang 

sebagai bahan 

rujukan/pemb

anding dalam 

penerapan 

universitas 

berbasis 

Menetapkan 

posisi pada: 

(a)Kemenriste

kdikti, (b) 

Sinta: 

1. Bahasa 

Indoensia: 45 

dari 252 prodi 

pendidikan 

bahasa 

Indonesia. 

2. Pendidikan 

bahasa 

Inggris: 90 

dari 395 prodi 

pendidikan 

bahasa 

inggris. 

3. Teknologi 

pendidikan 

:23dari 28 

prodi 

TP(c)LLDikti

9. 

(d) 

Menetapkan 

Universitas 

Binus, 

Telkom 

University, 

Universitas 

Muhammadiy

ah Malang 

sebagai bahan 

rujukan/pemb

anding dalam 

penerapan 

Menetapkan 

posisi pada: 

(a)Kemenriste

kdikti, (b) 

Sinta: 

1. Bahasa 

Indoensia: 40 

dari 252 prodi 

pendidikan 

bahasa 

Indonesia. 

2. Pendidikan 

bahasa 

Inggris: 85 

dari 395 prodi 

pendidikan 

bahasa 

inggris. 

3. Teknologi 

pendidikan 

:21dari 28 

prodi TP 

(c)  LLDikti9. 

) Menetapkan 

Universitas 

Binus, 

Telkom 

University, 

Universitas 

Muhammadiy

ah Malang 

sebagai bahan 

rujukan/pemb

anding dalam 

penerapan 

universitas 

berbasis 

Menetapkan 

posisi pada: 

(a)Kemenriste

kdikti, (b) 

Sinta: 

1. Bahasa 

Indoensia: 35 

dari 252 prodi 

pendidikan 

bahasa 

Indonesia. 

2. Pendidikan 

bahasa 

Inggris: 80 

dari 395 prodi 

pendidikan 

bahasa 

inggris. 

3. Teknologi 

pendidikan 

:19dari 28 

prodi TP 

(c) LLDikti9. 

) Menetapkan 

Universitas 

Binus, 

Telkom 

University, 

Universitas 

Muhammadiy

ah Malang 

sebagai bahan 

rujukan/pemb

anding dalam 

penerapan 

universitas 

berbasis 

1. Perbaikan 

posisi di 

pemeringkatan 



digital dan 

kewirausahaa

n 

universitas 

berbasis 

digital dan 

kewirausahaa

n 

digital dan 

kewirausahaa

n 

digital dan 

kewirausahaa

n 

Menggunakan 

hasil identifikasi 
dan posisi yang 
ditetapkan 
untuk 
melakukan 
analisis 
SWOT/analisis 
lain yang 

relevan, dan 

1.03 Dekan, 

GPM 

Ada hasil  analisis 

SWOT untuk 

menentukan strategi di 

bulan September 2019 

Hasil SWOT untuk 

menentukan strategi 

di bulan September 

2019 

Hasil SWOT 

untuk 

menentukan 

strategi di 

bulan 

September 

2020 

Hasil SWOT 

untuk 

menentukan 

strategi di 

bulan 

September 

2021 

Hasil SWOT 

untuk 

menentukan 

strategi di 

bulan 

September 

2022 

Hasil SWOT 

untuk 

menentukan 

strategi di 

bulan 

September 

2023 

1. 

melaksanakana

nalisis SWOT 

setiap 3 bulan. 

2. 

melaksanakana

nalisislainnya 

menghasilkan 
program 
pengembangan 
yang konsisten 
dengan hasil 

analisis 
SWOT/analisis 

lain yang 

1.04 Dekan, 

GPM 

Ada rumusan strategi 

pengembangan fakultas 

yang berkesesuaian 

untuk menghasilkan 

program-program 

pengembangan alternatif 

yang tepat . 

Ada program 

tambahan setiap 

tahun bedasarkan 

SWOT 

Ada program 

tambahan 

setiap tahun 

bedasarkan 

SWOT 

Ada program 

tambahan 

setiap tahun 

bedasarkan 

SWOT 

Ada program 

tambahan 

setiap tahun 

bedasarkan 

SWOT 

Ada program 

tambahan 

setiap tahun 

bedasarkan 

SWOT 

1. StrategiSO 

:memperkuatke

kuatandenganm

emanfaatkanpel

uang. 

2. StrategiWO 

:meningkatkani

nvestasidalam



digunakan menghadapipel

uang. 

3. Strategi ST: 

memperkuatke

kuatanuntukme

nghadapiancam

an. 

4. Strategi WT: 

meningkatkani

nvestasi yang 

besar. 

2 Profil 
FakultasKeguruan 
dan Ilmu 

Pendidikan UMS 
Rappang 

Keserbacakupan 
informasi dalam 
profil dan 

konsistensi 
antara profil 
dengan data dan 
informasi yang 
disampaikan 
pada masing-
masing kriteria 

Deskripsi profil 
institusi 
menunjukkan 

keserbacakupan 
informasi yang 
disampaikan 
secara ringkas 
dan jelas, serta 
konsisten 
dengan data dan 

informasi yang 
disampaikan 
pada masing-
masing kriteria. 

2.01 DEKAN, 

GPM 

 Deskripsi profil Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menunjukkan keserbacakupan 
informasi yang disampaikan secara ringkas dan jelas, serta konsisten dengan data dan 
informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria. 

2. Sejarah 
3. Visi. 
4. Misi 
5. Tujuan 
6. Sasaran dan tatanilai 

 Menjelaskant
entang 
mandate 
pendirianFak
ultasKegurua
n dan Ilmu 
Pendidikan 
UMS 
Rappang. 

 Mendeskripsi
kansecarasing
kat, visi, misi, 
tujuan, 
sasaran dan 
tata nilai di 
FKIP. 

 Menjelaskans
truktur dan 
tata kerja 
yang disahka 
oleh Dekan. 

 Mendeskripsi
kanjumlahma
hasiswa dan 
lulusan, 
prestasi yang 
monumental 



yang di capai 
oleh 
mahasiswa 
dan lulusan, 
kualitasmasu
kan, 
prestasimonu
mentasl, 
sertakinerjalu
lusan. 

 Mendeskripsi
kanjumlahkua
litasdosen dan 
tenagakepend
idikankecuku
pan dan 
kinerja, 
sertaprestasi 
monumental 
yang dicapai. 

 Kecukupan, 
kelayakan, 
kualitas, dan 
aksesibilitask
euangan,  
sarana dan 
prasarana. 

 Memilikikebi
jakanorganisa
sitentangdoku
men SPMI, 
Implementasi 
SMPI, 
Monitori, 
SPMI, 
Evaluasi 
SPMI, 
Laporan audit 
SPMI, dan 



Tindaklanjut. 
 Capaian dan 

luaran FKIP 
yang di 
Unggulkan. 

3 Kriteria rencana 

pengembangan 
jangka panjang, 
menengah, dan 
pendek 

FakultasKegurua

ndan  Ilmu 
Pendidikan 
memiliki 
rencana 
pengembangan 
jangka panjang, 
menengah, dan 
pendek yang 

memuat 
indikator kinerja 
dan targetnya 
untuk mengukur 
ketercapaian 
tujuan strategis 
yang telah 

ditetapkan 

Adanya rencana 

pengembangan 
mencakup: 
jangka panjang, 
jangka 
menengah, dan  
jangka pendek 

3.01 Dekan, 

GPM 

Adanya rencana 

pengembangan 
mencakup: jangka 
panjang, jangka 
menengah, dan  jangka 
pendek 

Memiliki Rencana 

jangka panjang, 
jangka menengah, 
dan  jangka pendek 
dibuktikan Surat 
Keputusan 

Memiliki 

Rencana 
jangka 
panjang, 
jangka 
menengah, 
dan  jangka 
pendek 
dibuktikan 

Surat 
Keputusan 

Memiliki 

Rencana 
jangka 
panjang, 
jangka 
menengah, 
dan  jangka 
pendek 
dibuktikan 

Surat 
Keputusan 

Memiliki 

Rencana 
jangka 
panjang, 
jangka 
menengah, 
dan  jangka 
pendek 
dibuktikan 

Surat 
Keputusan 

Memiliki 

Rencana 
jangka 
panjang, 
jangka 
menengah, 
dan  jangka 
pendek 
dibuktikan 

Surat 
Keputusan 

 Menyusunrencan

aindukpengemba
ngaanselesaidese
mber 2019. 

 Menyusunrenstra
selesai 
September 2019. 

 Menyusunrenops
elesaisetiapbulan

agustussetiaptah
un. 

Adanya indikator 
kinerja 

3.02 Dekan, 
GPM 

Adanya indikator kinerja Indikator kinerja 
setiap 9 kriteria 

Indikator 
kinerja setiap 
9 kriteria 

Indikator 
kinerja setiap 
9 kriteria 

Indikator 
kinerja setiap 
9 kriteria 

Indikator 
kinerja setiap 
9 kriteria 

 Mengukurketerca
paian indicator 
kinerjautama dan 
targetnya yang 

telah di 

tentukansetiap 3 
bulansekali.  

 Mengukurketerca
paian indicator 
kinerjatambahan
untukperbaikanb
erkelanjutansetia

p 3 bulan. 

target yang 
berorientasi 
pada daya saing 
internasional 

3.03 Dekan, 
GPM 

Semua indikator kinerja 
mencerminkan target 
yang berorientasi pada 
daya saing internasional 

Semua indikator 
kinerja 
mencerminkan 
target yang 
berorientasi pada 

daya saing 

internasional 

Semua 
indikator 
kinerja 
mencerminka
n target yang 

berorientasi 

pada daya 
saing 

Semua 
indikator 
kinerja 
mencerminka
n target yang 

berorientasi 

pada daya 
saing 

Semua 
indikator 
kinerja 
mencerminka
n target yang 

berorientasi 

pada daya 
saing 

Semua 
indikator 
kinerja 
mencerminka
n target yang 

berorientasi 

pada daya 
saing 

 Analisiskeberhasil
anberdasarkan 
target capaian 
yang 
telahditentukan 

 Menentukanposis

i FKIP pada 
skalainternasiona



internasional internasional internasional internasional l. 
 Menganalisismas

alah dan 
akarmasalahapab
ilahasilevaluasike
tercapaian VMTS 
tidaksesuai 

target. 
 Menyusunrencan

aperbaikan dan 
pengembangan 
FKIP. 

bukti 
pelaksanaan 

pengembangan 
yang konsisten 

3.04 Dekan, 
GPM 

bukti pelaksanaan 
pengembangan yang 

konsisten. 

bukti pelaksanaan 
pengembangan 

yang konsisten 
melalui survei 

bukti 
pelaksanaan 

pengembang
an yang 
konsisten 
melalui survei 

bukti 
pelaksanaan 

pengembang
an yang 
konsisten 
melalui survei 

bukti 
pelaksanaan 

pengembang
an yang 
konsisten 
melalui survei 

bukti 
pelaksanaan 

pengembang
an yang 
konsisten 
melalui survei 

 Melaksanakan 
survey melalui 

google form. 
 Mendatangisetia

pprodiuntukmela
ksanakansosialisa
si LKPS dan LED. 

 Ada 
buktifisikpelaksan

aan 
pengembangan 
yang konsisten. 

4 Tata Pamong, 
Tata Kelola dan 
Kerjasama 

Ketersediaan 
dokumen formal 
sistem tata 
pamong sesuai 

konteks institusi 
untuk menjamin 
akuntabilitas, 
keberlanjutan 
dan 
transparansi, 
serta mitigasi 

potensi risiko 

Perguruan tinggi 
memiliki 
dokumen formal 
sistem tata 

pamong yang 
dijabarkan ke 
dalam berbagai 
kebijakan dan 
peraturan yang 
digunakan 
secara 

konsisten, 

efektif, dan 

4.01 Dekan dan 
GPM. 

UMS Rappang memiliki 
Statuta yang telah 
disahkan digunakan 
secara konsisten, efektif, 

dan efisien sesuai 
konteks institusi serta 
menjamin akuntabilitas, 
keberlanjutan, 
transparansi, dan 
mitigasi potensi risiko 

UMS Rappang 
memiliki Statuta 
yang telah disahkan 
digunakan secara 

konsisten, efektif, 
dan efisien sesuai 
konteks institusi 
serta menjamin 
akuntabilitas, 
keberlanjutan, 
transparansi, dan 

mitigasi potensi 

risiko 

UMS Rappang 
memiliki 
Statuta yang 
telah 

disahkan 
digunakan 
secara 
konsisten, 
efektif, dan 
efisien sesuai 
konteks 

institusi serta 

menjamin 

UMS Rappang 
memiliki 
Statuta yang 
telah 

disahkan 
digunakan 
secara 
konsisten, 
efektif, dan 
efisien sesuai 
konteks 

institusi serta 

menjamin 

UMS Rappang 
memiliki 
Statuta yang 
telah 

disahkan 
digunakan 
secara 
konsisten, 
efektif, dan 
efisien sesuai 
konteks 

institusi serta 

menjamin 

UMS Rappang 
memiliki 
Statuta yang 
telah 

disahkan 
digunakan 
secara 
konsisten, 
efektif, dan 
efisien sesuai 
konteks 

institusi serta 

menjamin 

 Ada SK 
rektortentangstru
kturorganisasi 
paling lambat 

September 2019. 
 Ada 

suratkeputusante
ntangpengangkat
ansemuapimpina
n yang ada di 
tingkat 

FAKULTAS. 

 Ada SK 



efisien sesuai 
konteks institusi 
serta menjamin 
akuntabilitas, 
keberlanjutan, 
transparansi, 
dan mitigasi 

potensi risiko, 

akuntabilitas, 
keberlanjutan
, 
transparansi, 
dan mitigasi 
potensi risiko 

akuntabilitas, 
keberlanjutan
, 
transparansi, 
dan mitigasi 
potensi risiko 

akuntabilitas, 
keberlanjutan
, 
transparansi, 
dan mitigasi 
potensi risiko 

akuntabilitas, 
keberlanjutan
, 
transparansi, 
dan mitigasi 
potensi risiko 

tentangtugaspok
ok dan 
fungsimasingmasi
ngpimpinan 
,dosen, dan 
tenagakependidik
an paling 

lambatdesember 
2019. 

 Ada dewan 
kodeEtik di 
tingkat 
UNIVERSITAS. 

Ketersediaan 

bukti yang sahih 
terkait upaya 
institusi 
melindungi 
integritas 
akademik dan 
kualitas 

pendidikan 
tinggi 

Perguruan tinggi 

memiliki bukti 
yang sahih 
(dokumen 
formal kebijakan 
dan peraturan) 
guna menjamin 
integritas dan 

kualitas institusi 
yang 
dilaksanakan 
secara 
konsisten, 
efektif dan 
efisien 

4.02 DEKAN dan 

GPM 

UMS Rappang memiliki 

bukti yang sahih berupa; 
Statuta, Renstra, Renop, 
Penjaminan Mutu, dan 
kerjasamadilaksanakan 
secara konsisten, efektif 
dan efisien 

UMS Rappang 

memiliki bukti yang 
sahih berupa; 
Statuta, Renstra, 
Renop, Penjaminan 
Mutu, dan 
kerjasamadilaksana
kan secara 

konsisten, efektif 
dan efisien 

UMS Rappang 

memiliki 
bukti yang 
sahih berupa; 
Statuta, 
Renstra, 
Renop, 
Penjaminan 

Mutu, dan 
kerjasamadila
ksanakan 
secara 
konsisten, 
efektif dan 
efisien 

UMS Rappang 

memiliki 
bukti yang 
sahih berupa; 
Statuta, 
Renstra, 
Renop, 
Penjaminan 

Mutu, dan 
kerjasamadila
ksanakan 
secara 
konsisten, 
efektif dan 
efisien 

UMS Rappang 

memiliki 
bukti yang 
sahih berupa; 
Statuta, 
Renstra, 
Renop, 
Penjaminan 

Mutu, dan 
kerjasamadila
ksanakan 
secara 
konsisten, 
efektif dan 
efisien 

UMS Rappang 

memiliki 
bukti yang 
sahih berupa; 
Statuta, 
Renstra, 
Renop, 
Penjaminan 

Mutu, dan 
kerjasamadila
ksanakan 
secara 
konsisten, 
efektif dan 
efisien 

 Ada SK 

Rektortentang 
tata kerja dan 
strukturorganisas
i FKIP. 

 Ada 
Prakterkperwuju
dan GUG 

mencakup 5 pilar 
:kredibilitas, 
trasnparansi, 
akuntabilitas, 
tanggungjawab, 
dan berkeadilan. 
 

Ketersediaan 
dokumen formal 
struktur 
organisasi dan 
tata kerja 
institusi beserta 
tugas dan 

fungsinya 

Perguruan tinggi 
memiliki 
dokumen formal 
struktur 
organisasi dan 
tata kerja 
institusi yang 

dilengkapi tugas 

dan fungsi guna 

4.03 Dekan dan 
GPM. 

 Ada dokumen hasil 
survey efektifitas 
dan efisiensi 
struktur organisasi 
UMS Rappang 

Ada dokumen 
hasil survey 
efektifitas 
dan efisiensi 
struktur 
organisasi 
UMS Rappang 

Ada dokumen 
hasil survey 
efektifitas 
dan efisiensi 
struktur 
organisasi 
UMS Rappang 

Ada dokumen 
hasil survey 
efektifitas 
dan efisiensi 
struktur 
organisasi 
UMS Rappang 

Ada dokumen 
hasil survey 
efektifitas 
dan efisiensi 
struktur 
organisasi 
UMS Rappang 

 Melaksanakan 
survey 
tentangefektifitas
strukturorganisas
i. 

 Ada buktihasil 
survey dan 

tindaklanjutnya. 

 



menjamin 
terlaksananya 
fungsi perguruan 
tinggi secara 
konsisten, 
efektif, dan 
efisien 

Ketersediaan 
bukti yang sahih 
terkait praktik 
baik perwujudan 
Good University 
Governance 
(paling tidak 

mencakup aspek 
kredibilitas, 
transparansi, 
akuntabilitas, 
tanggung jawab, 
dan keadilan), 
dan manajemen 

risiko. 
Perguruan tinggi 
mengumumkan 
ringkasan 
laporan tahunan 
kepada 
masyarakat 

Perguruan tinggi 
memiliki bukti 
yang sahih 
terkait praktik 
baik perwujudan 
GUG mencakup 
aspek: 

kredibilitas, 
transparansi, 
akuntabilitas, 
tanggung jawab, 
keadilan, dan 
manajemen 
risiko secara 

konsisten, 
efektif, dan 
efisien. 
Perguruan tinggi 
mengumumkan 
ringkasan 
laporan tahunan 

kepada 
masyarakat 

4.04 Dekan dan 
GPM. 

 UMS Rappang 
memiliki bukti yang 
sahih terkait praktik 
baik perwujudan 
GUG mencakup 
aspek: kredibilitas, 
transparansi, 

akuntabilitas, 
tanggung jawab, 
keadilan, dan 
manajemen risiko 
secara konsisten, 
efektif, dan efisien. 
Mengumumkan 

ringkasan laporan 
tahunan kepada 
masyarakat melalui 
Website Universitas 

UMS Rappang 
memiliki 
bukti yang 
sahih terkait 
praktik baik 
perwujudan 
GUG 

mencakup 
aspek: 
kredibilitas, 
transparansi, 
akuntabilitas, 
tanggung 
jawab, 

keadilan, dan 
manajemen 
risiko secara 
konsisten, 
efektif, dan 
efisien. 
Mengumumk

an ringkasan 
laporan 
tahunan 
kepada 
masyarakat 
melalui 
Website 
Universitas 

UMS Rappang 
memiliki 
bukti yang 
sahih terkait 
praktik baik 
perwujudan 
GUG 

mencakup 
aspek: 
kredibilitas, 
transparansi, 
akuntabilitas, 
tanggung 
jawab, 

keadilan, dan 
manajemen 
risiko secara 
konsisten, 
efektif, dan 
efisien. 
Mengumumk

an ringkasan 
laporan 
tahunan 
kepada 
masyarakat 
melalui 
Website 
Universitas 

UMS Rappang 
memiliki 
bukti yang 
sahih terkait 
praktik baik 
perwujudan 
GUG 

mencakup 
aspek: 
kredibilitas, 
transparansi, 
akuntabilitas, 
tanggung 
jawab, 

keadilan, dan 
manajemen 
risiko secara 
konsisten, 
efektif, dan 
efisien. 
Mengumumk

an ringkasan 
laporan 
tahunan 
kepada 
masyarakat 
melalui 
Website 
Universitas 

UMS Rappang 
memiliki 
bukti yang 
sahih terkait 
praktik baik 
perwujudan 
GUG 

mencakup 
aspek: 
kredibilitas, 
transparansi, 
akuntabilitas, 
tanggung 
jawab, 

keadilan, dan 
manajemen 
risiko secara 
konsisten, 
efektif, dan 
efisien. 
Mengumumk

an ringkasan 
laporan 
tahunan 
kepada 
masyarakat 
melalui 
Website 
Universitas 

 Melaksanakan 
survey 
tentangefektifitas
strukturorganisas
i. 

 Ada buktihasil 
survey dan 

tindaklanjutnya. 
 Ada dokumen 

formal dan bukti 
yang sahih 
mencakupaspekk
epemimpinanopr
asional, 

kepemimpinanor
ganisasional, dan 
publik. 

 

Keberadaan dan Perguruan tinggi 4.05 Dekan dan Ada Dewan Kode Etik Ada Dewan Kode Ada Dewan Ada Dewan Ada Dewan Ada Dewan  Ketersediaanbukt



keberfungsian 
lembaga/fungsi 
penegakan kode 
etik untuk 
menjamin tata 
nilai dan 
integritas 

memiliki 
lembaga yang 
sepenuhnya 
melaksanakan 
atau fungsi yang 
berjalan dalam 
penegakan kode 

etik untuk 
menjamin tata 
nilai dan 
integritas secara 
konsisten, 
efektif, dan 
efisien 

GPM. telah disahkan disertai 
bukti penegakan kode 
etik untuk menjamin 
tata nilai dan integritas 
secara konsisten, efektif, 
dan efisien 

Etik telah disahkan 
disertai bukti 
penegakan kode 
etik untuk 
menjamin tata nilai 
dan integritas 
secara konsisten, 

efektif, dan efisien 

Kode Etik 
telah 
disahkan 
disertai bukti 
penegakan 
kode etik 
untuk 

menjamin 
tata nilai dan 
integritas 
secara 
konsisten, 
efektif, dan 
efisien 

Kode Etik 
telah 
disahkan 
disertai bukti 
penegakan 
kode etik 
untuk 

menjamin 
tata nilai dan 
integritas 
secara 
konsisten, 
efektif, dan 
efisien 

Kode Etik 
telah 
disahkan 
disertai bukti 
penegakan 
kode etik 
untuk 

menjamin 
tata nilai dan 
integritas 
secara 
konsisten, 
efektif, dan 
efisien 

Kode Etik 
telah 
disahkan 
disertai bukti 
penegakan 
kode etik 
untuk 

menjamin 
tata nilai dan 
integritas 
secara 
konsisten, 
efektif, dan 
efisien 

i formal 
keberfungsian 
sistim 
pengelolaan 
fungsional, dan 
keberfungsian 
pengelolaan 

perguruan tinggi 
yang mencakup 
planning, 
organizing, 
staffing, leading, 
da n controlling. 

 Ketersediaan 

dokumen formal 
dan pengelolaan 
mencakup: 
pendidikan, 
pengembangan 
suasana 
akademik dan 
otonomi 

keilmuan, 
kemahasiswaan, 
penelitian,PKM , 
SDM, Keuangan, 
Sarana dan 
prasarana, 
system 

penjaminanmutu 
dan kerjasama 

 Ketersediaan 
bukti yang sahih 
mencakup: 
pendidikan, 
pengembangan 
suasana 

akademik dan 

otonomi 



keilmuan, 
kemahasiswaan, 
penelitian,PKM , 
SDM, Keuangan, 
Sarana dan 
prasarana, 
system 

penjaminan mutu 
dan kerjasama 

 Ketersediaan 
dokumen formal 
dan bukti 
mekanisme 
persetujuan dan 

penetapan 
strategis. 

5 Kepemimpinan 
personil pada 
berbagai tingkat 
manajemen 

Ketersediaan 
dokumen formal 
penetapan 
personil pada 
berbagai tingkat 

manajemen 
dengan tugas 
dan tanggung 
jawab yang jelas 
untuk mencapai 
visi, misi dan 
budaya serta 

tujuan strategis 
insitusi 

Perguruan tinggi 
memiliki 
dokumen formal 
penetapan 
personil pada 

berbagai tingkat 
manajemen 
dengan tugas 
dan tanggung 
jawab yang jelas, 
rinci, dan 
konsisten 

terhadap 
pencapaian visi, 
misi dan budaya 
serta tujuan 
strategis 

3.  FKIP UMS Rappang 
memiliki Statuta, 
Pedoman Perguruan 
Tinggi Muhammadiyah, 
Ketentuan Majelisdikti 

tentan penetapan 
personil pada berbagai 
tingkat manajemen 
dengan tugas dan 
tanggung jawab yang 
jelas, rinci, dan 
konsisten terhadap 

pencapaian visi, misi dan 
budaya serta tujuan 
strategis 

UMS Rappang 
memiliki Statuta, 
Pedoman Perguruan 
Tinggi 
Muhammadiyah, 

Ketentuan 
Majelisdikti tentan 
penetapan personil 
pada berbagai 
tingkat manajemen 
dengan tugas dan 
tanggung jawab 

yang jelas, rinci, dan 
konsisten terhadap 
pencapaian visi, misi 
dan budaya serta 
tujuan strategis 

UMS Rappang 
memiliki 
Statuta, 
Pedoman 
Perguruan 

Tinggi 
Muhammadiy
ah, Ketentuan 
Majelisdikti 
tentan 
penetapan 
personil pada 

berbagai 
tingkat 
manajemen 
dengan tugas 
dan tanggung 
jawab yang 
jelas, rinci, 
dan konsisten 

terhadap 

pencapaian 

UMS Rappang 
memiliki 
Statuta, 
Pedoman 
Perguruan 

Tinggi 
Muhammadiy
ah, Ketentuan 
Majelisdikti 
tentan 
penetapan 
personil pada 

berbagai 
tingkat 
manajemen 
dengan tugas 
dan tanggung 
jawab yang 
jelas, rinci, 
dan konsisten 

terhadap 

pencapaian 

UMS Rappang 
memiliki 
Statuta, 
Pedoman 
Perguruan 

Tinggi 
Muhammadiy
ah, Ketentuan 
Majelisdikti 
tentan 
penetapan 
personil pada 

berbagai 
tingkat 
manajemen 
dengan tugas 
dan tanggung 
jawab yang 
jelas, rinci, 
dan konsisten 

terhadap 

pencapaian 

UMS Rappang 
memiliki 
Statuta, 
Pedoman 
Perguruan 

Tinggi 
Muhammadiy
ah, Ketentuan 
Majelisdikti 
tentan 
penetapan 
personil pada 

berbagai 
tingkat 
manajemen 
dengan tugas 
dan tanggung 
jawab yang 
jelas, rinci, 
dan konsisten 

terhadap 

pencapaian 

 Ada dokumen 
formal 
penetapan 
dekan. 

 Dokumen 

tersebut 
menjelaskan 
tentang tugas 
dan 
tanggungjawab 
yang jelas, rinci, 
dan konsisten 

terhadap 
pencapaian 
VMTS. fakultas 
 



visi, misi dan 
budaya serta 
tujuan 
strategis 

visi, misi dan 
budaya serta 
tujuan 
strategis 

visi, misi dan 
budaya serta 
tujuan 
strategis 

visi, misi dan 
budaya serta 
tujuan 
strategis 

Ketersediaan 
bukti yang sahih 

terkait 
terjalinnya 
komunikasi yang 
baik antara 
pimpinan dan 
stakeholders 
internal untuk 
mendorong 

tercapainya visi, 
misi, budaya, 
dan tujuan 
strategis 
institusi 

Perguruan tinggi 
memiliki bukti 

yang 
terdokumentasi 
dan sahih terkait 
terjalinnya 
komunikasi yang 
baik antara 
pimpinan dan 
stakeholders 

internal yang 
dilakukan secara 
terprogram dan 
intensif untuk 
mendorong 
tercapainya visi, 
misi, budaya, 

dan tujuan 
strategis 

3.  FKIP UMS Rappang 
memiliki bukti yang 

terdokumentasi dan 
sahih berupa SOP terkait 
terjalinnya komunikasi 
yang baik antara 
pimpinan dan 
stakeholders internal 
yang dilakukan secara 
terprogram dan intensif 

untuk mendorong 
tercapainya visi, misi, 
budaya, dan tujuan 
strategis 

UMS Rappang 
memiliki bukti yang 

terdokumentasi dan 
sahih berupa SOP 
terkait terjalinnya 
komunikasi yang 
baik antara 
pimpinan dan 
stakeholders 
internal yang 

dilakukan secara 
terprogram dan 
intensif untuk 
mendorong 
tercapainya visi, 
misi, budaya, dan 
tujuan strategis 

UMS Rappang 
memiliki 

bukti yang 
terdokument
asi dan sahih 
berupa SOP 
terkait 
terjalinnya 
komunikasi 
yang baik 

antara 
pimpinan dan 
stakeholders 
internal yang 
dilakukan 
secara 
terprogram 

dan intensif 
untuk 
mendorong 
tercapainya 
visi, misi, 
budaya, dan 
tujuan 

strategis 

UMS Rappang 
memiliki 

bukti yang 
terdokument
asi dan sahih 
berupa SOP 
terkait 
terjalinnya 
komunikasi 
yang baik 

antara 
pimpinan dan 
stakeholders 
internal yang 
dilakukan 
secara 
terprogram 

dan intensif 
untuk 
mendorong 
tercapainya 
visi, misi, 
budaya, dan 
tujuan 

strategis 

UMS Rappang 
memiliki 

bukti yang 
terdokument
asi dan sahih 
berupa SOP 
terkait 
terjalinnya 
komunikasi 
yang baik 

antara 
pimpinan dan 
stakeholders 
internal yang 
dilakukan 
secara 
terprogram 

dan intensif 
untuk 
mendorong 
tercapainya 
visi, misi, 
budaya, dan 
tujuan 

strategis 

UMS Rappang 
memiliki 

bukti yang 
terdokument
asi dan sahih 
berupa SOP 
terkait 
terjalinnya 
komunikasi 
yang baik 

antara 
pimpinan dan 
stakeholders 
internal yang 
dilakukan 
secara 
terprogram 

dan intensif 
untuk 
mendorong 
tercapainya 
visi, misi, 
budaya, dan 
tujuan 

strategis 

Memilikibukti 
yang 

terdukumentaside
nganbaik. 

Ketersediaan 
bukti kaji ulang 
dan perbaikan 
kepemimpinan 
dan struktur 
manajemen 

institusi untuk 

mencapai 

Perguruan tinggi 
memiliki bukti 
yang 
terdokumentasi 
dan sahih 
tentang telaah 

yang 

komprehensif 

3.  FKIP UMS Rappang 
memiliki bukti yang 
terdokumentasi dan 
sahih berupa SOP 
tentang telaah yang 
komprehensif dan 

perbaikan secara efektif 

terhadap pelaksanaan 

UMS Rappang 
memiliki bukti yang 
terdokumentasi dan 
sahih berupa SOP 
tentang telaah yang 
komprehensif dan 

perbaikan secara 

efektif terhadap 

UMS Rappang 
memiliki 
bukti yang 
terdokument
asi dan sahih 
berupa SOP 

tentang 

telaah yang 

UMS Rappang 
memiliki 
bukti yang 
terdokument
asi dan sahih 
berupa SOP 

tentang 

telaah yang 

UMS Rappang 
memiliki 
bukti yang 
terdokument
asi dan sahih 
berupa SOP 

tentang 

telaah yang 

UMS Rappang 
memiliki 
bukti yang 
terdokument
asi dan sahih 
berupa SOP 

tentang 

telaah yang 

Ada bukti yang 
terdokumentasi 
denganbaik. 



kinerja 
organisasi yang 
direncanakan 

dan perbaikan 
secara efektif 
terhadap 
pelaksanaan 
kepemimpinan 
dan personil 
pada berbagai 

tingkatan 
manajemen 
untuk mencapai 
kinerja 
organisasi yang 
direncanakan 

kepemimpinan dan 
personil pada berbagai 
tingkatan manajemen 
untuk mencapai kinerja 
organisasi yang 
direncanakan 

pelaksanaan 
kepemimpinan dan 
personil pada 
berbagai tingkatan 
manajemen untuk 
mencapai kinerja 
organisasi yang 

direncanakan 

komprehensif 
dan 
perbaikan 
secara efektif 
terhadap 
pelaksanaan 
kepemimpina

n dan 
personil pada 
berbagai 
tingkatan 
manajemen 
untuk 
mencapai 

kinerja 
organisasi 
yang 
direncanakan 

komprehensif 
dan 
perbaikan 
secara efektif 
terhadap 
pelaksanaan 
kepemimpina

n dan 
personil pada 
berbagai 
tingkatan 
manajemen 
untuk 
mencapai 

kinerja 
organisasi 
yang 
direncanakan 

komprehensif 
dan 
perbaikan 
secara efektif 
terhadap 
pelaksanaan 
kepemimpina

n dan 
personil pada 
berbagai 
tingkatan 
manajemen 
untuk 
mencapai 

kinerja 
organisasi 
yang 
direncanakan 

komprehensif 
dan 
perbaikan 
secara efektif 
terhadap 
pelaksanaan 
kepemimpina

n dan 
personil pada 
berbagai 
tingkatan 
manajemen 
untuk 
mencapai 

kinerja 
organisasi 
yang 
direncanakan 

6 Pengelolaan 
fungsional dan 
operasional 

Ketersediaan 
bukti formal 
keberfungsian 

sistem 
pengelolaan 
fungsional dan 
operasional 
perguruan tinggi 
yang mencakup 
5 aspek sebagai 

berikut: 1) 
perencanaan 
(planning ), 2) 
pengorganisasia
n (organizing ), 
3) penempatan 
personil 
(staffing ), 4) 

pengarahan 

(leading ), dan 5) 

Perguruan tinggi 
memiliki bukti 
formal 

keberfungsian 
sistem 
pengelolaan 
fungsional dan 
operasional 
perguruan tinggi 
yang mencakup 

5 aspek yang 
dilaksanakan 
secara 
konsisten, 
efektif, dan 
efisien 

 Dekan dan 
GPM 

FKIP UMS Rappang 
memiliki bukti formal 
keberfungsian sistem 

pengelolaan fungsional 
dan operasional 
perguruan tinggi yang 
mencakup 5 aspek yang 
dilaksanakan secara 
konsisten, efektif, dan 
efisien 

FKIP UMS Rappang 
memiliki bukti 
formal 

keberfungsian 
sistem pengelolaan 
fungsional dan 
operasional 
perguruan tinggi 
yang mencakup 5 
aspek yang 

dilaksanakan secara 
konsisten, efektif, 
dan efisien 

FKIP UMS 
Rappang 
memiliki 

bukti formal 
keberfungsia
n sistem 
pengelolaan 
fungsional 
dan 
operasional 

perguruan 
tinggi yang 
mencakup 5 
aspek yang 
dilaksanakan 
secara 
konsisten, 
efektif, dan 

efisien 

FKIP UMS 
Rappang 
memiliki 

bukti formal 
keberfungsia
n sistem 
pengelolaan 
fungsional 
dan 
operasional 

perguruan 
tinggi yang 
mencakup 5 
aspek yang 
dilaksanakan 
secara 
konsisten, 
efektif, dan 

efisien 

FKIP UMS 
Rappang 
memiliki 

bukti formal 
keberfungsia
n sistem 
pengelolaan 
fungsional 
dan 
operasional 

perguruan 
tinggi yang 
mencakup 5 
aspek yang 
dilaksanakan 
secara 
konsisten, 
efektif, dan 

efisien 

FKIP UMS 
Rappang 
memiliki 

bukti formal 
keberfungsia
n sistem 
pengelolaan 
fungsional 
dan 
operasional 

perguruan 
tinggi yang 
mencakup 5 
aspek yang 
dilaksanakan 
secara 
konsisten, 
efektif, dan 

efisien 

 Ada bukti formal 
keberfungsian 
system 

pengelolaan 
fungsional dan 
operasional 
perguruan tinggi 
yang mencakup 5 
aspek yang 
dilaksanakan 

secara konsisten, 
efektif, dan 
efisien. 
 



pengawasan 
(controlling ) 

Ketersediaan 
dokumen formal 
dan pedoman 
pengelolaan 

mencakup 11 
aspek sebagai 
berikut: 1) 
pendidikan, 2) 
pengembangan 
suasana 
akademik dan 
otonomi 

keilmuan, 3) 
kemahasiswaan, 
4) penelitian, 5) 
PkM, 6) SDM, 7) 
keuangan, 8) 
sarana dan 
prasarana, 9) 

sistem 
informasi, 10) 
sistem 
penjaminan 
mutu, dan 11) 
kerjasama 

Perguruan tinggi 
memiliki 
dokumen formal 
dan pedoman 

pengelolaan 
yang rinci dan 
memiliki 
kesesuaian antar 
11 aspek 

 Dekan dan 
GPM 

 UMS Rappang 
memiliki dokumen 
formal dan 
pedoman 

pengelolaan yang 
rinci dan memiliki 
kesesuaian antar 11 
aspek dikaitkan 
dengan 5 aspek 
yang dilaksanakan 
secara konsisten, 
efektif, dan efisien 

UMS Rappang 
memiliki 
dokumen 
formal dan 

pedoman 
pengelolaan 
yang rinci dan 
memiliki 
kesesuaian 
antar 11 
aspek 
dikaitkan 

dengan 5 
aspek yang 
dilaksanakan 
secara 
konsisten, 
efektif, dan 
efisien 

UMS Rappang 
memiliki 
dokumen 
formal dan 

pedoman 
pengelolaan 
yang rinci dan 
memiliki 
kesesuaian 
antar 11 
aspek 
dikaitkan 

dengan 5 
aspek yang 
dilaksanakan 
secara 
konsisten, 
efektif, dan 
efisien 

UMS Rappang 
memiliki 
dokumen 
formal dan 

pedoman 
pengelolaan 
yang rinci dan 
memiliki 
kesesuaian 
antar 11 
aspek 
dikaitkan 

dengan 5 
aspek yang 
dilaksanakan 
secara 
konsisten, 
efektif, dan 
efisien 

UMS Rappang 
memiliki 
dokumen 
formal dan 

pedoman 
pengelolaan 
yang rinci dan 
memiliki 
kesesuaian 
antar 11 
aspek 
dikaitkan 

dengan 5 
aspek yang 
dilaksanakan 
secara 
konsisten, 
efektif, dan 
efisien 

Ada dokumen 
formal dan 
pedoman 

pengelolaan yang 

rinci dan memiliki 
kesesuaian antar 

11 aspek: 1) 
pendidikan, 2) 

pengembangan 
suasana akademik 

dan otonomi 
keilmuan, 3) 

kemahasiswaan, 
4) penelitian, 5) 
PkM, 6) SDM, 7) 

keuangan, 8) 
sarana dan 

prasarana, 9) 
sistem informasi, 

10) sistem 
penjaminan mutu, 
dan 11) kerjasama 

Ketersediaan 

bukti yang sahih 
tentang 
implementasi 
kebijakan dan 
pedoman 
pengelolaan 
yang mencakup 

11 aspek 

sebagai berikut: 

Perguruan tinggi 

memiliki bukti 
yang sahih 
tentang 
implementasi 
kebijakan dan 
pedoman 
pengelolaan 

dengan 

penerapan yang 

   UMS Rappang 

memiliki bukti yang 
sahih tentang 
implementasi 
kebijakan dan 
pedoman 
pengelolaan dengan 
penerapan yang 

konsisten, efektif, 

dan efisien 

UMS Rappang 

memiliki 
bukti yang 
sahih tentang 
implementasi 
kebijakan dan 
pedoman 
pengelolaan 

dengan 

penerapan 

UMS Rappang 

memiliki 
bukti yang 
sahih tentang 
implementasi 
kebijakan dan 
pedoman 
pengelolaan 

dengan 

penerapan 

UMS Rappang 

memiliki 
bukti yang 
sahih tentang 
implementasi 
kebijakan dan 
pedoman 
pengelolaan 

dengan 

penerapan 

UMS Rappang 

memiliki 
bukti yang 
sahih tentang 
implementasi 
kebijakan dan 
pedoman 
pengelolaan 

dengan 

penerapan 

Ada Bukti yang 

sahih tentang 
inplementasi 
kebijakan dan 
pedoman 
pengelolaan dan 
penerapan yang 
konsisten, efektif 

dan efisien 

mencakup 11 



1) pendidikan, 
2) 
pengembangan 
suasana 
akademik dan 
otonomi 
keilmuan, 3) 

kemahasiswaan, 
4) penelitian, 5) 
PkM, 6) SDM, 7) 
keuangan, 8) 
sarana dan 
prasarana, 9) 
sistem 

informasi, 10) 
sistem 
penjaminan 
mutu, dan 11) 
kerjasama 

konsisten, 
efektif, dan 
efisien 
mencakup 11 
aspek 

mencakup 11 aspek yang 
konsisten, 
efektif, dan 
efisien 
mencakup 11 
aspek 

yang 
konsisten, 
efektif, dan 
efisien 
mencakup 11 
aspek 

yang 
konsisten, 
efektif, dan 
efisien 
mencakup 11 
aspek 

yang 
konsisten, 
efektif, dan 
efisien 
mencakup 11 
aspek 

aspek sebagai 
berikut ; 1) 
pendidikan, 2) 
pengembangan 
suasana akademik 
dan otonomi 
keilmuan, 3) 

kemahasiswaan, 
4) penelitian, 5) 
PkM, 6) SDM, 7) 
keuangan, 8) 
sarana dan 
prasarana, 9) 
sistem informasi, 

10) sistem 
penjaminan mutu, 
dan 11) kerjasama 

Ketersediaan 
dokumen formal 

rencana 
strategis dan 
bukti 
mekanisme 
persetujuan dan 
penetapan yang 
mencakup 5 

aspek sebagai 
berikut: 1) 
adanya 
keterlibatan 
pemangku 
kepentingan, 2) 
mengacu 
kepada capaian 

renstra periode 

sebelumnya, 3) 

Perguruan tinggi 
memiliki 

dokumen formal 
rencana 
strategis dan 
bukti 
mekanisme 
penyusunan 
serta 

persetujuan dan 
penetapannya, 
yang mencakup 
5 aspek dan ada 
benchmark 
dengan 
perguruan tinggi 
sejenis tingkat 

internasional 

   UMS Rappang 
memiliki dokumen 

formal rencana 
strategis dan bukti 
mekanisme 
penyusunan serta 
persetujuan dan 
penetapannya, yang 
mencakup 5 aspek 

dan ada benchmark 
dengan perguruan 
tinggi sejenis tingkat 
internasional 

UMS Rappang 
memiliki 

dokumen 
formal 
rencana 
strategis dan 
bukti 
mekanisme 
penyusunan 

serta 
persetujuan 
dan 
penetapanny
a, yang 
mencakup 5 
aspek dan 
ada 

benchmark 

dengan 

UMS Rappang 
memiliki 

dokumen 
formal 
rencana 
strategis dan 
bukti 
mekanisme 
penyusunan 

serta 
persetujuan 
dan 
penetapanny
a, yang 
mencakup 5 
aspek dan 
ada 

benchmark 

dengan 

UMS Rappang 
memiliki 

dokumen 
formal 
rencana 
strategis dan 
bukti 
mekanisme 
penyusunan 

serta 
persetujuan 
dan 
penetapanny
a, yang 
mencakup 5 
aspek dan 
ada 

benchmark 

dengan 

UMS Rappang 
memiliki 

dokumen 
formal 
rencana 
strategis dan 
bukti 
mekanisme 
penyusunan 

serta 
persetujuan 
dan 
penetapanny
a, yang 
mencakup 5 
aspek dan 
ada 

benchmark 

dengan 

Ada dokumen 
formal 

rencanastrategis 
dan bukti 
mekanisme 
penyusunan serta 
persetujuan dan 
penetapannya. 
Yang mencakup 5 

aspek, dan 
bensmark dengan 
perguruan tinggi 
sejenis tingkat 
internasional. 



mengacu 
kepada VMTS 
institusi, 4) 
dilakukannya 
analisis kondisi 
internal dan 
eksternal, dan 5) 

disahkan oleh 
organ yang 
memiliki 
kewenangan 

perguruan 
tinggi sejenis 
tingkat 
internasional 

perguruan 
tinggi sejenis 
tingkat 
internasional 

perguruan 
tinggi sejenis 
tingkat 
internasional 

perguruan 
tinggi sejenis 
tingkat 
internasional 

7 Sistem 
Penjaminan 
Mutu; organ, 

dokumen, auditor 
internal, hasil 
audit dan tindak 
lanjut 

Ketersediaan 
dokumen formal 
SPMI yang 

dibuktikan 
dengan 
keberadaan 5 
aspek sebagai 
berikut: 1) 
organ/fungsi 
SPMI, 2) 

dokumen SPMI, 
3) auditor 
internal, 4) hasil 
audit, dan 5) 
bukti tindak 
lanjut 

Perguruan tinggi 
telah 
menjalankan 

SPMI yang 
dibuktikan 
dengan 
keberadaan 5 
aspek, memiliki 
standar yang 
melampaui dari 

SNDIKTI, dan 
menerapkan 
SPMI berbasis 
resiko (Risk 
Based Audit ) 
atau inovasi 
lainnya 

   UMS Rappang telah 
menjalankan SPMI 
yang dibuktikan 

dengan keberadaan 
5 aspek, memiliki 
standar yang 
melampaui dari 
SNDIKTI, dan 
menerapkan SPMI 
berbasis resiko (Risk 

Based Audit ) atau 
inovasi lainnya 

UMS Rappang 
telah 
menjalankan 

SPMI yang 
dibuktikan 
dengan 
keberadaan 5 
aspek, 
memiliki 
standar yang 

melampaui 
dari SNDIKTI, 
dan 
menerapkan 
SPMI berbasis 
resiko (Risk 
Based Audit ) 

atau inovasi 
lainnya 

UMS Rappang 
telah 
menjalankan 

SPMI yang 
dibuktikan 
dengan 
keberadaan 5 
aspek, 
memiliki 
standar yang 

melampaui 
dari SNDIKTI, 
dan 
menerapkan 
SPMI berbasis 
resiko (Risk 
Based Audit ) 

atau inovasi 
lainnya 

UMS Rappang 
telah 
menjalankan 

SPMI yang 
dibuktikan 
dengan 
keberadaan 5 
aspek, 
memiliki 
standar yang 

melampaui 
dari SNDIKTI, 
dan 
menerapkan 
SPMI berbasis 
resiko (Risk 
Based Audit ) 

atau inovasi 
lainnya 

UMS Rappang 
telah 
menjalankan 

SPMI yang 
dibuktikan 
dengan 
keberadaan 5 
aspek, 
memiliki 
standar yang 

melampaui 
dari SNDIKTI, 
dan 
menerapkan 
SPMI berbasis 
resiko (Risk 
Based Audit ) 

atau inovasi 
lainnya 

Di buktikan 
dengan 
keberadaan 5 

aspek yang 
memiliki standar 
melampaui dari 
SPMI dikti dan 
menerapkan SPMI 
berbasis resiko( 
risk based audit) 

atau inovasi 
lainnya. 

 

Ketersediaan 
bukti yang sahih 
terkait praktik 
baik 
pengembangan 

budaya mutu di 

perguruan tinggi 

Perguruan tinggi 
memiliki bukti 
yang sahih 
terkait praktik 
baik 

pengembangan 

budaya mutu di 

   UMS Rappang 
memiliki bukti yang 
sahih berupa; 
undangan, absensi, 
berita acara, dan 

dokumen cetak 

terkait praktik baik 

UMS Rappang 
memiliki 
bukti yang 
sahih berupa; 
undangan, 

absensi, 

berita acara, 

UMS Rappang 
memiliki 
bukti yang 
sahih berupa; 
undangan, 

absensi, 

berita acara, 

UMS Rappang 
memiliki 
bukti yang 
sahih berupa; 
undangan, 

absensi, 

berita acara, 

UMS Rappang 
memiliki 
bukti yang 
sahih berupa; 
undangan, 

absensi, 

berita acara, 

Ada bukti yang 
sahih tentang 
praktik baik 
pengembangan 
budaya mutu di 

perguruan tinggi 

melalui rapat 



melalui rapat 
tinjauan 
manajemen, 
yang 
mengagendakan 
pembahasan 
unsur-unsur: 1) 

hasil audit 
internal, 2) 
umpan balik, 3) 
kinerja proses 
dan kesesuaian 
produk, 4) 
status tindakan 

pencegahan dan 
perbaikan, 5) 
tindak lanjut 
dari tinjauan 
sebelumnya, 6) 
perubahan yang 
dapat 
mempengaruhi 

sistem 
manajemen 
mutu, dan 7) 
rekomendasi 
untuk 
peningkatan 

perguruan tinggi 
melalui rapat 
tinjauan 
manajemen, 
yang 
mengagendakan 
pembahasan 7 

unsur 

pengembangan 
budaya mutu 
melalui rapat 
tinjauan 
manajemen, yang 
mengagendakan 
pembahasan 7 

unsur 

dan dokumen 
cetak terkait 
praktik baik 
pengembang
an budaya 
mutu melalui 
rapat tinjauan 

manajemen, 
yang 
mengagendak
an 
pembahasan 
7 unsur 

dan dokumen 
cetak terkait 
praktik baik 
pengembang
an budaya 
mutu melalui 
rapat tinjauan 

manajemen, 
yang 
mengagendak
an 
pembahasan 
7 unsur 

dan dokumen 
cetak terkait 
praktik baik 
pengembang
an budaya 
mutu melalui 
rapat tinjauan 

manajemen, 
yang 
mengagendak
an 
pembahasan 
7 unsur 

dan dokumen 
cetak terkait 
praktik baik 
pengembang
an budaya 
mutu melalui 
rapat tinjauan 

manajemen, 
yang 
mengagendak
an 
pembahasan 
7 unsur 

tinjauan 
manajemen yang 
mengagendakan 
pembahasan 7 
unsur : 1) hasil 
audit internal, 2) 
umpan balik, 3) 

kinerja proses dan 
kesesuaian 
produk, 4) status 
tindakan 
pencegahan dan 
perbaikan, 5) 
tindak lanjut dari 

tinjauan 
sebelumnya, 6) 
perubahan yang 
dapat 
mempengaruhi 
sistem 
manajemen mutu, 
dan 7) 

rekomendasi 
untuk 
peningkatan 

8 Perolehan 
Sertifikasi/Akredit
asi Eksternal 

A. Perolehan 
sertifikasi/ 
akreditasi 
eksternal oleh 
lembaga 
internasional 
atau 
internasional 

bereputasi 

Jumlah 
sertifikasi/akredi
tasi dalam 
lingkup 
perguruan tinggi 
atau fakultas 
yang diberikan 
oleh lembaga 

internasional 

   NA = 0 

NB = 1 

NC = 1 

Skor = 1,5 

NA = Internasional 

Bereputasi. 

NA = 1 

NB = 2 

NC = 2 

Skor = 4 

NA = 

Internasional 

NA = 1 

NB = 2 

NC = 2 

Skor = 4 

NA = 

Internasional 

NA = 2 

NB = 3 

NC = 3 

Skor = 4 

NA = 

Internasional 

NA = 2 

NB = 3 

NC = 3 

Skor = 4 

NA = 

Internasional 

 Disertifikasi oleh 
lembaga 
akreditasi 
internasional. 
 



bereputasi NB = Nasional 
Bereputasi 

NC = Lab. 
Internasional/ 
nasional bereputasi 

Bereputasi. 

NB = Nasional 
Bereputasi 

NC = Lab. 
Internasional/ 

nasional 
bereputasi 

Bereputasi. 

NB = Nasional 
Bereputasi 

NC = Lab. 
Internasional/ 

nasional 
bereputasi 

Bereputasi. 

NB = Nasional 
Bereputasi 

NC = Lab. 
Internasional/ 

nasional 
bereputasi 

Bereputasi. 

NB = Nasional 
Bereputasi 

NC = Lab. 
Internasional/ 

nasional 
bereputasi 

B. Perolehan 
akreditasi 
program studi 
oleh lembaga 
akreditasi 

internasional 
bereputasi 

Jumlah 
sertifikasi/akredi
tasi dalam 
lingkup 
perguruan tinggi 

(selain oleh 
BAN-PT) atau 
fakultas yang 
diberikan oleh 
lembaga 
nasional 
bereputasi 

PAI =  5%, Skor 
= 4 

PAI = (NAI/NPSU) x 
100% 

   NAI = 1 

NPSU = 11 

Skor = 4 

NAI = Internasional 
bereputasi 

NPSU = Jumlah 
program studi 

 

NAI = 2 

NPSU = 15 

Skor = 4 

NAI = 
Internasional 
bereputasi 

NPSU = Jumlah 
program studi 

 

NAI = 2 

NPSU = 15 

Skor = 4 

NAI = 
Internasional 
bereputasi 

NPSU = Jumlah 
program studi 

 

NAI = 3 

NPSU = 20 

Skor = 4 

NAI = 
Internasional 
bereputasi 

NPSU = Jumlah 
program studi 

 

NAI = 3 

NPSU = 20 

Skor = 4 

NAI = 
Internasional 
bereputasi 

NPSU = Jumlah 
program studi 

 

 

9 Pelaksanaan dan 

Hasil Audit 
Eksternal 
Keuangan 

Pelaksanaan dan 

hasil audit 
eksternal 
keuangan di 
perguruan tinggi 

Audit eksternal 

dilakukan 
terhadap Badan 
Penyelenggara 
oleh kantor 
Akuntan Publik 

   1 

Skor = 4 

1 

Skor = 4 

1 

Skor = 4 

1 

Skor = 4 

1 

Skor = 4 

Di audit oleh 

akuntan publik. 

10 Perolehan Status 
Akreditasi 

Program Studi 

Perolehan status 
terakreditasi 

program studi 

oleh BAN-PT 

Jumlah program 
studi 

terakreditasi 

Unggul 

   NUnggul = 0 

NA = 0 

NUnggul = 0 

NA = 1 

NUnggul = 0 

NA = 2 

NUnggul = 0 

NA = 2 

NUnggul = 0 

NA = 2 

 



atau Lembaga 
Akreditasi 
Mandiri (LAM) 

NSA 3,50 

NSA = (4 x NUnggul 
+ 3,5 x NA + 3 x 

NBaik Sekali + 2,5 x 
NB + 2 x NBaik + 
1,5 x NC + 1,5 x 

NM)/NPS 

NBaikSekali = 0 

NB = 6 

NBaik = 0 

NC = 0 

NM = 9 

Skor = 1,9 

ada penambahan 4 
prodi baru 

NBaikSekali = 0 

NB = 5 

NBaik = 0 

NC = 0 

NM = 12 

Skor = 1,9 

Ada 
penambahan 
3 prodi baru 

NBaikSekali = 0 

NB = 9 

NBaik = 0 

NC = 0 

NM = 9 

Skor = 2,15 

Ada 
Penambahan 
1 prodi baru 

NBaikSekali = 0 

NB = 9 

NBaik = 0 

NC = 0 

NM = 9 

Skor = 2,15 

Ada  

NBaikSekali = 0 

NB = 9 

NBaik = 0 

NC = 0 

NM = 9 

Skor = 2,15 

Ada 

11 Ketersediaan 
Dokumen Formal 
Kerjasama dan 
Prosedur 
Pengembangan 

Ketersediaan 
dokumen formal 
kebijakan dan 
prosedur 
pengembangan 
jejaring dan 
kemitraan 

(dalam dan luar 
negeri), dan 
monitoring dan 
evaluasi 
kepuasan mitra 
kerjasama 

Perguruan tinggi 
memiliki 
dokumen formal 
kebijakan dan 
prosedur, yang 
komprehensif, 
rinci, terkini, dan 

mudah diakses 
oleh pemangku 
kepentingan, 
tentang 
pengembangan 
jejaring dan 
kemitraan 
(dalam dan luar 

negeri) termasuk 
bagaimana 
melakukan 
monitoring dan 
evaluasi 
kepuasan mitra 
kerjasama 

   Ada dokumen 

Renstra Kerjasama, 

Dibuktikan SOP, 

Monitoring dan 

Evaluasi setiap 6 

bulan, Hasilnya 

ditempatkan di 

Website UMS 

Rappang 

Ada dokumen 

Renstra 

Kerjasama, 

Dibuktikan 

SOP, 

Monitoring 

dan Evaluasi 

setiap 6 

bulan, 

Hasilnya 

ditempatkan 

di Website 

UMS 

Rappang 

Ada dokumen 

Renstra 

Kerjasama, 

Dibuktikan 

SOP, 

Monitoring 

dan Evaluasi 

setiap 6 

bulan, 

Hasilnya 

ditempatkan 

di Website 

UMS 

Rappang 

Ada dokumen 

Renstra 

Kerjasama, 

Dibuktikan 

SOP, 

Monitoring 

dan Evaluasi 

setiap 6 

bulan, 

Hasilnya 

ditempatkan 

di Website 

UMS 

Rappang 

Ada dokumen 

Renstra 

Kerjasama, 

Dibuktikan 

SOP, 

Monitoring 

dan Evaluasi 

setiap 6 

bulan, 

Hasilnya 

ditempatkan 

di Website 

UMS 

Rappang 

Ada dokumen 

formal kebijakan 

dan proseduryang 
komprehensif, 
rinci, terkini, dan 
mudah diakses 
oleh pemangku 

kepentingan, 
tentang 
pengembangan 
jejaring dan 
kemitraan (dalam 
dan luar negeri) 
termasuk 
bagaimana 

melakukan 
monitoring dan 
evaluasi kepuasan 
mitra kerjasama. 

Ketersediaan 
dokumen 

Perguruan tinggi 
memiliki 

   Ada dokumen 

perencanaan 

Ada dokumen 

perencanaan 

Ada dokumen 

perencanaan 

Ada dokumen 

perencanaan 

Ada dokumen 

perencanaan 

Ada bukti 

dokumen 



perencanaan 
pengembangan 
jejaring dan 
kemitraan yang 
ditetapkan 
untuk mencapai 
visi, misi dan 

tujuan strategis 
institusi 

dokumen 
perencanaan 
pengembangan 
jejaring dan 
kemitraan yang 
sahih dan 
terarah guna 

mencapai visi, 
misi, dan tujuan 
strategis 

pengembangan 

jejaring dan 

kemitraan 

dibuktikan survey 

setiap 6 bulan 

pengembanga

n jejaring dan 

kemitraan 

dibuktikan 

survey setiap 

6 bulan 

pengembanga

n jejaring dan 

kemitraan 

dibuktikan 

survey setiap 

6 bulan 

pengembanga

n jejaring dan 

kemitraan 

dibuktikan 

survey setiap 

6 bulan 

pengembanga

n jejaring dan 

kemitraan 

dibuktikan 

survey setiap 

6 bulan 

perencanaan, 

pengembangan 

jejaring dan 
kemitraan yang 
sahih dan terarah 
guna mencapai 
visi, misi, dan 

tujuan strategis 

Ketersediaan 
data jumlah, 
lingkup, 
relevansi, dan 

kebermanfaatan 
kerjasama 

Perguruan tinggi 
memiliki jejaring 
dan mitra 
kerjasama yang 

relevan dengan 
VMTS dan 
bermanfaat bagi 
pengembangan 
tridharma 
institusi yang 
mencakup 

kerjasama 
lokal/wilayah, 
nasional dan 
internasioal 

   UMS Rappang 
memiliki jejaring 
dan mitra kerjasama 
yang relevan 

dengan VMTS dan 
bermanfaat bagi 
pengembangan 
tridharma institusi 
yang mencakup 
kerjasama 
lokal/wilayah, 

nasional dan 
internasioa 

UMS Rappang 
memiliki 
jejaring dan 
mitra 

kerjasama 
yang relevan 
dengan VMTS 
dan 
bermanfaat 
bagi 
pengembang

an tridharma 
institusi yang 
mencakup 
kerjasama 
lokal/wilayah, 
nasional dan 
internasioa 

UMS Rappang 
memiliki 
jejaring dan 
mitra 

kerjasama 
yang relevan 
dengan VMTS 
dan 
bermanfaat 
bagi 
pengembang

an tridharma 
institusi yang 
mencakup 
kerjasama 
lokal/wilayah, 
nasional dan 
internasioa 

UMS Rappang 
memiliki 
jejaring dan 
mitra 

kerjasama 
yang relevan 
dengan VMTS 
dan 
bermanfaat 
bagi 
pengembang

an tridharma 
institusi yang 
mencakup 
kerjasama 
lokal/wilayah, 
nasional dan 
internasioa 

UMS Rappang 
memiliki 
jejaring dan 
mitra 

kerjasama 
yang relevan 
dengan VMTS 
dan 
bermanfaat 
bagi 
pengembang

an tridharma 
institusi yang 
mencakup 
kerjasama 
lokal/wilayah, 
nasional dan 
internasioa 

Ada bukti 
jejaring dan 
mitra kerjasama 
yang relevan 

dengan VMTS 
dan bermanfaat 
bagi 
pengembangan 
tridharma 
institusi yang 
mencakup 

kerjasama 
lokal/wilayah, 
nasional dan 
internasioal 

Ketersediaan 
bukti monitoring 
dan evaluasi 
pelaksanaan 
program 
kemitraan, 
tingkat 

kepuasan mitra 

kerjasama yang 

Perguruan tinggi 
memiliki bukti 
monitoring dan 
evaluasi 
pelaksanaan 
program 
kemitraan dan 

tingkat kepuasan 

mitra kerjasama 

   UMS Rappang 
memiliki bukti 
monitoring dan 
evaluasi 
pelaksanaan 
program kemitraan 
dan tingkat 

kepuasan mitra 

kerjasama yang 

UMS Rappang 
memiliki 
bukti 
monitoring 
dan evaluasi 
pelaksanaan 
program 

kemitraan 

dan tingkat 

UMS Rappang 
memiliki 
bukti 
monitoring 
dan evaluasi 
pelaksanaan 
program 

kemitraan 

dan tingkat 

UMS Rappang 
memiliki 
bukti 
monitoring 
dan evaluasi 
pelaksanaan 
program 

kemitraan 

dan tingkat 

UMS Rappang 
memiliki 
bukti 
monitoring 
dan evaluasi 
pelaksanaan 
program 

kemitraan 

dan tingkat 

memiliki bukti 
monitoring dan 
evaluasi 
pelaksanaan 
program 
kemitraan dan 
tingkat kepuasan 

mitra kerjasama 

yang diukur 



diukur dengan 
instrumen yang 
sahih, serta 
upaya perbaikan 
mutu jejaring 
dan kemitraan 
untuk menjamin 

ketercapaian 
visi, misi dan 
tujuan strategis 

yang diukur 
dengan 
instrumen yang 
sahih, serta 
perbaikan mutu 
jejaring dan 
kemitraan yang 

berkelanjutan, 
untuk menjamin 
terwujudnya 
visi, 
terlaksananya 
misi dan 
tercapainya 

tujuan strategis 

diukur dengan 
instrumen yang 
sahih, serta 
perbaikan mutu 
jejaring dan 
kemitraan yang 
berkelanjutan, 

untuk menjamin 
terwujudnya visi, 
terlaksananya misi 
dan tercapainya 
tujuan strategis 

kepuasan 
mitra 
kerjasama 
yang diukur 
dengan 
instrumen 
yang sahih, 

serta 
perbaikan 
mutu jejaring 
dan 
kemitraan 
yang 
berkelanjutan

, untuk 
menjamin 
terwujudnya 
visi, 
terlaksananya 
misi dan 
tercapainya 
tujuan 

strategis 

kepuasan 
mitra 
kerjasama 
yang diukur 
dengan 
instrumen 
yang sahih, 

serta 
perbaikan 
mutu jejaring 
dan 
kemitraan 
yang 
berkelanjutan

, untuk 
menjamin 
terwujudnya 
visi, 
terlaksananya 
misi dan 
tercapainya 
tujuan 

strategis 

kepuasan 
mitra 
kerjasama 
yang diukur 
dengan 
instrumen 
yang sahih, 

serta 
perbaikan 
mutu jejaring 
dan 
kemitraan 
yang 
berkelanjutan

, untuk 
menjamin 
terwujudnya 
visi, 
terlaksananya 
misi dan 
tercapainya 
tujuan 

strategis 

kepuasan 
mitra 
kerjasama 
yang diukur 
dengan 
instrumen 
yang sahih, 

serta 
perbaikan 
mutu jejaring 
dan 
kemitraan 
yang 
berkelanjutan

, untuk 
menjamin 
terwujudnya 
visi, 
terlaksananya 
misi dan 
tercapainya 
tujuan 

strategis 

dengan instrumen 
yang sahih, serta 
perbaikan mutu 
jejaring dan 
kemitraan yang 
berkelanjutan, 
untuk menjamin 

terwujudnya visi, 
terlaksananya 
misi dan 
tercapainya 
tujuan strategis 

12 Kerjasama 
Perguruan Tinggi 
Bidang 
Pendidikan, 
Penelitian, dan 

Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 

Kerjasama 
perguruan tinggi 
di bidang 
pendidikan, 
penelitian dan 

PkM 

Jumlah 
kerjasama 
tridharma 
tingkat 
internasional 

   Kerjasama 

Internasional NI = 6 

Kerjasama 

Internasional 

NI = 7 

Kerjasama 

Internasional 

NI = 8 

Kerjasama 

Internasional 

NI = 9 

Kerjasama 

Internasional 

NI = 10 

 

 Jumlah 
kerjasama 
tridharma 
tingkat nasional 

   Kerjasama Nasional 

NN= 20 

 

Kerjasama 

Nasional 

NN= 50 

 

Kerjasama 

Nasional 

NN= 60 

 

Kerjasama 

Nasional 

NN= 70 

 

Kerjasama 

Nasional 

NN= 80 

 

 

   Jumlah 

kerjasama 
tridharma 

   Kerjasama 

wilayah/lokal = 40 

Kerjasama 

wilayah/lokal 

Kerjasama 

wilayah/lokal 

Kerjasama 

wilayah/lokal 

Kerjasama 

wilayah/lokal 

 



tingkat 
wilayah/lokal 

 = 40 

 

= 40 

 

= 40 

 

= 40 

 

13 Indikator Kinerja 
Tambahan 
Pelampauan 

Standar 

Pelampauan SN-
DIKTI (indikator 
kinerja 

tambahan) yang 
ditetapkan oleh 
perguruan tinggi 
pada tiap 
kriteria 

Perguruan tinggi 
memiliki standar 
mutu yang 

melampaui SN-
DIKTI dan 
memiliki daya 
saing 
internasional. 
Data indikator 
kinerja 
tambahan telah 

diukur, 
dimonitor, dikaji, 
dan dianalisis 
untuk perbaikan 
berkelanjutan 

   Memiliki SPMI 

melampaui SN-

DIKTI dan memiliki 

daya saing 

internasional. 

Memiliki 

SPMI 

melampaui 

SN-DIKTI 

dan memiliki 

daya saing 

internasional. 

Data 
indikator 
kinerja 
tambahan 

telah diukur, 
dimonitor, 
dikaji, dan 
dianalisis 
untuk 
perbaikan 
berkelanjutan 

Memiliki 

SPMI 

melampaui 

SN-DIKTI 

dan memiliki 

daya saing 

internasional. 

Data 
indikator 
kinerja 
tambahan 

telah diukur, 
dimonitor, 
dikaji, dan 
dianalisis 
untuk 
perbaikan 
berkelanjutan 

Memiliki 

SPMI 

melampaui 

SN-DIKTI 

dan memiliki 

daya saing 

internasional. 

Data 
indikator 
kinerja 
tambahan 

telah diukur, 
dimonitor, 
dikaji, dan 
dianalisis 
untuk 
perbaikan 
berkelanjutan 

Memiliki 

SPMI 

melampaui 

SN-DIKTI 

dan memiliki 

daya saing 

internasional. 

Data 
indikator 
kinerja 
tambahan 

telah diukur, 
dimonitor, 
dikaji, dan 
dianalisis 
untuk 
perbaikan 
berkelanjutan 

 

14 Evaluasi Capaian 
Kinerja 

Analisis 
keberhasilan 
dan/atau 
ketidakberhasila
n pencapaian 
kinerja yang 
telah ditetapkan 

institusi yang 
memenuhi 2 
aspek sebagai 
berikut: 1) 
capaian kinerja 
harus diukur 
dengan metoda 

yang tepat, dan 

hasilnya 
dianalisis serta 

Analisis 
pencapaian 
kinerja 
perguruan tinggi 
yang memenuhi 
2 aspek, 
dilaksanakan 

setiap tahun dan 
hasilnya 
dipublikasikan 
kepada para 
pemangku 
kepentingan 

   1) capaian kinerja 
telah diukur 1 kali 
dengan metoda 
yang tepat, dan 
hasilnya dianalisis 
serta dievaluasi, dan 
2) analisis terhadap 

capaian kinerja 
mencakup 
identifikasi akar 
masalah, faktor 
pendukung 
keberhasilan dan 
faktor penghambat 

ketercapaian 

standard, dan 
deskripsi singkat 

1) capaian 
kinerja telah 
diukur 2 kali 
dengan 
metoda yang 
tepat, dan 
hasilnya 

dianalisis 
serta 
dievaluasi, 
dan 2) 
analisis 
terhadap 
capaian 

kinerja 

mencakup 
identifikasi 

1) capaian 
kinerja telah 
diukur 2 kali 
dengan 
metoda yang 
tepat, dan 
hasilnya 

dianalisis 
serta 
dievaluasi, 
dan 2) 
analisis 
terhadap 
capaian 

kinerja 

mencakup 
identifikasi 

1) capaian 
kinerja telah 
diukur 2 kali 
dengan 
metoda yang 
tepat, dan 
hasilnya 

dianalisis 
serta 
dievaluasi, 
dan 2) 
analisis 
terhadap 
capaian 

kinerja 

mencakup 
identifikasi 

1) capaian 
kinerja telah 
diukur 2 kali 
dengan 
metoda yang 
tepat, dan 
hasilnya 

dianalisis 
serta 
dievaluasi, 
dan 2) 
analisis 
terhadap 
capaian 

kinerja 

mencakup 
identifikasi 

 



dievaluasi, dan 
2) analisis 
terhadap 
capaian kinerja 
mencakup 
identifikasi akar 
masalah, faktor 

pendukung 
keberhasilan 
dan faktor 
penghambat 
ketercapaian 
standard, dan 
deskripsi singkat 

tindak lanjut 
yang akan 
dilakukan 
institusi 

tindak lanjut yang 
akan dilakukan 
institusi 

akar masalah, 
faktor 
pendukung 
keberhasilan 
dan faktor 
penghambat 
ketercapaian 

standard, dan 
deskripsi 
singkat tindak 
lanjut yang 
akan 
dilakukan 
institusi 

akar masalah, 
faktor 
pendukung 
keberhasilan 
dan faktor 
penghambat 
ketercapaian 

standard, dan 
deskripsi 
singkat tindak 
lanjut yang 
akan 
dilakukan 
institusi 

akar masalah, 
faktor 
pendukung 
keberhasilan 
dan faktor 
penghambat 
ketercapaian 

standard, dan 
deskripsi 
singkat tindak 
lanjut yang 
akan 
dilakukan 
institusi 

akar masalah, 
faktor 
pendukung 
keberhasilan 
dan faktor 
penghambat 
ketercapaian 

standard, dan 
deskripsi 
singkat tindak 
lanjut yang 
akan 
dilakukan 
institusi 

15 Efektivitas 
Penjaminan Mutu 

Efektivitas 
pelaksanaan 
sistem 

penjaminan 
mutu yang 
memenuhi 4 
aspek sebagai 
berikut: 1) 
keberadaan 
dokumen formal 

penetapan 
standar mutu, 2) 
standar mutu 
dilaksanakan 
secara 
konsisten, 3) 
monitoring, 
evaluasi dan 

pengendalian 

terhadap 

Perguruan tinggi 
telah 
melaksanakan 

sistem 
penjaminan 
mutu yang 
terbukti efektif 
memenuhi 4 
aspek dan 
dilakukan review 

terhadap siklus 
penjaminan 
mutu yang 
melibatkan 
reviewer 
eksternal 

   1) keberadaan 
dokumen formal 
penetapan standar 

mutu, 2) standar 
mutu dilaksanakan 
secara konsisten, 3) 
monitoring, evaluasi 
dan pengendalian 
terhadap standar 
mutu yang telah 

ditetapkan, dan 4) 
hasilnya ditindak 
lanjuti untuk 
perbaikan dan 
peningkatan mutu 

1) 
keberadaan 
dokumen 

formal 
penetapan 
standar 
mutu, 2) 
standar mutu 
dilaksanakan 
secara 

konsisten, 3) 
monitoring, 
evaluasi dan 
pengendalian 
terhadap 
standar mutu 
yang telah 
ditetapkan, 

dan 4) 

hasilnya 

1) 
keberadaan 
dokumen 

formal 
penetapan 
standar 
mutu, 2) 
standar mutu 
dilaksanakan 
secara 

konsisten, 3) 
monitoring, 
evaluasi dan 
pengendalian 
terhadap 
standar mutu 
yang telah 
ditetapkan, 

dan 4) 

hasilnya 

1) 
keberadaan 
dokumen 

formal 
penetapan 
standar 
mutu, 2) 
standar mutu 
dilaksanakan 
secara 

konsisten, 3) 
monitoring, 
evaluasi dan 
pengendalian 
terhadap 
standar mutu 
yang telah 
ditetapkan, 

dan 4) 

hasilnya 

1) 
keberadaan 
dokumen 

formal 
penetapan 
standar 
mutu, 2) 
standar mutu 
dilaksanakan 
secara 

konsisten, 3) 
monitoring, 
evaluasi dan 
pengendalian 
terhadap 
standar mutu 
yang telah 
ditetapkan, 

dan 4) 

hasilnya 

 



standar mutu 
yang telah 
ditetapkan, dan 
4) hasilnya 
ditindak lanjuti 
untuk perbaikan 
dan peningkatan 

mutu 

ditindak 
lanjuti untuk 
perbaikan 
dan 
peningkatan 
mutu 

ditindak 
lanjuti untuk 
perbaikan 
dan 
peningkatan 
mutu 

ditindak 
lanjuti untuk 
perbaikan 
dan 
peningkatan 
mutu 

ditindak 
lanjuti untuk 
perbaikan 
dan 
peningkatan 
mutu 

16 Kepuasan 
pemangku 
kepentingan 

Tingkat 
kepuasan 
pemangku 
kepentingan 
internal dan 
eksternal pada 

masing-masing 
kriteria: tata 
pamong dan 
kerjasama, 
mahasiswa, 
sumber daya 
manusia, 

keuangan, 
sarana dan 
prasarana, 
pendidikan, 
penelitian dan 
pengabdian 
kepada 

masyarakat 
yang memenuhi 
4 aspek sebagai 
berikut: 1) 
menggunakan 
instrumen 
kepuasan yang 
sahih, andal, 

mudah 

digunakan, 2) 

Perguruan tinggi 
melaksanakan 
pengukuran 
kepuasan 
pemangku 
kepentingan 

internal dan 
eksternal pada 
masing-masing 
kriteria yang 
memenuhi 4 
aspek, hasilnya 
dipublikasikan 

serta mudah 
diakses oleh 
kepentingan, 
dan dilakukan 
review terhadap 
pelaksanaan 
pengukuran 

kepuasan 
pengguna 

   1) menggunakan 
instrumen kepuasan 
yang sahih, andal, 
mudah digunakan, 
2) dilaksanakan 
secara berkala, serta 

datanya terekam 
secara 
komprehensif, 3) 
dianalisis dengan 
metode yang tepat 
serta bermanfaat 
untuk pengambilan 

keputusan, dan 4) 
tingkat kepuasan 
dan umpan balik 
ditindaklanjuti 
untuk perbaikan 
dan peningkatan 
mutu luaran secara 

berkala dan 
tersistem 

1) 
menggunaka
n instrumen 
kepuasan 
yang sahih, 
andal, mudah 

digunakan, 2) 
dilaksanakan 
secara 
berkala, serta 
datanya 
terekam 
secara 

komprehensif
, 3) dianalisis 
dengan 
metode yang 
tepat serta 
bermanfaat 
untuk 

pengambilan 
keputusan, 
dan 4) tingkat 
kepuasan dan 
umpan balik 
ditindaklanjut
i untuk 
perbaikan 

dan 

peningkatan 

1) 
menggunaka
n instrumen 
kepuasan 
yang sahih, 
andal, mudah 

digunakan, 2) 
dilaksanakan 
secara 
berkala, serta 
datanya 
terekam 
secara 

komprehensif
, 3) dianalisis 
dengan 
metode yang 
tepat serta 
bermanfaat 
untuk 

pengambilan 
keputusan, 
dan 4) tingkat 
kepuasan dan 
umpan balik 
ditindaklanjut
i untuk 
perbaikan 

dan 

peningkatan 

1) 
menggunaka
n instrumen 
kepuasan 
yang sahih, 
andal, mudah 

digunakan, 2) 
dilaksanakan 
secara 
berkala, serta 
datanya 
terekam 
secara 

komprehensif
, 3) dianalisis 
dengan 
metode yang 
tepat serta 
bermanfaat 
untuk 

pengambilan 
keputusan, 
dan 4) tingkat 
kepuasan dan 
umpan balik 
ditindaklanjut
i untuk 
perbaikan 

dan 

peningkatan 

1) 
menggunaka
n instrumen 
kepuasan 
yang sahih, 
andal, mudah 

digunakan, 2) 
dilaksanakan 
secara 
berkala, serta 
datanya 
terekam 
secara 

komprehensif
, 3) dianalisis 
dengan 
metode yang 
tepat serta 
bermanfaat 
untuk 

pengambilan 
keputusan, 
dan 4) tingkat 
kepuasan dan 
umpan balik 
ditindaklanjut
i untuk 
perbaikan 

dan 

peningkatan 

 



dilaksanakan 
secara berkala, 
serta datanya 
terekam secara 
komprehensif, 
3) dianalisis 
dengan metode 

yang tepat serta 
bermanfaat 
untuk 
pengambilan 
keputusan, dan 
4) tingkat 
kepuasan dan 

umpan balik 
ditindaklanjuti 
untuk perbaikan 
dan peningkatan 
mutu luaran 
secara berkala 
dan tersistem 

mutu luaran 
secara 
berkala dan 
tersistem 

mutu luaran 
secara 
berkala dan 
tersistem 

mutu luaran 
secara 
berkala dan 
tersistem 

mutu luaran 
secara 
berkala dan 
tersistem 

17 Seleksi 
Mahasiswa 

Rasio jumlah 
pendaftar 
terhadap jumlah 
pendaftar yang 
lulus seleksi 
pada program 
utama 

Jika Rasio ≥ 3 , 
maka Skor = 4 . 
Jika 1 < Rasio < 3 
, maka Skor = 1 + 
Rasio . Rasio = N 

Ai / N Bi   (N Ai = 
Jumlah calon 

mahasiswa yang 
ikut seleksi pada 
program utama. 
i = 1, 2, …, atau 
7. N Bi = Jumlah 
calon mahasiswa 
yang lulus 
seleksi pada 

program utama. 

i = 1, 2, …, atau 

   (a) Sarjana (S1) 

Pendaftar = 852 (per 

tanggal 18 Agustus 

2019. Lulus seleksi 

= 418 sehingga 

Rasio 2,01 

dibulatkan jadi 2. (b) 

Pascasarjana (S2) 

Pendaftar = 50. 

Lulus seleksi 25 

sehingga rasio = 2. 

Skor = 3 

(a) Sarjana 

(S1) 

Pendaftar = 

1.755 (Lulus 

seleksi = 585 

sehingga 

Rasio 3 (b) 

Pascasarjana 

(S2) 

Pendaftar = 

75. Lulus 

seleksi 25 

sehingga 

rasio = 3. 

Skor = 4 

(a) Sarjana 

(S1) 

Pendaftar = 

1.755 (Lulus 

seleksi = 585 

sehingga 

Rasio 3 (b) 

Pascasarjana 

(S2) 

Pendaftar = 

75. Lulus 

seleksi 25 

sehingga 

rasio = 3. 

Skor = 4 

(a) Sarjana 

(S1) 

Pendaftar = 

1.755 (Lulus 

seleksi = 585 

sehingga 

Rasio 3 (b) 

Pascasarjana 

(S2) 

Pendaftar = 

75. Lulus 

seleksi 25 

sehingga 

rasio = 3. 

Skor = 4 

(a) Sarjana 

(S1) 

Pendaftar = 

1.755 (Lulus 

seleksi = 585 

sehingga 

Rasio 3 (b) 

Pascasarjana 

(S2) 

Pendaftar = 

75. Lulus 

seleksi 25 

sehingga 

rasio = 3. 

Skor = 4 

 



7.) 

18  Persentase 
jumlah 
mahasiswa yang 
mendaftar ulang 
terhadap jumlah 

pendaftar yang 
lulus seleksi 
pada program 
utama 

Jika P DU ≥ 95% , 
maka Skor = 4 . 
Jika 25% < P DU< 
95% , maka Skor 
= ((40 x P DU ) - 

10) / 7 . (PDU = (N 

Ci / N Bi ) x 100%, 
(N Bi = Jumlah 
calon mahasiswa 
yang lulus 
seleksi pada 
program utama. 
i = 1, 2, …, atau 

7.; NCI = Jumlah 
calon mahasiswa 
baru reguler 
pada program 
utama. i = 1, 2, 
…, atau 7.) 

   (a) Sarjana (S1) 

Lulus seleksi = 418 

Diterima = 410 

sehingga P DU = 

98%. (b) 

Pascasarjana (S2) 

Lulus seleksi = 25. 

Diterima 24 

sehingga P DU = 

96%. 

Skor = 4 

(a) Sarjana 

(S1) Lulus 

seleksi = 585 

Diterima = 

580 sehingga 

P DU = 99%. 

(b) 

Pascasarjana 

(S2) Lulus 

seleksi = 25. 

Diterima 24 

sehingga P DU 

= 96%. 

Skor = 4 

(a) Sarjana 

(S1) Lulus 

seleksi = 585 

Diterima = 

580 sehingga 

P DU = 99%. 

(b) 

Pascasarjana 

(S2) Lulus 

seleksi = 25. 

Diterima 24 

sehingga P DU 

= 96%. 

Skor = 4 

(a) Sarjana 

(S1) Lulus 

seleksi = 585 

Diterima = 

580 sehingga 

P DU = 99%. 

(b) 

Pascasarjana 

(S2) Lulus 

seleksi = 25. 

Diterima 24 

sehingga P DU 

= 96%. 

Skor = 4 

(a) Sarjana 

(S1) Lulus 

seleksi = 585 

Diterima = 

580 sehingga 

P DU = 99%. 

(b) 

Pascasarjana 

(S2) Lulus 

seleksi = 25. 

Diterima 24 

sehingga P DU 

= 96%. 

Skor = 4 

 

19 Mahasiswa Asing Persentase 

jumlah 
mahasiswa asing 
terhadap jumlah 
seluruh 
mahasiswa 

Jika P MA ≥ 0,5% , 

maka Skor = 4 .; 
Jika P MA< 0,5% , 
maka Skor = 2 + 
(400 x P) P MA = 
(N WNA / N M ) x 
100%. (N WNA = 
Jumlah 

mahasiswa asing 
dalam 3 tahun 
terakhir. N M = 
Jumlah 
mahasiswa aktif 
dalam 3 tahun 
terakhir.) 

   PMA = (NWNA/NM) x 

100% 

NWNA= 0 

NM = 3.080 

Skor = 0 

NWNA= 3 

NM = 3.180 

Skor = 2,4 

NWNA= 6 

NM = 3.180 

Skor = 2,75 

NWNA= 9 

NM = 3.180 

Skor = 3,13 

NWNA= 9 

NM = 3.180 

Skor = 3,13 

 

20 Layanan Ketersediaan 
dan mutu 

Perguruan tinggi 
menyediakan 

   1). Pesantren Maba, 
DAD, BA, LDK, UKM 

1). Pesantren 
Maba, DAD, 

1). Pesantren 
Maba, DAD, 

1). Pesantren 
Maba, DAD, 

1). Pesantren 
Maba, DAD, 

 



Kemahasiswaan layanan 
kemahasiswaan 
berbasis digital 

layanan 
kemahasiswaan 
dalam bentuk: 1) 
pembinaan dan 
pengembangan 
minat dan bakat, 
2) peningkatan 

kesejahteraan, 
serta 3) 
penyuluhan karir 
dan bimbingan 
kewirausahaan 

Seni, UKM Olah 
Raga, BEM, 
Himpunan Prodi, 
minimal 1 kegiatan 
dalam setahun 
masing-masing. 2). 
Beasiswa Bidikmisi, 

subsidi, Lasismuh, 
PPA. 3). Pelatihan 
dan Pameran 
kewirausahaan, 
Pelatihan 
permohonan kerja, 
Magang 

kewirausahaan. 

BA, LDK, UKM 
Seni, UKM 
Olah Raga, 
BEM, 
Himpunan 
Prodi, 
minimal 1 

kegiatan 
dalam 
setahun 
masing-
masing. 2). 
Beasiswa 
Bidikmisi, 

subsidi, 
Lasismuh, 
PPA. 3). 
Pelatihan dan 
Pameran 
kewirausahaa
n, Pelatihan 
permohonan 

kerja, 
Magang 
kewirausahaa
n. 

BA, LDK, UKM 
Seni, UKM 
Olah Raga, 
BEM, 
Himpunan 
Prodi, 
minimal 1 

kegiatan 
dalam 
setahun 
masing-
masing. 2). 
Beasiswa 
Bidikmisi, 

subsidi, 
Lasismuh, 
PPA. 3). 
Pelatihan dan 
Pameran 
kewirausahaa
n, Pelatihan 
permohonan 

kerja, 
Magang 
kewirausahaa
n. 

BA, LDK, UKM 
Seni, UKM 
Olah Raga, 
BEM, 
Himpunan 
Prodi, 
minimal 1 

kegiatan 
dalam 
setahun 
masing-
masing. 2). 
Beasiswa 
Bidikmisi, 

subsidi, 
Lasismuh, 
PPA. 3). 
Pelatihan dan 
Pameran 
kewirausahaa
n, Pelatihan 
permohonan 

kerja, 
Magang 
kewirausahaa
n. 

BA, LDK, UKM 
Seni, UKM 
Olah Raga, 
BEM, 
Himpunan 
Prodi, 
minimal 1 

kegiatan 
dalam 
setahun 
masing-
masing. 2). 
Beasiswa 
Bidikmisi, 

subsidi, 
Lasismuh, 
PPA. 3). 
Pelatihan dan 
Pameran 
kewirausahaa
n, Pelatihan 
permohonan 

kerja, 
Magang 
kewirausahaa
n. 

  JumlahPrestasi
Mahasiswa 

(Akademik dan 
nonakademik) 
tingkatinternasi
onal dan 
nasional per 
prodi per tahun. 

          

21 Kecukupan Dosen Rasio jumlah 

dosen tetap 

yang memenuhi 

Jika R DPS  ≥ 12 , 

maka Skor = 4 .; 

Jika 6 ≦ R DPS  R < 

   NDT = 116 

NPS = 14 

NDT = 118 

NPS = 15 

NDT = 139 

NPS = 16 

NDT = 160 

NPS = 16 

NDT = 182 

NPS = 16 

 



persyaratan 
dosen terhadap 
jumlah program 
studi 

12  ;  maka Skor 
= RDPS / 3 . Jika R 

DPS< 6 , maka 
perguruan tinggi 
tidak 
terakreditasi.  
Keterangan: 

Data dosen 
tetap tercantum 
dalam laman PD-
DIKTI. Jika 
terdapat 
program studi 
yang tidak 

memenuhi 
syarat jumlah 
dosen minimum 
(jumlah dosen 
kurang dari 6), 
maka perguruan 
tinggi tidak 
terakreditasi. (R 

DPS = N DT / N PS ; 
N DT = Jumlah 
dosen tetap.; N 

PS = Jumlah 
program studi. 

Skor = 2,76 Skor = 2,62 Skor = 2,89 Skor = 3,33 Skor = 3,79 

22 Jabatan 

Fungsional Dosen 

Persentase 

jumlah dosen 
yang memiliki 
jabatan 
fungsional Guru 
Besar terhadap 
jumlah seluruh 
dosen tetap 

Jika P GB ≥  15% , 
maka Skor = 4 .; 
Jika P GB< 15% , 
maka Skor = 2 + 
((40 x P) / 3) 
.Tidak ada Skor 
kurang dari 2.; 
PGB = (NDT GB / N 

DT ) x 100% ; 
NDTGB = Jumlah 
dosen tetap 
yang memiliki 

   (a) Ada rancangan 

Strategis 

Pengembangan 

Dosen menjadi Guru 

Besar dan disahkan 

oleh Rektor, (b) Ada 

diseminasi dosen 

menjadi Guru Besar 

(a) 

Memonitorin

g dan 

mendorong 

dosen 

menjadi Guru 

Besar, (b) 

sudah ada 1 

GB dari 

jumlah dosen 

118 orang, 

(a) 

Memonitorin

g dan 

mendorong 

dosen 

menjadi Guru 

Besar, (b) 

sudah ada 2 

GB dari 

jumlah dosen 

139 orang, 

(a) 

Memonitorin

g dan 

mendorong 

dosen 

menjadi Guru 

Besar, (b) 

sudah ada 3 

GB dari 

jumlah dosen 

160 orang, 

(a) 

Memonitorin

g dan 

mendorong 

dosen 

menjadi Guru 

Besar, (b) 

sudah ada 4 

GB dari 

jumlah dosen 

182 orang, 

 



jabatan 
fungsional Guru 
Besar.; NDT= 
Jumlah dosen 
tetap. 

('c) P GB = 

0,84, (d) skor 

= 2,33 

('c) P GB = 

1,44, (d) skor 

= 2,57 

('c) P GB = 

1,87, (d) skor 

= 2,75 

('c) P GB = 

2,19, (d) skor 

= 2,88 

23 Sertifikasi Dosen Persentase 

jumlah dosen 
yang memiliki 
sertifikat 
pendidik 
profesional 
/sertifikat 
profesi terhadap 
jumlah seluruh 

dosen tetap 

Jika P DS ≥ 80% , 
maka Skor = 4 .; 
Jika P DS< 80% , 
maka Skor = 1 + 
((15 x PDS) / 4) .; 
Tidak ada Skor 
kurang dari 1.; P 

DS = (N DS / N DT ) 
x 100%; N DS = 
Jumlah dosen 
tetap 
bersertifikasi 
pendidik 
profesional/sert
ifikat 
profesi/sertifika
t kompetensi. 
;NDT = Jumlah 
dosen tetap. 

   (a) Ada rancangan 

strategis 

pengembangan 

dosen memiliki 

sertifikat dosen dan 

disahkan Rektor, (b) 

Jumlah dosen 

memiliki sertifikat 

dosen pendidik = 33 

dari 98 orang, ('c) 

Sebanyak 65 orang 

belum tersertifikasi, 

(d) P DS = 34% , ('e) 

skor = 2,26 

(a) 

Memonitorin

g dan 

mendorong 

dosen 

sertifikasi, (b) 

Jumlah dosen 

memiliki 

sertifikat 

dosen 

pendidik = 61 

dari 118 

orang, ('c) 

Sebanyak 57 

orang belum 

tersertifikasi, 

(d) P DS = 

52% , ('e) 

skor = 2,94 

 

(a) 

Memonitorin

g dan 

mendorong 

dosen 

sertifikasi, (b) 

Jumlah dosen 

memiliki 

sertifikat 

dosen 

pendidik = 91 

dari 139 

orang, ('c) 

Sebanyak 48 

orang belum 

tersertifikasi, 

(d) P DS = 

65% , ('e) 

skor = 3,45. 

 

(a) 

Memonitorin

g dan 

mendorong 

dosen 

sertifikasi, (b) 

Jumlah dosen 

memiliki 

sertifikat 

dosen 

pendidik = 

123 dari 160 

orang, ('c) 

Sebanyak 37 

orang belum 

tersertifikasi, 

(d) P DS = 

76% , ('e) 

skor = 3,88 

 

(a) 

Memonitorin

g dan 

mendorong 

dosen 

sertifikasi, (b) 

Jumlah dosen 

memiliki 

sertifikat 

dosen 

pendidik = 

157 dari 182 

orang, ('c) 

Sebanyak 25 

orang belum 

tersertifikasi, 

(d) P DS = 

86% , ('e) 

skor = 4 

 

 

24 Dosen Tidak 
Tetap 

Persentase 
jumlah dosen 

tidak tetap 
terhadap jumlah 
seluruh dosen 
(dosen tetap 
dan dosen tidak 
tetap) 

Jika P DTT≦ 10% , 
maka Skor = 4 .; 
Jika 10% <P DTT≦ 
40% , maka Skor 
= (14 - (20 x P 

DTT )) / 3 .; Jika P 

DTT> 40% , maka 
perguruan 
tinggi tidak 
terakreditasi .; 
(P DTT = (N DTT / 
(N DTT + N DT )) x 

   (a) Ada rancangan 

strategis 

pengembangan 

dosen tidak tetap 

dan disahkan oleh 

Rektor, (b) Jumlah 

dosen tidak tetap 

sebanyak 6 orang, 

('c) P DTT = 6%, (d) 

skor = 4 

(a) 

Memonitorin

g dan 

mendorong 

prodi tidak 

menggunakan 

dosen tidak 

tetap, (b) 

Dosen tidak 

tetap 

maksimal 10, 

('c) P DTT = 

(a) 

Memonitorin

g dan 

mendorong 

prodi tidak 

menggunakan 

dosen tidak 

tetap, (b) 

Dosen tidak 

tetap 

maksimal 12, 

('c) P DTT = 

(a) 

Memonitorin

g dan 

mendorong 

prodi tidak 

menggunakan 

dosen tidak 

tetap, (b) 

Dosen tidak 

tetap 

maksimal 13, 

('c) P DTT = 

(a) 

Memonitorin

g dan 

mendorong 

prodi tidak 

menggunakan 

dosen tidak 

tetap, (b) 

Dosen tidak 

tetap 

maksimal 14, 

('c) P DTT = 

 



100% ; N DTT = 
Jumlah dosen 
tidak tetap.; NDT 
= Jumlah dosen 
tetap. 

8%, (d) skor 

= 4 

 

8%, (d) skor 

= 4 

 

8%, (d) skor 

= 4 

 

8%, (d) skor 

= 4 

 

25 Beban Kerja 

Dosen 

Rasio jumlah 

mahasiswa 
terhadap jumlah 
dosen tetap 

Jika 20 ≤ R MDT ≤ 
30 , maka Skor = 
4 .; Jika R MDT< 
20 , maka Skor = 
R MDT/5.; Jika 30 
< R MDT< 50 , 
maka Skor = 10 
- (R MDT / 5) .; 
Jika R MDT ≥ 50 , 
maka Skor = 0 . 
(R MDT = N M / N 

DT ; NM = Jumlah 
mahasiswa 
(reguler dan 
transfer) pada 
program utama 
pada saat TS.; 
NDT = Jumlah 
dosen tetap. 

   (a) Ada rancangan 

strategis penerimaan 

rasio mahasiswa 

dengan dosen dan 

disahkan oleh 

Rektor, (b) Jumlah 

mahasiswa = 3.056 

dan Jumlah dosen 

tetap 98, ('c) R MDT = 

31, (d) skor = 3,77 

(a) 

Memonitorin

g dan 

konsisten 

menjaga rasio 

dosen dan 

mahasiswa, 

(b) Jumlah 

mahasiswa = 

3.706 dan 

Jumlah dosen 

tetap 118, ('c) 

R MDT = 31, 

(d) skor = 

3,72 

 

(a) 

Memonitorin

g dan 

konsisten 

menjaga rasio 

dosen dan 

mahasiswa, 

(b) Jumlah 

mahasiswa = 

3.426 dan 

Jumlah dosen 

tetap 139, ('c) 

R MDT = 25, 

(d) skor = 4 

 

(a) 

Memonitorin

g dan 

konsisten 

menjaga rasio 

dosen dan 

mahasiswa, 

(b) Jumlah 

mahasiswa = 

3.466 dan 

Jumlah dosen 

tetap 160, ('c) 

R MDT = 22, 

(d) skor = 4 

 

(a) 

Memonitorin

g dan 

konsisten 

menjaga rasio 

dosen dan 

mahasiswa, 

(b) Jumlah 

mahasiswa = 

3.496 dan 

Jumlah dosen 

tetap 182, ('c) 

R MDT = 19, 

(d) skor = 4 

 

 

26 Produktivitas 
Penelitian Dosen 

Rata-rata 
penelitian/dose
n/tahun 

Jika R I ≥ a , 
maka Skor = 4 .; 
Jika R I< a dan R 

N ≥ b , maka 
Skor = 3 + (R I / 
a) .; Jika R I = 0 
dan R N = 0 dan 
R L ≥ c , maka 
Skor = 2 .; Jika 0 
< R I< a atau 0 < 
R N< b , maka 
Skor = 2 + (2 x 
(R I /a)) + (R N 
/b) - ((R I x R N ) / 

   (a) Ada rancangan 

strategis penelitian 

dosen dan disahkan 

oleh Rektor dengan 

jumlah dosen 98 

orang, (b) Jumlah 

penelitian luar 

negeri N i= 0, ('c) 

Jumlah penelitian 

dalam negeri biaya 

luar PT N N = 294, 

(d) Jumlah 

penelitian biaya dari 

PT N L = 68, ('e) 

(a) 

Monitoring 

dan 

memotivasi 

dosen 

mendapatkan 

anggaran 

penelitian 

dengan 

jumlah dosen 

118 orang, (b) 

Jumlah 

penelitian 

luar negeri N 

(a) 

Monitoring 

dan 

memotivasi 

dosen 

mendapatkan 

anggaran 

penelitian 

dengan 

jumlah dosen 

139 orang, (b) 

Jumlah 

penelitian 

luar negeri N 

(a) 

Monitoring 

dan 

memotivasi 

dosen 

mendapatkan 

anggaran 

penelitian 

dengan 

jumlah dosen 

160 orang, (b) 

Jumlah 

penelitian 

luar negeri N 

(a) 

Monitoring 

dan 

memotivasi 

dosen 

mendapatkan 

anggaran 

penelitian 

dengan 

jumlah dosen 

182 orang, (b) 

Jumlah 

penelitian 

luar negeri N 

 



(a x b)); Jika R I = 
0 dan R N = 0 
dan R L< c ,maka 
Skor = (2 x R L ) / 
c .; (R I = N I / 3 / 
N DT , R N = N N / 
3 / N DT , R L = N 

L / 3 / N DT ; 
Faktor: a = 0,1 , 
b = 1 , c = 2.; N I 
= Jumlah 
penelitian 
dengan biaya 
luar negeri 
dalam 3 tahun 
terakhir.; N N = 
Jumlah 
penelitian 
dengan biaya 
dalam negeri 
diluar PT dalam 
3 tahun 
terakhir.; N L = 
Jumlah 
penelitian 
dengan biaya 
dari PT atau 
mandiri dalam 3 
tahun terakhir.; 
N DT = Jumlah 
dosen tetap. 

skor = 4 

 

i= 6, ('c) 

Jumlah 

penelitian 

dalam negeri 

biaya luar PT 

N N = 354, (d) 

Jumlah 

penelitian 

biaya dari PT 

N L = 127, ('e) 

skor = 4 

 

i= 11, ('c) 

Jumlah 

penelitian 

dalam negeri 

biaya luar PT 

N N = 417, (d) 

Jumlah 

penelitian 

biaya dari PT 

N L = 197, ('e) 

skor = 4 

 

i= 14, ('c) 

Jumlah 

penelitian 

dalam negeri 

biaya luar PT 

N N = 480, (d) 

Jumlah 

penelitian 

biaya dari PT 

N L = 209, ('e) 

skor = 4 

 

i= 20, ('c) 

Jumlah 

penelitian 

dalam negeri 

biaya luar PT 

N N = 546, (d) 

Jumlah 

penelitian 

biaya dari PT 

N L = 230, ('e) 

skor = 4 

 

27 Produktivitas PkM 
Dosen 

Rata-rata 
PkM/dosen/tah
un 

Jika R I ≥ a , 
maka Skor = 4 .; 
Jika R I< a dan R 

N ≥ b , maka 
Skor = 3 + (R I / 
a) .; Jika R I = 0 
dan R N = 0 dan 
R L≥ c , maka 

   (a) Ada rancangan 

strategis PKM dosen 

dan disahkan oleh 

Rektor dengan 

jumlah dosen 98 

orang, (b) Jumlah 

PKM luar negeri N 

i= 0, ('c) Jumlah 

(a) 

Monitoring 

dan 

memotivasi 

dosen dalam 

PKM dengan 

jumlah dosen 

118 orang, (b) 

(a) 

Monitoring 

dan 

memotivasi 

dosen dalam 

PKM dengan 

jumlah dosen 

139 orang, (b) 

(a) 

Monitoring 

dan 

memotivasi 

dosen dalam 

PKM dengan 

jumlah dosen 

160 orang, (b) 

(a) 

Monitoring 

dan 

memotivasi 

dosen dalam 

PKM dengan 

jumlah dosen 

182 orang, (b) 

 



Skor = 2 .; Jika 0 
< R I< a atau 0 < 
R N< b , maka 
Skor = 2 + (2 x 
(R I /a)) + (R N 
/b) - ((R I x R N ) / 
(a x b)); Jika R I = 
0 dan R N = 0 
dan R L< c ,maka 
Skor = (2 x R L ) / 
c .; (R I = N I / 3 / 
N DT , R N = N N / 
3 / N DT , R L = N 

L / 3 / N DT ; 
Faktor: a = 0,1 , 
b = 1 , c = 2.; N I 
= Jumlah PkM 
dengan biaya 
luar negeri 
dalam 3 tahun 
terakhir.; N N = 
Jumlah PkM 
dengan biaya 
dalam negeri 
diluar PT dalam 
3 tahun 
terakhir.; N L = 
Jumlah PkM 
dengan biaya 
dari PT atau 
mandiri dalam 3 
tahun terakhir.; 
N DT = Jumlah 
dosen tetap. 

PKM dalam negeri 

biaya luar PT N N = 

147, (d) Jumlah 

PKM biaya dari PT 

N L = 20, ('e) skor = 

4 

 

Jumlah PKM 

luar negeri N 

i= 1, ('c) 

Jumlah PKM 

dalam negeri 

biaya luar PT 

N N = 177, (d) 

Jumlah PKM 

biaya dari PT 

N L = 10, ('e) 

skor = 4 

 

Jumlah PKM 

luar negeri N 

i= 2, ('c) 

Jumlah PKM 

dalam negeri 

biaya luar PT 

N N = 209, (d) 

Jumlah PKM 

biaya dari PT 

N L = 10, ('e) 

skor = 4 

 

Jumlah PKM 

luar negeri N 

i= 3, ('c) 

Jumlah PKM 

dalam negeri 

biaya luar PT 

N N = 240, (d) 

Jumlah PKM 

biaya dari PT 

N L = 10, ('e) 

skor = 4 

 

Jumlah PKM 

luar negeri N 

i= 4, ('c) 

Jumlah PKM 

dalam negeri 

biaya luar PT 

N N = 278, (d) 

Jumlah PKM 

biaya dari PT 

N L = 10, ('e) 

skor = 4 

 

28 Rekognisi Dosen Rata-rata jumlah 
pengakuan atas 
prestasi/ kinerja 

dosen terhadap 

jumlah dosen 

Pencapaian 
prestasi dosen 
dalam bentuk 
seperti: (1) 
menjadi visiting 

   (a) ada rancangan 

rencana strategis 

rekognisi dosen dan 

disahkan oleh 

Monitoring 

dan memberi 

kesempatan 

dosen 

melaksanakan 

Monitoring 

dan memberi 

kesempatan 

dosen 

melaksanakan 

Monitoring 

dan memberi 

kesempatan 

dosen 

melaksanakan 

Monitoring 

dan memberi 

kesempatan 

dosen 

melaksanakan 

 



tetap professor di 
perguruan 
tinggi nasional/ 
internasional. 
(2) menjadi 
keynote 
speaker /invited 
speaker pada 
pertemuan 
ilmiah tingkat 
nasional/ 
internasional. 
(3) menjadi staf 
ahli di lembaga 
tingkat 
nasional/ 
internasional. 
(4) menjadi 
editor atau 
mitra bestari 
pada jurnal 
nasional 
terakreditasi/ 
jurnal 
internasional 
bereputasi. (5) 
mendapat 
penghargaan 
atas prestasi 
dan kinerja di 
tingkat 
nasional/ 
internasional. 

Rektor  

Visiting professor 

sebanyak 3 orang 

Invited speaker pada 

pertemuan ilmiah 

tingkat nasional dan 

intenasional 

sebanyak 10 orang 

Staf Ahli PT Buls, 

DPR, DPRD 

sebanyak 20 orang 

Editor Jurnal 

Intenasional 2 

orang, Jurnal 

nasional 

terakreditasi 5 orang 

Penghargaan tingkat 

nasional 10 orang 

Skor = 4 

rekognisi 

Visiting 

professor 

sebanyak 4 

orang 

Invited 

speaker pada 

pertemuan 

ilmiah tingkat 

nasional dan 

intenasional 

sebanyak 12 

orang 

Staf Ahli PT 

Buls, DPR, 

DPRD 

sebanyak 24 

orang 

Editor Jurnal 

Intenasional 3 

orang, Jurnal 

nasional 

terakreditasi 6 

orang 

Penghargaan 

tingkat 

nasional 12 

orang 

Skor = 4 

rekognisi 

Visiting 

professor 

sebanyak 5 

orang 

Invited 

speaker pada 

pertemuan 

ilmiah tingkat 

nasional dan 

intenasional 

sebanyak 15 

orang 

Staf Ahli PT 

Buls, DPR, 

DPRD 

sebanyak 29 

orang 

Editor Jurnal 

Intenasional 4 

orang, Jurnal 

nasional 

terakreditasi 7 

orang 

Penghargaan 

tingkat 

nasional 15 

orang 

Skor = 4 

rekognisi 

Visiting 

professor 

sebanyak 6 

orang 

Invited 

speaker pada 

pertemuan 

ilmiah tingkat 

nasional dan 

intenasional 

sebanyak 18 

orang 

Staf Ahli PT 

Buls, DPR, 

DPRD 

sebanyak 35 

orang 

Editor Jurnal 

Intenasional 5 

orang, Jurnal 

nasional 

terakreditasi 8 

orang 

Penghargaan 

tingkat 

nasional 18 

orang 

Skor = 4 

rekognisi 

Visiting 

professor 

sebanyak 7 

orang 

Invited 

speaker pada 

pertemuan 

ilmiah tingkat 

nasional dan 

intenasional 

sebanyak 22 

orang 

Staf Ahli PT 

Buls, DPR, 

DPRD 

sebanyak 42 

orang 

Editor Jurnal 

Intenasional 6 

orang, Jurnal 

nasional 

terakreditasi 

10 orang 

Penghargaan 

tingkat 

nasional 22 

orang 

Skor = 4 

29 Kecukupan dan 
Kualifikasi Tenaga 

Kependidikan 

Kecukupan dan 
kualifikasi 

tenaga 

kependidikan 

Perguruan 
tinggi memiliki 
tendik yang 
memenuhi 
tingkat 

   (a) Ada Renstra 

tentang kecukupan 

tenaga kependidikan 

dan disahkan oleh 

(a) 

Monitoring 

dan 

Implementasi

(a) 

Monitoring 

dan 

Implementasi

(a) 

Monitoring 

dan 

Implementasi

(a) 

Monitoring 

dan 

Implementasi

 



berdasarkan 
jenis 
pekerjaannya 
(pustakawan, 
laboran, teknisi, 
dll.) 

kecukupan dan 
kualifikasi 
berdasarkan 
jenis 
pekerjaannya 
(pustakawan, 
laboran, teknisi, 
dll.) untuk 
mendukung 
pelaksanaan 
tridharma, 
fungsi dan 
pengembangan 
institusi secara 
efektif 

Rektor, (b) 

Pustakawan = 3 

orang, ('c) Laboran 

= 3 orang, (d) 

Teknisi = 5 orang, 

('e) Administrasi = 

22 orang, (f) 

Keuangan = 11 

orang, (g) 

Keamanan = 7 

orang, (h) cleaning 

service = 5 orang. 

kan 

kecukupan 

tenaga 

kependidikan, 

(b) 

Pustakawan = 

6 orang, ('c) 

Laboran = 6 

orang, (d) 

Teknisi = 5 

orang, ('e) 

Administrasi 

= 22 orang, 

(f) Keuangan 

= 11 orang, 

(g) Keamanan 

= 10 orang, 

(h) cleaning 

service = 7 

orang. 

 

kan 

kecukupan 

tenaga 

kependidikan, 

(b) 

Pustakawan = 

14 orang, ('c) 

Laboran = 9 

orang, (d) 

Teknisi = 7 

orang, ('e) 

Administrasi 

= 24 orang, 

(f) Keuangan 

= 14 orang, 

(g) Keamanan 

= 10 orang, 

(h) cleaning 

service = 10 

orang. 

 

kan 

kecukupan 

tenaga 

kependidikan, 

(b) 

Pustakawan = 

15 orang, ('c) 

Laboran = 9 

orang, (d) 

Teknisi = 7 

orang, ('e) 

Administrasi 

= 24 orang, 

(f) Keuangan 

= 14 orang, 

(g) Keamanan 

= 10 orang, 

(h) cleaning 

service = 10 

orang. 

 

kan 

kecukupan 

tenaga 

kependidikan, 

(b) 

Pustakawan = 

16 orang, ('c) 

Laboran = 9 

orang, (d) 

Teknisi = 7 

orang, ('e) 

Administrasi 

= 24 orang, 

(f) Keuangan 

= 14 orang, 

(g) Keamanan 

= 10 orang, 

(h) cleaning 

service = 10 

orang. 

 

30 Perolehan Dana 
dari Mahasiswa 

Persentase 
perolehan dana 
yang bersumber 
dari mahasiswa 
terhadap total 
perolehan dana 
perguruan tinggi 

Jika P DM ≤ 75% , 
maka Skor = 4 .; 
Jika P DM> 75% , 
maka Skor = 10 
- (8 x PDM).; 
Tidak ada Skor 
kurang dari 2. (P 

DM = (D M / D T ) 
x 100%; D M = 
Jumlah dana 
yang bersumber 
dari 
penerimaan 
mahasiswa 
dalam 3 tahun 
terakhir.; D T = 
Jumlah 

   (a) Ada Renstra 

tentang penerimaan 

sumber keuangan 

dan disahkan oleh 

Rektor, (b) Jumlah 

mahasiswa 3.056, 

('c) Jumlah dana dari 

mahasiswa = 

11.460.000.000, (d) 

Jumlah dana 

Keseluruhan = 

15.295.000.000, ('e) 

Skor = 4 

 

(a) 

Penerimaan 

sumber 

keuangan 

disesuaikan 

dengan 

jumlah 

mahasiswa, 

(b) Jumlah 

mahasiswa 

3.706, ('c) 

Jumlah dana 

dari 

mahasiswa = 

13.897.500.0

00, (d) 

(a) 

Penerimaan 

sumber 

keuangan 

disesuaikan 

dengan 

jumlah 

mahasiswa, 

(b) Jumlah 

mahasiswa 

3.426, ('c) 

Jumlah dana 

dari 

mahasiswa = 

12.847.500.0

00, (d) 

(a) 

Penerimaan 

sumber 

keuangan 

disesuaikan 

dengan 

jumlah 

mahasiswa, 

(b) Jumlah 

mahasiswa 

3.466, ('c) 

Jumlah dana 

dari 

mahasiswa = 

12.997.500.0

00, (d) 

(a) 

Penerimaan 

sumber 

keuangan 

disesuaikan 

dengan 

jumlah 

mahasiswa, 

(b) Jumlah 

mahasiswa 

3.496, ('c) 

Jumlah dana 

dari 

mahasiswa = 

13.110.000.0

00, (d) 

 



penerimaan 
dana perguruan 
tinggi dalam 3 
tahun terakhir. 

Jumlah dana 

Keseluruhan 

= 

18.530.000.0

00, ('e) Skor 

= 4 

 

Jumlah dana 

Keseluruhan 

= 

19.182.000.0

00, ('e) Skor 

= 4 

 

Jumlah dana 

Keseluruhan 

= 

22.080.000.0

00, ('e) Skor 

= 4 

 

Jumlah dana 

Keseluruhan 

= 

25.842.000.0

00, ('e) Skor 

= 4 

 

31 Persentase 
Peroleh Dana 
Selain dari 
Mahasiswa 

Persentase 
perolehan dana 
perguruan tinggi 
yang bersumber 
selain dari 
mahasiswa dan 

kementerian/le
mbaga terhadap 
total perolehan 
dana perguruan 
tinggi 

Perolehan dana 
melalui: a. 
pendapatan 
atas 
kegiatan/incom
e generating 
activities (jasa 
layanan profesi 
dan/atau 
keahlian, 
produk institusi, 
kerjasama 
kelembagaan, 
dll.), b. sumber 
lain (hibah, 
dana lestari dan 
filantropis, dll.). 

P DL = (D K / D T ) 
x 100% D L = 
Jumlah dana 
yang bersumber 
selain dari 
mahasiswa 
dalam 3 tahun 
terakhir. D T = 
Jumlah 
penerimaan 
dana perguruan 
tinggi dalam 3 
tahun terakhir. 

   (b) sumber usaha 

lain = 

3.835.000.000, ('c) 

Jumlah dana 

keseluruhan = 

15.295.000.000, (d) 

Skor = 4 

 

(b) sumber 

usaha lain = 

4.632.500.00

0, ('c) Jumlah 

dana 

keseluruhan = 

18.530.000.0

00, (d) Skor = 

4 

 

(b) sumber 

usaha lain = 

4.282.500.00

0, ('c) Jumlah 

dana 

keseluruhan = 

19.182.000.0

00, (d) Skor = 

4 

 

(b) sumber 

usaha lain = 

4.332.500.00

0, ('c) Jumlah 

dana 

keseluruhan = 

22.080.000.0

00, (d) Skor = 

4 

 

(b) sumber 

usaha lain = 

4.370.000.00

0, ('c) Jumlah 

dana 

keseluruhan = 

25.842.000.0

00, (d) Skor = 

4 

 

 



32 Penggunaan Dana 
Operasional 
Proses 
Pembelajaran 

Rata-rata dana 
operasional 
proses 
pembelajaran/ 
mahasiswa/ 
tahun 

Jika DPD ≥ 20 , 
maka Skor = 4 .; 
Jika D PD< 20 , 
maka Skor = D 

PD / 5 .; DPD = 
DP/3/DDT ; DOP = 
Jumlah dana 
operasional 
penyelenggaraa
n pendidikan 
dalam 3 tahun 
terakhir 
(Satuan: juta 
Rupiah). ; NM = 
Jumlah 
mahasiswa aktif 
pada saat TS. 

   (a) Dana Pendidikan 

= 7.945.000.000, (b) 

Jumlah Dosen 98 

Orang, ('c) Skor = 4 

 

(a) Dana 

Pendidikan = 

9.680.000.00

0, (b) Jumlah 

Dosen 118 

Orang, ('c) 

Skor = 4 

 

(a) Dana 

Pendidikan = 

8.757.000.00

0, (b) Jumlah 

Dosen 139 

Orang, ('c) 

Skor = 4 

 

(a) Dana 

Pendidikan = 

10.080.000.0

00, (b) 

Jumlah Dosen 

160 Orang, 

('c) Skor = 4 

 

(a) Dana 

Pendidikan = 

12.012.000.0

00, (b) 

Jumlah Dosen 

182 Orang, 

('c) Skor = 4 

 

 

33 Penggunaan Dana 
Penelitian Dosen 

Rata-rata dana 
penelitian 
dosen/ tahun 

Jika D OM ≥ 20 , 
maka Skor = 4 .; 
Jika D OM< 20 , 
maka Skor = D 

OM / 5 .; DOM = 
DOP/DM ; DP = 
Jumlah dana 
penelitian yang 
diperolel dosen 
tetap dalam 3 
tahun terakhir 
(Satuan: juta 
Rupiah). ; NDT = 
Jumlah dosen 
tetap. 

   (a) Dana Penelitian 

= 5.880.000.000, (b) 

Jumlah Dosen 98 

Orang, ('c) Skor = 4 

 

(a) Dana 

Penelitian = 

7.080.000.00

0, (b) Jumlah 

Dosen 118 

Orang, ('c) 

Skor = 4 

 

(a) Dana 

Penelitian = 

8.340.000.00

0, (b) Jumlah 

Dosen 139 

Orang, ('c) 

Skor = 4 

 

(a) Dana 

Penelitian = 

9.600.000.00

0, (b) Jumlah 

Dosen 160 

Orang, ('c) 

Skor = 4 

 

(a) Dana 

Penelitian = 

11.100.000.0

00, (b) 

Jumlah Dosen 

182 Orang, 

('c) Skor = 4 

 

 

34 Penggunaan Dana 
Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat 

Dosen 

Rata-rata dana 
PkM dosen/ 
tahun 

Jika D PkMD≥ 5 , 
maka Skor = 4 .; 
Jika D PkMD< 5 , 
maka Skor = (4 x 
D PkMD)/5; (DPkMD 
= D PkM / 3 / N DT 

   (a) Dana PKM = 

1.470.000.000, (b) 

Jumlah Dosen 98 

Orang, ('c) Skor = 4 

 

(a) Dana 

PKM = 

1.770.000.00

0, (b) Jumlah 

Dosen 118 

Orang, ('c) 

(a) Dana 

PKM = 

2.085.000.00

0, (b) Jumlah 

Dosen 139 

Orang, ('c) 

(a) Dana 

PKM = 

2.400.000.00

0, (b) Jumlah 

Dosen 160 

Orang, ('c) 

(a) Dana 

PKM = 

2.730.000.00

0, (b) Jumlah 

Dosen 182 

Orang, ('c) 

 



; DPkM = Jumlah 
dana PkM yang 
diperoleh dosen 
tetap dalam 3 
tahun terakhir 
(Satuan: juta 
Rupiah). NDT = 
Jumlah dosen 
tetap. 

Skor = 4 

 

Skor = 4 

 

Skor = 4 

 

Skor = 4 

 

35 Penggunaan Dana 
penelitian 
Terhadap Total 
Dana 

Persentase 
penggunaan 
dana penelitian 
terhadap total 
dana perguruan 

tinggi 

Jika P DP ≥  5% , 
maka Skor = 4 .; 
Jika P DP<5% , 
maka Skor = 80 
x PDP.; (P DP = (D 

P / D T ) x 100%. ; 
D P = Jumlah 
dana yang 
digunakan 
perguruan 
tinggi untuk 
kegiatan 
penelitian 
dalam 3 tahun 
terakhir.; D T = 
Jumlah 
penggunaan 
anggaran 
perguruan 
tinggi dalam 3 
tahun terakhir. 

   (a) Dana Penelitian 

= 5.880.000.000, (b) 

Jumlah dana 

keseluruhan = 

15.295.000.000, ('c) 

Skor = 4 

 

(a) Dana 

Penelitian = 

7.080.000.00

0, (b) Jumlah 

dana 

keseluruhan = 

18.530.000.0

00, ('c) Skor 

= 4 

 

(a) Dana 

Penelitian = 

8.340.000.00

0, (b) Jumlah 

dana 

keseluruhan = 

19.182.000.0

00, ('c) Skor 

= 4 

 

(a) Dana 

Penelitian = 

9.600.000.00

0, (b) Jumlah 

dana 

keseluruhan = 

22.080.000.0

00, ('c) Skor 

= 4 

 

(a) Dana 

Penelitian = 

11.100.000.0

00, (b) 

Jumlah dana 

keseluruhan = 

25.842.000.0

00, ('c) Skor 

= 4 

 

 

36 Penggunaan Dana 
Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat dari 
Total Dana 

Persentase 
penggunaan 
dana PkM 
terhadap total 
dana perguruan 
tinggi 

Jika P DPkM ≥ 
1% , maka Skor 
= 4 .; Jika P DPkM< 
1% , maka Skor 
= 400 x P DPkM.; ( 
P DPkM = (D PkM / 
D T ) x 100% ; D 

PkM = Jumlah 

   (a) Dana PKM = 
1.470.000.000, (b) 
Jumlah dana 
keseluruhan = 
15.295.000.000, ('c) 
Skor = 4 

(a) Dana PKM 
= 
1.770.000.00
0, (b) Jumlah 
dana 
keseluruhan = 

18.530.000.0

00, ('c) Skor = 

(a) Dana PKM 
= 
2.085.000.00
0, (b) Jumlah 
dana 
keseluruhan = 

19.182.000.0

00, ('c) Skor = 

(a) Dana PKM 
= 
2.400.000.00
0, (b) Jumlah 
dana 
keseluruhan = 

22.080.000.0

00, ('c) Skor = 

(a) Dana PKM 
= 
2.730.000.00
0, (b) Jumlah 
dana 
keseluruhan = 

25.842.000.0

00, ('c) Skor = 

 



dana yang 
digunakan 
perguruan 
tinggi untuk 
kegiatan PkM 
dalam 3 tahun 
terakhir.; D T = 
Jumlah 
penggunaan 
anggaran 
perguruan 
tinggi dalam 3 
tahun terakhir. 

 4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

37 Kecukupan Sarana 

dan Prasarana 

Kecukupan 

sarana dan 
prasarana 
terlihat dari 
ketersediaan, 
kemutakhiran, 
dan relevansi, 
mencakup: 

fasilitas dan 
peralatan untuk 
pembelajaran, 
penelitian, PkM, 
dan 
memfasilitasi 
yang 
berkebutuhan 

khusus 

Perguruan 
tinggi memiliki 
sarana dan 
prasarana yang 
relevan dan 
mutakhir untuk 
mendukung 
pembelajaran, 
penelitian, PkM, 
dan 
memfasilitasi 
yang 
berkebutuhan 
khusus sesuai 
SN-DIKTI 

   (a) Ada Renstra 

tentang 
Pengembangan 
Sarana dan 
prasarana, (b) Ada 
SK Rektor tentang 
Penggunaan Sarana 
dan Prasarana 

berkebutuhan 
khusus 

 

(a) 

Monitoring 
Pengembang
an Sarana 
dan 
prasarana, (b) 
Menjamin 
akses sarana 

prasarana 
berkebutuha
n khusus 
dilaksanakan 
2 kali setahun 

 

(a) 

Monitoring 
Pengembang
an Sarana 
dan 
prasarana, (b) 
Menjamin 
akses sarana 

prasarana 
berkebutuha
n khusus 
dilaksanakan 
2 kali setahun 

 

(a) 

Monitoring 
Pengembang
an Sarana 
dan 
prasarana, (b) 
Menjamin 
akses sarana 

prasarana 
berkebutuha
n khusus 
dilaksanakan 
2 kali setahun 

 

(a) 

Monitoring 
Pengembang
an Sarana 
dan 
prasarana, (b) 
Menjamin 
akses sarana 

prasarana 
berkebutuha
n khusus 
dilaksanakan 
2 kali setahun 

 

 

  Ketersediaan 
Sistem TIK 
(Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi) 

untuk 

mengumpulkan 
data yang 

Perguruan 
tinggi memiliki 
sistem informasi 
untuk layanan 
administrasi 
yang terbukti 
efektif 
memenuhi 

   (a) Ada rancangan 

Renstra SIM 

layanan administrasi 

dan disahkan oleh 

Rektor 

(b) SIM Akademik, 

SIM Keuangan, SIM 

(a) 
Monitoring 
dan 
Implementasi
kan Renstra 

SIM setiap 

semester 

(a) 
Monitoring 
dan 
Implementasi
kan Renstra 

SIM setiap 

semester 

(a) 
Monitoring 
dan 
Implementasi
kan Renstra 

SIM setiap 

semester 

(a) 
Monitoring 
dan 
Implementasi
kan Renstra 

SIM setiap 

semester 

 



akurat, dapat 
dipertanggung 
jawabkan dan 
terjaga 
kerahasiaannya 
(misal: Sistem 
Informasi 

Manajemen 
Perguruan 
Tinggi/ SIMPT) 

aspek-aspek 
berikut: 1) 
mencakup 
layanan 
akademik, 
keuangan, SDM, 
dan sarana dan 
prasarana 
(aset), 2) mudah 
diakses oleh 
seluruh unit 
kerja dalam 
lingkup institusi, 
3) lengkap dan 
mutakhir, 4) 
seluruh jenis 
layanan telah 
terintegrasi dan 
digunakan 
untuk 
pengambilan 
keputusan, dan 
5) seluruh jenis 
layanan yang 
terintegrasi 
dievaluasi 
secara berkala 
dan hasilnya 
ditindak lanjuti 
untuk 
penyempurnaan 
system 
informasi 

Sarana Prasarana 

(Aset) 

('c) Tingkat 

kemudahan diakses 

(d) Tingkat 

kelengkapan 

('e) Digunakan 

untuk pengambilan 

keputusan 

(f) Dievaluasi sekali 

setahun 

 

(b) Ada 
manual 
penggunaan 
SIM 

('c) Ada berita 
acara 

penyerahan 
Akun SIM 

(d) 
Kelengkapan 
SIM terus 
ditingkatkan 

('e) Ada 

Berita Acara 

penggunaan 

SIM sebagai 

bahan 

pengambilan 

keputusan 

Dievaluasi 
Setiap 
Semester 

 

(b) Ada 
manual 
penggunaan 
SIM 

('c) Ada berita 
acara 

penyerahan 
Akun SIM 

(d) 
Kelengkapan 
SIM terus 
ditingkatkan 

('e) Ada 

Berita Acara 

penggunaan 

SIM sebagai 

bahan 

pengambilan 

keputusan 

Dievaluasi 
Setiap 
Semester 

 

(b) Ada 
manual 
penggunaan 
SIM 

('c) Ada berita 
acara 

penyerahan 
Akun SIM 

(d) 
Kelengkapan 
SIM terus 
ditingkatkan 

('e) Ada 

Berita Acara 

penggunaan 

SIM sebagai 

bahan 

pengambilan 

keputusan 

Dievaluasi 
Setiap 
Semester 

 

(b) Ada 
manual 
penggunaan 
SIM 

('c) Ada berita 
acara 

penyerahan 
Akun SIM 

(d) 
Kelengkapan 
SIM terus 
ditingkatkan 

('e) Ada 

Berita Acara 

penggunaan 

SIM sebagai 

bahan 

pengambilan 

keputusan 

Dievaluasi 
Setiap 
Semester 

 

  Ketersediaan 
Sistem TIK 
(Teknologi 
Informasi dan 

Komunikasi) 

untuk 

Perguruan 
tinggi memiliki 
sistem informasi 
untuk layanan 
proses 
pembelajaran, 

   (a) Ada rencana 

strategis tentang 

SIM layanan 

pembelajaran, 

penelitian, dan 

pengabdian 

(a) 

Monitoring 

dan 

memastikan 

implementasi 

Renstra SIM 

(a) 

Monitoring 

dan 

memastikan 

implementasi 

Renstra SIM 

(a) 

Monitoring 

dan 

memastikan 

implementasi 

Renstra SIM 

(a) 

Monitoring 

dan 

memastikan 

implementasi 

Renstra SIM 

 



mengelola dan 
menyebarkan 
ilmu 
pengetahuan 
(misal: Sistem 
Informasi 
Pendidikan/ 

Pembelajaran, 
Sistem Informasi 
Penelitian dan 
PkM, Sistem 
Informasi 
Perpustakaan, 
dll.). 

penelitian, dan 
PkM yang 
terbukti efektif 
memenuhi 
aspekaspek 
berikut: 1) 
ketersediaan 
layanan e-
learning , 
perpustakaan 
(e-journal , e-
book , 
erepository , 
dll.), 2) mudah 
diakses oleh 
sivitas 
akademika, dan 
3) seluruh jenis 
layanan 
dievaluasi 
secara berkala 
yang hasilnya 
ditindak lanjuti 
untuk 
penyempurnaan 
system 
informasi. 

disahkan oleh 

Rektor 

(b) Ada rencana 

strategis tentang e-

learning dan 

perpustakaan dan 

disahkan oleh 

Rektor 

('c) Ditampilkan 

pada Website 

Universitas 

(d) Ada evaluasi 

untuk 

penyempurnaan 

SIM dan ada 

dokumennya 

 

Akademik, 

penelitian, 

dan 

pengabdian 

masyarakat 

(b) 

Ketersediaan 

layanan e-

learning 

minimal 3 

matakuliah, 

perpustakaan 

(e-jurnal 

minimal 2 

tiap prodi, e-

book minimal 

50 tiap prodi, 

e-repository 

minimal 10 

tiap prodi, 

dll) 

('c) 

Ditampilkan 

pada Website 

Universitas 

(d) Evaluasi 

setiap 

semester 

untuk 

penyempurna

an SIM dan 

ada 

dokumennya 

Akademik, 

penelitian, 

dan 

pengabdian 

masyarakat 

(b) 

Ketersediaan 

layanan e-

learning 

minimal 7 

matakuliah, 

perpustakaan 

(e-jurnal 

minimal 5 

tiap prodi, e-

book minimal 

100 tiap 

prodi, e-

repository 

minimal 20 

tiap prodi, 

dll) 

('c) 

Ditampilkan 

pada Website 

Universitas 

(d) Evaluasi 

setiap 

semester 

untuk 

penyempurna

an SIM dan 

ada 

dokumennya 

Akademik, 

penelitian, 

dan 

pengabdian 

masyarakat 

(b) 

Ketersediaan 

layanan e-

learning 

minimal 10 

matakuliah, 

perpustakaan 

(e-jurnal 

minimal 10 

tiap prodi, e-

book minimal 

150 tiap 

prodi, e-

repository 

minimal 40 

tiap prodi, 

dll) 

('c) 

Ditampilkan 

pada Website 

Universitas 

(d) Evaluasi 

setiap 

semester 

untuk 

penyempurna

an SIM dan 

ada 

dokumennya 

Akademik, 

penelitian, 

dan 

pengabdian 

masyarakat 

(b) 

Ketersediaan 

layanan e-

learning 

minimal 15 

matakuliah, 

perpustakaan 

(e-jurnal 

minimal 20 

tiap prodi, e-

book minimal 

200 tiap 

prodi, e-

repository 

minimal 50 

tiap prodi, 

dll) 

('c) 

Ditampilkan 

pada Website 

Universitas 

(d) Evaluasi 

setiap 

semester 

untuk 

penyempurna

an SIM dan 

ada 

dokumennya 

38 Kebijakan 

Pengembangan 

Ketersediaan 

kebijakan 

Perguruan 
tinggi memiliki 

   (a) Ada dokumen 

Kebijakan 

Perubahan 

pada prodi 

Perubahan 

pada prodi 

Peninjauan 

pada prodi 

Peninjauan 

pada prodi 

 



Kurikulum pengembangan 
kurikulum yang 
mempertimbang
kan keterkaitan 
dengan visi dan 
misi (mandat) 
perguruan 

tinggi, 
pengembangan 
ilmu 
pengetahuan 
dan kebutuhan 
stakeholders 

kebijakan 
pengembangan 
kurikulum yang 
mempertimban
gkan 
keterkaitan 
dengan visi dan 
misi (mandat) 
perguruan 
tinggi, 
pengembangan 
ilmu 
pengetahuan 
dan kebutuhan 
stakeholders 
yang 
komprehensif 
dan 
mempertimban
gkan perubahan 
di masa depan, 

Pengembangan 

Kurikulum dan 

disahkan oleh 

Rektor, (b) 

Dokumen kebijakan 

dilaksanakan pada 

tingkat prodi 

masing-masing 

magister 

Adm. Publik, 

Ilmu 

Pemerintahan

, dan Ilmu 

Administrasi 

Publik, 

Pendidikan 

Bahasa 

Indonesia, 

Pendidikan 

Bahasa 

Inggeris, dan 

Teknologi 

Pendidikan. 

 

magister 

Adm. Publik, 

Ilmu 

Pemerintahan

, dan Ilmu 

Administrasi 

Publik, 

Pendidikan 

Bahasa 

Indonesia, 

Pendidikan 

Bahasa 

Inggeris, dan 

Teknologi 

Pendidikan. 

 

Agribisnis, 

Agroteknolog

i, Teknologi 

Hasil 

Pertanian, 

Ilmu 

Perikanan, 

dan 

Peternakan 

 

Agribisnis, 

Agroteknolog

i, Teknologi 

Hasil 

Pertanian, 

Ilmu 

Perikanan, 

dan 

Peternakan 

 

Ketersediaan 
pedoman 
pengembangan 
kurikulum 

Perguruan 
tinggi memiliki 
pedoman 
pengembangan 
kurikulum yang 
memuat: 1) 
Profil lulusan, 
capaian 
pembelajaran 
yang mengacu 
kepada KKNI, 
bahan kajian, 
struktur 
kurikulum dan 
rencana 
pembelajaran 
semester (RPS) 
yang mengacu 

   (a) Ada dokumen 

pedoman 

pengembangan 

kurikulum 

 

(b) Dokumen 

Pedoman 

pengembangan 

kurikulum 

ditampilkan di 

Website universitas 

('c) Ada regulasi 

tentang mekanisme 

penetapan berupa 

SOP 

(a) Dokumen 

pedoman 

pengembanga

n kurikulum 

disesuai prodi 

masing-

masing 

(b) Ada 

bechmarking 

Internasional 

minimal 1 

kali 

('c) Ada 

bechmarking 

nasional 

minimal 1 

(a) Dokumen 

pedoman 

pengembanga

n kurikulum 

disesuai prodi 

masing-

masing 

(b) Ada 

bechmarking 

Internasional 

minimal 1 

kali 

('c) Ada 

bechmarking 

nasional 

minimal 1 

(a) Dokumen 

pedoman 

pengembanga

n kurikulum 

disesuai prodi 

masing-

masing 

(b) Ada 

bechmarking 

Internasional 

minimal 1 

kali 

('c) Ada 

bechmarking 

nasional 

minimal 1 

(a) Dokumen 

pedoman 

pengembanga

n kurikulum 

disesuai prodi 

masing-

masing 

(b) Ada 

bechmarking 

Internasional 

minimal 1 

kali 

('c) Ada 

bechmarking 

nasional 

minimal 1 

 



ke SN-DIKTI dan 
benchmark 
pada institusi 
internasional, 
peraturanperat
uran terkini, 
dan kepekaan 
terhadap isuisu 
terkini meliputi 
pendidikan 
karakter, SDGs, 
NAPZA, dan 
pendidikan anti 
korupsi sesuai 
dengan 
program 
pendidikan yang 
dilaksanakan, 2) 
Mekanisme 
penetapan 
(legalitas) 
kurikulum yang 
melibatkan 
unsur-unsur 
yang 
berwenang 
dalam institusi 
secara 
akuntabel dan 
transparan 

 kali 

 

kali 

 

kali 

 

kali 

 

Ketersediaan 
pedoman 
pelaksanaan 
kurikulum yang 
mencakup 
pemantauan 
dan peninjauan 

kurikulum yang 

mempertimbang

Perguruan 
tinggi memiliki 
pedoman 
implementasi 
kurikulum yang 
mencakup 
perencanaan, 
pelaksanaan, 
pemantauan, 

         



kan umpan balik 
dari para 
pemangku 
kepentingan, 
pencapaian isu-
isu strategis 
untuk menjamin 

kesesuaian dan 
kemutakhiranny
a 

dan peninjauan 
kurikulum yang 
mempertimban
gkan umpan 
balik dari para 
pemangku 
kepentingan, 
pencapaian isu-
isu strategis 
untuk menjamin 
kesesuaian dan 
kemutakhiranny
a 

39 Ketersediaan 

Pedoman 
Pembelajaran 

Ketersediaan 

pedoman 
tentang 
penerapan 
sistem 
penugasan 
dosen 
berdasarkan 

kebutuhan, 
kualifikasi, 
keahlian dan 
pengalaman 

Perguruan 
tinggi memiliki 
pedoman yang 
komprehensif 
dan rinci 
tentang 
penerapan 
sistem 
penugasan 
dosen 
berdasarkan 
kebutuhan, 
kualifikasi, 
keahlian dan 
pengalaman 
dalam proses 
pembelajaran 

   Ada pedoman 

tentang penerapan 

sistem penugasan 

dosen berdasarkan 

kebutuhan, 

kualifikasi, keahlian 

dan pengalaman dan 

disahkan oleh 

Rektor 

 

Pedoman 

tentang 

penerapan 

sistem 

penugasan 

dosen 

berdasarkan 

kebutuhan, 

kualifikasi, 

keahlian dan 

pengalaman 

dibuatkan 

berita acara 

pelaksanaan 

disertai survei 

Pedoman 

tentang 

penerapan 

sistem 

penugasan 

dosen 

berdasarkan 

kebutuhan, 

kualifikasi, 

keahlian dan 

pengalaman 

dibuatkan 

berita acara 

pelaksanaan 

disertai survei 

Pedoman 

tentang 

penerapan 

sistem 

penugasan 

dosen 

berdasarkan 

kebutuhan, 

kualifikasi, 

keahlian dan 

pengalaman 

dibuatkan 

berita acara 

pelaksanaan 

disertai survei 

Pedoman 

tentang 

penerapan 

sistem 

penugasan 

dosen 

berdasarkan 

kebutuhan, 

kualifikasi, 

keahlian dan 

pengalaman 

dibuatkan 

berita acara 

pelaksanaan 

disertai survei 

 

  Ketersediaan 
bukti yang sahih 
tentang 
penetapan 
strategi, metode 
dan media 

pembelajaran 

serta penilaian 

Perguruan 
tinggi memiliki 
pedoman yang 
komprehensif 
dan rinci 
tentang 
penetapan 
strategi, 

   Ada pedoman yang 

komprehensif dan 

rinci tentang 

penetapan strategi, 

metode dan media 

pembelajaran, serta 

penilaian 

Ketersediaan 

bukti yang 

sahih tentang 

penetapan 

strategi, 

metode dan 

media 

pembelajaran 

Ketersediaan 

bukti yang 

sahih tentang 

penetapan 

strategi, 

metode dan 

media 

pembelajaran 

Ketersediaan 

bukti yang 

sahih tentang 

penetapan 

strategi, 

metode dan 

media 

pembelajaran 

Ketersediaan 

bukti yang 

sahih tentang 

penetapan 

strategi, 

metode dan 

media 

pembelajaran 

 



pembelajaran metode dan 
media 
pembelajaran, 
serta penilaian 
pembelajaran 

pembelajaran. serta 

penilaian 

pembelajaran 

dan disahkan 

oleh Rektor 

serta 

penilaian 

pembelajaran 

dan disahkan 

oleh Rektor 

serta 

penilaian 

pembelajaran 

dan disahkan 

oleh Rektor 

serta 

penilaian 

pembelajaran 

dan disahkan 

oleh Rektor 

  Ketersediaan 

bukti yang sahih 
tentang 
implementasi 
sistem 
memonitor dan 
evaluasi 
pelaksanaan dan 
mutu proses 

pembelajaran 

Perguruan 
tinggi telah 
melaksanakan 
monitoring dan 
evaluasi yang 
efektif tentang 
mutu proses 
pembelajaran 
yang hasilnya 
terdokumentasi 
secara 
komprehensif 
dan ditindak 
lanjuti secara 
berkelanjutan 

   Ada bukti 

monitoring dan 

evaluasi yang efektif 

tentang mutu proses 

pembelajaran yang 

hasilnya 

terdokumentasi 

secara komprehensif 

dan ditindak lanjuti 

secara 

berkelanjutan. 

Ada bukti 

monitoring 

dan evaluasi 

yang efektif 

tentang mutu 

proses 

pembelajaran 

yang hasilnya 

terdokumenta

si secara 

komprehensif 

dan ditindak 

lanjuti secara 

berkelanjutan. 

 

Ada bukti 

monitoring 

dan evaluasi 

yang efektif 

tentang mutu 

proses 

pembelajaran 

yang hasilnya 

terdokumenta

si secara 

komprehensif 

dan ditindak 

lanjuti secara 

berkelanjutan. 

 

Ada bukti 

monitoring 

dan evaluasi 

yang efektif 

tentang mutu 

proses 

pembelajaran 

yang hasilnya 

terdokumenta

si secara 

komprehensif 

dan ditindak 

lanjuti secara 

berkelanjutan. 

 

Ada bukti 

monitoring 

dan evaluasi 

yang efektif 

tentang mutu 

proses 

pembelajaran 

yang hasilnya 

terdokumenta

si secara 

komprehensif 

dan ditindak 

lanjuti secara 

berkelanjutan. 

 

 

40 Integrasi 
Penelitian dan 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat dalam 
Pembelajaran 

Ketersediaan 
dokumen formal 
kebijakan dan 
pedoman untuk 
mengintegrasika
n kegiatan 
penelitian dan 

PkM ke dalam 
pembelajaran 

Perguruan 
tinggi memiliki 
dokumen 
formal 
kebijakan dan 
pedoman yang 
komprehensif 
dan rinci untuk 
mengintegrasik
an kegiatan 
penelitian dan 
PkM ke dalam 
pembelajaran 

   Ada dokumen 

formal kebijakan 

dan pedoman untuk 

mengintegrasikan 

kegiatan penelitian 

dan PkM ke dalam 

pembelajaran dalam 

bentuk PEDOMAN 

PENELITIAN DAN 

PENGABDIAN 

MASYARAKAT 

dan disahkan oleh 

Rektor 

dokumen 

formal 

kebijakan dan 

pedoman 

untuk 

mengintegrasi

kan kegiatan 

penelitian dan 

PkM ke 

dalam 

pembelajaran 

dalam bentuk 

PEDOMAN 

PENELITIA

N DAN 

PENGABDI

AN 

dokumen 

formal 

kebijakan dan 

pedoman 

untuk 

mengintegrasi

kan kegiatan 

penelitian dan 

PkM ke 

dalam 

pembelajaran 

dalam bentuk 

PEDOMAN 

PENELITIA

N DAN 

PENGABDI

AN 

dokumen 

formal 

kebijakan dan 

pedoman 

untuk 

mengintegrasi

kan kegiatan 

penelitian dan 

PkM ke 

dalam 

pembelajaran 

dalam bentuk 

PEDOMAN 

PENELITIA

N DAN 

PENGABDI

AN 

dokumen 

formal 

kebijakan dan 

pedoman 

untuk 

mengintegrasi

kan kegiatan 

penelitian dan 

PkM ke 

dalam 

pembelajaran 

dalam bentuk 

PEDOMAN 

PENELITIA

N DAN 

PENGABDI

AN 

 



MASYARAK

AT 

MASYARAK

AT 

MASYARAK

AT 

MASYARAK

AT 

  Ketersediaan 
bukti yang sahih 
tentang 
pelaksanaan, 

evaluasi, 
pengendalian, 
dan peningkatan 
kualitas secara 
berkelanjutan 
integrasi 
kegiatan 
penelitian dan 

PkM ke dalam 
pembelajaran 

Perguruan 
tinggi memiliki 
pedoman 
pelaksanaan, 
evaluasi, 
pengendalian, 
dan 
peningkatan 
kualitas secara 
berkelanjutan 
terintegrasi 
kegiatan 
penelitian dan 
PkM ke dalam 
pembelajaran 

   Ketersediaan bukti 

yang sahih tentang 

pelaksanaan, 

evaluasi, 

pengendalian, dan 

peningkatan kualitas 

secara berkelanjutan 

integrasi kegiatan 

penelitian dan PkM 

ke dalam 

pembelajaran. 

Ketersediaan 

bukti yang 

sahih tentang 

pelaksanaan, 

evaluasi, 

pengendalian, 

dan 

peningkatan 

kualitas 

secara 

berkelanjutan 

integrasi 

kegiatan 

penelitian dan 

PkM ke 

dalam 

pembelajaran 

Ketersediaan 

bukti yang 

sahih tentang 

pelaksanaan, 

evaluasi, 

pengendalian, 

dan 

peningkatan 

kualitas 

secara 

berkelanjutan 

integrasi 

kegiatan 

penelitian dan 

PkM ke 

dalam 

pembelajaran 

Ketersediaan 

bukti yang 

sahih tentang 

pelaksanaan, 

evaluasi, 

pengendalian, 

dan 

peningkatan 

kualitas 

secara 

berkelanjutan 

integrasi 

kegiatan 

penelitian dan 

PkM ke 

dalam 

pembelajaran 

Ketersediaan 

bukti yang 

sahih tentang 

pelaksanaan, 

evaluasi, 

pengendalian, 

dan 

peningkatan 

kualitas 

secara 

berkelanjutan 

integrasi 

kegiatan 

penelitian dan 

PkM ke 

dalam 

pembelajaran 

 

  Ketersedian 

bukti yang sahih 

bahwa SPMI 
melakukan 
monitoring dan 
evaluasi 
integrasi 
penelitian dan 
PkM terhadap 

pembelajaran 

Perguruan 
tinggi memiliki 
bukti yang sahih 
tentang hasil 
monitoring dan 
evaluasi 
integrasi 
penelitian dan 
PkM terhadap 
pembelajaran 
yang ditindak 
lanjuti secara 
berkelanjutan 

   Ada bukti yang 

sahih tentang hasil 

monitoring dan 

evaluasi integrasi 

penelitian dan PkM 

terhadap 

pembelajaran yang 

ditindak lanjuti 

secara 

berkelanjutan. 

Ada bukti 

yang sahih 

tentang hasil 

monitoring 

dan evaluasi 

integrasi 

penelitian dan 

PkM terhadap 

pembelajaran 

yang ditindak 

lanjuti secara 

berkelanjutan. 

Ada bukti 

yang sahih 

tentang hasil 

monitoring 

dan evaluasi 

integrasi 

penelitian dan 

PkM terhadap 

pembelajaran 

yang ditindak 

lanjuti secara 

berkelanjutan. 

Ada bukti 

yang sahih 

tentang hasil 

monitoring 

dan evaluasi 

integrasi 

penelitian dan 

PkM terhadap 

pembelajaran 

yang ditindak 

lanjuti secara 

berkelanjutan. 

Ada bukti 

yang sahih 

tentang hasil 

monitoring 

dan evaluasi 

integrasi 

penelitian dan 

PkM terhadap 

pembelajaran 

yang ditindak 

lanjuti secara 

berkelanjutan. 

 

41 Kebijakan 
Suasana 

Akademik 

Ketersediaan 
dokumen formal 

kebijakan 
suasana 

akademik yang 

Perguruan 
tinggi memiliki 
dokumen 
formal 
kebijakan 

   Ada dokumen 

formal kebijakan 

suasana akademik 

yang mencakup: 

otonomi keilmuan, 

Ada dokumen 

formal 

kebijakan 

suasana 

akademik 

Ada dokumen 

formal 

kebijakan 

suasana 

akademik 

Ada dokumen 

formal 

kebijakan 

suasana 

akademik 

Ada dokumen 

formal 

kebijakan 

suasana 

akademik 

 



mencakup: 
otonomi 
keilmuan, 
kebebasan 
akademik, dan 
kebebasan 
mimbar 

akademik 

suasana 
akademik yang 
komprehensif 
dan rinci yang 
mencakup: 
otonomi 
keilmuan, 
kebebasan 
akademik, dan 
kebebasan 
mimbar 
akademik 

kebebasan 

akademik, dan 

kebebasan mimbar 

akademik dan 

disahkan oleh 

Rektor 

yang 

komprehensif 

dan rinci yang 

mencakup: 

otonomi 

keilmuan, 

kebebasan 

akademik, 

dan 

kebebasan 

mimbar 

akademik. 

yang 

komprehensif 

dan rinci yang 

mencakup: 

otonomi 

keilmuan, 

kebebasan 

akademik, 

dan 

kebebasan 

mimbar 

akademik. 

yang 

komprehensif 

dan rinci yang 

mencakup: 

otonomi 

keilmuan, 

kebebasan 

akademik, 

dan 

kebebasan 

mimbar 

akademik. 

yang 

komprehensif 

dan rinci yang 

mencakup: 

otonomi 

keilmuan, 

kebebasan 

akademik, 

dan 

kebebasan 

mimbar 

akademik. 

  Ketersediaan 
bukti yang sahih 

tentang 
terbangunnya 
suasana 
akademik yang 
kondusif yang 
dapat berupa: a) 
Keterlaksanaan 

interaksi 
akademik antar 
sivitas 
akademika 
dalam kegiatan 
pendidikan, 
penelitian dan 

PkM baik pada 
skala 
lokal/nasional/ 
internasional. b) 
Keterlaksanaan 
program/kegiata
n non akademik 
yang melibatkan 

seluruh warga 

kampus yang 

Perguruan 
tinggi memiliki 
bukti yang sahih 
tentang tingkat 
kepuasan dan 
umpan balik 
dari 
stakeholders 
internal tentang 
terbangunnya 
suasana 
akademik yang 
sehat dan 
kondusif, yang 
disurvey 
menggunakan 
instrumen yang 
sahih, andal, 
dan mudah 
digunakan serta 
dilakukan setiap 
tahun yang 
hasilnya (umpan 
balik) 
ditindaklanjuti 
bersesuaian 
dengan rencana 

   Ada bukti yang 

sahih tentang 

terbangunnya 

suasana akademik 

yang kondusif yang 

dapat berupa: a) 

Keterlaksanaan 

interaksi akademik 

antar sivitas 

akademika dalam 

kegiatan pendidikan, 

penelitian dan PkM 

baik pada skala 

lokal/nasional/ 

internasional. b) 

Keterlaksanaan 

program/kegiatan 

non akademik yang 

melibatkan seluruh 

warga kampus yang 

didukung oleh 

ketersediaan sarana, 

prasarana, dan dana 

yang memadai dan 

telah disahkan oleh 

Ada bukti 

yang sahih 

tentang 

tingkat 

kepuasan dan 

umpan balik 

dari 

stakeholders 

internal 

tentang 

terbangunnya 

suasana 

akademik 

yang sehat 

dan kondusif, 

yang disurvey 

menggunakan 

instrumen 

yang sahih, 

andal, dan 

mudah 

digunakan 

serta 

dilakukan 

setiap tahun 

yang hasilnya 

Ada bukti 

yang sahih 

tentang 

tingkat 

kepuasan dan 

umpan balik 

dari 

stakeholders 

internal 

tentang 

terbangunnya 

suasana 

akademik 

yang sehat 

dan kondusif, 

yang disurvey 

menggunakan 

instrumen 

yang sahih, 

andal, dan 

mudah 

digunakan 

serta 

dilakukan 

setiap tahun 

yang hasilnya 

Ada bukti 

yang sahih 

tentang 

tingkat 

kepuasan dan 

umpan balik 

dari 

stakeholders 

internal 

tentang 

terbangunnya 

suasana 

akademik 

yang sehat 

dan kondusif, 

yang disurvey 

menggunakan 

instrumen 

yang sahih, 

andal, dan 

mudah 

digunakan 

serta 

dilakukan 

setiap tahun 

yang hasilnya 

Ada bukti 

yang sahih 

tentang 

tingkat 

kepuasan dan 

umpan balik 

dari 

stakeholders 

internal 

tentang 

terbangunnya 

suasana 

akademik 

yang sehat 

dan kondusif, 

yang disurvey 

menggunakan 

instrumen 

yang sahih, 

andal, dan 

mudah 

digunakan 

serta 

dilakukan 

setiap tahun 

yang hasilnya 

 



didukung oleh 
ketersediaan 
sarana, 
prasarana, dan 
dana yang 
memadai 

strategis 
pengembangan 
suasana 
akademik 

Rektor (umpan balik) 

ditindaklanjut

i bersesuaian 

dengan 

rencana 

strategis 

pengembanga

n suasana 

akademik. 

(umpan balik) 

ditindaklanjut

i bersesuaian 

dengan 

rencana 

strategis 

pengembanga

n suasana 

akademik. 

(umpan balik) 

ditindaklanjut

i bersesuaian 

dengan 

rencana 

strategis 

pengembanga

n suasana 

akademik. 

(umpan balik) 

ditindaklanjut

i bersesuaian 

dengan 

rencana 

strategis 

pengembanga

n suasana 

akademik. 

  Ketersediaan 
bukti yang sahih 
tentang 
langkah-langkah 
strategis yang 

dilakukan untuk 
meningkatkan 
suasana 
akademik 

Perguruan 
tinggi memiliki 
bukti yang sahih 
tentang analisis 
dan 
perencanaan 
strategis 
pengembangan 
suasana 
akademik dan 
implementasiny
a secara efektif 
dan konsisten 

   Ada bukti yang 

sahih tentang 

langkah-langkah 

strategis yang 

dilakukan untuk 

meningkatkan 

suasana akademik 

dan telah disahkan 

oleh Rektor. 

 

Ada bukti 

yang sahih 

tentang 

analisis dan 

perencanaan 

strategis 

pengembanga

n suasana 

akademik dan 

implementasi

nya secara 

efektif dan 

konsisten. 

Ada bukti 

yang sahih 

tentang 

analisis dan 

perencanaan 

strategis 

pengembanga

n suasana 

akademik dan 

implementasi

nya secara 

efektif dan 

konsisten. 

Ada bukti 

yang sahih 

tentang 

analisis dan 

perencanaan 

strategis 

pengembanga

n suasana 

akademik dan 

implementasi

nya secara 

efektif dan 

konsisten. 

Ada bukti 

yang sahih 

tentang 

analisis dan 

perencanaan 

strategis 

pengembanga

n suasana 

akademik dan 

implementasi

nya secara 

efektif dan 

konsisten. 

 

42 Kebijakan 
Penelitian 

Ketersediaan 
dokumen formal 
Rencana 
Strategis 
Penelitian yang 
memuat 

landasan 
pengembangan, 
peta jalan 
penelitian, 
sumber daya, 
sasaran program 
strategis dan 

indikator kinerja 

Perguruan 
tinggi memiliki 
dokumen 
formal Rencana 
Strategis 
Penelitian yang 
memuat 
landasan 
pengembangan, 
peta jalan 
penelitian, 
sumber daya 
(termasuk 
alokasi dana 
penelitian 
internal), 

   Ada dokumen 

formal Rencana 

Strategis Penelitian 

yang memuat 

landasan 

pengembangan, peta 

jalan penelitian, 

sumber daya, 

sasaran program 

strategis dan 

indikator kinerja dan 

telah disahkan oleh 

Rektor 

 

Ada dokumen 

formal 

Rencana 

Strategis 

Penelitian 

yang memuat 

landasan 

pengembanga

n, peta jalan 

penelitian, 

sumber daya 

(termasuk 

alokasi dana 

penelitian 

internal), 

Ada dokumen 

formal 

Rencana 

Strategis 

Penelitian 

yang memuat 

landasan 

pengembanga

n, peta jalan 

penelitian, 

sumber daya 

(termasuk 

alokasi dana 

penelitian 

internal), 

Ada dokumen 

formal 

Rencana 

Strategis 

Penelitian 

yang memuat 

landasan 

pengembanga

n, peta jalan 

penelitian, 

sumber daya 

(termasuk 

alokasi dana 

penelitian 

internal), 

Ada dokumen 

formal 

Rencana 

Strategis 

Penelitian 

yang memuat 

landasan 

pengembanga

n, peta jalan 

penelitian, 

sumber daya 

(termasuk 

alokasi dana 

penelitian 

internal), 

 



sasaran 
program 
strategis dan 
indikator 
kinerja, serta 
berorientasi 
pada daya saing 
internasional 

sasaran 

program 

strategis dan 

indikator 

kinerja, serta 

berorientasi 

pada daya 

saing 

internasional. 

sasaran 

program 

strategis dan 

indikator 

kinerja, serta 

berorientasi 

pada daya 

saing 

internasional. 

sasaran 

program 

strategis dan 

indikator 

kinerja, serta 

berorientasi 

pada daya 

saing 

internasional. 

sasaran 

program 

strategis dan 

indikator 

kinerja, serta 

berorientasi 

pada daya 

saing 

internasional. 

  Ketersediaan 
pedoman 
penelitian dan 
bukti 
sosialisasinya 

Perguruan 
tinggi memiliki 
pedoman 
penelitian yang 
disosialisasikan, 
mudah diakses, 
sesuai dengan 
rencana 
strategis 
penelitian, serta 
dipahami oleh 
stakeholders 

   Ada pedoman 

penelitian dan bukti 

sosialisasinya dan 

telah disahkan oleh 

Rektor 

 

Ada pedoman 

penelitian 

yang 

disosialisasik

an, mudah 

diakses, 

sesuai dengan 

rencana 

strategis 

penelitian, 

serta 

dipahami oleh 

stakeholders . 

Ada pedoman 

penelitian 

yang 

disosialisasik

an, mudah 

diakses, 

sesuai dengan 

rencana 

strategis 

penelitian, 

serta 

dipahami oleh 

stakeholders . 

Ada pedoman 

penelitian 

yang 

disosialisasik

an, mudah 

diakses, 

sesuai dengan 

rencana 

strategis 

penelitian, 

serta 

dipahami oleh 

stakeholders . 

Ada pedoman 

penelitian 

yang 

disosialisasik

an, mudah 

diakses, 

sesuai dengan 

rencana 

strategis 

penelitian, 

serta 

dipahami oleh 

stakeholders . 

 

  Bukti yang sahih 
tentang 
pelaksanaan 
proses 
penelitian 
mencakup 6 

aspek sebagai 
berikut: 1) 
tatacara 
penilaian dan 
review, 2) 
legalitas 
pengangkatan 

reviewer, 3) 

hasil penilaian 

Perguruan 
tinggi memiliki 
bukti yang sahih 
tentang 
pelaksanaan 
proses 
penelitian yang 
mencakup 6 
aspek dan 
perguruan 
tinggi 
melakukan 
review terhadap 
pelaksanaan 
proses 
penelitian 

   Ada bukti yang 

sahih tentang 

pelaksanaan proses 

penelitian mencakup 

6 aspek sebagai 

berikut: 

1) tatacara penilaian 

dan review, 

2) legalitas 

pengangkatan 

reviewer, 

3) hasil penilaian 

Ada bukti 

yang sahih 

tentang 

pelaksanaan 

proses 

penelitian 

yang 

mencakup 6 

aspek dan  

melakukan 

review 

terhadap 

pelaksanaan 

proses 

penelitian 

Ada bukti 

yang sahih 

tentang 

pelaksanaan 

proses 

penelitian 

yang 

mencakup 6 

aspek dan  

melakukan 

review 

terhadap 

pelaksanaan 

proses 

penelitian 

Ada bukti 

yang sahih 

tentang 

pelaksanaan 

proses 

penelitian 

yang 

mencakup 6 

aspek dan  

melakukan 

review 

terhadap 

pelaksanaan 

proses 

penelitian 

Ada bukti 

yang sahih 

tentang 

pelaksanaan 

proses 

penelitian 

yang 

mencakup 6 

aspek dan  

melakukan 

review 

terhadap 

pelaksanaan 

proses 

penelitian 

 



usul penelitian, 
4) legalitas 
penugasan 
peneliti/kerjasa
ma peneliti, 5) 
berita acara 
hasil monitoring 

dan evaluasi, 
serta 6) 
dokumentasi 
output 
penelitian 

(aspek 1 s.d. 6) 
secara berkala 
dan ditindak 
lanjuti 

usul penelitian, 

4) legalitas 

penugasan 

peneliti/kerjasama 

peneliti, 

5) berita acara hasil 

monitoring dan 

evaluasi, serta 

6) dokumentasi 

output penelitian. 

(aspek 1 s.d. 

6) secara 

berkala dan 

ditindak 

lanjuti. 

1) tatacara 

penilaian dan 

review, 

2) legalitas 

pengangkatan 

reviewer, 

3) hasil 

penilaian usul 

penelitian, 

4) legalitas 

penugasan 

peneliti/kerjas

ama peneliti, 

5) berita acara 

hasil 

monitoring 

dan evaluasi, 

serta 

6) 

dokumentasi 

output 

penelitian. 

(aspek 1 s.d. 

6) secara 

berkala dan 

ditindak 

lanjuti. 

1) tatacara 

penilaian dan 

review, 

2) legalitas 

pengangkatan 

reviewer, 

3) hasil 

penilaian usul 

penelitian, 

4) legalitas 

penugasan 

peneliti/kerjas

ama peneliti, 

5) berita acara 

hasil 

monitoring 

dan evaluasi, 

serta 

6) 

dokumentasi 

output 

penelitian. 

(aspek 1 s.d. 

6) secara 

berkala dan 

ditindak 

lanjuti. 

1) tatacara 

penilaian dan 

review, 

2) legalitas 

pengangkatan 

reviewer, 

3) hasil 

penilaian usul 

penelitian, 

4) legalitas 

penugasan 

peneliti/kerjas

ama peneliti, 

5) berita acara 

hasil 

monitoring 

dan evaluasi, 

serta 

6) 

dokumentasi 

output 

penelitian. 

(aspek 1 s.d. 

6) secara 

berkala dan 

ditindak 

lanjuti. 

1) tatacara 

penilaian dan 

review, 

2) legalitas 

pengangkatan 

reviewer, 

3) hasil 

penilaian usul 

penelitian, 

4) legalitas 

penugasan 

peneliti/kerjas

ama peneliti, 

5) berita acara 

hasil 

monitoring 

dan evaluasi, 

serta 

6) 

dokumentasi 

output 

penelitian. 

  Dokumen 
pelaporan 
penelitian oleh 
pengelola 

penelitian 

kepada 

Perguruan 
tinggi memiliki 
dokumen 
laporan 
kegiatan 
penelitian, yang 
memenuhi 5 

   Ada Dokumen 

pelaporan penelitian 

oleh pengelola 

penelitian kepada 

pimpinan perguruan 

tinggi dan 

Ada dokumen 

laporan 

kegiatan 

penelitian, 

yang 

memenuhi 5 

Ada dokumen 

laporan 

kegiatan 

penelitian, 

yang 

memenuhi 5 

Ada dokumen 

laporan 

kegiatan 

penelitian, 

yang 

memenuhi 5 

Ada dokumen 

laporan 

kegiatan 

penelitian, 

yang 

memenuhi 5 

 



pimpinan 
perguruan tinggi 
dan 
mitra/pemberi 
dana, 
memenuhi 
aspekaspek 

berikut: 1) 
komprehensif, 
2) rinci, 3) 
relevan, 4) 
mutakhir, dan 5) 
disampaikan 
tepat waktu 

aspek, yang 
dibuat oleh 
pengelola 
penelitian 
dilaporkan 
kepada 
pimpinan 
perguruan 
tinggi dan 
mitra/pemberi 
dana 

mitra/pemberi dana, 

memenuhi 

aspekaspek berikut: 

1) komprehensif, 

2) rinci, 

3) relevan, 

4) mutakhir, dan 

5) disampaikan tepat 

waktu. 

aspek, yang 

dibuat oleh 

pengelola 

penelitian 

dilaporkan 

kepada 

pimpinan 

perguruan 

tinggi dan 

mitra/pemberi 

dana. 

1) 

komprehensif

, 

2) rinci, 

3) relevan, 

4) mutakhir, 

dan 

5) 

disampaikan 

tepat waktu. 

aspek, yang 

dibuat oleh 

pengelola 

penelitian 

dilaporkan 

kepada 

pimpinan 

perguruan 

tinggi dan 

mitra/pemberi 

dana. 

1) 

komprehensif

, 

2) rinci, 

3) relevan, 

4) mutakhir, 

dan 

5) 

disampaikan 

tepat waktu. 

aspek, yang 

dibuat oleh 

pengelola 

penelitian 

dilaporkan 

kepada 

pimpinan 

perguruan 

tinggi dan 

mitra/pemberi 

dana. 

1) 

komprehensif

, 

2) rinci, 

3) relevan, 

4) mutakhir, 

dan 

5) 

disampaikan 

tepat waktu. 

aspek, yang 

dibuat oleh 

pengelola 

penelitian 

dilaporkan 

kepada 

pimpinan 

perguruan 

tinggi dan 

mitra/pemberi 

dana. 

1) 

komprehensif

, 

2) rinci, 

3) relevan, 

4) mutakhir, 

dan 

5) 

disampaikan 

tepat waktu. 

43 Keberadaan 
Kelompok Riset 
dan Laboratorium 

Riset 

Keberadaan 
kelompok riset 
dan 
laboratorium 
riset, 

 

Perguruan 
tinggi memiliki 
kelompok riset 
dan 
laboratorium 
riset yang 
fungsional yang 
ditunjukkan 
dengan: 1) 
adanya bukti 
legal formal 
keberadaan 
kelompok riset 
dan 

   Ada Renstra 

kelompok riset dan 

laboratorium riset 

telah disahkan oleh 

Rektor 

1) adanya bukti 

legal formal 

keberadaan 

kelompok riset dan 

laboratorium riset, 

2) keterlibatan aktif 

kelompok riset 

kelompok 

riset dan 

laboratorium 

riset berbasis 

kebutuhan 

) adanya bukti 

legal formal 

keberadaan 

kelompok 

riset dan 

laboratorium 

riset, 

kelompok 

riset dan 

laboratorium 

riset berbasis 

kebutuhan 

) adanya bukti 

legal formal 

keberadaan 

kelompok 

riset dan 

laboratorium 

riset, 

kelompok 

riset dan 

laboratorium 

riset berbasis 

kebutuhan 

) adanya bukti 

legal formal 

keberadaan 

kelompok 

riset dan 

laboratorium 

riset, 

kelompok 

riset dan 

laboratorium 

riset berbasis 

kebutuhan 

) adanya bukti 

legal formal 

keberadaan 

kelompok 

riset dan 

laboratorium 

riset, 

 



laboratorium 
riset, 2) 
keterlibatan 
aktif kelompok 
riset dalam 
jejaring tingkat 
nasional 
maupun 
internasional, 
serta 3) 
dihasilkannya 
produk riset 
yang 
bermanfaat 
untuk 
menyelesaikan 
permasalahan 
di masyarakat, 
dan 4) 
dihasilkannya 
produk riset 
yang berdaya 
saing 
internasional 

dalam jejaring 

tingkat nasional 

maupun 

internasional, serta 

3) dihasilkannya 

produk riset yang 

bermanfaat untuk 

menyelesaikan 

permasalahan di 

masyarakat, dan 

4) dihasilkannya 

produk riset yang 

berdaya saing 

internasional. 

2) 

keterlibatan 

aktif 

kelompok 

riset dalam 

jejaring 

tingkat 

nasional 

maupun 

internasional, 

serta 

3) 

dihasilkannya 

produk riset 

yang 

bermanfaat 

untuk 

menyelesaika

n 

permasalahan 

di 

masyarakat, 

dan 

4) 

dihasilkannya 

produk riset 

yang berdaya 

saing 

internasional 

2) 

keterlibatan 

aktif 

kelompok 

riset dalam 

jejaring 

tingkat 

nasional 

maupun 

internasional, 

serta 

3) 

dihasilkannya 

produk riset 

yang 

bermanfaat 

untuk 

menyelesaika

n 

permasalahan 

di 

masyarakat, 

dan 

4) 

dihasilkannya 

produk riset 

yang berdaya 

saing 

internasional 

2) 

keterlibatan 

aktif 

kelompok 

riset dalam 

jejaring 

tingkat 

nasional 

maupun 

internasional, 

serta 

3) 

dihasilkannya 

produk riset 

yang 

bermanfaat 

untuk 

menyelesaika

n 

permasalahan 

di 

masyarakat, 

dan 

4) 

dihasilkannya 

produk riset 

yang berdaya 

saing 

internasional 

2) 

keterlibatan 

aktif 

kelompok 

riset dalam 

jejaring 

tingkat 

nasional 

maupun 

internasional, 

serta 

3) 

dihasilkannya 

produk riset 

yang 

bermanfaat 

untuk 

menyelesaika

n 

permasalahan 

di 

masyarakat, 

dan 

4) 

dihasilkannya 

produk riset 

yang berdaya 

saing 

internasional 

44 Kebijakan 
Pengabdian 
kepada 
masyarakat, 

Ketersediaan 
dokumen 
formal 
Rencana 
Strategis PkM 
yang memuat 
landasan 
pengembanga

Perguruan 
tinggi memiliki 
dokumen 
formal Rencana 
Strategis PkM 
yang memuat 
landasan 
pengembangan, 

   Ada dokumen 

formal Rencana 

Strategis PkM yang 

memuat landasan 

pengembangan, peta 

jalan PkM, sumber 

daya, sasaran 

program strategis 

Ada dokumen 

formal 

Rencana 

Strategis PkM 

yang memuat 

landasan 

pengembanga

n, peta jalan 

Ada dokumen 

formal 

Rencana 

Strategis PkM 

yang memuat 

landasan 

pengembanga

n, peta jalan 

Ada dokumen 

formal 

Rencana 

Strategis PkM 

yang memuat 

landasan 

pengembanga

n, peta jalan 

Ada dokumen 

formal 

Rencana 

Strategis PkM 

yang memuat 

landasan 

pengembanga

n, peta jalan 

 



n, peta jalan 
PkM, sumber 
daya, sasaran 
program 
strategis dan 
indikator 
kinerja 

peta jalan PkM, 
sumber daya 
(termasuk 
alokasi dana 
PkM internal), 
sasaran 
program 
strategis dan 
indikator 
kinerja, serta 
berorientasi 
pada daya saing 
internasional 

dan indikator kinerja 

dan disahkan oleh 

Rektor 

 

PkM, sumber 

daya 

(termasuk 

alokasi dana 

PkM 

internal), 

sasaran 

program 

strategis dan 

indikator 

kinerja, serta 

berorientasi 

pada daya 

saing 

internasional. 

PkM, sumber 

daya 

(termasuk 

alokasi dana 

PkM 

internal), 

sasaran 

program 

strategis dan 

indikator 

kinerja, serta 

berorientasi 

pada daya 

saing 

internasional. 

PkM, sumber 

daya 

(termasuk 

alokasi dana 

PkM 

internal), 

sasaran 

program 

strategis dan 

indikator 

kinerja, serta 

berorientasi 

pada daya 

saing 

internasional. 

PkM, sumber 

daya 

(termasuk 

alokasi dana 

PkM 

internal), 

sasaran 

program 

strategis dan 

indikator 

kinerja, serta 

berorientasi 

pada daya 

saing 

internasional. 

  Ketersediaan 
pedoman PkM 
dan bukti 
sosialisasinya 

Perguruan 
tinggi memiliki 
pedoman PkM 
yang 
disosialisasikan, 
mudah diakses, 
sesuai dengan 
rencana 
strategis PkM, 
serta dipahami 
oleh pemangku 
kepentingan 

   Ada pedoman PkM 

dan bukti 

sosialisasinya. 

 

Ada pedoman 

PkM yang 

disosialisasik

an, mudah 

diakses, 

sesuai dengan 

rencana 

strategis 

PkM, serta 

dipahami oleh 

pemangku 

kepentingan. 

Ada pedoman 

PkM yang 

disosialisasik

an, mudah 

diakses, 

sesuai dengan 

rencana 

strategis 

PkM, serta 

dipahami oleh 

pemangku 

kepentingan. 

Ada pedoman 

PkM yang 

disosialisasik

an, mudah 

diakses, 

sesuai dengan 

rencana 

strategis 

PkM, serta 

dipahami oleh 

pemangku 

kepentingan. 

Ada pedoman 

PkM yang 

disosialisasik

an, mudah 

diakses, 

sesuai dengan 

rencana 

strategis 

PkM, serta 

dipahami oleh 

pemangku 

kepentingan. 

 

  Bukti yang 
sahih tentang 
pelaksanaan 
proses PkM 
mencakup 6 
aspek sebagai 
berikut: 1) 
tatacara 
penilaian dan 
review, 2) 
legalitas 

Perguruan 
tinggi memiliki 
bukti yang sahih 
tentang 
pelaksanaan 
proses PkM 
yang mencakup 
6 aspek serta 
melakukan 
review terhadap 
pelaksanaan 

   Ada Bukti yang 

sahih tentang 

pelaksanaan proses 

PkM mencakup 6 

aspek sebagai 

berikut: 

1) tatacara penilaian 

dan review, 

2) legalitas 

Ada bukti 

yang sahih 

tentang 

pelaksanaan 

proses PkM 

yang 

mencakup 6 

aspek serta 

melakukan 

review 

Ada bukti 

yang sahih 

tentang 

pelaksanaan 

proses PkM 

yang 

mencakup 6 

aspek serta 

melakukan 

review 

Ada bukti 

yang sahih 

tentang 

pelaksanaan 

proses PkM 

yang 

mencakup 6 

aspek serta 

melakukan 

review 

Ada bukti 

yang sahih 

tentang 

pelaksanaan 

proses PkM 

yang 

mencakup 6 

aspek serta 

melakukan 

review 

 



pengangkatan 
reviewer, 3) 
hasil penilaian 
usul PkM, 4) 
legalitas 
penugasan 
pelaksana 
PkM/kerjasam
a PkM, 5) 
berita acara 
hasil 
monitoring 
dan evaluasi, 
serta 6) 
dokumentasi 
output PkM 

proses PkM 
(aspek 1 sampai 
6) secara 
berkala dan 
ditindaklanjuti 

pengangkatan 

reviewer, 

3) hasil penilaian 

usul PkM, 

4) legalitas 

penugasan 

pelaksana 

PkM/kerjasama 

PkM, 

5) berita acara hasil 

monitoring dan 

evaluasi, serta 

6) dokumentasi 

output PkM. 

terhadap 

pelaksanaan 

proses PkM 

(aspek 1 

sampai 6) 

secara berkala 

dan 

ditindaklanjut

i. 

) tatacara 

penilaian dan 

review, 

2) legalitas 

pengangkatan 

reviewer, 

3) hasil 

penilaian usul 

PkM, 

4) legalitas 

penugasan 

pelaksana 

PkM/kerjasa

ma PkM, 

5) berita acara 

hasil 

monitoring 

dan evaluasi, 

serta 

6) 

dokumentasi 

output PkM. 

terhadap 

pelaksanaan 

proses PkM 

(aspek 1 

sampai 6) 

secara berkala 

dan 

ditindaklanjut

i. 

) tatacara 

penilaian dan 

review, 

2) legalitas 

pengangkatan 

reviewer, 

3) hasil 

penilaian usul 

PkM, 

4) legalitas 

penugasan 

pelaksana 

PkM/kerjasa

ma PkM, 

5) berita acara 

hasil 

monitoring 

dan evaluasi, 

serta 

6) 

dokumentasi 

output PkM. 

terhadap 

pelaksanaan 

proses PkM 

(aspek 1 

sampai 6) 

secara berkala 

dan 

ditindaklanjut

i. 

) tatacara 

penilaian dan 

review, 

2) legalitas 

pengangkatan 

reviewer, 

3) hasil 

penilaian usul 

PkM, 

4) legalitas 

penugasan 

pelaksana 

PkM/kerjasa

ma PkM, 

5) berita acara 

hasil 

monitoring 

dan evaluasi, 

serta 

6) 

dokumentasi 

output PkM. 

terhadap 

pelaksanaan 

proses PkM 

(aspek 1 

sampai 6) 

secara berkala 

dan 

ditindaklanjut

i. 

) tatacara 

penilaian dan 

review, 

2) legalitas 

pengangkatan 

reviewer, 

3) hasil 

penilaian usul 

PkM, 

4) legalitas 

penugasan 

pelaksana 

PkM/kerjasa

ma PkM, 

5) berita acara 

hasil 

monitoring 

dan evaluasi, 

serta 

6) 

dokumentasi 

output PkM. 

  Dokumentasi 
pelaporan PkM 
oleh pengelola 

Perguruan 
tinggi memiliki 
dokumen 

   Ada Dokumentasi 

pelaporan PkM oleh 

Ada dokumen 

pelaporan 

Ada dokumen 

pelaporan 

Ada dokumen 

pelaporan 

Ada dokumen 

pelaporan 

 



PkM kepada 
pimpinan 
perguruan 
tinggi dan 
mitra/pemberi 
dana yang 
memenuhi 5 
aspek sebagai 
berikut: 1) 
komprehensif, 
2) rinci, 3) 
relevan, 4) 
mutakhir, dan 
5) disampaikan 
tepat waktu. 

pelaporan 
kegiatan PkM 
dari pengelola 
PkM kepada 
pimpinan 
perguruan 
tinggi dan 
mitra/pemberi 
dana terkait 
yang memenuhi 
5 aspek serta 
komprehensif, 
rinci, relevan, 
mutakhir dan 
disampaikan 
tepat waktu 

pengelola PkM 

kepada pimpinan 

perguruan tinggi dan 

mitra/pemberi dana 

yang memenuhi 5 

aspek sebagai 

berikut: 

1) komprehensif, 

2) rinci, 

3) relevan, 

4) mutakhir, dan 

5) disampaikan tepat 

waktu. 

kegiatan PkM 

dari pengelola 

PkM kepada 

pimpinan 

perguruan 

tinggi dan 

mitra/pemberi 

dana terkait 

yang 

memenuhi 5 

aspek serta 

komprehensif

, rinci, 

relevan, 

mutakhir dan 

disampaikan 

tepat waktu. 

1) 

komprehensif

, 

2) rinci, 

3) relevan, 

4) mutakhir, 

dan 

5) 

disampaikan 

tepat waktu. 

kegiatan PkM 

dari pengelola 

PkM kepada 

pimpinan 

perguruan 

tinggi dan 

mitra/pemberi 

dana terkait 

yang 

memenuhi 5 

aspek serta 

komprehensif

, rinci, 

relevan, 

mutakhir dan 

disampaikan 

tepat waktu. 

1) 

komprehensif

, 

2) rinci, 

3) relevan, 

4) mutakhir, 

dan 

5) 

disampaikan 

tepat waktu. 

kegiatan PkM 

dari pengelola 

PkM kepada 

pimpinan 

perguruan 

tinggi dan 

mitra/pemberi 

dana terkait 

yang 

memenuhi 5 

aspek serta 

komprehensif

, rinci, 

relevan, 

mutakhir dan 

disampaikan 

tepat waktu. 

1) 

komprehensif

, 

2) rinci, 

3) relevan, 

4) mutakhir, 

dan 

5) 

disampaikan 

tepat waktu. 

kegiatan PkM 

dari pengelola 

PkM kepada 

pimpinan 

perguruan 

tinggi dan 

mitra/pemberi 

dana terkait 

yang 

memenuhi 5 

aspek serta 

komprehensif

, rinci, 

relevan, 

mutakhir dan 

disampaikan 

tepat waktu. 

1) 

komprehensif

, 

2) rinci, 

3) relevan, 

4) mutakhir, 

dan 

5) 

disampaikan 

tepat waktu. 

45 Keberadaan 
Kelompok 
Pelaksana PkM 

Keberadaan 
kelompok 
pelaksana PkM 

Perguruan 
tinggi memiliki 
kelompok 
pelaksana PkM 
yang fungsional 
yang 
ditunjukkan 

   Ada kelompok 

pelaksana PkM. 

1) adanya bukti 

legal formal 

keberadaan 

kelompok pelaksana 

kelompok 

pelaksana 

PkM yang 

fungsional 

yang 

ditunjukkan 

kelompok 

pelaksana 

PkM yang 

fungsional 

yang 

ditunjukkan 

kelompok 

pelaksana 

PkM yang 

fungsional 

yang 

ditunjukkan 

kelompok 

pelaksana 

PkM yang 

fungsional 

yang 

ditunjukkan 

 



dengan: 1) 
adanya bukti 
legal formal 
keberadaan 
kelompok 
pelaksana PkM, 
2) dihasilkannya 
produk PkM 
yang 
bermanfaat 
untuk 
menyelesaikan 
permasalahan 
di masyarakat, 
dan 3) 
dihasilkannya 
produk PkM 
yang berdaya 
saing nasional 

PkM, 

2) dihasilkannya 

produk PkM yang 

bermanfaat untuk 

menyelesaikan 

permasalahan di 

masyarakat, dan 

3) dihasilkannya 

produk PkM yang 

berdaya saing 

nasional. 

dengan: 

1) adanya 

bukti legal 

formal 

keberadaan 

kelompok 

pelaksana 

PkM, 

2) 

dihasilkannya 

produk PkM 

yang 

bermanfaat 

untuk 

menyelesaika

n 

permasalahan 

di 

masyarakat, 

dan 

3) 

dihasilkannya 

produk PkM 

yang berdaya 

saing 

nasional. 

dengan: 

1) adanya 

bukti legal 

formal 

keberadaan 

kelompok 

pelaksana 

PkM, 

2) 

dihasilkannya 

produk PkM 

yang 

bermanfaat 

untuk 

menyelesaika

n 

permasalahan 

di 

masyarakat, 

dan 

3) 

dihasilkannya 

produk PkM 

yang berdaya 

saing 

nasional. 

dengan: 

1) adanya 

bukti legal 

formal 

keberadaan 

kelompok 

pelaksana 

PkM, 

2) 

dihasilkannya 

produk PkM 

yang 

bermanfaat 

untuk 

menyelesaika

n 

permasalahan 

di 

masyarakat, 

dan 

3) 

dihasilkannya 

produk PkM 

yang berdaya 

saing 

nasional. 

dengan: 

1) adanya 

bukti legal 

formal 

keberadaan 

kelompok 

pelaksana 

PkM, 

2) 

dihasilkannya 

produk PkM 

yang 

bermanfaat 

untuk 

menyelesaika

n 

permasalahan 

di 

masyarakat, 

dan 

3) 

dihasilkannya 

produk PkM 

yang berdaya 

saing 

nasional. 

46 Capaian 
Pembelajaran 
berupa Rata-Rata 
Indeks Prestasi 
Komulatif 
Mahasiswa 

Rata-rata IPK 
mahasiswa 
dalam 3 tahun 
terakhir 

Perhitungan 
Skor untuk 
program 
Diploma dan 
Sarjana: Jika IPK 
≧ 3,25 , maka 
Skor = 4 .; Jika 
2,00 ≦ IPK < 
3,25 , maka Skor 
= ((8 x IPK) - 6) / 

   Rata-rata IPK 

mahasiswa dalam 3 

tahun terakhir  IPK 

≧ 3,25 untuk 

program sarjana, 

Jika IPK ≧ 3,50 

untuk program 

magister 

Rata-rata IPK 

mahasiswa 

dalam 3 tahun 

terakhir  IPK 

≧ 3,25 untuk 

program 

sarjana, Jika 

IPK ≧ 3,50 

untuk 

program 

Rata-rata IPK 

mahasiswa 

dalam 3 tahun 

terakhir  IPK 

≧ 3,25 untuk 

program 

sarjana, Jika 

IPK ≧ 3,50 

untuk 

program 

Rata-rata IPK 

mahasiswa 

dalam 3 tahun 

terakhir  IPK 

≧ 3,25 untuk 

program 

sarjana, Jika 

IPK ≧ 3,50 

untuk 

program 

Rata-rata IPK 

mahasiswa 

dalam 3 tahun 

terakhir  IPK 

≧ 3,25 untuk 

program 

sarjana, Jika 

IPK ≧ 3,50 

untuk 

program 

 



5 .; Tidak ada 
Skor kurang dari 
2.; Perhitungan 
Skor untuk 
program 
Profesi, 
Magister dan 
Doktor: Jika IPK 
≧ 3,50 , maka 
Skor = 4 .; Jika 
3,00 ≦ IPK < 
3,50 , maka Skor 
= (4 x IPK) - 10 .; 
Tidak ada Skor 
kurang dari 2. 
Skor akhir 
dihitung 
berdasarkan 
perhitungan 
rata-rata 
terbobot 
terhadap 
jumlah program 
studi pada 
setiap program 
pendidikan. ; 
Skor akhir = 
S(Skor i x N Pi ) / 
SN Pi, ; N Pi = 
jumlah program 
studi pada 
program 
pendidikan ke-I 
, i = 1, 2, ..., 7 

 magister magister magister magister 

47 Prestasi Akademik 
Mahasiswa 

Jumlah 
prestasi 
akademik 
mahasiswa di 
tingkat 

Jika R I ≧ a , 
maka Skor = 4 .; 
Jika R I < a dan R 

N≧ b , maka 
Skor = 3 + (R I / 

   (a) Jumlah prestasi 

akademik 

mahasiswa di 

tingkat 

provinsi/wilayah, 

(a) Jumlah 

prestasi 

akademik 

mahasiswa di 

tingkat 

(a) Jumlah 

prestasi 

akademik 

mahasiswa di 

tingkat 

(a) Jumlah 

prestasi 

akademik 

mahasiswa di 

tingkat 

(a) Jumlah 

prestasi 

akademik 

mahasiswa di 

tingkat 

 



provinsi/wilayah
, nasional, 
dan/atau 
internasional 
terhadap jumlah 
mahasiswa 

a) .; Jika R I = 0 
dan R N = 0 dan 
R L ≧ c , maka 
Skor = 2 .; Jika R 

I< a dan R N < b , 
maka Skor = 2 + 
(2 x (R I /a)) + (R 

N /b) - ((R I x R N 
)/(a x b)) . Jika R 

I = 0 dan R N = 0 
dan R L< c , 
maka Skor = 1 + 
(R L / c) .; Tidak 
ada Skor kurang 
dari 1.; R I = N I / 
N M , R N = N N / 
N M , R L = N L / N 

M, ; Faktor: a = 
0,05% , b = 1% , 
c = 5%, ; N I = 
Jumlah prestasi 
akademik 
internasional.; 
N N = Jumlah 
prestasi 
akademik 
nasional.; N L = 
Jumlah prestasi 
akademik 
wilayah/lokal.; 
N M = Jumlah 
mahasiswa aktif 
pada saat TS. 

nasional, dan/atau 

internasional 

terhadap jumlah 

mahasiswa dalam 3 

tahun terakhir, (b) 

jumlah mahasiswa 

3.056, ('c) prestasi 

internasional 2, (d) 

prestasi nasional 31, 

('e) prestasi lokal 50, 

(f) skor = 4 

 

provinsi/wila

yah, nasional, 

dan/atau 

internasional 

terhadap 

jumlah 

mahasiswa 

dalam 3 tahun 

terakhir, (b) 

jumlah 

mahasiswa 

3.706, ('c) 

prestasi 

internasional 

2, (d) prestasi 

nasional 38, 

('e) prestasi 

lokal 50, (f) 

skor = 4 

 

provinsi/wila

yah, nasional, 

dan/atau 

internasional 

terhadap 

jumlah 

mahasiswa 

dalam 3 tahun 

terakhir, (b) 

jumlah 

mahasiswa 

3.426, ('c) 

prestasi 

internasional 

2, (d) prestasi 

nasional 38, 

('e) prestasi 

lokal 50, (f) 

skor = 4 

 

provinsi/wila

yah, nasional, 

dan/atau 

internasional 

terhadap 

jumlah 

mahasiswa 

dalam 3 tahun 

terakhir, (b) 

jumlah 

mahasiswa 

3.466, ('c) 

prestasi 

internasional 

2, (d) prestasi 

nasional 38, 

('e) prestasi 

lokal 50, (f) 

skor = 4 

 

provinsi/wila

yah, nasional, 

dan/atau 

internasional 

terhadap 

jumlah 

mahasiswa 

dalam 3 tahun 

terakhir, (b) 

jumlah 

mahasiswa 

3.466, ('c) 

prestasi 

internasional 

2, (d) prestasi 

nasional 38, 

('e) prestasi 

lokal 50, (f) 

skor = 4 

 

48 Prestasi Non-
akademik 
Mahasiswa 

Jumlah 
prestasi 
nonakademik 
mahasiswa di 
tingkat 
provinsi/wilayah

Jika R I ≧ a , 
maka Skor = 4 .; 
Jika R I < a dan R 

N≧ b , maka 
Skor = 3 + (R I / 
a) .; Jika R I = 0 

   Jumlah prestasi non 

akademik 

mahasiswa di 

tingkat 

provinsi/wilayah, 

nasional, dan/atau 

(a) Jumlah 

prestasi non 

akademik 

mahasiswa di 

tingkat 

provinsi/wila

(a) Jumlah 

prestasi non 

akademik 

mahasiswa di 

tingkat 

provinsi/wila

(a) Jumlah 

prestasi non 

akademik 

mahasiswa di 

tingkat 

provinsi/wila

(a) Jumlah 

prestasi non 

akademik 

mahasiswa di 

tingkat 

provinsi/wila

 



, nasional, 
dan/atau 
internasional 
terhadap jumlah 
mahasiswa 

dan R N = 0 dan 
R L ≧ c , maka 
Skor = 2 .; Jika R 

I< a dan R N < b , 
maka Skor = 2 + 
(2 x (R I /a)) + (R 

N /b) - ((R I x R N 
)/(a x b)) . Jika R 

I = 0 dan R N = 0 
dan R L< c , 
maka Skor = 1 + 
(R L / c) .; Tidak 
ada Skor kurang 
dari 1.; R I = N I / 
N M , R N = N N / 
N M , R L = N L / N 

M, ; Faktor: a = 
0,01% , b = 2% , 
c = 10%, ; N I= 
Jumlah prestasi 
non akademik 
internasional.; 
N N = Jumlah 
prestasi non 
akademik 
nasional.; N L = 
Jumlah prestasi 
non akademik 
wilayah/lokal.; 
N M = Jumlah 
mahasiswa aktif 
pada saat TS. 

internasional 

terhadap jumlah 

mahasiswa dalam 3 

tahun terakhir, (b) 

Jumlah mahasiswa 

aktif 3.056, 

('c)prestasi 

internasional 2, (d) 

prestasi nasional 31, 

('e) prestasi lokal 50, 

(f) skor = 4  

 

yah, nasional, 

dan/atau 

internasional 

terhadap 

jumlah 

mahasiswa 

dalam 3 tahun 

terakhir, (b) 

jumlah 

mahasiswa 

3.706, ('c) 

prestasi 

internasional 

2, (d) prestasi 

nasional 38, 

('e) prestasi 

lokal 50, (f) 

skor = 4 

 

yah, nasional, 

dan/atau 

internasional 

terhadap 

jumlah 

mahasiswa 

dalam 3 tahun 

terakhir, (b) 

jumlah 

mahasiswa 

3.426, ('c) 

prestasi 

internasional 

2, (d) prestasi 

nasional 38, 

('e) prestasi 

lokal 50, (f) 

skor = 4 

 

yah, nasional, 

dan/atau 

internasional 

terhadap 

jumlah 

mahasiswa 

dalam 3 tahun 

terakhir, (b) 

jumlah 

mahasiswa 

3.466, ('c) 

prestasi 

internasional 

2, (d) prestasi 

nasional 38, 

('e) prestasi 

lokal 50, (f) 

skor = 4 

 

yah, nasional, 

dan/atau 

internasional 

terhadap 

jumlah 

mahasiswa 

dalam 3 tahun 

terakhir, (b) 

jumlah 

mahasiswa 

3.466, ('c) 

prestasi 

internasional 

2, (d) prestasi 

nasional 38, 

('e) prestasi 

lokal 50, (f) 

skor = 4 

 

49 Lama Studi 
Mahasiswa untuk 
Setiap program 
Studi 

Lama studi 
mahasiswa 
untuk setiap 
program, 

 

Perhitungan 
Skor untuk 
program 
Sarjana: Jika 3,5 
≦ MS ≦ 4,5 , 
maka Skor 4 = 4 
.; Jika 3 ≦ MS ≦ 

   (a) Lama studi 

mahasiswa untuk 

setiap program 

dalam 3 tahun 

terakhir, (b) 

program Sarjana: 

Jika 3,5 ≦ MS ≦ 

(a) Lama 

studi 

mahasiswa 

untuk setiap 

program 

dalam 3 tahun 

terakhir, (b) 

(a) Lama 

studi 

mahasiswa 

untuk setiap 

program 

dalam 3 tahun 

terakhir, (b) 

(a) Lama 

studi 

mahasiswa 

untuk setiap 

program 

dalam 3 tahun 

terakhir, (b) 

(a) Lama 

studi 

mahasiswa 

untuk setiap 

program 

dalam 3 tahun 

terakhir, (b) 

 



3,5 , maka Skor 
4 = (8 x MS) - 24 
.; Jika 4,5 < MS 
≦  7 , maka Skor 
4 = (56 - (8 x 
MS)) / 5 .; 
Perhitungan 
Skor untuk 
program 
Magister/Spesia
lis: Jika 1,5 ≦  
MS ≦  2,5 , 
maka Skor 2 = 4; 
Jika 1 ≦MS < 
1,5 , maka Skor 
2 = (8 x MS) - 8; 
Jika 2,5 < MS ≦  
4 , maka Skor 2 
= (32 - (8 x MS)) 
/ 3.; Jika MS < 1 
atau MS > 4 , 
maka Skor 2 = 0 

4,5, ('c) program 

Magister/Spesialis: 

Jika 1,5 ≦  MS ≦  

2,5, (d) Skor 4 

 

program 

Sarjana: Jika 

3,5 ≦ MS ≦ 

4,5, ('c) 

program 

Magister/Spes

ialis: Jika 1,5 

≦  MS ≦  2,5, 

(d) Skor 4 

 

program 

Sarjana: Jika 

3,5 ≦ MS ≦ 

4,5, ('c) 

program 

Magister/Spes

ialis: Jika 1,5 

≦  MS ≦  2,5, 

(d) Skor 4 

 

program 

Sarjana: Jika 

3,5 ≦ MS ≦ 

4,5, ('c) 

program 

Magister/Spes

ialis: Jika 1,5 

≦  MS ≦  2,5, 

(d) Skor 4 

 

program 

Sarjana: Jika 

3,5 ≦ MS ≦ 

4,5, ('c) 

program 

Magister/Spes

ialis: Jika 1,5 

≦  MS ≦  2,5, 

(d) Skor 4 

 

50 Persentase 
Kelulusan Tepat 
Waktu 

Persentase 
kelulusan tepat 
waktu untuk 
setiap program 

Jika P Twi≧ 50% , 
maka Skor i = 4 . 

Jika P Twi < 50% , 
maka Skor i = 1 
+ (6 x P TWi ) . 

Tidak ada Skor 
kurang dari 1. 

Persentase 
untuk program 
pendidikan ke-i 
dihitung dengan 
rumus sebagai 
berikut: 

P TWi = (f i / d i ) x 

   (a) Persentase 

kelulusan tepat 

waktu untuk setiap 

program. 

(b) Jumlah 

mahasiswa lulus fi = 

350 

(b) Jumlah 

mahasiswa baru di= 

450 

('c) Jumlah program 

studi = 11 

(d) Skor = 4 

(a) Persentase 

kelulusan 

tepat waktu 

untuk setiap 

program. 

(b) Jumlah 

mahasiswa 

lulus fi = 450 

(b) Jumlah 

mahasiswa 

baru di= 550 

('c) Jumlah 

program studi 

= 15 

(a) Persentase 

kelulusan 

tepat waktu 

untuk setiap 

program. 

(b) Jumlah 

mahasiswa 

lulus fi = 450 

(b) Jumlah 

mahasiswa 

baru di= 550 

('c) Jumlah 

program studi 

= 15 

a) Persentase 

kelulusan 

tepat waktu 

untuk setiap 

program. 

(b) Jumlah 

mahasiswa 

lulus fi = 450 

(b) Jumlah 

mahasiswa 

baru di= 550 

('c) Jumlah 

program studi 

= 15 

a) Persentase 

kelulusan 

tepat waktu 

untuk setiap 

program. 

(b) Jumlah 

mahasiswa 

lulus fi = 450 

(b) Jumlah 

mahasiswa 

baru di= 550 

('c) Jumlah 

program studi 

= 17 

 



100% 

f i = Jumlah 
mahasiswa yang 
lulus tepat 
waktu pada 
program 
pendidikan ke-i. 

d i = Jumlah 
mahasiswa yang 
diterima pada 
angkatan 
tersebut pada 
program 
pendidikan ke-i. 

Skor akhir 
dihitung 
berdasarkan 
perhitungan 
rata-rata 
terbobot 
terhadap 
jumlah program 
studi pada 
setiap program 
pendidikan. 

Skor akhir = 
⨊(Skor i x N Pi ) / 
SN Pi 

NP i = 
banyaknya 
program studi 
pada program 
pendidikan ke-i 
, i = 1, 2, ..., 7 

 (d) Skor = 4 

 

(d) Skor = 4 

 

(d) Skor = 4 

 

(d) Skor = 4 

 



51 Persentase 
Keberhasilan 
Studi untuk Setiap 
Program 

Persentase 
keberhasilan 
studi untuk 
setiap program 

Jika P Psi ≧ 85% , 
maka Skor i = 4. 

Jika 30% < P Psi< 
85% , maka Skor 
i = ((80 x P PSi ) - 
24) / 11 . 

Jika P Psi≦ 30%, 
maka Skor = 0. 

Persentase 
untuk program 
pendidikan ke-i 
dihitung dengan 
rumus sebagai 
berikut: 

P PSi = (c i / a i ) x 
100% 

c i = Jumlah 
mahasiswa yang 
lulus sampai 
dengan batas 
masa studi pada 
program 
pendidikan ke-i. 

a i = Jumlah 
mahasiswa yang 
diterima pada 
angkatan 
tersebut pada 
program 
pendidikan ke-i. 

Skor akhir 
dihitung 
berdasarkan 
rata-rata 

   P Psi ≧ 85% , maka 
Skor i = 4. 

P Psi ≧ 85% , 
maka Skor i = 
4. 

P Psi ≧ 85% , 
maka Skor i = 
4. 

P Psi ≧ 85% , 
maka Skor i = 
4. 

P Psi ≧ 85% , 
maka Skor i = 
4. 

 



terbobot 
terhadap 
jumlah program 
studi pada 
setiap program 
pendidikan. 

Skor akhir = 
⨊(Skor i x N Pi ) / 
⨊N Pi 

N Pi = Jumlah 
program studi 
pada program 
ke-i , i = 1, 2, ..., 
7 

52 Waktu Tunggu 
Lulusan 

Lama waktu 
tunggu lulusan 
program utama 
di perguruan 
tinggi untuk 
mendapatkan 
pekerjaan 
pertama 

Jika WT ≤ 6 
bulan, maka 
Skor = 4. 

Jika 6 < WT < 
18, maka Skor = 
(18 – WT) / 3. 

Jika WT ≥ 18 
bulan, maka 
Skor = 0. 

NL = NL 4 + NL 3 
+ NL 2 , NJ = NJ 4 
+ NJ 3 + NJ 2 

PJ = (NJ / NL) x 
100% 

WT = rata-rata 
waktu tunggu 
lulusan = (WT 4 
+ WT 3 + WT 2 ) 
/ 3 

   Waktu Tunggu 

Lulusan WT ≤ 6 = 5 
bulan 

Skor = 4 

Waktu 

Tunggu 

Lulusan WT ≤ 
6 = 5 bulan 

Skor = 4 

Waktu 

Tunggu 

Lulusan WT ≤ 
6 = 5 bulan 

Skor = 4 

Waktu 

Tunggu 

Lulusan WT ≤ 
6 = 5 bulan 

Skor = 4 

Waktu 

Tunggu 

Lulusan WT ≤ 
6 = 5 bulan 

Skor = 4 

 



Ketentuan 
persentase 
responden 
lulusan: 

untuk 
perguruan 
tinggi dengan 
jumlah lulusan 
program utama 
dalam 3 tahun 
paling sedikit 
5000 orang, 
maka Pmin = 
10% 

untuk 
perguruan 
tinggi dengan 
jumlah lulusan 
program utama 
dalam 3 tahun 
kurang dari 
5000 orang, 
maka P rmin = 
20% - (10% / 
5000) x N 

Jika persentase 
responden 
memenuhi 
ketentuan 
diatas, maka 
Skor akhir = 
Skor. 

L. 

Jika persentase 
responden tidak 
memenuhi 



ketentuan 
diatas, maka 
berlaku 
penyesuaian 
sebagai berikut: 

Skor akhir = (PJ 
/ P rmin ) x 
Skor. 

53 Kesesuaian 
Bidang Kerja 
Lulusan 

Kesesuaian 
bidang kerja 
lulusan dari 
program utama 
di perguruan 

Jika P BS ≥ 80% , 
maka Skor = 4. 

Jika P BS < 80%, 
maka Skor = 5 x 
P BS 

NL = NL 4 + NL 3 
+ NL 2 , NJ = NJ 4 
+ NJ 3 + NJ 2 

PJ = (NJ / NL) x 
100% 

P BS = Rata-rata 
persentase 
kesesuaian 
bidang kerja 
lulusan = (KB 4 + 
KB 3 + KB 2 ) / 3 

Ketentuan 
persentase 
responden 
lulusan: 

untuk 
perguruan 
tinggi dengan 
jumlah lulusan 
program utama 

   Jumlah lulusan = 

350 orang 

PBS = 280 orang 

Skor = 4 

Jumlah 

lulusan = 450 

orang 

PBS = 362 

orang 

Skor = 4 

Jumlah 

lulusan = 450 

orang 

PBS = 362 

orang 

Skor = 4 

Jumlah 

lulusan = 450 

orang 

PBS = 362 

orang 

Skor = 4 

Jumlah 

lulusan = 450 

orang 

PBS = 362 

orang 

Skor = 4 

 



dalam 3 tahun 
paling sedikit 
5000 orang, 
maka Pmin = 
10% 

untuk 
perguruan 
tinggi dengan 
jumlah lulusan 
program utama 
dalam 3 tahun 
kurang dari 
5000 orang, 
maka P rmin = 
20% - (10% / 
5000) x NL. 

Jika persentase 
responden 
memenuhi 
ketentuan 
diatas, maka 
Skor akhir = 
Skor. 

Jika persentase 
responden tidak 
memenuhi 
ketentuan 
diatas, maka 
berlaku 
penyesuaian 
sebagai berikut: 

Skor akhir = (PJ 
/ P rmin ) x 
Skor. 

54 Kepuasan Tingkat 
kepuasan 

Skor = ⨊TK i / 7    Tingkat kepuasan 

pengguna lulusan 

Tingkat 

kepuasan 

Tingkat 

kepuasan 

Tingkat 

kepuasan 

Tingkat 

kepuasan 

 



Pengguna Lulusan pengguna 
lulusan dinilai 
terhadap aspek: 
1 : Etika, 2 : 
Keahlian pada 
bidang ilmu 
(kompetensi 
utama), 3 : 
Kemampuan 
berbahasa asing, 
4 : Penggunaan 
teknologi 
informasi, 5 : 
Kemampuan 
berkomunikasi, 
6 : Kerjasama 
tim, 7 : 
Pengembangan 
diri 

Tingkat 
kepuasan aspek 
ke-i dihitung 
dengan rumus 
sebagai berikut: 
TK i = (4 x a i ) + 
(3 x b i ) + (2 x c 
i ) + d i i = 1, 2, 
..., 7 a i = 
persentase 
“sangat baik”. 

b i = persentase 
“baik”. 

c i = persentase 
“cukup”. 

d i = persentase 
“kurang”. 

NL = NL 4 + NL 3 
+ NL 2 , NJ = NJ 4 
+ NJ 3 + NJ 2 ; PJ 
= (NJ / NL) x 
100% 

Ketentuan 
persentase 
responden 
pengguna 
lulusan: 

untuk 
perguruan 
tinggi dengan 
jumlah lulusan 
program utama 
dalam 3 tahun 
paling sedikit 
5000 orang, 

dinilai terhadap 

aspek: 

1 : Etika, 2 : 

Keahlian pada 

bidang ilmu 

(kompetensi utama), 

3 : Kemampuan 

berbahasa asing, 4 : 

Penggunaan 

teknologi informasi, 

5 : Kemampuan 

berkomunikasi, 6 : 

Kerjasama tim, 7 : 

Pengembangan diri. 

(a) Ada survei 

kepuasan pengguna 

lulusan 

 

pengguna 

lulusan dinilai 

terhadap 

aspek: 

1 : Etika, 2 : 

Keahlian 

pada bidang 

ilmu 

(kompetensi 

utama), 3 : 

Kemampuan 

berbahasa 

asing, 4 : 

Penggunaan 

teknologi 

informasi, 5 : 

Kemampuan 

berkomunikas

i, 6 : 

Kerjasama 

tim, 7 : 

Pengembanga

n diri. 

(a) Ada survei 

kepuasan 

pengguna 

lulusan 

 

pengguna 

lulusan dinilai 

terhadap 

aspek: 

1 : Etika, 2 : 

Keahlian 

pada bidang 

ilmu 

(kompetensi 

utama), 3 : 

Kemampuan 

berbahasa 

asing, 4 : 

Penggunaan 

teknologi 

informasi, 5 : 

Kemampuan 

berkomunikas

i, 6 : 

Kerjasama 

tim, 7 : 

Pengembanga

n diri. 

(a) Ada survei 

kepuasan 

pengguna 

lulusan 

 

pengguna 

lulusan dinilai 

terhadap 

aspek: 

1 : Etika, 2 : 

Keahlian 

pada bidang 

ilmu 

(kompetensi 

utama), 3 : 

Kemampuan 

berbahasa 

asing, 4 : 

Penggunaan 

teknologi 

informasi, 5 : 

Kemampuan 

berkomunikas

i, 6 : 

Kerjasama 

tim, 7 : 

Pengembanga

n diri. 

(a) Ada survei 

kepuasan 

pengguna 

lulusan 

 

pengguna 

lulusan dinilai 

terhadap 

aspek: 

1 : Etika, 2 : 

Keahlian 

pada bidang 

ilmu 

(kompetensi 

utama), 3 : 

Kemampuan 

berbahasa 

asing, 4 : 

Penggunaan 

teknologi 

informasi, 5 : 

Kemampuan 

berkomunikas

i, 6 : 

Kerjasama 

tim, 7 : 

Pengembanga

n diri. 

(a) Ada survei 

kepuasan 

pengguna 

lulusan 

 



maka Pmin = 
10% 

untuk 
perguruan 
tinggi dengan 
jumlah lulusan 
program utama 
dalam 3 tahun 
kurang dari 
5000 orang, 
maka P rmin = 
20% - (10% / 
5000) x NL. 

Jika persentase 
responden 
memenuhi 
ketentuan 
diatas, maka 
Skor akhir = 
Skor. 

Jika persentase 
responden tidak 
memenuhi 
ketentuan 
diatas, maka 
berlaku 
penyesuaian 
sebagai berikut: 
Skor akhir = (PJ 
/ P rmin ) x 
Skor. 

55 Tingkat dan 
Ukuran Tempat 
Kerja Lulusan 

Tingkat dan 
ukuran tempat 
kerja lulusan 

ika R I ≥ a , maka 

Skor = 4 . 

Jika R I< a dan R N 

≥ b , maka Skor = 

   Jumlah alumni = 

350 orang 

N I = Jumlah lulusan 

yang bekerja di 

badan usaha tingkat 

Jumlah 

alumni = 450 

orang 

N I = Jumlah 

lulusan yang 

Jumlah 

alumni = 450 

orang 

N I = Jumlah 

lulusan yang 

Jumlah 

alumni = 450 

orang 

N I = Jumlah 

lulusan yang 

Jumlah 

alumni = 450 

orang 

N I = Jumlah 

lulusan yang 

 



3 + (R I / a) . 

Jika R I = 0 dan R 

N = 0 dan R L ≥ c , 

maka Skor = 2 . 

Jika 0 < R I< a atau 

0 < R N< b , maka 

Skor = 2 + (2 x (R 

I /a)) + (R N /b) - 

((R I x R N ) / (a x 

b)) 

Jika R I = 0 dan R 

N = 0 dan R L< c , 

maka Skor = (2 x 

R L ) / c . 

R I = (N I / N A ) x 

100% , R N = (N N 

/ N A ) x 100% , R 

L = (N L / N A ) x 

100% Faktor: a = 

5% , b = 20% , c = 

90% . 

N I = Jumlah 

lulusan yang 

bekerja di badan 

usaha tingkat 

internasional/multi 

nasional. 

N N = Jumlah 

lulusan yang 

bekerja di badan 

usaha tingkat 

nasional atau 

berwirausaha yang 

internasional/multi 

nasional = 18 orang. 

N N = Jumlah 

lulusan yang bekerja 

di badan usaha 

tingkat nasional atau 

berwirausaha yang 

berizin = 70 orang 

N L = Jumlah 

lulusan yang bekerja 

di badan usaha 

tingkat 

wilayah/lokal atau 

berwirausaha tidak 

berizin = 315 

Skor = 4 

bekerja di 

badan usaha 

tingkat 

internasional/

multi nasional 

= 23 orang. 

N N = Jumlah 

lulusan yang 

bekerja di 

badan usaha 

tingkat 

nasional atau 

berwirausaha 

yang berizin 

= 90 orang 

N L = Jumlah 

lulusan yang 

bekerja di 

badan usaha 

tingkat 

wilayah/lokal 

atau 

berwirausaha 

tidak berizin= 

405 

Skor = 4 

bekerja di 

badan usaha 

tingkat 

internasional/

multi nasional 

= 23 orang. 

N N = Jumlah 

lulusan yang 

bekerja di 

badan usaha 

tingkat 

nasional atau 

berwirausaha 

yang berizin 

= 90 orang 

N L = Jumlah 

lulusan yang 

bekerja di 

badan usaha 

tingkat 

wilayah/lokal 

atau 

berwirausaha 

tidak berizin= 

405 

Skor = 4 

bekerja di 

badan usaha 

tingkat 

internasional/

multi nasional 

= 23 orang. 

N N = Jumlah 

lulusan yang 

bekerja di 

badan usaha 

tingkat 

nasional atau 

berwirausaha 

yang berizin 

= 90 orang 

N L = Jumlah 

lulusan yang 

bekerja di 

badan usaha 

tingkat 

wilayah/lokal 

atau 

berwirausaha 

tidak berizin= 

405 

Skor = 4 

bekerja di 

badan usaha 

tingkat 

internasional/

multi nasional 

= 23 orang. 

N N = Jumlah 

lulusan yang 

bekerja di 

badan usaha 

tingkat 

nasional atau 

berwirausaha 

yang berizin 

= 90 orang 

N L = Jumlah 

lulusan yang 

bekerja di 

badan usaha 

tingkat 

wilayah/lokal 

atau 

berwirausaha 

tidak berizin= 

405 

Skor = 4 



berizin. 

N L = Jumlah 

lulusan yang 

bekerja di badan 

usaha tingkat 

wilayah/lokal atau 

berwirausaha tidak 

berizin. 

NL = NL 4 + NL 3 

+ NL 2 , NJ = NJ 4 

+ NJ 3 + NJ 2 

PJ = (NJ / NL) x 

100% 

Ketentuan 

persentase 

responden lulusan: 

untuk perguruan 

tinggi dengan 

jumlah lulusan 

program utama 

dalam 3 tahun 

paling sedikit 5000 

orang, maka Pmin 

= 10% 

untuk perguruan 

tinggi dengan 

jumlah lulusan 

program utama 

dalam 3 tahun 

kurang dari 5000 

orang, maka P 

rmin = 20% - 

(10% / 5000) x 



NL. 

Jika persentase 

responden 

memenuhi 

ketentuan diatas, 

maka Skor akhir = 

Skor. 

Jika persentase 

responden tidak 

memenuhi 

ketentuan 

diatas, maka 

berlaku 

penyesuaian 

sebagai berikut: 

Skor akhir = 

(PJ / P rmin ) x 

Skor. 

56 Publikasi Ilmiah di 
Jurnal Ilmiah 

Jumlah publikasi 
di jurnal 

Jika R I ≥ a , 
maka Skor = 4 . 

Jika R I< a dan R 

N ≥ b , maka 
Skor = 3 + (R I / 
a) . 

Jika 0 < R I< a 
atau 0 < R N< b , 
maka Skor = 2 + 
(2 x (R I /a)) + 
(R N /b) - ((R I x 
R N ) / (a x b)) 

Jika R I = 0 dan 
R N = 0 dan R L ≥ 
c , maka Skor = 
2 . 

Jika R I = 0 dan 

   Jumlah publikasi di 

jurnal dalam 3 tahun 

terakhir. 

(a) Jurnal 

Internasional 

bereputasi = 10 

(b) Jurnal 

Internasional = 10 

('c) Jurnal nasional 

terakreditasi = 10 

(d) Jurnal tidak 

terakreditasi = 58 

('e) Jumlah dosen = 

98 

Jumlah 

publikasi di 

jurnal dalam 

3 tahun 

terakhir. 

(a) Jurnal 

Internasional 

bereputasi = 

12 

(b) Jurnal 

Internasional 

= 12 

('c) Jurnal 

nasional 

terakreditasi 

= 12 

Jumlah 

publikasi di 

jurnal dalam 

3 tahun 

terakhir. 

(a) Jurnal 

Internasional 

bereputasi = 

14 

(b) Jurnal 

Internasional 

= 14 

('c) Jurnal 

nasional 

terakreditasi 

= 14 

Jumlah 

publikasi di 

jurnal dalam 

3 tahun 

terakhir. 

(a) Jurnal 

Internasional 

bereputasi = 

16 

(b) Jurnal 

Internasional 

= 16 

('c) Jurnal 

nasional 

terakreditasi 

= 16 

Jumlah 

publikasi di 

jurnal dalam 

3 tahun 

terakhir. 

(a) Jurnal 

Internasional 

bereputasi = 

19 

(b) Jurnal 

Internasional 

= 19 

('c) Jurnal 

nasional 

terakreditasi 

= 19 

 



R N = 0 dan R L< 
c , 

maka Skor = (2 
x R L ) / c . 

R L = N A1 / N DT , 
R N = (N A2 + N 

A3 ) / N DT , R I = 
N A4 / N DT 

Faktor: a = 0,1 , 
b = 1 , c = 2 

N A1 = Jumlah 
publikasi di 
jurnal tidak 
terakreditasi. 

N A2 = Jumlah 
publikasi di 
jurnal nasional 
terakreditasi. 

N A3 = Jumlah 
publikasi di 
jurnal 
internasional. 

N A4 = Jumlah 
publikasi di 
jurnal 
internasional 
bereputasi. 

N DT = Jumlah 
dosen tetap. 

Skor = 4 

 

(d) Jurnal 

tidak 

terakreditasi 

= 82 

('e) Jumlah 

dosen = 118 

Skor = 4 

(d) Jurnal 

tidak 

terakreditasi 

= 97 

('e) Jumlah 

dosen = 139 

Skor = 4 

(d) Jurnal 

tidak 

terakreditasi 

= 112 

('e) Jumlah 

dosen = 160 

Skor = 4 

(d) Jurnal 

tidak 

terakreditasi 

= 125 

('e) Jumlah 

dosen = 182 

Skor = 4 

57 Publikasi Ilmiah di 

Seminar /Tulisan 

di Media Massa 

Jumlah publikasi 
di seminar/ 
tulisan di media 

Jika R I ≥ a , 
maka Skor = 4 . 

Jika R I< a dan R 

   Jumlah publikasi di 

seminar/ tulisan di 

media massa dalam 

Jumlah 

publikasi di 

seminar/ 

tulisan di 

Jumlah 

publikasi di 

seminar/ 

tulisan di 

Jumlah 

publikasi di 

seminar/ 

tulisan di 

Jumlah 

publikasi di 

seminar/ 

tulisan di 

 



massa N ≥ b , maka 
Skor = 3 + (R I / 
a) . 

Jika 0 < R I< a 
atau 0 < R N< b , 
maka Skor = 2 + 
(2 x (R I /a)) + 
(R N /b) - ((R I x 
R N ) / (a x b)) 

Jika R I = 0 dan 
R N = 0 dan R L ≥ 
c , maka Skor = 
2 . 

Jika R I = 0 dan 
R N = 0 dan R L< 
c , 

maka Skor = (2 
x R L ) / c . 

R L = N B1 / N DT , 
R N = N B2 / N DT 
, R I = N B3 / N DT 

Faktor: a = 0,1 , 
b = 1 , c = 2 

N B1 = Jumlah 
publikasi di 
seminar 
wilayah/lokal/p
erguruan 
tinggi. 

N B2 = Jumlah 
publikasi di 
seminar 
penelitian 

3 tahun terakhir. 

N B1 = Jumlah 

publikasi di seminar 

wilayah/lokal/pergur

uan tinggi = 58 

N B2 = Jumlah 

publikasi di seminar 

penelitian nasional = 

10 

N B3 = Jumlah 

publikasi di seminar 

penelitian 

internasional = 10 

N C1 = Jumlah 

tulisan di media 

massa nasional = 10 

N C2 = Jumlah 

tulisan di media 

massa internasional 

= 10 

N DT = Jumlah dosen 

tetap. = 98 

Skor = 4 

media massa 

dalam 3 tahun 

terakhir. 

N B1 = Jumlah 

publikasi di 

seminar 

wilayah/lokal/

perguruan 

tinggi = 82 

N B2 = Jumlah 

publikasi di 

seminar 

penelitian 

nasional = 12 

N B3 = Jumlah 

publikasi di 

seminar 

penelitian 

internasional 

= 12 

N C1 = Jumlah 

tulisan di 

media massa 

nasional = 12 

N C2 = 

Jumlah 

tulisan di 

media massa 

internasional 

= 12 

N DT = 

Jumlah dosen 

tetap. = 118 

media massa 

dalam 3 tahun 

terakhir. 

N B1 = Jumlah 

publikasi di 

seminar 

wilayah/lokal/

perguruan 

tinggi = 97 

N B2 = Jumlah 

publikasi di 

seminar 

penelitian 

nasional = 14 

N B3 = Jumlah 

publikasi di 

seminar 

penelitian 

internasional 

= 14 

N C1 = Jumlah 

tulisan di 

media massa 

nasional = 14 

N C2 = 

Jumlah 

tulisan di 

media massa 

internasional 

= 14 

N DT = 

Jumlah dosen 

tetap. = 139 

media massa 

dalam 3 tahun 

terakhir. 

N B1 = Jumlah 

publikasi di 

seminar 

wilayah/lokal/

perguruan 

tinggi = 112 

N B2 = Jumlah 

publikasi di 

seminar 

penelitian 

nasional = 16 

N B3 = Jumlah 

publikasi di 

seminar 

penelitian 

internasional 

= 16 

N C1 = Jumlah 

tulisan di 

media massa 

nasional = 16 

N C2 = 

Jumlah 

tulisan di 

media massa 

internasional 

= 16 

N DT = 

Jumlah dosen 

tetap. = 160 

media massa 

dalam 3 tahun 

terakhir. 

N B1 = Jumlah 

publikasi di 

seminar 

wilayah/lokal/

perguruan 

tinggi = 112 

N B2 = Jumlah 

publikasi di 

seminar 

penelitian 

nasional = 19 

N B3 = Jumlah 

publikasi di 

seminar 

penelitian 

internasional 

= 19 

N C1 = Jumlah 

tulisan di 

media massa 

nasional = 19 

N C2 = 

Jumlah 

tulisan di 

media massa 

internasional 

= 19 

N DT = 

Jumlah dosen 

tetap. = 182 



nasional. 

N B3 = Jumlah 
publikasi di 
seminar 
penelitian 
internasional. 

N C1 = Jumlah 
tulisan di 
media massa 
nasional. 

N C2 = Jumlah 
tulisan di 
media massa 
internasional. 

N DT = Jumlah 
dosen tetap. 

Skor = 4 Skor = 4 Skor = 4 Skor = 4 

58 Sitasi Karya Ilmiah Jumlah artikel 
karya ilmiah 
dosen tetap 
yang disitasi 

Jika R S ≥  0,5 , 
maka Skor = 4 . 

Jika R S< 0,5 , 
maka Skor = 2 + 
(4 x R S ). 

Tidak ada Skor 
kurang dari 2. 

R S = N AS / N DT ; 
N AS = jumlah 
artikel yang 
disitasi.; N DT = 
Jumlah dosen 
tetap. 

   Jumlah artikel 

disitasi = 

Jumlah dosen = 98 

Skor = 4 

 

Jumlah artikel 

disitasi = 

Jumlah dosen 

= 118 

Skor = 4 

 

Jumlah artikel 

disitasi = 

Jumlah dosen 

= 139 

Skor = 4 

 

Jumlah artikel 

disitasi = 

Jumlah dosen 

= 160 

Skor = 4 

 

Jumlah artikel 

disitasi = 

Jumlah dosen 

= 182 

Skor = 4 

 

 

59 Luaran Lainnya Jumlah luaran 
penelitian dan 
PkM dosen 
tetap dalam 3 

Jika R LP ≥ 1 , 
maka Skor 4 . 

Jika R LP< 1 , 

   HKI (Paten, Paten 

Sederhana) = 

HKI (Hak Cipta, dll) 

HKI (Paten, 

Paten 

Sederhana) = 

HKI (Paten, 

Paten 

Sederhana) = 

HKI (Paten, 

Paten 

Sederhana) = 

HKI (Paten, 

Paten 

Sederhana) = 

 



tahun terakhir maka Skor = 2 + 
(2 x R LP) 

Tidak ada Skor 
kurang dari 2. 

R LP = (4 x N A + 
2 x (N B + N C ) + 
N D ) / N DT ; N A 
= Jumlah 
luaran 
penelitian/PkM 
yang mendapat 
pengakuan HKI 
(Paten, Paten 
Sederhana) N B 
= Jumlah 
luaran 
penelitian/PkM 
yang mendapat 
pengakuan HKI 
(Hak Cipta, 
Desain Produk 
Industri, 
Perlindungan 
Varietas 
Tanaman, 
Desain Tata 
Letak Sirkuit 
Terpadu, dll.) 

N C = Jumlah 
luaran 
penelitian/PkM 
dalam bentuk 
Teknologi 
Tepat Guna, 
Produk (Produk 
Terstandarisasi, 
Produk 
Tersertifikasi), 

=  

luaran 

penelitian/PkM 

dalam bentuk 

Teknologi Tepat 

Guna, Produk 

(Produk 

Terstandarisasi, 

Produk 

Tersertifikasi), 

Karya Seni, 

Rekayasa Sosial =  

luaran 

penelitian/PkM yang 

diterbitkan dalam 

bentuk Buku ber-

ISBN, Book Chapter 

=  

Jumlah dosen = 98 

Skor = 4 

 

HKI (Hak 

Cipta, dll) =  

luaran 

penelitian/Pk

M dalam 

bentuk 

Teknologi 

Tepat Guna, 

Produk 

(Produk 

Terstandarisa

si, Produk 

Tersertifikasi)

, Karya Seni, 

Rekayasa 

Sosial =  

luaran 

penelitian/Pk

M yang 

diterbitkan 

dalam bentuk 

Buku ber-

ISBN, Book 

Chapter =  

Jumlah dosen 

= 118 

Skor = 4 

HKI (Hak 

Cipta, dll) =  

luaran 

penelitian/Pk

M dalam 

bentuk 

Teknologi 

Tepat Guna, 

Produk 

(Produk 

Terstandarisa

si, Produk 

Tersertifikasi)

, Karya Seni, 

Rekayasa 

Sosial =  

luaran 

penelitian/Pk

M yang 

diterbitkan 

dalam bentuk 

Buku ber-

ISBN, Book 

Chapter =  

Jumlah dosen 

= 139 

Skor = 4 

HKI (Hak 

Cipta, dll) =  

luaran 

penelitian/Pk

M dalam 

bentuk 

Teknologi 

Tepat Guna, 

Produk 

(Produk 

Terstandarisa

si, Produk 

Tersertifikasi)

, Karya Seni, 

Rekayasa 

Sosial =  

luaran 

penelitian/Pk

M yang 

diterbitkan 

dalam bentuk 

Buku ber-

ISBN, Book 

Chapter =  

Jumlah dosen 

= 160 

Skor = 4 

HKI (Hak 

Cipta, dll) =  

luaran 

penelitian/Pk

M dalam 

bentuk 

Teknologi 

Tepat Guna, 

Produk 

(Produk 

Terstandarisa

si, Produk 

Tersertifikasi)

, Karya Seni, 

Rekayasa 

Sosial =  

luaran 

penelitian/Pk

M yang 

diterbitkan 

dalam bentuk 

Buku ber-

ISBN, Book 

Chapter =  

Jumlah dosen 

= 182 

Skor = 4 



Karya Seni, 
Rekayasa 
Sosial. 

N D = Jumlah 
luaran 
penelitian/PkM 
yang 
diterbitkan 
dalam bentuk 
Buku ber-ISBN, 
Book Chapter . 

N DT = Jumlah 
dosen tetap. 

60 Keserbacakupan 
Analisis dan 
Penetapan 
Program 
Pengembangan 

Keserbacakupan 
(kelengkapan, 
keluasan, dan 
kedalaman), 
ketepatan, 
ketajaman, dan 
kesesuaian 
analisis capaian 
kinerja serta 
konsistensi 
dengan setiap 
kriteria 

Perguruan 
tinggi telah 
melakukan 
analisis capaian 
kinerja yang: 1) 
analisisnya 
didukung oleh 
data/informasi 
yang relevan 
(merujuk pada 
pencapaian 
standar mutu 
perguruan 
tinggi) dan 
berkualitas 
(andal dan 
memadai) yang 
didukung oleh 
keberadaan 
pangkalan data 
institusi yang 
terintegrasi 2) 
konsisten 
dengan seluruh 
kriteria yang 

   Perguruan tinggi 

telah melakukan 

analisis capaian 

kinerja yang: 1) 

analisisnya 

didukung oleh 

data/informasi yang 

relevan (merujuk 

pada pencapaian 

standar mutu 

perguruan tinggi) 

dan berkualitas 

(andal dan 

memadai) yang 

didukung oleh 

keberadaan 

pangkalan data 

institusi yang 

terintegrasi. 2) 

konsisten dengan 

seluruh kriteria yang 

diuraikan 

sebelumnya, 3) 

analisisnya 

Perguruan 

tinggi telah 

melakukan 

analisis 

capaian 

kinerja yang: 

1) analisisnya 

didukung 

oleh 

data/informas

i yang relevan 

(merujuk 

pada 

pencapaian 

standar mutu 

perguruan 

tinggi) dan 

berkualitas 

(andal dan 

memadai) 

yang 

didukung 

oleh 

keberadaan 

Perguruan 

tinggi telah 

melakukan 

analisis 

capaian 

kinerja yang: 

1) analisisnya 

didukung 

oleh 

data/informas

i yang relevan 

(merujuk 

pada 

pencapaian 

standar mutu 

perguruan 

tinggi) dan 

berkualitas 

(andal dan 

memadai) 

yang 

didukung 

oleh 

keberadaan 

Perguruan 

tinggi telah 

melakukan 

analisis 

capaian 

kinerja yang: 

1) analisisnya 

didukung 

oleh 

data/informas

i yang relevan 

(merujuk 

pada 

pencapaian 

standar mutu 

perguruan 

tinggi) dan 

berkualitas 

(andal dan 

memadai) 

yang 

didukung 

oleh 

keberadaan 

Perguruan 

tinggi telah 

melakukan 

analisis 

capaian 

kinerja yang: 

1) analisisnya 

didukung 

oleh 

data/informas

i yang relevan 

(merujuk 

pada 

pencapaian 

standar mutu 

perguruan 

tinggi) dan 

berkualitas 

(andal dan 

memadai) 

yang 

didukung 

oleh 

keberadaan 

 



diuraikan 
sebelumnya, 3) 
analisisnya 
dilakukan 
secara 
komprehensif, 
tepat, dan 
tajam untuk 
mengidentifika
si akar masalah 
institusi. 4) 
hasilnya 
dipublikasikan 
kepada para 
pemangku 
kepentingan 
internal dan 
eksternal serta 
mudah diakses 

dilakukan secara 

komprehensif, tepat, 

dan tajam untuk 

mengidentifikasi 

akar masalah 

institusi. 4) hasilnya 

dipublikasikan 

kepada para 

pemangku 

kepentingan internal 

dan eksternal serta 

mudah diakses. 

pangkalan 

data institusi 

yang 

terintegrasi. 

2) konsisten 

dengan 

seluruh 

kriteria yang 

diuraikan 

sebelumnya, 

3) analisisnya 

dilakukan 

secara 

komprehensif

, tepat, dan 

tajam untuk 

mengidentifik

asi akar 

masalah 

institusi. 4) 

hasilnya 

dipublikasika

n kepada para 

pemangku 

kepentingan 

internal dan 

eksternal 

serta mudah 

diakses. 

pangkalan 

data institusi 

yang 

terintegrasi. 

2) konsisten 

dengan 

seluruh 

kriteria yang 

diuraikan 

sebelumnya, 

3) analisisnya 

dilakukan 

secara 

komprehensif

, tepat, dan 

tajam untuk 

mengidentifik

asi akar 

masalah 

institusi. 4) 

hasilnya 

dipublikasika

n kepada para 

pemangku 

kepentingan 

internal dan 

eksternal 

serta mudah 

diakses. 

pangkalan 

data institusi 

yang 

terintegrasi. 

2) konsisten 

dengan 

seluruh 

kriteria yang 

diuraikan 

sebelumnya, 

3) analisisnya 

dilakukan 

secara 

komprehensif

, tepat, dan 

tajam untuk 

mengidentifik

asi akar 

masalah 

institusi. 4) 

hasilnya 

dipublikasika

n kepada para 

pemangku 

kepentingan 

internal dan 

eksternal 

serta mudah 

diakses. 

pangkalan 

data institusi 

yang 

terintegrasi. 

2) konsisten 

dengan 

seluruh 

kriteria yang 

diuraikan 

sebelumnya, 

3) analisisnya 

dilakukan 

secara 

komprehensif

, tepat, dan 

tajam untuk 

mengidentifik

asi akar 

masalah 

institusi. 4) 

hasilnya 

dipublikasika

n kepada para 

pemangku 

kepentingan 

internal dan 

eksternal 

serta mudah 

diakses. 

61 Ketepatan Analisis 
SWOT atau 
Analisis Lain yang 
Relevan 

Ketepatan 
analisis SWOT 
atau analisis 
yang relevan 
didalam 
mengembangka
n strategi 

Perguruan 
tinggi 
melakukan 
analisis SWOT 
atau analisis 
lain yang 
relevan, serta 
memenuhi 
aspek-aspek 

   Perguruan tinggi 

melakukan analisis 

SWOT atau analisis 

lain yang relevan, 

serta memenuhi 

aspek-aspek sebagai 

berikut: 1) 

melakukan 

identifikasi kekuatan 

Perguruan 

tinggi 

melakukan 

analisis 

SWOT atau 

analisis lain 

yang relevan, 

serta 

memenuhi 

Perguruan 

tinggi 

melakukan 

analisis 

SWOT atau 

analisis lain 

yang relevan, 

serta 

memenuhi 

Perguruan 

tinggi 

melakukan 

analisis 

SWOT atau 

analisis lain 

yang relevan, 

serta 

memenuhi 

Perguruan 

tinggi 

melakukan 

analisis 

SWOT atau 

analisis lain 

yang relevan, 

serta 

memenuhi 

 



sebagai 
berikut: 1) 
melakukan 
identifikasi 
kekuatan atau 
faktor 
pendorong, 
kelemahan 
atau faktor 
penghambat, 
peluang dan 
ancaman yang 
dihadapi 
institusi 
dilakukan 
secara tepat, 2) 
memiliki 
keterkaitan 
dengan hasil 
analisis capaian 
kinerja, 3) 
merumuskan 
strategi 
pengembangan 
institusi yang 
berkesesuaian, 
dan 4) 
menghasilkan 
program-
program 
pengembangan 
alternatif yang 
tepat 

atau faktor 

pendorong, 

kelemahan atau 

faktor penghambat, 

peluang dan 

ancaman yang 

dihadapi institusi 

dilakukan secara 

tepat, 2) memiliki 

keterkaitan dengan 

hasil analisis 

capaian kinerja, 3) 

merumuskan strategi 

pengembangan 

institusi yang 

berkesesuaian, dan 

4) menghasilkan 

program-program 

pengembangan 

alternatif yang tepat. 

aspek-aspek 

sebagai 

berikut: 1) 

melakukan 

identifikasi 

kekuatan atau 

faktor 

pendorong, 

kelemahan 

atau faktor 

penghambat, 

peluang dan 

ancaman 

yang dihadapi 

institusi 

dilakukan 

secara tepat, 

2) memiliki 

keterkaitan 

dengan hasil 

analisis 

capaian 

kinerja, 3) 

merumuskan 

strategi 

pengembanga

n institusi 

yang 

berkesesuaian

, dan 4) 

menghasilkan 

program-

program 

pengembanga

n alternatif 

yang tepat. 

aspek-aspek 

sebagai 

berikut: 1) 

melakukan 

identifikasi 

kekuatan atau 

faktor 

pendorong, 

kelemahan 

atau faktor 

penghambat, 

peluang dan 

ancaman 

yang dihadapi 

institusi 

dilakukan 

secara tepat, 

2) memiliki 

keterkaitan 

dengan hasil 

analisis 

capaian 

kinerja, 3) 

merumuskan 

strategi 

pengembanga

n institusi 

yang 

berkesesuaian

, dan 4) 

menghasilkan 

program-

program 

pengembanga

n alternatif 

yang tepat. 

aspek-aspek 

sebagai 

berikut: 1) 

melakukan 

identifikasi 

kekuatan atau 

faktor 

pendorong, 

kelemahan 

atau faktor 

penghambat, 

peluang dan 

ancaman 

yang dihadapi 

institusi 

dilakukan 

secara tepat, 

2) memiliki 

keterkaitan 

dengan hasil 

analisis 

capaian 

kinerja, 3) 

merumuskan 

strategi 

pengembanga

n institusi 

yang 

berkesesuaian

, dan 4) 

menghasilkan 

program-

program 

pengembanga

n alternatif 

yang tepat. 

aspek-aspek 

sebagai 

berikut: 1) 

melakukan 

identifikasi 

kekuatan atau 

faktor 

pendorong, 

kelemahan 

atau faktor 

penghambat, 

peluang dan 

ancaman 

yang dihadapi 

institusi 

dilakukan 

secara tepat, 

2) memiliki 

keterkaitan 

dengan hasil 

analisis 

capaian 

kinerja, 3) 

merumuskan 

strategi 

pengembanga

n institusi 

yang 

berkesesuaian

, dan 4) 

menghasilkan 

program-

program 

pengembanga

n alternatif 

yang tepat. 

62 Ketepatan dalam 

Menetapkan 

Ketepatan di 
dalam 

Perguruan 
tinggi 

   Perguruan tinggi 

menetapkan 

Perguruan 

tinggi 

Perguruan 

tinggi 

Perguruan 

tinggi 

Perguruan 

tinggi 

 



Prioritas Program 
Pengembangan 

menetapkan 
prioritas 
program 
pengembangan 

menetapkan 
prioritas 
program 
pengembangan 
berdasarkan 
hasil analisis 
SWOT atau 
analisis lainnya 
yang 
mempertimban
gkan secara 
komprehensif: 
1) kapasitas 
institusi, 2) 
kebutuhan 
institusi di 
masa depan, 3) 
rencana 
strategis 
institusi yang 
berlaku, 4) 
aspirasi dari 
pemangku 
kepentingan 
internal dan 
eksternal, dan 
5) program 
yang menjamin 
keberlanjutan 

prioritas program 

pengembangan 

berdasarkan hasil 

analisis SWOT atau 

analisis lainnya yang 

mempertimbangkan 

secara 

komprehensif: 1) 

kapasitas institusi, 

2) kebutuhan 

institusi di masa 

depan, 3) rencana 

strategis institusi 

yang berlaku, 4) 

aspirasi dari 

pemangku 

kepentingan internal 

dan eksternal, dan 5) 

program yang 

menjamin 

keberlanjutan. 

menetapkan 

prioritas 

program 

pengembanga

n berdasarkan 

hasil analisis 

SWOT atau 

analisis 

lainnya yang 

mempertimba

ngkan secara 

komprehensif

: 1) kapasitas 

institusi, 2) 

kebutuhan 

institusi di 

masa depan, 

3) rencana 

strategis 

institusi yang 

berlaku, 4) 

aspirasi dari 

pemangku 

kepentingan 

internal dan 

eksternal, dan 

5) program 

yang 

menjamin 

keberlanjutan. 

menetapkan 

prioritas 

program 

pengembanga

n berdasarkan 

hasil analisis 

SWOT atau 

analisis 

lainnya yang 

mempertimba

ngkan secara 

komprehensif

: 1) kapasitas 

institusi, 2) 

kebutuhan 

institusi di 

masa depan, 

3) rencana 

strategis 

institusi yang 

berlaku, 4) 

aspirasi dari 

pemangku 

kepentingan 

internal dan 

eksternal, dan 

5) program 

yang 

menjamin 

keberlanjutan. 

menetapkan 

prioritas 

program 

pengembanga

n berdasarkan 

hasil analisis 

SWOT atau 

analisis 

lainnya yang 

mempertimba

ngkan secara 

komprehensif

: 1) kapasitas 

institusi, 2) 

kebutuhan 

institusi di 

masa depan, 

3) rencana 

strategis 

institusi yang 

berlaku, 4) 

aspirasi dari 

pemangku 

kepentingan 

internal dan 

eksternal, dan 

5) program 

yang 

menjamin 

keberlanjutan. 

menetapkan 

prioritas 

program 

pengembanga

n berdasarkan 

hasil analisis 

SWOT atau 

analisis 

lainnya yang 

mempertimba

ngkan secara 

komprehensif

: 1) kapasitas 

institusi, 2) 

kebutuhan 

institusi di 

masa depan, 

3) rencana 

strategis 

institusi yang 

berlaku, 4) 

aspirasi dari 

pemangku 

kepentingan 

internal dan 

eksternal, dan 

5) program 

yang 

menjamin 

keberlanjutan. 

63 Kebijakan, 
Ketersediaan 
Sumberdaya, 
Kemampuan 
Melaksanakan, 
dan Kerealistikan 

Program 

Perguruan tinggi 
memiliki 
kebijakan, 
ketersediaan 
sumberdaya, 
kemampuan 
melaksanakan, 
dan 

Perguruan 
tinggi memiliki 
kebijakan dan 
upaya yang 
diturunkan ke 
dalam berbagai 
peraturan 
untuk 

   Perguruan tinggi 

memiliki kebijakan 

dan upaya yang 

diturunkan ke dalam 

berbagai peraturan 

untuk menjamin 

keberlanjutan 

program yang 

Perguruan 

tinggi 

memiliki 

kebijakan dan 

upaya yang 

diturunkan ke 

dalam 

berbagai 

Perguruan 

tinggi 

memiliki 

kebijakan dan 

upaya yang 

diturunkan ke 

dalam 

berbagai 

Perguruan 

tinggi 

memiliki 

kebijakan dan 

upaya yang 

diturunkan ke 

dalam 

berbagai 

Perguruan 

tinggi 

memiliki 

kebijakan dan 

upaya yang 

diturunkan ke 

dalam 

berbagai 

 



Keberlanjutan kerealistikan 
program 

menjamin 
keberlanjutan 
program yang 
mencakup: 1) 
alokasi sumber 
daya, 2) 
kemampuan 
melaksanakan, 
3) rencana 
penjaminan 
mutu yang 
berkelanjutan, 
dan 4) 
keberadaan 
dukungan 
stakeholders 
eksternal 

mencakup: 1) 

alokasi sumber 

daya, 2) kemampuan 

melaksanakan, 3) 

rencana penjaminan 

mutu yang 

berkelanjutan, dan 

4) keberadaan 

dukungan 

stakeholders 

eksternal. 

peraturan 

untuk 

menjamin 

keberlanjutan 

program yang 

mencakup: 1) 

alokasi 

sumber daya, 

2) 

kemampuan 

melaksanakan

, 3) rencana 

penjaminan 

mutu yang 

berkelanjutan, 

dan 4) 

keberadaan 

dukungan 

stakeholders 

eksternal 

peraturan 

untuk 

menjamin 

keberlanjutan 

program yang 

mencakup: 1) 

alokasi 

sumber daya, 

2) 

kemampuan 

melaksanakan

, 3) rencana 

penjaminan 

mutu yang 

berkelanjutan, 

dan 4) 

keberadaan 

dukungan 

stakeholders 

eksternal 

peraturan 

untuk 

menjamin 

keberlanjutan 

program yang 

mencakup: 1) 

alokasi 

sumber daya, 

2) 

kemampuan 

melaksanakan

, 3) rencana 

penjaminan 

mutu yang 

berkelanjutan, 

dan 4) 

keberadaan 

dukungan 

stakeholders 

eksternal 

peraturan 

untuk 

menjamin 

keberlanjutan 

program yang 

mencakup: 1) 

alokasi 

sumber daya, 

2) 

kemampuan 

melaksanakan

, 3) rencana 

penjaminan 

mutu yang 

berkelanjutan, 

dan 4) 

keberadaan 

dukungan 

stakeholders 

eksternal 



 

BAB 3 

ANALISIS SITUASI 

 

KEKUATAN (STRENGHT) Bobot Rating Skor  

1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) salah 

satu fakultas di UMS Rappang berada dibawah 

naungan Persyarikatan Muhammadiyah yang telah 

berhasil mengelola Amal Usaha di bidang pendidikan 

(S1) 

2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UMS 

Rappang melaksanakan catur dharma, sehingga 

melekat nilai nilai islam (Islamic values) pada lulusan 

(S2) 

3. Jejaring Persyarikatan Muhammadiyah memberikan 

fondasi kuat dalam hal keberlangsungan institusi (S3) 

4. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UMS 

Rappang pada dasarnya adalah milik umat dan 

merupakan lembaga nirlaba, yang mengelola seluruh 

sumberdaya hanya untuk peningkatan mutu layanan. 

(S4) 

5. Keterlibatan mahasiswa dalam catur dharma 

perguruan tinggi pada berbagai kegiatan 

penyelenggaraan institusi (S5) 

6. Layanan mahasiswa lengkap mulai dari layanan 

akademik, informasi kerja, konseling, kesehatan, serta 

fasilitas untuk mendukung kemandirian dan kreatifitas 

mahasiswa (S6) 

7. Memiliki landasan yuridis yang jelas dan prosedur 

baku tentang proses rekrutmen, pengelolaan, dan 

monitoring-evaluasi terhadap sumberdaya manusia 

(S7) 

8. Terintegrasinya nilai-nilai islam (Islamic values) 

dalam kurikulum seluruh Program Studi. (S8) 

9. Inisiasi kerjasama  dengan lembaga pendidikan (dalam 

dan luar negeri) dan asosiasi profesi  dalam 

pengembangan kurikulum.(S9) 

10. Sarana dan prasarana (hardware dan software) milik 

sendiri. (S10) 

11. Meningkatnya jumlah SDM, pendidikan, peneliti dan 

pelaksana PkM. (S11) 

12. Penyelenggaraan pembinaan Dakwah Islam dan 

kemuhammadiyahan dilakukan secara rutin. (S12) 

13. Kurikulum AIK yang terintegrasi. (S13) 
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14. Mampuberkompetisidalampenggunaan dana 

hibahpemerintah dan Muhammadiyah (S14) 

0,05 

 

4 

 

0,2 

JUMLAH 1  3,65 

KELEMAHAN (WEAKNESS) Bobot Rating Skor 

1.  program studi masih terbatas, belum dapat 

memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, termasuk 

belum tersedia program Fakultas Agama Islam dan 

Fakultas Kedokteran. (W1) 

2. Sistem tata kelola universitas belum handal. (W2) 

3. Kebijakan-kebijakan yang mengarah pada 

pencapaian prestasi akademik sivitas akademika 

belum terintegrasi dan tersosialisasi secara merata. 

(W3) 

4. Sistem penjaminan mutu internal belum optimal. 

(W4) 

5. Belum memiliki program studi dengan akreditasi A 

(W5) 

6. Kurang beragamnya demografi mahasiswa dari 

dalam negeri maupun luar negeri (W6) 

7. Capaian pembelajaran mahasiswa belum terukur 

secara kuantitatif dan obyektif. (W7) 

8. Pola pengembangan kemahasiswaan belum tersistem 

dengan baik. (W8) 

9. Layanan career belum tersistem dengan baik. (W9) 

10. Peran alumni dalam pengembangan institusi dan 

jejaring belum optimal. (W10) 

11. Dosen dengan kualifikasi S-3 masih kurang. (W11) 

12. Kemampuan dosen dalam bahasa asing masih 

rendah. (W12) 

13. Beban kerja dosen belum terdistribusi secara merata. 

(W13) 

14. Kegiatan dosen dalam kegiatan ilmiah dan 

keterlibatan dalam organisasi profesi belum merata. 

(W14) 

15. Sistem pengelolaan SDM belum efektif. (W15) 

16. suasana akademik yang belum optimal dalam 

mendukung peningkatan kompetensi dan prestasi 

mahasiswa. (W16) 

17. Pelaksanaan standarisasi sistem pengembangan 

pembelajaran belum optimal. (W17) 

18. Keterlibatan praktisi dalam penyelenggaraan tri 

dharma masih belum merata. (W18) 

19. Belum optimalnya sistem pengelolaan asset, sistem 

keuangan dan sistem informasi.(W19) 

20. Biaya per satuan mahasiswa masih relatif kecil. 

(W20) 
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21. Operasional institusi  masih didominasi pendapatan 

dari mahasiswa. (W21) 

22. Tata kelola sistem informasi belum optimal. (W22) 

23. Tenaga IT yang profesional tidak didukung oleh 

Hardware dan software yang belum lengkap (W23) 

24. Publikasi hasil penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat masih terbatas pada jurnal nasional dan 

lokal sehingga belum terakses oleh masyarakat 

secara luas. (W24) 

25. Kemampuan kompetisi dana hibah penelitian dan 

pengabdian masih relatif rendah. (W25) 

26. Perolehan HAKI dosen masih rendah (W26) 

27. Pemanfaatan  hasil penelitian belum optimal. (W27) 

28. Masih rendahnya kesadaran civitas akademika dalam 

mengikuti kegiatan kajian Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan. (W28) 

29. Belum meratanya partisipasi civitas akademika 

dalam kegiatan dan kepengurusan organisasi 

persyarikatan. (W29) 

30. Belum Memiliki Pusat Pengembangan dan 

Pembinaan Studi Islam. (W30) 
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JUMLAH 1  3,13 

PELUANG (Opportunity) Bobot Rating Skor 

1. Kebijakan otonomi pengelolaan UMS Rappang 

memberikan kesempatan dan keleluasaan bagi FKIP 

UMS Rappang untuk memproyeksikan masa depan 

secara mandiri. (O1) 

2. Kebutuhan kualifikasi tenaga kerja menjadi dorongan 

masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi.(02) 

3. Adanya dukungan pemerintah terhadap program-

program peningkatan prestasi mahasiswa dan layanan 

karir alumni.(03) 

4. Tersedia fasilitas pembiayaan dari pemerintah  dan 

beberapa lembaga lainnya yang memberikan 

kesempatan bagi dosen dan tenaga kependidikan 

untuk studi lanjut, dan pengembangan tri dharma 

tanpa membebani keuangan institusi.(04) 

5. Kebijakan pemerintah tentang otonomi perguruan 

tinggi memungkinkan untuk mengembangkan 

kurikulum dan suasa akademik lebih leluasa.(05) 

6. Kebijakan dunia industri untuk menjalin hubungan 

dengan dunia pendidikan memberikan peluang untuk 

meningkatkan kerjasama dalam hal pengembangan 

kurikulum.(06) 

7. Terbuka akses hibah dari pihak ketiga untuk 

pengembangan sarana dan prasarana. (07) 
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8. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

pesat menuntut penelitian berkelanjutan. (08) 

9. Terbuka akses dana penelitian dari pemerintah, dikti, 

litbang, dll. (09) 

10. Terbuka akses kerjasama institusional dengan institusi 

lain. (010) 

11. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap bantuan 

akademisi. (011) 

12. Tuntutan stakeholder terhadap lulusan yang 

berkarakter religius. (012) 
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JUMLAH 1  3,6 

ANCAMAN (Threat) Bobot Rating Skor 

1. Aksesibilitas insitusi lain (perguruan tinggi lain, 

termasuk dari luar negeri) yang semakin luas.(T1) 

2. Instabilitas politik, ekonomi, dan keamanan nasional. 

(T2) 

3. Ketat dan cepatnya perubahan regulasi pendidikan 

tinggi tingkat nasional dan global. (T3) 

4. Tuntutan masyarakat dan stakeholder terhadap 

kualitas sistem tata kelola dan penjaminan mutu 

perguruan tinggi yang baik. (T4) 

5. Persaingan global lulusan perguruan tinggi, termasuk 

dari luar negeri. (T5) 

6. Pengaruh negatif budaya eksternal. (T6) 

7. Politisasi kampus. (T7) 

8. Adanya pasar global terbuka yang menawarkan 

kesempatan berkarir bagi dosen dan tenaga 

pendidikan dengan menjanjikan karir, fasilitas, dan 

kesejahteraan yang lebih baik. (T8) 

9. Tuntutan global tentang standar kualitas/mutu 

pendidikan yang tinggi. (T9) 

10. Sistem informasi yang digunakan kompetitor sangat 

handal. (T10) 

11. Kompetisi akses penelitian berskala internasional 

makin berat. (T11) 

12. Distorsi akidah dan akhlaq islam. (T12) 
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JUMLAH 1  3,05 

 

Selanjutnya hasil penghitungan tersebut dipaparkan pada kerangka 

berbentuk matriks kategori internal dan eksternal sebagaimana ditunjukkan dalam 

tabel di bawah ini. 

 

 



 

IFE EFE 

Kategori Sub 

Total 

Kategori Sub 

Total 

Kekuatan (S) 3,65 Peluang (O) 3,6 

Kelemahan (W) 3,13 Ancaman (T) 3,05 

JUMLAH (S-W) 6,78 JUMLAH 

(O-T) 

6,65 

 

Berdasarkan penghitungan dari analisis di atas, selanjutnya ditunjukkan 

bahwa keberadaan posisi kuadran yang dihasilkan melalui analisa IFE dan EFE 

dideskripsi menurut pemetaan SWOT berbentuk grafik. Pada sumbu X 

menunjukkan titik isu-isu internal yang dievaluasi (IFE) sementara untuk sumbu 

Y menunjukkan titik nilai isu-isu eksternal yang juga dievaluasi (EFE). Tindakan 

selanjutnya adalah menarik garis antara dua titik keduanya. Gambar grafik di 

bawah ini akan memperlihatkan pemosisian keberadaan atau kedudukan fakultas 

keguruan dan ilmu  pendidikan (FKIP) universitas muhammadiyah Sidenreng 

Rappang (UMS Rappang) sebagaimana grafik berikut: 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

Rencana strategis (Renstra) fakultas keguruan dan ilmu pendidikan (FKIP) 

universitas muhammadiyah Sidenreng Rappang (UMS Rappang) ini merupakan 

rencana pengembangan yang diarahkan sesuai dengan visi, misi yang sudah 

ditetapkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas 

Muhammadiyah Sidenreng Rappang (UMS Rappang). Dengan demikian, besar 

harapan  renstra ini dapat menjadi acuan pelaksanaan program kerja fakultas 

keguruan dan ilmu pendidikan (FKIP) universitas muhammadiyah Sidenreng 

Rappang (UMS Rappang), sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan 

fakultas keguruan dan ilmu pendidikan (FKIP) universitas muhammadiyah 

Sidenreng Rappang (UMS Rappang) lima tahun ke depan. Renstra ini merupakan 

dasar penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran tahunan. Dengan 

adanya renstra, makasemua program-program kerja yang belum sesuai dengan 

renstra perlu diselaraskan. Untuk sukses dan lancarnya pelaksanaan renstra perlu 

dukungan dan komitmen dari berbagai pihak. Oleh sebab itu kegiatan saling 

belajar dan adanya tantangan bersama terhadap lembaga agar lebih eksis dan maju 

serta lebih mempunyai peran di masyarakat merupakan perjuangan bersama. 

 Rencana strategis akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana operasional 

(Renop) atau program kerja (Proker). Agar pelaksanaan sesuai dengan renstra, 

maka dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, sehingga dapat diketahui 

permasalahan-permasalahan yang terjadi dan kegiatan yang dilakukan selaras 

dengan Renstra tersebut. 
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