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BAGIAN KESATU
KERANGKA KONSEPTUAL

I.

Evaluasi Diri dan Pengembangan Institusi
Dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan, setiap institusi pendidikan tinggi
harus merencanakan seluruh upaya pengembangannya berbasis evaluasi
diriyangdilakukansecarakomprehensif,terstrukturdansistematis.
Evaluasidiriharusdigunakan
untukmemahami
denganbaikkondisi
dan
mutu
institusisaatini(InstitutionQualityandConditionatPresent/IQCAP)untukdigunakan sebagai
landasaninstitusimenentukankondisidanmutuyang diinginkan dimasayang akan
datang(InstitutionQualityandConditionat Future/IQCAF).
Dalammanajemen,evaluasimerupakan tahapan yang krusial dalam penyusunan
program
pengembangan.
Olehkarenaitu
bagaimana
melakukan
evaluasisecarakomprehensif, terstrukturdansistematis harus dipahami dengan benar,
sehingga
hasilnyadapatdigunakan
sebagailandasanprosesperencanaan
untukmencapaitujuan yang diinginkan berupa peningkatan kualitas secara
berkelanjutan.
Kemampuanmelaksanakanevaluasimerupakanfaktor
penting
dalampeningkatan kualitas institusi.
Evaluasi adalah upaya sistematik untuk menghimpun dan mengolahdatadan fakta
menjadi informasiyanghandal dansahih, sehingga dapat disimpulkan kondisi yang
benar. Secara umum evaluasi dilakukan dengan tujuan atau terkaitdenganhal-hal
sebagai berikut.
1) Evaluasi dilakukanuntukmemperlihatkanpencapaianmutuinstitusi.
2) Evaluasi
merupakan
alat
manajerial,
untuk
menjaga
agarkinerjainstitusiyangtelahdicapaitetapterjaga keberlangsungannya.
3) Evaluasi merupakan alat manajerialyang ditujukan untuk penyusunan
rencanapengembanganinstitusidi masamendatang.
Pengumpulandatadanfaktamerupakanhalyangsangat pentingdalam prosespenyusunan
LaporanEvaluasi
Diri.
Pelaksanaanevaluasidirisecaraberkaladanberkesinambunganseharusnya menjadi suatu
kebiasaan dalam manajemenperguruan tinggi sehingga terbangun tradisiyangbaik
dalampengelolaandan pengembanganinstitusi. Ketikatradisi ini telah terbangun,maka
usahauntukperbaikanprosesdanmencariberbagaialternatifprosesyang
lebihbaikakansangatmudahdilakukan.
Evaluasi tidak semata-mata bertujuan membuktikan kinerja tetapi lebih kepada upaya
peningkatan kinerja institusi (Stufflebeamet al., Educational Evaluation and Design
Making, 1997). Oleh karena itu beberapa manfaat evaluasi diri antara lain:
1) mendapatkan gambaran tentang kondisi riil institusi;
2) sebagai landasan untuk memperbaiki kelemahan institusi;
3) sebagai landasan untuk merancang program pengembangan institusi.
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II.

Konsep Evaluasi
Salahsatumodelevaluasiyang
sering
digunakanadalahmodel
pencapaiansasaranataucongruencymodel.
Padadasarnyamodeliniadalah
prosespengukuran
secarakuantitatif
(kuantifikasi)denganmembandingkan
prestasiyangtelahdicapaidengantujuanyangdiinginkan. Namun demikian, salah satu
kelemahan dari modeliniadalahsulitnyauntukmengukurdampak (outcomes/impact)
darisuatuprosespengembangansecara
tepat,meskipununtuk
halinimasih
dapat
dilakukanantisipasi.
Penggunaan model ini didasarkan pada: 1) penentuantujuan yang jelas, 2) penetapan
“kebutuhan/standarminimumyangharusdipenuhi”, 3)komponen masukan, 4) proses,
dan 5) luaran serta capaian yang menjaditargetevaluasi.
1)

Tujuan Evaluasi Diri
Tujuanevaluasi diri adalah upaya sistematik untuk menghimpun dan mengolah
data (fakta dan informasi) yang handal dan sahih, sehingga dapat disimpulkan
kenyataan untuk selanjutnya digunakan sebagai landasan tindakan manajemen
untuk mengelola kalangsungan institusi atau program. Dalam konteks akreditasi
program studi maka tujuan evaluasi diri paling tidak mencakup:
1) untuk memperlihatkan pencapaian mutu dari unit pengelola dan program
studi.
2) sebagai alat manajerial yang ditujukan untuk menjaga agar kinerja suatu
unit pengelola atau program studi yang telah tercapai tetap terjaga
keberlangsungannya.
3) sebagai alat manajerial yang ditujukan untuk penyusunan rencana
pengembangan unit pengelola dan program studi di masa yang akan
datang.

2)

Kebutuhan minimum yang harus dipenuhi
Kebutuhan minimum yang harus dipenuhi merupakan kebutuhan
minimumdalamwujudsumberdaya,kemampuan,
tataaturan,peraturan,dandukungandarimasyarakat
dimanainstitusi
berada.
Kebutuhan tersebut harustersediadandipenuhi agardapatmenjamin tercapainya 3
aspek dari tujuan disusunnya evaluasi diri. Setiapkomponen evaluasi diri
(masukan,proses, luaran, dan capaian) harus memenuhi kebutuhan minimum
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi
(SNDIKTI). Pemenuhan terhadapkebutuhan minimum dan keberlanjutannya
seringdiabaikan oleh unit pengelola dan program studi dalammelakukanevaluasi
diri.

3)

Masukan
Masukanadalahberbagaihalyangdapatdanakandigunakandalam
prosesuntukmencapaitujuanyangtelahditetapkan.Masukan dapat
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sumber daya berwujud (tangible), seperti: mahasiswa, dosen, tenaga
kependidikan, dana, sarana dan prasarana,dan(2)sumberdayatidakberwujud
(intangible) seperti visi dan misi, kurikulum, pengetahuan,sikap,kreativitas,tata
nilai dan budaya.

III.

4)

Proses
Proses adalah usaha untuk mendayagunakan sistem,sumber daya yang tersedia
dalam pelaksanaan kegiatan untukmencapai tujuanyang telah ditetapkan.
Pendistribusian, pengalokasian dan interaksi antar sumber daya merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari proses ini. Proses tersebut mencakup aspek:
tatapamong, tatakelola, kepemimpinan, pembelajaran, suasana akademik,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

5)

Luaran dan Capaian
Luaran adalah hasil langsung dan segera dari proses, atau hasil dari
aktivitas/kegiatan atau pelayanan yang diukur dengan menggunakan ukuran
tertentu antara lain: mutu dan relevansi lulusan (IPK, masa studi, masa tunggu
lulusan, kesesuaian mutu lulusan dengan bidang kerja), hasil penelitian dan PkM
(publikasi, hilirisasi, dan HKI). Capaian adalah dampak yang ditimbulkan dari
luaran terhadap para pemangku kepentingan antara lain dapat berupa: tingkat
kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan dan alumni,
pengguna lulusan, dan mitra; akreditasi/sertifikasi/rekognisi nasional dan
internasional.

Indikator Kinerja dan Kualitas
Pada
awalsuaturencanaevaluasidiri,ukuran-ukuranyangakandigunakanuntuk
menilaikinerja
dancapaiankualitasharusditetapkanterlebih
dahulu.
Ukuranukurantersebutdisebutindikator.
Indikator
kinerjaadalahdataataufaktaempirisyangdapatberupa
datakualitatifataupunkuantitatif,
yangmenandaicapaiandariperkembangan
suatuinstitusiatauprogramnya
dalammencapaisasaranyangtelah ditetapkan.
Dalammodelevaluasidiri,indikatorkinerjadapatdigunakan
untuk
menggambarkan
efisiensi,produktivitas,efektivitasdanfaktor-faktoryang
dapatmenunjukkan
kesehatanorganisasiseperti:
akuntabilitas,
kemampuaninovatifdalamkonteksmenjagakeberlangsungan
institusidankualitasyangtelahdiraihnya,sertasuasanaakademis.
Dengankatalain,kualitasdicerminkan
dengankonvergensi
dari
seluruhindikatorkinerjatersebut.
1)

Efisiensi
Efisiensiadalahkesesuaianantara
inputdanprosesyangdilaksanakan.Tingkatanefisiensidapatdiperlihatkandenganba
gaimanaperandankinerjamanajemensumber
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dayadalampelaksanaanprosestersebut.Tingkatefisiensidapatdihitungberdasarkan
perbandinganantarasumber
dayayangtelahdimanfaatkandengansumber
dayayangdigunakandalammelaksanakanprosestersebut.Semakinkecilhasilperban
dingantersebut,makasemakinbesartingkatefisiensinya.

2)

Produktivitas
Produktivitasadalahkesesuaian
antaraproses
denganluaranyangdihasilkan.Tingkatproduktivitasumumnyadiperlihatkandenganp
erbandinganjumlahluaranyangdihasilkandarisuatuprosesyang
memanfaatkan
sumber
dayadenganstandartertentu.Perubahan
proses
dapat
mempengaruhitingkatproduktivitas.

3)

Efektivitas
Efektivitas adalah kesesuaian antara tujuan atau sasaran dengan
luaranyangdihasilkan.
Tingkat
efektivitas
dapatdiperlihatkandenganmembandingkantujuan dengan hasil dari proses
(termasuk
dampak
yangdihasilkan).Usaha
untukmenentukantingkatefektivitassecarakuantitatifdidalamprosesevaluasidiridilin
gkungan pendidikantinggisangatsulit untuk dilakukan,karenatujuan atau sasaran
yang ditetapkan pada pendidikan tinggi sering tidakdinyatakan secara kuantitatif.

4)

Akuntabilitas
Akuntabilitas
adalahtingkat
pertanggungjawabanyangmenyangkutbagaimanasumber
dayainstitusipendidikantinggidimanfaatkan dalam upaya dan kegiatan untuk
mencapai tujuanyang telah ditetapkan.Pertanggungjawabandapat terkait dengan
tingkat efisiensi,kesesuaian dengan norma dan peraturan perundangan yang
berlaku.Berbedadenganauditabilitas,akuntabilitasyanglebih
luaskarenamenyangkuthal-halsebagaiberikut:
a) Kesesuaianantaratujuanyangditetapkanolehinstitusipendidikantinggidenga
nfalsafah,moraldan etikayangdianutsecaraumumdalammasyarakat.
b) Kesesuaianantaratujuanyangditetapkandenganpolakegiatansivitasakade
mikasertahasildandampakyangdicapai.
c) Keterbukaanterhadapsemuapihakyangberkepentingandenganpenyelengg
araandanpelaksanaankegiatantridharma perguruan tinggi.
d) Pertanggungjawabanpemanfaatansumber dayauntuk mencapaitujuan.
otonomidankebebasan
akademik
yang
tidak
e) Aktualisasiasas
menyimpangdaripengaturandankesepakatanyangditetapkan.
f) Kesadaransivitasakademikabahwaaktualisasiperilakudantingkahlakunyati
dakakanmengganggupelaksanaankegiatanlembagadanmasyarakat.

5)

Suasana Akademik
Secara sederhana, suasana akademik diartikan sebagai tingkat kepuasan
danmotivasisivitasakademikadalammenyelesaikantugasnyauntukmencapai
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tujuan institusi.Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menjelaskan
mengenaisuasana akademik. Pada tingkat individu, faktor seperti tujuan, aspirasi
dantata nilai yang dimiliki individu, sangat memegang peranan penting.Halyang
perlu
diperhatikan
dalam
mengelola
staf,
adalah
bagaimana
membuatcaradansuasana kerjayangdidasarkan atasketerbukaan, kejelasan
dansaling pengertian, yang pada akhirnya akan dapat menghasilkan
komitmenyang tinggiuntukmenyelesaikanpekerjaannya.

6)

IV.

Kemampuan Inovatif
Kemampuan inovatif adalah kemampuan institusi dalam menghasilkan nilai
tambah pada luaran. Didalam merencanakan dan mengimplementasikan
kegiatannya, institusi pendidikan tinggi harus selalu memperhatikan dan
mengacu
pada
perubahan-perubahan
yangterjadi
di
masyarakat.
Apabilainstitusipendidikan
tinggi
tidakmempunyai
kemampuan
inovasi
atautidakmampumengakomodasimaupunmengantisipasiperubahanyang
terjadidimasyarakat,makainstitusitersebutakanditinggalkan
atauditolak
kehadirannyaolehmasyarakat.

Langkah-langkah Penyusunan Laporan Evaluasi Diri
KualitasLaporanEvaluasiDirisangatditentukan oleh ketepatan pemilihan langkahlangkah yang dilaksanakandalamprosespenyusunanlaporan tersebut. Proses
evaluasidiri dapat mengikutipendekatan prinsip 5i yaitu inisiasi,idealisme,informasi,
identifikasi daninsepsi,untuk menentukanmasadepanyangdiinginkan. Penggunaan
pendekatan
prinsip
5i
padaumumnyadilaksanakan
secara
simultan
denganmempertimbangkan
banyakfaktor.Inisiasiuntukmembuatrencanapengembangansuatuinstitusisampai
terbentuknyarencanatersebut,harussecarasungguh-sungguh
mengikuti
beberapaprosedur/langkah-langkah sebagaiberikut:
1) Inisiasi
Setiaprencana,pastidihasilkandarisuatuprakarsayangdidasari
atas
pemahamanterhadapbeberapapersyaratanuntukpembuatanrencana
pengembangan.Beberapaaktorkunci(key
actors/keypersons),padaumumnyaadalahpimpinaninstitusi,dapat
memberikankontribusiyangvisionerdalampembuatansuaturencanayangdiinginka
n.
2) Idealisme
Rencanaadalahsuatupengintegrasianantaragagasan(idea)
denganidealisme,
karenarencanaadalahalatpengambilan
keputusanyangdigunakanuntukmemutuskan
implementasiataupelaksanaanpembangunanmasadepanyangdiinginkan.
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3) Informasi
Kualitassuaturencanasangatditentukanolehadanyadatadaninformasi
yangrelevan.Datadaninformasi
iniakandianalisis,disimpulkan,
dandigunakanuntukpenyusunanrencanapengembangan.
4) Identifikasi
Hasilevaluasi dananalisisakanmenjadi dasar/landasanuntukmengidentifikasi isuisustrategis,permasalahanatauprogram-programunggulandan
berbagaihalyangdapatdigunakansebagaibahanpertimbangan
dalam
menentukantujuandansasaranpengembangan.
5) Pembuatan Rencana Awal
Padaakhirprosespembuatanrencanapengembanganadalahpembuatan
rencanaawal(inception
ofplan)yangsifatnya
global,ringkasdanmerupakanikhtisar/rangkumandarijabaranrencanapengembang
an yang kompleksdanrinci.
Kelimalangkahtersebutdiatasharusdiikutidandilaksanakan
untukmenghasilkanLaporanEvaluasiDiriyangberkualitas.Sehingga
kelimalangkahtersebutdiatasharus
dijabarkansecarasistematismenjadilangkahlangkahyanglebihrinci sebagai berikut:
1) Pemosisian
Langkah
ini
diartikansebagaikegiatanpengumpulandanpengolahanberbagaidatadaninformasi
yangdiperlukanuntukpembuatanLaporanEvaluasiDiri.Kegiataninimerupakantuga
sdantanggungjawab
pimpinan
perguruan
tinggi.Kegiatanpengumpulandanpengolahandata,dapatdilakukandengantahapan
sebagaiberikut:
a) Identifikasidatadaninformasiyangdibutuhkan
Datadaninformasiminimal yangdibutuhkan,dapatdilihatbaik pada Laporan
Kinerja
Perguruan
Tinggi
(LKPT)
maupun
dalam
cakupan
LaporanEvaluasiDiri
(LED).
Selainidentifikasidatadaninformasiyangdibutuhkan,diperlukanjuga
identifikasidimanadatadaninformasitersebutbisadidapatkan.
b) Validasidatadaninformasi
Datadaninformasiyangdidapatkanharusdivalidasiagardatadan
informasiyangdidapattersebutdapatdiyakinikebenarannya (sahih).
c) Pengelompokandatadaninformasi
Datadan informasiyangdidapatkandantelahdiyakini kebenarannya,maka
dikelompok-kelompokan
sesuai
tabel
dalam
LKPT/LED,
sehinggamudahuntukdiinterpretasikan/dianalisis.
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d) Pengecekan konsistensidatadaninformasi
Setelahdikelompok-kelompokan,konsistensi antarakelompok dataharus dicek
konsistensinya.Ketika
terjadi
ketidak-konsistenanantar
kelompokdata,makaharusdilakukanpengumpulandataulang.
Ketidakkonsistenandatabisaterjadi,diantaranyaakibat
(1)
cara
pengumpulandatayangtidaksistematikdantidakteliti,(2)
tidak
dilakukan
prosesvalidasi data.
e) Analisisawalatauinterprestasitabel
Datadapat dikatagorikan menjadi 2katagori,yaitu(1)dataprofil(profiledata)
dan(2)datakinerja(performancedata).Dataprofiladalahdatayangdiambil
saatitu,sedangkandatakinerjaadalahdatayangdiambildalamkurun
waktutertentu.Datakinerjaadalahsederetandataprofilyangdisusunberdasarkan
waktupengambilandata profiltersebut.
Untukdataprofil,interpretasidilakukandenganmembandingkanantara
datatersebutdanindikatorkinerjainstitusi,
yangmerupakan
standaryangingindicapai.Kesimpulandariinterpretasitersebut,umumnya
adalahgradasiburuksampaidenganbaik.Dikatakanbaik,apabiladata
profilsesuaiataumelebihistandaryangdiacu,demikianjugasebaiknya.
Untuk
datakinerja,yangharus
dicermatiadalahkecenderunganyangterjadi
dalamkurunwaktutertentu.Perludiprediksikelanjutankecenderungan
tersebutdi masamendatang.
2) Arahan dan Asumsi
Arahan dan asumsi dapatdiartikansebagai pengarahan yang ditetapkan
berdasarkan asumsi yang dihasilkan dari analisis dan interpretasi data dan
informasi untuk dijadikan pedoman oleh organ-organ resmi yang ada di institusi
dan semuapihakyangterkait.
3) Tujuan Institusi
Tujuaninstitusi
dapatdiartikansebagaigambaran
kondisidansituasiinstitusidimasadepanyangdiinginkan padakurun waktutertentu.
4) Indikator Kinerja
Indikator Kinerjaadalah
(kuantifikasi).

penjabaran

tujuan

institusidalam

bentuk

angka

5) Analisis Situasi
Analisissituasiadalahkegiatananalisisdatadaninformasi menggunakan metoda
analisis yang relevan dan umumdipakai (seperti SWOT analysis, Root-Cause
Analysis).
Kegiataninisebaiknyadilakukansetelahpenetapanindikatorkinerja
institusi,karenaindikatorkinerjainstitusidiperlukanuntukmelakukan
analisiskesenjangan(gapanalysis)antarakondisiyang
ada
pada
saatinidengankondisidi masadepanyangdiinginkan.
6) Kesimpulan
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Kesimpulanadalah rangkuman dan kesimpulan dari hasilanalisissituasional.
7) Langkah Strategis
Langkah
strategisdapatdiartikansebagaikegiatanidentifikasiberbagaistrategiyangdapatdigu
nakanuntukmencapaitujuanyangtelahditetapkan.Daribanyakstrategiyangtelahber
hasildiidentifikasi,harusditetapkan,strategimanayangdipilih.Pengambilankeputus
anstrategimanayangdiambil,sebaiknyadilakukan
pimpinaninstitusibersamataskforcedansemuastafinstitusi.

8) Rencana Implementasi
Rencana
implementasidapatdiartikansebagaipenjabarandaristrategiyangdipilihmenjadi
aktivitasaktivitasyangdapatdilaksanakanditingkatoperasional.Tujuandanindikatorkinerjau
ntukmasingmasingaktivitastersebutharusselalumengacupadatujuaninstitusidanindikatorkiner
ja institusi.

V.

Pelaksanaan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri
1) Penetapan Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri
Pimpinan institusi menetapkan tim penyusun (task force) Laporan Evaluasi Diri
yang merupakan orang yang memahami manajemen pendidikan tinggi melalui
keputusan yang legal dan disertai dengan uraian tugas dan tanggungjawabnya.
Tim penyusun LED merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tim
penyusun LKPT dalam rangka penyusunan dokumen akreditasi.
2)

3)

4)

PenyusunanJadwalKerjaTim Penyusun
Agarlaporandapat
diselesaikan
tepatwaktu,makatim
penyusun
membuatjadwalkerjayangdihitungmundurdaribataswaktupenyerahan
laporansebagai bagian dari dokumen usulan akreditasi.
PembagianKerja
Mengingatbebankerjatimyangcukupberatdan
waktupembuatanlaporanyangumumnya
pembagian pekerjaanyangjelas.

harus

terbatas,makaperludilakukan

Pengumpulan dan Analisis Data
Prosedurpengumpulan
dananalisisdatatelahcukupdijelaskanpadabagianterdahulu,namunperludiperhatik
anbahwaprosespengumpulan
dananalisis
dataumumnyamerupakanprosesyangdilakukansecaraberulang(iterasi).
Hal
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initerjadi,karenaseringdijumpaiadanyakebutuhan
mendukungpengambilankesimpulanyanglogisdanbenar.

VI.

databaruuntukdapat

5)

Penulisan Laporan Evaluasi Diri
Mengingatmateriyangharusdisampaikan dalamLaporanEvaluasiDiriharus gayut
dan terlihat benang merahnya, penulisan laporan evaluasi diri seyogyanya tidak
dilakukan oleh orang yang berbeda untuk setiap bagian.Agardidalampenjabaran
materitersebutdapattersusunsecararunut
danmudahdibaca,sertadipahami,
perluditunjuksatuataulebihanggotatim
yangbertugassebagaiproof
readermateriyangtelahditulistersebut.Draft akhir LED harus direview oleh
pimpinan.

6)

Sosialisasi Laporan Evaluasi Diri
SetelahLaporanEvaluasiDiriselesaidisusun,sebaiknya
disosialisasikankembalipadasemuapihakberkepentingan
(para
pemangku
kepentingan),
khususnyastafakademik,untukmendapatkan
masukan.Untukpenentuan
indikatorkinerja,sebaiknyadibicarakan
dandisepakatiolehsemuapihakyang
terkaitdalampelaksanaanimplementasiprogramyangakan dilaksanakan.

7)

Perbaikan Laporan Evaluasi Diri
Setelahdisosialisasikan
danmendapatmasukandaripihakyangberkepentingan,mungkinmasihdiperlukan perbaikanakhirsebelumLaporanEvaluasi Diridan
Laporan Kinerja Perguruan Tinggi diajukan ke Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BANPT).

Atribut Laporan Evaluasi Diri yang Baik
1) Keterlibatansemuapihak
Sepertihalnyadalammanajemenmodern,manajemeninstitusipendidikan
tinggimenekankanpentingnyaketerlibatansemuaunsur/pihakyangadadidalam
institusidalamprosesperencanaan
danpengambilan
keputusan.Keterlibatan
tersebutsangatpenting,
karenaharapandankeinginan
unsur/pihakyangada
didalaminstitusiseharusnyadapatmerupakanrepresentasi
harapandan
keinginandarisemuapihakyangberkepentinganterhadapinstitusi tersebut.
Di dalam laporanevaluasi diriharus dijelaskan, seberapa intensif keterlibatan
para
pemangku
kepentingan
dalampenyusunan
laporanevaluasidiri,denganmerinci keterlibatan aktorkunci, baikyangadadi
dalammaupun di luarinstitusi.
2) Keserbacakupan
Keserbacakupan
laporanevaluasidiridinilaiberdasarkan
kesesuaiansertakelengkapanaspekdanisu
pentingyangdiperhatikan,diamati
dandianalisisdalamprosespenyusunan
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laporanevaluasidiri.Tingkatkeserbacakupan
darilaporanevaluasidirijugaakandinilai
berdasarkan
apakahlaporanevaluasidiritersebutdapatdipercayadengan
kerangkapikiryanglogis,didukung
olehdatayangrelevandan
akuratdalammerepresentasikan
masalahyangberhasildiidentifikasi,apakah
solusi
alternatifdankesimpulanyangdidasarkan
atashasilanalisisdatainternal
daneksternal institusi.
3) Kualitas Data
Kualitas
datayangdigunakanuntukpenyusunan
laporanevaluasidiriharuscukup(adequate),akurat
(accurate),
konsisten
(consistent)antaradatasatudenganlainnya,dansesuai(relevant)
denganaspekatauisu
yangdibahas,dalammenjelaskanmasing-masing
unsuryangadapadafaktor
internalmaupunfaktoreksternal.Datayangdigunakan
untukpenyusunan
laporanevaluasidiriharusdenganjelasdisebutkansumbernya,
keterkaitannya
denganisuatauaspekyangdibahas,asumsidasarpenggunaandatatersebut,
danmetodologipengumpulan data.Untuk dapat menilai data accuracy, maka
perlu diuraikan metodologi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang
digunakan.

4) Kedalaman Analisis
Kedalaman
analisis
ditunjukkan
dengan
adanya
gambaran
keterkaitanyangjelas(“benangmerah”) antara:1) kemampuan menemukenali
akar permasalahan yang dihadapi oleh institusi berdasarkan data yang
dicantumkan dalam LKPT dan data pendukunglainnya,2) kemampuan untuk
mengembangkan rencana perbaikan untuk menanggulangi permasalahan
tersebut, dan 3) kemampuan untuk menentukan prioritas strategis dengan
menggunakan metodaanalisis yang relevan,sepertiSWOTAnalysis,RootCauseAnalysis, Force-FieldAnalysis,dan metode analisis lainnya.
5) Pendekatan Inovatif dan Kreatif
Pendekatan inovatif dan kreatif dalam penyusunan LED dan LKPT adalah
penggunaan teknik yang mutakhir, bervariasi, dan relevan untuk menghimpun,
mengolah, menganalisis, menginterpretasikan, dan menyajikan data agar LED
dan LKPT lebih mudah dipahami secara lebih baik.
6) Rencana Pengembangan
RencanaPengembanganadalahgambaran
secaraglobal,ringkasdanjelastentangrencana
pengembangan,
baikuntukperbaikanmasalahdankelemahanyangberhasildiidentifikasimaupununtu
kmendapatkeunggulan kompetitif.
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Darihasil
analisis,dapatdiketahuisecaracepat
kondisiinstitusipada
saat
ini(currentcondition) danarahpengembanganinstitusidimasamendatang.Apabila
dilakukan
analisis
menggunakan
metode
SWOT,
pada
dasarnya,ada2arahpengembanganinstitusiyangdidasarkanatashasilanalisisSWO
T,yaitu:
1)
arahpengembanganyangsifatnyaekspansi,
dan2)
arahpengembanganyangsifatnyakonsolidasi.Arahpengembanganyangsifatnyae
kspansi,barudapatdilaksanakanapabilakekuatan(strengths)yangdimilikiinstitusi
jauhlebihbesar,
baikjumlahdanintensitasnya,jikadibandingkandengan
kelemahan(weaknesses)yangdimilikinyadanjuga
bila
peluang(opportunities)yangberhasildiidentifikasijauhlebihbesarjikadibandingka
ndenganancaman(threats)yangdihadapinya.
7) Kejujuran
Evaluasi diri harus dilakukan secara jujur, dengan data riil yang dimiliki institusi.
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BAGIAN KEDUA
STRUKTUR LAPORAN EVALUASI DIRI

I.

PENDAHULUAN
Bagian ini berisi deskrispi yang memuat dasar penyusunan, tim penyusun, dan
mekanisme kerja penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED).
A. Dasar Penyusunan
Bagian ini berisikebijakan tentang penyusunan evaluasi diri di perguruan tinggi yang
didalamnya termasuk juga tujuan dilakukannya penyusunan LED.Pada bagian ini,
institusi harus mampu menunjukkan keterkaitan LED dengan rencana
pengembangan institusi.
B. Tim Penyusun dan Tanggung Jawabnya
Pada bagian ini institusi harus dapat menunjukkan bukti formal tim penyusun LED
beserta deskripsi tugasnya, termasuk didalamnya keterlibatan berbagai unit,
pemangku kepentingan internal (mahasiswa, pimpinan, dosen, dan tenaga
kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna, dan mitra) dalam penyusunan LED.
C. Mekanisme Kerja Penyusunan LED
Bagian ini harus memuat mekanisme pengumpulan data dan informasi, verifikasi
dan validasi data, pengecekan konsistensi data,analisis data, identifikasi akar
masalah dan penetapan strategi pengembangan yang mengacu pada rencana
pengembangan jangka panjang, yang didukung dengan jadwal kerja tim yang jelas.

II.

LAPORAN EVALUASI DIRI
A. Kondisi Eksternal
Bagian ini menjelaskan kondisi eksternal perguruan tinggi yang terdiri dari
lingkungan makro dan lingkungan mikro ditingkat lokal, nasional, dan internasional.
Lingkungan makro mencakup aspek politik, ekonomi, kebijakan, sosial, budaya,
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lingkungan mikro mencakup aspek
pesaing, pengguna lulusan, sumber calon mahasiswa, sumber calon dosen, sumber
tenaga kependidikan, e-Learning, pendidikan jarak jauh, Open Course Ware(OCW),
kebutuhan dunia usaha/industri dan masyarakat, mitra, dan aliansi. Unit pengelola
perlu menganalisis aspek-aspek dalam lingkungan makro dan lingkungan mikro
yang relevan dan dapat mempengaruhi eksistensi dan pengembangan institusi.
B. Profil Institusi
Bagian ini berisi deskripsi sejarah institusi, visi, misi, tujuan, sasaran dan tata nilai,
organisasi (fakultas, lembaga, dan program studi), mahasiswa dan lulusan, sumber
daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), keuangan, sarana dan prasarana,
sistem penjaminan mutu internal,serta kinerja perguruan tinggi, yang disajikan
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secara ringkas dan mengemukakan hal-hal yang paling penting. Aspek yang harus
termuat dijelaskan sebagai berikut.
1.

Sejarah institusi
Institusi harus mampu menjelaskan mandat pendirian dan perkembangan
perguruan tinggi (jika terjadi pergeseran mandat atau perubahan bentuk
institusi) secara ringkas dan jelas.

2.

Visi, misi, tujuan, strategi, dan tata nilai
Bagian ini berisideskripsi singkat visi, misi, tujuan, sasaran, dan tata nilai yang
diterapkan di perguruan tinggi.

3.

Organisasi dan tata kerja
Bagian ini berisi penjelasan dokumen formal organisasi dan tata kerja yang
saat ini berlaku, termasuk didalamnya diuraikan secara ringkas tentang
struktur organisasi dan tata kerja (fakultas, lembaga, program studi,
laboratorium, dll.), serta tugas pokok dan fungsinya.

4.

Mahasiswa dan lulusan
Bagian ini, berisi deskripsi ringkas data jumlah mahasiswa dan lulusan,
termasuk kualitas masukan,prestasi monumental yang dicapai mahasiswa
dan lulusan, serta kinerja lulusan.

5.

Dosen dan tenaga kependidikan
Bagian ini berisi informasi ringkas jumlah dan kualifikasi SDM (dosen dan
tenaga kependidikan), kecukupan dan kinerja, serta prestasi monumental
yang dicapai.

6.

Keuangan, sarana, dan prasarana
Berisi deskripsi ringkas kecukupan, kelayakan, kualitas, dan aksesibilitas
sumber dayakeuangan, sarana dan prasarana.

7.

Sistem penjaminan mutu
Berisi deskripsi sistem penjaminan mutu yang paling tidak berisi kebijakan,
organisasi, instrumen, implementasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan
tindak lanjut. Pada bagian ini juga tercakup sistem penjaminan mutu internal
(dengan siklus PPEPP yang dilakukan oleh institusi), pengakuan mutu dari
lembaga audit eksternal (bukan BAN-PT), lembaga akreditasi, dan lembaga
sertifikasi.

8.

Kinerja institusi
Berisi deskripsi capaian dan luaran perguruan tinggi yang paling diunggulkan.
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C. KRITERIA
Laporan evaluasi diri harus memuat 9 (sembilan) kriteria akreditasi yang meliputi
kriteria:1)Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi, 2) Tata Pamong, Tata Kelola, dan
Kerjasama, 3) Mahasiswa,4) Sumber Daya Manusia, 5) Keuangan, Sarana, dan
Prasarana, 6) Pendidikan, 7) Penelitian, 8) Pengabdian kepada Masyarakat, dan 9)
Luaran dan Capaian Tridharma.
C.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
1. Latar Belakang
Bagian ini mencakup latar belakang, tujuan, rasional penetapan Visi, Misi,
Tujuan, dan Strategi (VMTS), yang mencakup antara lain: keterlibatan para
pemangku kepentingan internal maupun eksternal, pertimbangan terhadap
kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan pengembangan
perguruan tinggi.
2. Kebijakan
Berisi deskripsi dokumen formal kebijakan yang mencakup: penyusunan,
evaluasi, sosialisasi, dan implementasi VMTS kedalam peraturan dan
program pengembangan.
3. Mekanisme Penetapan dan Strategi Pencapaian VMTS
Bagian inimenjelaskanmekanisme penetapan VMTS dan harus diuraikan
secara komprehensif strategi untuk pencapaian VMTS.
4. Indikator Kinerja Utama
Perguruan Tinggi memiliki rencana pengembangan jangka panjang,
menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja utama dan targetnya
untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.
5. Indikator Kinerja Tambahan
Indikator kinerja tambahan adalah indikator VMTS lain yang ditetapkan oleh
masing masing perguruan tinggi. Data indikator kinerja tambahan yang sahih
harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
6. Evaluasi Capaian Kinerja
Berisi deskripsi dan analisi keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan
pencapaian VMTS yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur
dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis
dan evaluasi terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar
masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat
ketercapaian VMTS.
7. Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian VMTS dan Tindak Lanjut
Berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana
perbaikan dan pengembangan institusi.
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C.2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
1. Latar Belakang
Bagian ini menjelaskan latar belakang, tujuan, dan rasional penetapan
standar perguruan tinggi terkait tata pamong, tata kelola, dan kerjasama
yang mencakup: sistem tata pamong, kepemimpinan, pengelolaan, kode
etik, penjaminan mutu, dan kerjasama. Tata pamong merujuk pada struktur
organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan
dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya. Tata
pamong juga harus mengimplementasikan manajemen risiko untuk
menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.Pada bagian ini harus
dideskripsikan perwujudan tata pamong universitas yang baik (good
university governance/GUG), sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu,
dan kerjasama dengan mitra.
2. Kebijakan
Berisi deskripsi dokumen formal kebijakan pengembangan sistem tata
pamong yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, legalitas organisasi dan tata
kerja institusi, sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama.
3. Mekanisme Penetapan dan Strategi Pencapaian Standar
Bagian inimenjelaskanmekanisme penetapan dan pencapaian standar
perguruan tinggi terkait tata pamong (pemenuhan kelengkapan organ
perguruan tinggi dan tupoksinya), tata kelola (sistem pengelolaan dan sistem
penjaminan mutu) dan kerjasama.Pada bagian ini juga harus diuraikan
sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah
ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.
4. Indikator Kinerja Utama
a) Tata Pamong dan Tata Kelola
1) Ketersediaan dokumen formal sistem tatapamong dan tata kelola
untuk menyusun arah strategis sesuai dengan konteks institusi
untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta
memitigasi potensi risiko, termasuk dalam pengembangan
organisasi.
2) Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja
institusi beserta tugas pokok dan fungsinya.
3) Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktek baik perwujudan GUG
mencakup 5 pilar, yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas,
tanggung jawab, dan berkeadilan.
b) Kepemimpinan
Ketersediaan dokumen formal dan bukti yang sahih efektivitas
kepemimpinan yang mencakup 3 aspek berikut:
1) Kepemimpinan Operasional.
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2) Kepemimpinan Organisasional.
3) Kepemimpinan Publik.
c) Pengelolaan
1) Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan
fungsional dan operasional perguruan tinggi yang meliputi
perencanaan
(planning),
pengorganisasian
(organizing),
penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), dan
pengawasan (controlling).
2) Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan
mencakup aspek: a) pendidikan, b)pengembangan suasana
akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian,
e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem
Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama.
3) Ketersediaan bukti yang sahih tentang implementasi kebijakan dan
pedoman pengelolaan aspek:a) pendidikan, b) pengembangan
suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d)
penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana,
i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama.
4) Ketersediaan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan
dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup
perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan
pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik
kepentingan, pelaporan dan audit).
d) Sistem Penjaminan Mutu
1) Ketersediaan dokumen formal pengembangan sistem penjaminan
mutu perguruan tinggi.
2) Terbangunnya sistem penjaminan mutu internal yang fungsional
yang paling tidak termasuk:
a) Dokumen formal pembentukan unsurpelaksana penjaminan
mutu internal di perguruan tinggi.
b) Ketersedian dokumen mutu yang dapat mencakup: pernyataan
komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu
dan dokumen lain yang diperlukan.
c) Ketersediaan rencana strategis penjaminan mutu yang
mencakup:strategi, kebijakan, pemberdayaan para pemangku
kepentingan yang merupakan bagian dari rencana jangka
menengahmaupun jangka panjang.
d) Bukti yang sahih terkait efektivitas pelaksanaan penjaminan
mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan,
dan ditindak lanjuti untuk perbaikan yang berkelanjutan
(PPEPP).
e) Bukti sahih pelaksanaan monitoring dan evaluasi penjaminan
mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan.
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f)

Bukti sahih sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta
publikasi hasil penjaminan mutu internal kepadapara pemangku
kepentingan.
3) Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktek baik pengembangan
budaya mutu di perguruan tinggi.
4) Bukti sahih terkait hasil Sertifikasi/Akreditasi/Audit Eksternal.Bagian
ini berisi hasil analisis data:
a) perolehan sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga
internasional atau nasional bereputasi. (Tabel 1.a. LKPT).
b) perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi
internasional bereputasi. (Tabel 1.a. LKPT).
c) Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan
tinggi. (Tabel 1.a. LKPT).
d) Perolehan status terakreditasi seluruh program studi oleh BANPT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). (Tabel 1.b. LKPT).
e) Kerjasama
1) Ketersediaan
dokumen
formal
kebijakan
dan
prosedur
pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan
monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.
2) Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan
kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan
strategis institusi.
3) Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan
kerjasama.
4) Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program
kemitraan, tingkat kepuasan kepuasan mitra kerjasama yang diukur
dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring
dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan
strategis.
5) Bukti sahih kerjasama tridharma yang dilengkapi dengan hasil
analisis data terkait manfaat kerjasama bagi perguruan tinggi.
(Tabel 1.c. LKPT).
5. Indikator Kinerja Tambahan
Indikator kinerja tambahan adalah indikator kinerja tatapamong, tata kelola
dan kerjasama lainyang ditetapkan oleh masing masing perguruan
tinggi.Data indikator kinerja tambahan yang sahih harus diukur, dimonitor,
dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
6. Evaluasi Capaian Kinerja
Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan
pencapaian standar yang telah ditetapkan.Capaian kinerja harus diukur
dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis
terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor

BAN-PT: Panduan Penyusunan LED APT

17

pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan
deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.
7. Penjaminan Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
Berisi deskripsi dan bukti yang sahih sistem penjaminan mutu tatapamong,
tata kelola dan kerjasama yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi
dan dikendalikan, serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus
PPEPP.
8. Kepuasan Pengguna
Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku
kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna
dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut:
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.
5) review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan para pemangku
kepentingan.
6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh para pemangku
kepentingan.
9. Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Tata Pamong, Tata
keloladan Kerjasama serta Tindak Lanjut
Berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana
perbaikan dan pengembangan tata pamong, tata kelola dan kerjasama.
C.3 Mahasiswa
1. Latar Belakang
Bagian ini mencakup latar belakang, tujuan, dan rasional penetapan standar
perguruan tinggi terkait mahasiswa yang mencakup sistem seleksi dan
layanan mahasiswa.
2. Kebijakan
Berisi deskripsi dokumen formal kebijakan yang mencakup sistem
penerimaan mahasiswa baru dan layanan mahasiswa (bimbingan dan
konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan soft skills,
layanan beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, dan layanan
kesehatan).
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3. Mekanisme Penetapan dan Strategi Pencapaian Standar
Bagian inimenjelaskanmekanisme penetapan standar perguruan tinggi
terkait mahasiswa yang berisi: sistem seleksi dan layanan mahasiswa. Pada
bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk
mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol
pencapaiannya.
4. Indikator Kinerja Utama
a) Kualitas input mahasiswa
Hasil analisis data
1) Seleksi Mahasiswa Baru: rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah
pendaftar yang lulus seleksi, dan persentase jumlah pendaftar yang
lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang (Tabel 2.a
LKPT).
2) Mahasiswa Asing: rasio jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah
seluruh mahasiswa (Tabel 2.b. LKPT).
b) Layanan mahasiswa
Layanan mahasiswa yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk
seluruh mahasiswa dalam bentuk pembinaan, peningkatan dan
pengembangan:
1) penalaran, termasuk softskills,
2) minat dan bakat, termasuk didalamnya pengembangan kegiatan
mahasiswa dan UKM,
3) kesejahteraan, yang dapat meliputi bimbingan konseling,
beasiswa, layanan kesehatan, serta
4) karir dan bimbingan kewirausahaan.
5. Indikator Kinerja Tambahan
Indikator kinerja tambahan adalah indikator kinerja lain terkait mahasiswa
yang ditetapkan oleh masing masing perguruan tinggi. Data indikator kinerja
tambahan yang sahih harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk
perbaikan berkelanjutan.
6. Evaluasi Capaian Kinerja
Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan
pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur
dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis
terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor
pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan
deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.
7. Penjaminan Mutu Mahasiswa
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Berisi deskripsi dan bukti yang sahih sistem penjaminan mutu mahasiswa
yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta
dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.

8. Kepuasan Pengguna
a) Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan mahasiswa termasuk
kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan
analisis datanya.
b) Ketersediaan bukti yang sahih tentang hasil pengukuran kepuasan
pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti
secara berkala dan tersistem.
9. Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Mahasiswa serta
Tindak Lanjut
Berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana
perbaikan dan pengembangan kemahasiswaan.
C.4 Sumber Daya Manusia
1. Latar Belakang
Bagian ini mencakup latar belakang, tujuan, dan rasional penetapan standar
perguruan tinggi terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup:
kualifikasi, kompetensi, beban kerja, proporsi, serta pengelolaan SDM
(dosen dan tenaga kependidikan).
2. Kebijakan
Berisi deskripsi dokumen formal kebijakan yang mencakup:
a) Kebijakan penetapan standar kualifikasi, kompetensi, beban kerja,
proporsi, serta pengelolaan SDM (dosen dan tenaga kependidikan).
b) Pengelolaan SDM mencakup:
1) Perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan,
retensi, pemberhentian, dan pensiun telah ditetapkan untuk
memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, dan PkM.
2) Kriteria perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan,
pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pensiun ditetapkan
serta dikomunikasikan.
3) Kegiatan mencakup studi lanjut, seminar, konferensi, workshop,
simposium, dll.
4) Skema pemberian penghargaan (reward), pengakuan, mentoring
yang diimplementasikan untuk memotivasi dan mendukung
pelaksanaan tridharma.
3. Mekanisme Penetapan dan Strategi Pencapaian Standar
Bagian inimenjelaskanmekanisme penetapan standar perguruan tinggi
terkait SDM yang berisi: bagaimana menetapkan standar SDM (pendidik,
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peneliti, dan pelaksana PkM).Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber
daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan
serta mekanisme kontrol pencapaiannya.

4. Indikator Kinerja Utama
a) Profil Dosen
Analisis data tentang:
1) Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi (Tabel 3.a.1 LKPT).
2) Jabatan Akademik Dosen(Tabel 3.a.2 LKPT).
3) Sertifikasi Dosen (Pendidik Profesional/ Profesi/ Industri/
Kompetensi)(Tabel 3.a.3 LKPT).
4) Dosen Tidak Tetap (Tabel 3.a.4 LKPT).
5) Beban Kerja Dosen (Tabel 3.b LKPT).
b) Kinerja dosen
Analisis data tentang:
1) Produktivitas Penelitian dan PkM (Tabel 3.c.1 dan Tabel 3.c.2
LKPT).
2) Rekognisi Dosen (Tabel 3.dLKPT).
c) Tenaga Kependidikan
Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis
pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.). Indikator
Kecukupan: FTE tenaga kependidikan, jumlah, dukungan teknologi
informasi (fungsi-fungsi yang sudah berjalan), dan kompetensi tenaga
kependidikan.
5. Indikator Kinerja Tambahan
Indikator kinerja tambahan adalah indikator kinerja SDM lain yang ditetapkan
oleh masing masing perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI.Data
indikator kinerja tambahan yang sahih harus diukur, dimonitor, dikaji, dan
dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
6. Evaluasi Capaian Kinerja
Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan
pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur
dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis
terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor
pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan
deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.
7. Penjaminan Mutu SDM
Berisi deskripsi dan bukti yang sahih sistem penjaminan mutu SDM yang
ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta
dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.
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8. Kepuasan Pengguna
a) Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan dosen dan tenaga
kependidikan, termasuk kejelasan instrumen yang digunakan,
pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya.
b) Ketersediaan bukti yang sahih tentang hasil pengukuran kepuasan
pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti
secara berkala dan tersistem.
9. Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar SDM serta Tindak
Lanjut
Berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana
perbaikan dan pengembangan SDM.
C.5 Keuangan, Sarana, dan Prasarana
1. Latar Belakang
Bagian ini mencakup latar belakang, tujuan, dan rasional penetapan standar
perguruan tinggi terkait keuangan yang mencakup: penetapan,
perencanaan, implementasi, pelaporan, audit, dan perbaikan pengelolaan
keuangan, dan penetapan standar perguruan tinggi terkait sarana dan
prasarana yang mencakup: sistem perencanaan, pemeliharaan, evaluasi,
dan perbaikan terhadap fasilitas fisik, termasuk fasilitas teknologi informasi.
2. Kebijakan
Berisi deskripsi dokumen formaltentang:
a) Kebijakan pengelolaan keuangan yang mencakup: perencanaan,
sumber-sumber keuangan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggung
jawaban.
b) Kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana yang mencakup:
perencanaan, pengadaan,
pemanfaatan,
pemeliharaan,
dan
penghapusan.
3. Mekanisme Penetapan dan Strategi Pencapaian Standar
Bagian inimencakup:
a) Mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait keuangan yang
berisi: perencanaan, sumber-sumber keuangan, pengalokasian,
realisasi, dan pertanggung jawaban, dan
b) Mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait sarana dan
prasarana yang berisi: perencanaan, pengadaan, pemanfaatan,
pemeliharaan, dan penghapusan.
Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan
untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol
pencapaiannya.
4. Indikator Kinerja Utama
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a) Keuangan
Analisis kecukupan, proporsi, dan keberlanjutan dari perolehan dana
(Tabel 4.a LKPT) dan penggunaan dana (Tabel 4.b LKPT).

b) Sarana
1) Kecukupan, Aksesibilitas, dan Mutu Sarana
Kecukupan sarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, kesiap
pakaian mencakup: fasilitas dan peralatan untuk Proses Belajar
Mengajar (PBM), Penelitian, dan PkM.Mengacu kepada SN DIKTI
Pasal 32.PT harus menyediakan sarana untuk yang berkebutuhan
khusus.
2) Kecukupan, Aksesibilitas dan Mutu Sistem informasi
Ketersediaan sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)
untuk:
a) mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan
dan terjaga kerahasiaanya.
b) mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan. (Misal: SIMPT,
SIM Perpustakaan, Database, dan Sistem Informasi PBM).
c) Kecukupan, Aksesibilitas, dan Mutu Prasarana.
Kecukupan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, kesiap
pakaian mencakup: fasilitas dan peralatan untuk PBM, Penelitian, dan
PkM.Mengacu kepada SN DIKTI Pasal 32.PT harus menyediakan
prasarana untuk yang berkebutuhan khusus.
5. Indikator Kinerja Tambahan
Indikator kinerja tambahan adalah indikator kinerja keuangan, sarana dan
prasarana lain yang ditetapkan oleh masing masing perguruan tinggi untuk
melampaui SN DIKTI.Data indikator kinerja tambahan yang sahih harus
diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
6. Evaluasi Capaian Kinerja
Berisi deskripsi dan analisi keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan
pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur
dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis
terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor
pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan
deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.
7. Penjaminan Mutu Keuangan, Sarana dan Prasarana
Berisi deskripsi dan bukti yang sahih sistem penjaminan mutu keuangan,
sarana dan prasarana yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi
dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus
PPEPP.
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8. Kepuasan Pengguna
a) Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan pengguna luaran
perguruan tinggi (pengguna lulusan dan mitra), termasuk kejelasan
instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis
datanya.
b) Ketersediaan bukti yang sahih tentang hasil pengukuran kepuasan
pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti
secara berkala dan tersistem.
9. Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Keuangan, Sarana
dan Prasarana serta Tindak Lanjut
Berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana
perbaikan dan pengembangan pengelolaan keuangan, sarana dan
prasarana.
C.6 Pendidikan
1. Latar Belakang
Bagian ini mencakup latar belakang, tujuan, dan rasional penetapan standar
perguruan tinggi terkait pendidikan yang mencakup kurikulum, pembelajaran,
integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran, dan suasana
akademik yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi
dan daya saing perguruan tinggi.
2. Kebijakan
Berisi deskripsi dokumen formalkebijakan dan panduan pendidikan yang
mencakup tujuan dan sasaran pendidikan, strategi dan metode untuk
mencapainya dan instrumen atau cara untuk mengukur efektivitasnya.
3. Mekanisme Penetapan dan Strategi Pencapaian Standar
Mekanisme penetapan standar pendidikan di perguruan tinggi yang
mencakup
isi
pembelajaran
(kurikulum),
proses
pembelajaran
(pembelajaran, suasana akademik, integrasi penelitian dan PkM dalam
pembelajaran), dan penilaian pembelajaran yang memenuhi dan/atau
melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.Pada bagian ini juga harus
diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar
yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.
4. Indikator Kinerja Utama
a) Kurikulum
1) Ketersediaan
kebijakan
pengembangan
kurikulum
yang
mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat)
perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan
para pemangku kepentingan.
2) Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:
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a.

Profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur
kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang
mengacu kepada KKNI dan peraturan-peraturan terkini, dan
kepekaan terhadap isu-isu terkini (seperti pendidikan karakter,
SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi) sesuai dengan
programpendidikan yang dilaksanakan,
b. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum.
3) Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup
pemantauan danpeninjauankurikulumyang mempertimbangkan
umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu
strategisuntuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
b) Pembelajaran
1) Ketersediaan bukti yang sahih tentang penerapan sistem
penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan
pengalaman.
2) Ketersediaan bukti yang sahih tentang penetapan strategi, metode
dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.
3) Ketersediaan bukti yang sahih tentang implementasisistem
monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses
pembelajaran.
4) Analis data tentangpembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik
dan praktik lapangan yang diselenggarakan untuk pembentukan
kompetensi mahasiswa program studi (Tabel 2.c LKPT). Data dan
analisis disampaikan oleh pengusul dari perguruan tinggi vokasi.
c) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran
1) Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk
mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM kedalam
pembelajaran
2) Ketersediaan bukti yang sahih tentang pelaksanaan, evaluasi,
pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan
integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
3) Ketersedian bukti yang sahih SPMI melakukan monitoring dan
evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.
d) Suasana akademik
1) Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang
mencakup: kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik,
dan otonomi keilmuan.
2) Ketersediaan bukti sahih tentang terbangunnya suasana akademik
yang kondusif dan dapat berupa:
a. Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika
dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM baik pada skala
lokal/nasional/ internasional,
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b. Keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang
melibatkan seluruh warga kampusyang didukung oleh
ketersediaan sarana,prasarana, dan dana yang memadai.
3) Ketersediaan bukti yang sahih tentang langkah-langkah strategis
yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik.
5. Indikator Kinerja Tambahan
Indikator kinerja tambahan adalah indikator proses pendidikan lain yang
ditetapkan oleh masing masing perguruan tinggi untuk melampaui SN
DIKTI.Data indikator kinerja tambahan yang sahih harus diukur, dimonitor,
dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
6. Evaluasi Capaian Kinerja
Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan
pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur
dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis
terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor
pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan
deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.
7. Penjaminan Mutu Proses Pendidikan
Berisi deskripsi dan bukti yang sahih sistem penjaminan mutu proses
pendidikan yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan
dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus
PPEPP.
8. Kepuasan Pengguna
a) Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan pengguna proses
pendidikan (terutama mahasiswa), termasuk kejelasan instrumen yang
digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.
b) Ketersediaan bukti yang sahih tentang hasil pengukuran kepuasan
mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti
secara berkala dan tersistem.
9. Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Pendidikan serta
Tindak Lanjut
Berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana
perbaikan dan pengembangan pendidikan.
C.7 Penelitian
1. Latar Belakang
Bagian ini mencakup latar belakang, tujuan, dan rasional penetapan standar
perguruan tinggi terkait penelitian yang mencakup: perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan penelitian yang didasarkan atas analisis internal
dan eksternal, serta posisi dan daya saing perguruan tinggi.
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2. Kebijakan
Berisi deskripsi dokumen formal kebijakan penelitian yang mencakup
perencanaan (termasuk arah dan fokus penelitian), pelaksanaan, dan
pelaporan penelitian serta panduan penelitian.
3. Mekanisme Penetapan dan Strategi Pencapaian Standar
Mekanisme penetapan dan pencapaian standar penelitian di perguruan
tinggi yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
penelitian, yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional
Pendidikan Tinggi.Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang
akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta
mekanisme kontrol pencapaiannya.
4. Indikator Kinerja Utama
a) Ketersediaan dokumen formal Rencana StrategisPenelitian yang
memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program
strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis.
b) Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.
c) Bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup
tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti
tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan
peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi,
serta dokumentasi output penelitian.
d) Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada
pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.
e) Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.
5. Indikator Kinerja Tambahan
Indikator kinerja tambahan adalah indikator kinerja penelitian lain yang
ditetapkan oleh masing masing perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI.
Data indikator kinerja tambahan yang sahih harus diukur, dimonitor, dikaji
dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
6. Evaluasi Capaian Kinerja
Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan
pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur
dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis
terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor
pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan
deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.
7. Penjaminan Mutu Proses Penelitian
Berisi deskripsi dan bukti yang sahih sistem penjaminan mutu proses
penelitian yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan
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dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus
PPEPP.
8. Kepuasan Pengguna
a) Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan pengguna proses penelitian
(peneliti dan mitra), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan,
pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.
b) Ketersediaan bukti yang sahih tentang hasil pengukuran kepuasan
peneliti dan mitra yang dilaksanakan secara konsisten, dan
ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.
9. Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Penelitian serta
Tindak Lanjut
Berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana
perbaikan dan pengembangan penelitian.
C.8 Pengabdian kepada Masyarakat
1. Latar Belakang
Bagian ini mencakup latar belakang, tujuan, dan rasional penetapan standar
perguruan tinggi terkait Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang
mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM yang didasarkan
atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing perguruan
tinggi.
2. Kebijakan
Berisi deskripsi dokumen formal kebijakan dan panduan PkM yang
mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM.
3. Mekanisme Penetapan dan Strategi Pencapaian Standar
Mekanisme penetapan standar PkM di perguruan tinggi yang mencakup:
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM, yang memenuhi dan/atau
melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.Pada bagian ini juga harus
diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar
yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.
4. Indikator Kinerja Utama
a) Ketersediaan dokumen formal Renstra PkM yang memuat landasan
pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator
kinerja, serta pelaksanaan Renstra PkM.
b) Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya.
c) Bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses PkM mencakup tatacara
penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis
hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan pengabdi/kerjasama PkM,
berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi luaran
PkM.
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d) Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan
perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.
5. Indikator Kinerja Tambahan
Indikator kinerja tambahan adalah indikator PkM lain yang ditetapkan oleh
masing masing perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data indikator
kinerja tambahan yang sahih harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis
untuk perbaikan berkelanjutan.

6. Evaluasi Capaian Kinerja
Berisi deskripsi dan analisi keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan
pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur
dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis
terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor
pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan
deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.
7. Penjaminan Mutu PkM
Berisi deskripsi dan bukti yang sahih sistem penjaminan mutu PkM yang
ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta
dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.
8. Kepuasan Pengguna
a) Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan pengguna proses PkM
(pengabdi dan mitra), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan,
pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya.
b) Ketersediaan bukti yang sahih tentang hasil pengukuran kepuasan
pengabdi dan mitra yang dilaksanakan secara konsisten, dan
ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.
9. Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar PkM serta Tindak
Lanjut
Berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana
perbaikan dan pengembangan PkM.
C.9 Luaran dan Capaian Tridharma
1. Indikator Kinerja Utama
a) Pendidikan
Keberadaan dan implementasi sistem yang menghasilkan data luaran
dan capaian pendidikan yang sahih dan paling tidak mencakup IPK,
prestasi akademik/non-akademik, masa studi, daya saing lulusan
(masa tunggu dan kesesuaian bidang kerja) dan kinerja lulusan
(kepuasan pengguna dan tempat kerja), yang dikumpulkan, dimonitor,
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dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.Analisis harus
dilakukan secara mendalam dan komprehensif terhadap data yang
disajikan dalam LKPT yang paling tidak meliputi data sebagai berikut.
1) Capaian pembelajaranyang diukur melalui Indeks Prestasi
Kumulatif (IPK) lulusan(Tabel 5.a.1LKPT).
2) Pengakuan kompetensi lulusan melalui sertifikasi kompetensi/
profesi/ industri (Tabel 5.a.2 LKPT). Data dan analisis
disampaikan oleh pengusul dari perguruan tinggi vokasi.
3) Prestasi akademik mahasiswa (Tabel 5.b.1 LKPT) dan prestasi
non-akademik mahasiswa (Tabel 5.b.2 LKPT).
4) Efektivitas dan produktivitaspendidikan (Tabel 5.c.1, Tabel 5.c.2
a s.d. h LKPT).
5) Daya saing lulusan (Tabel 5.d.1 dan Tabel 5.d.2 LKPT).
6) Kinerja lulusan (Tabel 5.e.1 dan Tabel 5.e.2LKPT).
b) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
Berisi data publikasi, sitasi dan luaran penelitian yang sahih, yang
dikumpulkan, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan
berkelanjutan. Analisis harus dilakukan secara mendalam dan
komprehensif terhadap data-data yang disajikan dalam LKPT seperti:
1) Publikasi Ilmiah (Tabel 5.fLKPT).
2) Sitasi Karya Ilmiah (Tabel 5.gLKPT).Data dan analisis
disampaikan oleh pengusul dari perguruan tinggi akademik.
3) Produk/Jasa yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat (Tabel 5.g
LKPT). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari
perguruan tinggi vokasi.
4) Luaran Lainnya (Tabel 5.hLKPT).
2. Indikator Kinerja Tambahan
Indikator kinerja tambahan adalah indicator kinerja luaran lain yang
ditetapkan oleh masing masing perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI.
Data indikator kinerja tambahan yang sahih harus diukur, dimonitor, dikaji
dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
3. Evaluasi Capaian Kinerja
Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan
pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur
dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis
terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor
pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan
deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.
4. Penjaminan Mutu Luaran
Berisi deskripsi dan bukti yang sahih sistem penjaminan mutu luaran dan
capaian yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan
serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.
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5. Kepuasan Pengguna
Bagian ini berisi:
a) Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan pengguna luaran
perguruan tinggi (pengguna lulusan dan mitra), termasuk kejelasan
instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis
datanya.
b) Ketersediaan bukti yang sahih tentang hasil pengukuran kepuasan
pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti
secara berkala dan tersistem.
6. Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Luaran dan Capaian
Tridharma serta Tindak Lanjut
Berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana
perbaikan dan peningkatan luaran dan capaian tridharma.
D. ANALISISDANPENETAPANPROGRAM PENGEMBANGAN INSTITUSI
1. Analisis Capaian Kinerja
Cakupan aspek antar kriteria yang dievaluasi:kelengkapan, keluasan,
kedalaman, ketepatan, dan ketajaman analisis untuk mengidentifikasi akar
masalah yang didukung oleh data/informasi yang andal dan memadai serta
konsisten dengan hasil analisis yang disampaikan pada setiap kriteria di atas.
2. Analisis SWOTatau Analisis Lain yang Relevan
Ketepatan mengidentifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau
faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi serta keterkaitan
dengan hasil analisis capaian kinerja. Analisis SWOT harus mencakup strategi
pengembangan.
3. Strategi pengembangan
Kemampuan institusi dalam menetapkan prioritas pengembangan sesuai
dengan kapasitas, kebutuhan, dan rencana strategi pengembangan institusi
secara keseluruhan.
4. Program Keberlanjutan
Mekanisme penjaminan keberlangsungan program dan good practices yang
dihasilkan, serta jaminan ketersediaan sumber daya untuk mendukung
pelaksanaan program termasuk rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan.

III.

PENUTUP
Bagian ini berisi deskrispi yang memuat kesimpulan dari Laporan Evaluasi Diri (LED).
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LAMPIRAN: FORMAT LAPORAN EVALUASI DIRI

HALAMAN MUKA

LAMBANG
PERGURUAN
TINGGI

AKREDITASI PERGURUAN TINGGI
LAPORAN EVALUASI DIRI

UNIVERSITAS/ INSTITUT/ SEKOLAH TINGGI/
POLITEKNIK/ AKADEMI
.....................................................

NAMA KOTA KEDUDUKAN PERGURUAN TINGGI
TAHUN ................
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IDENTITAS PERGURUAN TINGGI

Nama Perguruan Tinggi

: (Tuliskan nama perguruan tinggi)

Alamat

: (Tuliskan alamat lengkap perguruan tinggi)

Nomor Telepon

: .......................................................................

E-mail dan Website

: .......................................................................

Nomor SK Pendirian PT *)

: .......................................................................

Tanggal SK Pendirian PT

: .......................................................................

Pejabat Penandatangan
SK Pendirian PT

: .......................................................................

Tahun Pertama Kali
Menerima Mahasiswa

: .......................................................................

Peringkat Terbaru
Akreditasi Perguruan Tinggi

: ........................................................................

Nomor SK BAN-PT

: ........................................................................

Daftar Program Studi,
Status dan Peringkat Akreditasi
No.

Program

Program Studi

(1)
1
2
3
...

(2)

(3)

Status dan
Peringkat
Akreditasi
(4)

Nomor dan
**)
Tanggal SK

Tanggal
Kadaluarsa

(5)

(6)

Catatan:
*) Lampirkan salinan Surat Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi.
**) Lampirkan salinan Surat Keputusan Akreditasi Program Studi terakhir.

BAN-PT: Panduan Penyusunan LED APT

33

IDENTITAS TIM PENYUSUN
LAPORAN EVALUASI DIRI

Nama
NIDN
Jabatan
Tanggal Pengisian
Tanda Tangan

:
:
:
:
:

......................................................................
......................................................................
......................................................................
DD – MM – YYYY

Nama
NIDN
Jabatan
Tanggal Pengisian
Tanda Tangan

:
:
:
:
:

......................................................................
......................................................................
......................................................................
DD – MM – YYYY

Nama
NIDN
Jabatan
Tanggal Pengisian
Tanda Tangan

:
:
:
:
:

......................................................................
......................................................................
......................................................................
DD – MM – YYYY

Nama
NIDN
Jabatan
Tanggal Pengisian
Tanda Tangan

:
:
:
:
:

......................................................................
......................................................................
......................................................................
DD – MM – YYYY
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KATA PENGANTAR
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RINGKASAN EKSEKUTIF
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DAFTAR ISI

IDENTITAS PERGURUAN TINGGI
IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI
KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
BAB I. PENDAHULUAN
A. DASAR PENYUSUNAN
B. TIM PENYUSUN DAN TANGGUNGJAWABNYA
C. MEKANISME KERJA PENYUSUNAN EVALUASI DIRI
BAB II. LAPORAN EVALUASI DIRI
A. KONDISI EKSTERNAL
B. PROFIL INSTITUSI
C. KRITERIA
D. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN
BAB III. PENUTUP
LAMPIRAN
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