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KATA PENGANTAR 
 
 
 
 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 
 

Alhamdulillah, Puji dan syukur sentiasa kita panjatkan ke khadirat Allah SWT 

karena dengan perkenannya Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) akhirnya 

dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 

2016/2017 di lingkungan Universitas Indraprasta PGRI (Unindra), laporan    

ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai peta mutu 

di lingkungan Unindra. 
 

Dengan adanya gugus mutu tingkat fakultas, pelaksanaan dan tindaklanjut 

hasil dari AMI ini menjadi lebih baik. Temuan-temuan dari AMI menjadi 

bahan yang penting untuk dijadikan pijakan dalam upaya peningkatan mutu 

di tiap prodi di masing-masing fakultas. 
 

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dapat membantu pimpinan dalam 

mengambil langkah-langkah yang tepat dalam upaya meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan pendidikan di Universitas Indrapasta PGRI (Unindra). 

Pelaksanaan AMI   akan rutin dilakukan setiap tahunnya hal ini agar dapat 

dilihat dengan jelas perkembangan Mutu di setiap Unit kerja. 
 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 
 
 
 
 

Lembaga Penjaminan Mutu 
Kepala, 

 
 
 
 
 

Irwan Agus, SE., MMSi 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
 

PETA MUTU HASIL AUDIT INTERNAL 

Selain pengukuran kinerja, AMI juga dapat mengetahui   Peta Profil Mutu 
Unindra dilihat dari standar yang dinilai, standar yang digunakan dalam 
kegiatan Audit Mutu Internal merupakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
(SNPT)  yang terdiri  atas Standar Isi,  Standar Proses,  Standar Kompetensi 
Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan 
Prasaran, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, Standar Penilaian, 
Standar Penelitian, Standar Pengabdian Kepada Masyarakat serta Standar 
Kerjasama. 

 
Adapun Peta Mutu Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial (FIPPS) 
Unindra yang terdiri dari 3 (tiga) program studi yakni Bimbingan Konseling 
(BK), Pendidikan Ekonomi, dan Pendidikan Sejarah berdasarkan hasil Audit 
Internal tahun 2017 adalah sebagai berikut : 

 

 

a. Fakultas 
 

No. Standar 

Rata-rata Rata-rata 

Peningkatan  Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

1 Standar Isi/Kurikulum 33,33 35 1,67 

2 
Standar Proses/Pengembangan Mutu 
Pembelajaran 60,33 66,33 6 

3 Standar Kompetensi/Kelulusan Mahasiswa 58,67 62 3,33 

4 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 26,33 28 1,67 

5 Standar Sarana dan Prasarana 45,33 47,67 2,34 

6 Standar Pengelolaan 116,67 123,67 7 

7 Standar Pembiayaan 54,33 55,33 1 

8 Standar Penilaian 38 39 1 

9 Standar Penelitian 38,67 43,67 5 

10 Standar Pengabdian Masyarakat 27 28,33 1,33 

11 Standar Kerjasama 25,67 26,67 1 

Rata-rata Capaian  47,67 50,52 2,85 

 
Berdasarkan hasil audit mutu internal tingkat fakultas, tahun 2017 rata-rata 
nilai standar di lingkungan FIPPS Unindra mengalami peningkatan dari tahun 
lalu, besar peningkatan pada rentang 1-7. Standar yang mengalami 
peningkatan signifikan yakni standar pengelolaan dan standar proses. 
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Sedangkan standar yang peningkatannya paling sedikit pada standar 
pembiayaan, standar penilaian, dan standar kerjasama. 

 

b. Program Studi Bimbingan Konseling 

 

No. Standar 

Rata-rata Rata-rata 

Peningkatan  Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

1 Standar Isi/Kurikulum 7 7 0 

2 
Standar Proses/Pengembangan Mutu 
Pembelajaran 6,6 6,8 0,2 

3 
Standar Kompetensi/Kelulusan 
Mahasiswa 5,5 5,7 0,2 

4 
Standar Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 6,5 7 0,5 

5 Standar Sarana dan Prasarana 5,2 5,2 0 

6 Standar Pengelolaan 5,3 5,45 0,15 

7 Standar Pembiayaan 6 6 0 

8 Standar Penilaian 5,67 5,67 0 

9 Standar Penelitian 2,4 3,5 1,1 

10 Standar Pengabdian Masyarakat 3,67 4,17 0,5 

11 Standar Kerjasama 3 3,14 0,14 

Rata-rata Capaian  5,17 5,42 0,25 

 

Berdasarkan data audit mutu internal program studi Bimbingan Konseling (BK) 
di atas, pada tahun 2017, rata-rata capaian mengalami peningkatan sebesar 
0,25 dibanding tahun lalu yakni sebesar 5,42. Ada beberapa standar yang tidak 
mengalami peningkatan/sama seperti tahun lalu yakni standar sarana dan 
prasarana, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Di prodi BK ini, standar 
yang peningkatannya paling besar adalah standar penelitian dengan 
peningkatan sebesar 1,1. 

 

c. Program Studi Pendidikan Ekonomi 

 

No. Standar 

Rata-rata Rata-rata 

Peningkatan  Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

1 Standar Isi/Kurikulum 6 7 1 
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2 
Standar Proses/Pengembangan Mutu 
Pembelajaran 6 6,9 0,9 

3 
Standar Kompetensi/Kelulusan 
Mahasiswa 6 6,7 0,7 

4 
Standar Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 6,25 7 0,75 

5 Standar Sarana dan Prasarana 5,8 6,2 0,4 

6 Standar Pengelolaan 5,65 6,55 0,9 

7 Standar Pembiayaan 6,44 6,78 0,34 

8 Standar Penilaian 6,5 7 0,5 

9 Standar Penelitian 3,75 3,92 0,17 

10 Standar Pengabdian Masyarakat 4,67 4,83 0,16 

11 Standar Kerjasama 4,14 4,43 0,29 

Rata-rata Capaian  5,53 6,12 0,56 

 

 

Berdasarkan tabel audit mutu internal program studi Pendidikan Ekonomi di 
atas, pada tahun 2017 rata-rata capaian standar mengalami peningkatan 
dibandingkan tahun lalu yakni berada pada rata-rata 6,12 dengan peningkatan 
0,56. Standar yang peningkatannya paling besar di prodi Pendidikan Ekonomi 
yakni standar isi. 

 

d. Program Studi Pendidikan Sejarah 

 

No. Standar 

Rata-rata Rata-rata 

Peningkatan  Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

1 Standar Isi/Kurikulum 7 7 0 

2 
Standar Proses/Pengembangan Mutu 
Pembelajaran 

6,1 6,2 
0,1 

3 
Standar Kompetensi/Kelulusan 
Mahasiswa 

6,1 6,2 
0,1 

4 
Standar Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 

7 7 
0 

5 Standar Sarana dan Prasarana 6 6 0 

6 Standar Pengelolaan 6,55 6,55 0 

7 Standar Pembiayaan 5,67 5,67 0 
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8 Standar Penilaian 6,83 6,83 0 

9 Standar Penelitian 3,5 3,5 0 

10 Standar Pengabdian Masyarakat 5,17 5,17 0 

11 Standar Kerjasama 3,86 3,86 0 

Rata-rata Capaian  5,8 5,82 0,02 

 

Berdasarkan data audit mutu internal program studi Pendidikan Sejarah di 
atas, pada tahun 2017, banya standar yang tidak mengalami peningkatan, yakni 
standar isi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan 
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian, 
standar penelitian, standar pengabdian masyarakat, dan standar kerjasama. 
Dua standar mengalami peningkatan yang sama yakni sebesar 0,1 yakni 
standar proses dan standar kompetensi lulusan. 

 

Dari audit mutu internal tingkat fakultas di FIPPS Unindra ini, diharapkan 
dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan ditahun 2018 agar rencana 
strategis fakultas yang telah ditetapkan dapat tercapai.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
Visi Universitas Indraprasta PGRI (Unindra) memiliki visi “Pada tahun 

2029, Universitas Indraprasta PGRI menjadi Excellent Teaching University di 

Indonesia yang berperan aktif dalam pengembangan sumber daya manusia 

professional yang peduli, kreatif, mandiri, dan adaptif”. Pada fase pertama 

lebih   dititikberatkan   kepada   pencapaian   universitas   yang   berstandar 

nasional artinya bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh Unindra harus 

mengacu  pada  Standar  Nasional  Perguruan  Tinggi  (SNPT).  Untuk 

mewujudkan  Unindra  sebagai  Universitas  yang  berstandar  Nasional  maka 

perlu diketahui terlebih dahulu kondisi saat ini agar dapat diketahui 

pancapaian standar saat ini sebagai bentuk evaluasi diri Unindra. Audit Mutu 

Internal (AMI) adalah cara yang tepat untuk mengetahui kondisi Unindra 

saat ini. 

 

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses yang sistematis, independen 

dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasinya 

secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kesesuaian antara kriteria 

audit dengan kenyataan dipenuhi. Kegiatan AMI ini dilaksanakan secara rutin 

setiap  tahun  membentuk  sebuah  siklus  perbaikan  dan  peningkatan  mutu 

yang   terus   menerus   berkesinambungan.   Kegiatan   AMI   periode 2016-

2017 berlangsung secara serentak  mulai dari pucuk pimpinan dalam hal ini 

rektor sampai dengan unsur penunjang akademik serta Unit Pelaksana 

Teknis. Pelaksanaan audit melibatkan auditor  internal  dan  gugus  mutu  

masing-masing  fakultas  yang  telah  ada. Tentu saja dengan adanya gugus 

mutu fakultas diharapkan kegitan audit dapat dilaksanakan dengan lebih 

teliti dan   menghasilkan gambaran yang utuh mengenai peta mutu setiap 

prodi dan fakultas. Hasil Audit ini akan menjadi    bahan   penting   dalam   

rapat   tinjauan   manajemen   pimpinan universitas.
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Salah satu tahap dari proses audit internal   ialah melakukan asesmen 

lapangan untuk verifikasi, validasi,  data teraudit, serta melakukan penilaian 

lapangan terhadap teraudit yang    bersangkutan. Audit Mutu Internal 

dilakukan paling lambat selama dua sampai tiga hari kerja penuh di lapangan 

oleh tim auditor yang telah ditunjuk oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan di 

SK-kan oleh Rektor. 

Audit merupakan salah satu simpul dalam siklus penjaminan mutu 

Universitas  Indraprasta PGRI.  Audit  mutu  internal  merupakan upaya 

peningkatan mutu bukan penilaian. Dengan demikian baik auditor maupun 

teraudit duduk pada sisi yang sama yaitu sisi untuk meningkatkan mutu 

institusi. Dengan demikian Audit mutu merupakan kegiatan yang perlu 

dilakukan  secara  internal  dengan  kesadaran  dan  kemauan  dari  dalam 

institusi 

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada civitas 

akademik Unindra mengenai peta mutu di lingkungan Universitas 

Indraprasta PGRI serta sebagai bahan evaluasi dengan sasaran yang tepat 

guna meningkatkan kualitas penyelenggaran pendidikan dilingkungan 

kampus dari waktu ke waktu. 
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BAB II 

INDIKATOR PENGUKURAN 

 
 

Manfaat audit ialah didapatkannya materi nyata bahan bahan tinjauan 

manajemen   untuk   membuat   keputusan   mutu.   Dengan   demikian   Audit 

internal merupakan salah satu sokoguru pengembangan institusi. 

Karena  tujuan  utama  dilakukannya  audit  internal  untuk 

meningkatkan kualitas institusi, maka dalam hal ini audit dilakukan kepada 

seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Unindra dengan istilah yang 

mengacu pada OTK. Audit dilakukan oleh seseorang atau yang ditunjuk untuk 

melakukan audit mutu sedangkan unit kerja yang di audit disebut auditee. 

Pelaksanaan AMI di lingkungan FIPPS yang terdiri dari 3 (tiga) 

program studi yang semua prodi tersebut adalah program studi 

kependidikan yakni BK, Pendidikan Ekonomi, dan Pendidikan Sejarah, 

didasarkan pada borang Evalusi Mutu internal (EMI) yang mencakup seluruh 

Standar Nasional Pendidikan-Pendidikan Tinggi (SNP-PT), hal ini dilakukan 

dengan maksud 1) Strategi mewujudkan sebagai universitas berstandar 

Nasional, 2) Membantu   Fakultas   dan   Program   Studi   untuk   

meningkatkan   status akreditasi. Secara terperinci indikator SNP-PT dalam 

borang AMI untuk program studi di FIPPS sebagai berikut: 

1.   Standar isi 
 

2.   Standar proses 
 

3.   Standar kompetensi lulusan 
 

4.   Standar pendidik dan tenaga kependidikan 
 

5.   Standar sarana dan prasarana 
 

6.   Standar pengelolaan 
 

7.   Standar pembiayaan 
 

8.   Standar penilaian 
 

9.   Standar penelitian 
 

10. Standar pengabdian kepada masyarakat 
 

11. Standar kerjasama 
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BAB III 
 

AUDITOR DAN PELAKSANAAN AUDIT 
 
 
 

A.   AUDITOR 
 

Pelaksanaan audit internal tahun 2017 di Universitas Indraprasta 

PGRI (Unindra) dilakukan oleh auditor internal fakultas, namun pelaksanaan 

audit dilaksanakan oleh auditor lintas prodi dari satu fakultas. Auditor 

tersebut merupakan auditor yang telah diangkat pada tahun 2015, yang masa 

jabatannya sampai dengan tahun 2019. Auditor tersebut adalah: 

 

 

Tabel 3.1 
 

Daftar Auditor Internal FIPPS 
 

NO. NAMA AUDITOR INTERNAL ASAL UNIT KERJA 

1 Dr. Sri Hapsari, M.Pd Pendidikan Ekonomi 
2 Elin Karlina, M.Pd Pendidikan Ekonomi 
3 Sholihatun, M.Pd.Kons Bimbingan Konseling 

4 Hengky S, M.Pd.Kons Bimbingan Konseling 

5 Nurbaity, M.Pd Pendidikan Sejarah 

 

 
 
 
 

B.    Pelatihan Auditor 
 

Untuk meningkatkan kompetensi para auditor, dilaksanakanlah 

berbagai pelatihan. Pelatihan auditor internal  dilaksanakan  oleh  

lembaga  Penjaminan  Mutu  (LPM)  Universitas yang dilaksanakan pada 

tanggal 1 Maret 2017. Pelatihan Auditor diharapkan memberikan 

pemahaman secara komprehensif kepada auditor mengenai proses 

pelaksanaan audit internal. Adapun   materi   yang   sampaikan   dalam   

pelatihan   calon   auditor tersebut yaitu: 
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Tabel 3.2 
 

Materi Pelatihan Calon Auditor Internal 
 

 

No. Waktu Materi Narasumber 

1 08.00-08.15 Pembukaan Taufik, M.Hum 

2 14.30-16.00 Teknis  pengisisan  Borang 
Audit     dan          Assesmen 
Lapangan 

Dr. Sunar Wahid 

3 16.00-16.15 Penutup Setiabudi, M.Pd 

 

Gambar 3.1 

Pelatihan Auditor 

 

 
 

 
 

C.   Pelaksanaan Audit 
 

Setelah terbit SK Rektor Nomor 025/KEP/I.0/R/2015 Tentang 

Penetapan Tim Auditor Internal Universitas Indraprasta PGRI periode 2015-

2019, maka kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan Audit Mutu Internal. 

Pelaksanaan Audit mutu Internal dilaksanakan dengan membuat jadwal 

asesmen lapangan dan pembagian tugas auditor dalam pelaksanaan audit 

mutu internal kepada unit kerja di lingkungan Universitas Indraprasta PGRI. 

Pelaksanaan audit mutu internal Universitas Indraprasta PGRI 

dilaksanakan oleh auditor internal yang dimulai dari   tanggal 4-6 

Desember 2017.  Adapun  pembagian  dan  penjadwalan asesmen lapangan 

auditor kepada auditee adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 
Jadwal dan Pembagian Auditor Internal 

No. Nama Auditor Program Studi Jadwal 
1. Dr. Sri Hapsari, M.Pd 

Hengky S, M.Pd 
Pendidikan 
Sejarah 

4 Desember 2017 

2. Sholihatun, M.Pd.Kons 
 

Pendidikan 
Ekonomi 

5 Desember 2017 

3. Nurbaity, M.Pd 
Elin Karlina, M.Pd 

Bimbingan 
Konseling 

6 Desember 2017 
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BAB IV  

HASIL AUDIT 

 
 

A.    Hasil Audit Fakultas 
 

Pelaksananaan audit internal terhadap Fakultas Ilmu Pendidikan dan 

Pengetahuah Sosial (FIPPS) Unindra dilaksanakan oleh auditor internal 

fakultas. Komposisi auditor ini disusun berdasarkan pertimbangan asas 

objektivitas dan transparansi. Selain itu,   dengan   hadirnya   salah   satu   

auditor   dari   dalam   fakultas   sendiri diharapkan akan memberikan 

dampak perbaikan dengan tepat dan cepat setelah  audit  selesai  

dilaksanakan.  Pada  saat  pelaksanaannya,  dekan  dan wakil dekan dibantu 

oleh seorang staf administrasi akademik hadir dalam asesmen lapangan. 

Instrumen yang digunakan adalah instrumen Evaluasi Mutu Internal 
 

Perguruan Tinggi (EMI-PT) terdiri atas 11 standar dengan 97 pertanyaan 

yang sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT). Hasil Audit 

tahun 2016 disandingkan dengan hasil audit tahun 2015. Hasil audit masing-

masing fakultas disajikan dalam tabel 4.1 berikut. 

 

Tabel 4.1 
 Standar Isi 

No Pernyataan 
Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

Peningkatan 

  Standar Isi/Kurikulum       

1 Kejelasan dan kelengkapan dokumen 
kebijakan tentang penyusunan dan 
pengembangan kurikulum 

6, 67 7 0,33 

2 Pelibatan stake-holders (dosen, alumni, 
mahasiswa, dan pengguna) dalam 
penyusunan kurikulum 

6, 67 7 0,33 

3 Kejelasan pedoman serta dokumen 
implementasi monitoring dan keberkalaan 
evaluasi pengembangan kurikulum 

6,67 7 0,33 

4 Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi 6,67 7 0,33 

5 Kesesuaian kurikulum dengan 
perkembangan IPTEKS dan kebutuhan 
masyarakat 

6,67 7 0,33 
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 Jumlah  33,33 35 1,67 

 

Berdasarkan hasil audit mutu internal tahun 2017 di atas, pada Standar 

Isi/Kurikulum, butir (1) Kejelasan dan Kelengkapan Dokumen Kebijakan tentang 

Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum, FIPPS Unindra berada pada rata-rata 7 

mengalami peningkatan sebesar 0,33 dibandingkan pada tahun lalu pada skala 6,67 

artinya di tahun 2017 di lingkungan FIPPS Unindra memiliki dokumen yang 

mencakup kebijakan, peraturan, dan pedoman yang memfasilitasi program studi 

untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemuktahiran kurikulum 

secara berkala kurang atau setiap 4 tahun. 

Pada butir (2) Pelibatan stakeholders (dosen, alumni, mahasiswa, dan 

pengguna) dalam penyusunan kurikulum, pada tahun 2017 berada pada rata-rata 7 

lebih besar 0,33 skala dibandingkan tahun 2016, artinya pada tahun 2017 di 

lingkungan FIPPS Unindra dalam penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan 

perguruan tinggi dan ketua program studi dengan melibatkan dosen, mahasiswa, 

alumni, pengguna, dan pemerintah serta hasil benchmark di berbagai institusi lain. 

Butir (3) Kejelasan pedoman serta dokumen implementasi monitoring dan 

keberkalaan evaluasi pengembangan kurikulum, berada pada rata-rata 7 lebih besar 

0,33 skala dibandingkan tahun lalu yakni rata-rata sebesar 7 artinya pada tahun 

2017 di lingkungan FIPPS Unindra terdapat pedoman yang diperbaharui secara 

berkala, disertai  dokumen analisis dan evaluasi pengembangan kurikulum program 

studi yang ditindaklanjuti untuk penjaminan mutu secara berkelanjutan. 

Dalam hal Kesesuaian Kurikulum dengan Visi dan Misi (butir 4) pada tahun 

2016, FIPPS berada para rata-rata 6,67 dengan peningkatan sebesar 0,67 

dibandingkan tahun lalu, artinya FIPPS memiliki dokumen tentang kesesuaian 

antara kurikulum, kompetensi, visi, dan misi yang lengkap serta rencana 

implementasi kurikulum yang sistematis. 

Butir terakhir (butir 5) dalam Standar Isi adalah butir Kesesuaian Kurikulum 

dengan Perkembangan IPTEKS dan Kebutuhan Masyarakat, tahun 2017 diperoleh 

rata-rata skala 7 peningkatan sebesar 0,33.  

Berdasarkan tabel di atas, jumlah rata-rata pada Standar Isi di tahun 2016 

adalah 35 dengan peningkatan sebesar 1,67 dari tahun lalu. Bisa dikatakan, standar 
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isi di FIPPS ini mencapai seluruh standar mencapai skala maksimal dalam penilaian, 

yakni 7. 

 
Tabel 4.2 

Standar Proses 
 

No Pernyataan 
Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

Peningkata
n  

  Standar Proses/Pengembangan Mutu Pembelajaran       

6 Keberadaan dan fungsi unit pengkajian dan 
pengembangan sistem dan mutu pembelajaran 
yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, 
bereksplorasi, berekspresi, bereksperimen 
dengan memanfaatkan aneka sumber yang 
hasilnya dimanfaatkan oleh institusi. 

5,33 5,67 0,33 

7 Kejelasan sistem pengendalian mutu 
pembelajaran yang diterapkan institusi termasuk 
proses monitoring, evaluasi, dan pemanfaatannya.  

6,67 7 0,33 

8 Kejelasan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan 
pendidikan yang terintegrasi dengan Tri Dharma 
PT yang digunakan sebagai acuan bagi 
perencanaan dan pelaksanaan Tri Dharma unit di 
bawahnya yang menjamin terintegrasinya 
kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat ke dalam proses pembelajaran. 

6,33 7 0,67 

9 Kebijakan tentang penetapan konsep pendidikan, 
pengajaran, dan strategi pembelajaran serta 
pengembangan karakter mahasiswa.  

6,67 7 0,33 

10 Prosentase penerapan metode pembelajaran yang 
mempergunakan pendekatan student-centered 
learning dari seluruh program studi. 

6,67 7 0,33 

11 Tingkat integrasi pelaksanaan program dan 
kegiatan akademik dalam pelaksanaan Tri 
Dharma PT. 

6,33 6,33 0 

12 Tingkat pelibatan tenaga ahli/pakar sebagai 
pembicara dalam seminar/pelatihan,   pembicara 
tamu  dari luar PT sendiri untuk peningkatan 
mutu pembelajaran 

6 6 0 

  Suasana Akademik       

13 Kejelasan dokumen kebijakan formal tentang 
kebebasan akademik, kebebasan mimbar 
akademik, dan otonomi keilmuan, serta 

6,33 6,67 0,33 
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konsistensi pelaksanaannya. 

14 Kejelasan sistem pengembangan suasana 
akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk 
meraih prestasi akademik yang maksimal. 

6,33 7 0,67 

15 Upaya PT mengembangkan kegiatan 
kemahasiswaan, pusat olah raga, seni dan budaya 
bagi mahasiswa 

5,67 6,67 1 

Jumlah 62,33 66,33 4 

 
Tabel 2 di atas, menyajikan rata-rata skor pada butir-butir di Standar Proses. 

Standar proses ini terdiri dari 10 butir. Pada butir (6) berkaitan tentang 

Keberadaan dan fungsi unit pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu 

pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, bereksplorasi, 

berekspresi, bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber yang hasilnya 

dimanfaatkan oleh institusi, di tahun 2017 FIPPS Unindra berada pada rata-rata 

5,67 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 0,33 dibandingkan tahun 2016 

yakni sebesar 5,33 artinya di tahun 2017 di lingkungan FIPPS Unindra memiliki unit 

atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan mengembangkan 

pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran yang hasilnya 

dimanfaatkan oleh institusi sendiri dan institusi lain di dalam negeri. 

Butir (7) berkaitan tentang kejelasan sistem pengendalian mutu 

pembelajaran yang diterapkan institusi termasuk proses monitoring, evaluasi dan 

pemanfaatannya di tahun 2017 FIPPS berada pada rata-rata 7 dengan peningkatan 

0,33 dibandingkan tahun sebelumnya, artinya di tahun 2017 FIPPS terdapat sistem 

yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif berpusat kepada 

pembelajar dengan memanfaatkan beragam sumber belajar minimal mencakup 

pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran, perencanaan dan sumber daya 

pembelajaran, syarat kelulusan, dan yang dilaksanakan secara konsisten, dimonitor 

dan dievaluasi secara formatif dan sumatif secara berkala. 

Sedangkan berkaitan dengan Kejelasan pedoman pelaksanaan 

penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi dengan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi yang digunakan sebagai acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan Tri 

Dharma unit di bawahnya yang menjamin terintegrasinya kegiatan penelitian dan 
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pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran (butir 8), 

mengalami peningkatan sebesar 0,67 sehingga di tahun 2017 berada di rata-rata 7 

artinya di lingkungan FIPPS terdapat pedoman yang menjadi acuan unit pelaksana 

yang mewajibkan pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat ke dalam proses pembelajaran, serta telah dilaksanakan secara 

konsisten di seluruh unit dan ditingkatkan terus-menerus. 

Butir (9) mengenai Kebijakan tentang penetapan konsep pendidikan, 

pengajaran, dan strategi pembelajaran serta pengembangan karakter mahasiswa, 

pada tahun 2017 berada di rata-rata 7 lebih tinggi 0,33 dibandingkan tahun 2016 

sebesar 6,67 artinya ada kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan 

strategi pembelajaran yang diimplementasikan pada seluruh unit dengan evaluasi 

secara berkala. 

Prosentase penerapan metode pembelajaran yang mempergunakan 

pendekatan student centered learning dari seluruh program studi (butir 10) di 

tahun 2017 berada di rata-rata 7 mengalami peningkatan 0,33 dibandingkan tahun 

lalu, artinya di lingkungan FIPPS dalam menerapkan student centered learning 

sudah 90%. 

Untuk Tingkat integrasi pelaksanaan program dan kegiatan akademik dalam 

pelaksanaan Tri Dharma PT (butir 11) berada di rata-rata 6,33 sama seperti tahun 

lalu/tetap, FIPPS Unindra memiliki program integrasi kegiatan akademik dengan 

pelaksanaan Tri Dharma yang diimplementasikan secara rutin dengan melibatkan 

perguruan tinggi lain di dalam negeri. 

Sedangakan tingkat pelibatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam 

seminar/pelatihan, pembicara tamu dari luar dalam seminar/pelatihan, pembicara 

tamu dari luar PT sendiri untuk peningkatan mutu pembelajaran (butir 12) di 

tahun 2017 rata-ratanya sebesar 6 sama seperti tahun lalu/tetap, artinya di 

lingkungan FIPPS Unindra setiap tahun ada pelibatan tenaga ahli/pakar sebagai 

pembicara dalam seminar/pelatihan pembelajaran baik dari dalam maupun luar 

negeri. 

Berkaitan dengan Suasana Akademik di lingkungan FIPPS yakni butir (13-15) 

akan dijelaskan sebagai berikut: 

Butir (13) mengenai Kejelasan dokumen kebijakan formal tentang 
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kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta 

konsistensi pelaksanaannya, pada tahun 2017 berada di rata-rata 6,67 mengalami 

peningkatan sebesar 0,33 dibandingkan tahun lalu sebesar 6,33 artinya di 

lingkungan FIPPS Unindra ada dokumen kebijakan formal yang lengkap mencakup 

informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar 

akademik yang dilaksanakan secara konsisten di sebagian kecil unit. 

Butir (14) mengenai Kejelasan sistem pengembangan suasana akademik 

yang kondusif bagi mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang maksimal, 

FIPPS Unindra di tahun 2017 ini mengalami peningkatan sebesar 0,67 sehingga 

berada di rata-rata 7 artinya  FIPPS memiliki sistem pengembangan suasana 

akademik dalam bentuk kebijakan dan strategi, program implementasi yang 

terjadwal, pengerahan sumber daya, monitoring dan evaluasi serta ada tindak lanjut 

untuk langkah perbaikan secara berkelanjutan di sebagian besar unit. 

Butir terakhir dalam Standar Proses adalah butir (15) yakni Upaya PT 

mengembangkan kegiatan kemahasiswaan, pusat olah raga, seni dan budaya bagi 

mahasiswa di tahun 2017 rata-ratanya 6,67 dengan peningkatan 1 artinya FIPPS 

memiliki pusat olah raga, seni dan budaya bagi mahasiswa dengan aktivitas rutin 

dan ada reputasi nasional. 

Berdasarkan tabel 2 di aas, jumlah rata-rata Standar Proses di tahun 2016 

sebesar 66,33 mengalami peningkatan sebesar 4 dibandingkan tahun lalu. 

 
Tabel 4.3 

Standar Kompetensi/Kelulusan Mahasiswa 

No Pernyataan 
Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

Peningkatan 

  Standar Kompetensi/Kelulusan Mahasiswa       

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

7 7 0 

17 Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua 
program studi. 

7 7 0 

18 Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun 
terakhir.  

6,67 6,67 0 

19 Sistem evaluasi kelulusan yang tepat waktu dan 
memenuhi kompetensi , mencakup kebijakan dan 
strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan 
evaluasi, serta tindak lanjutnya.  

6,67 7 0,33 
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20 Rasio total alumni dalam lima tahun terakhir yang  
memberikan respon terhadap studi pelacakan.  

5,67 6,67 1 

21 Partisipasi alumni dalam  mendukung 
pengembangan PT dalam bentuk sumbangan 
dana sumbangan fasilitas dan masukan untuk 
perbaikan proses pembelajaran dan 
pengembangan jejaring. 

5,67 6 0,33 

22 Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan 
pekerjaan yang pertama. 

6,33 6,33 0 

23 Persentase lulusan yang menjadi entrepreuner 
dalam tiga tahun terakhir 

4,67 5,33 0,67 

  Prestasi mahasiswa       

24 Pencapaian prestasi mahasiswa di tingkat 
propinsi/ wilayah, nasional, dan internasional. 2,67 3,33 0,67 

25 Upaya institusi untuk meningkatkan prestasi 
mahasiswa dalam bidang akademik dan non-
akademik 

6,33 6,67 0,33 

Jumlah 58,67 62 3,33 

 
Tabel 3 di atas menyajikan Standar Kompetensi Lulusan di lingkungan FIPPS 

Unindra yang terdiri dari 10 butir. Pada butir (16) mengenai Persentase mahasiswa 

DO atau mengundurkan diri untuk semua program studi pada tahun 2017 berada 

pada skala sempurna yakni skala 7. Rata-rata 7 ini berarti perasentase mahasiwa DO 

atau mengundurkan diri untuk semua prodi di lingkungan FIPPS tidak lebih dari 

5%. 

Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi (butir 17) di 

lingkungan FIPPS di tahun 2017 berada di rata-rata 7, sama dengan tahun lalu, 

artinya di tahun 2017 ini persentase kelulusan tepat waktu mahasiswa di 

lingkungan FIPPS mencapai 80%. 

Butir (18) mengenai rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir 

pada tahun 2016 berada di rata-rata 6,67 sama seperti tahun lalu artinya di 

lingkungan FIPPS rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir 4,3 tahun. 

Butir (19) mengenai Sistem evaluasi kelulusan yang tepat waktu dan 

memenuhi kompetensi, mencakup kebijakan dan strategi, keberadaan instrumen, 

monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya pada tahun 2017 ini berada di rata-

rata 7 peningkatan 0,33 artinya di lingkungan FIPPS Unindra pada tahun 2017 ini 
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memiliki sistem evaluasi kelulusan yang tepat waktu dan memenuhi kompetensi 

mencakup kebijakan dan strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh 

program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan, instrumen yang 

sahih dan andal disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi, monitoring dan 

evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan, tindak lanjut 

untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. 

Butir (20) berkaitan tentang Rasio total alumni dalam lima tahun terakhir 

yang memberikan respon terhadap studi pelacakan di tahun 2017 ini rata-ratanya 

6,67 artinya alumni FIPPS yang memberikan respon terhadap studi pelacakan 

sebesar 45%. 

Sedangkan butir (21) Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan 

PT dalam bentuk sumbangan dana, sumbangan fasilitas, dan masukan untuk 

perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan jejaring, di tahun 2017 rata-

ratanya 6 peningkatan 0,33 dari tahun lalu. Rata-rata 6 ini berarti 20% total alumni 

terdata telah berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dana, sumbangan 

fasilitas, dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan 

jejaring. 

Butir (22) mengenai Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan 

yang pertama di tahun 2017 rata-rata sebesar 6,33 sama seperti tahun lalu, artinya 

masa tunggu lulusan FIPPS Unindra dalam mendapatkan pekerjaan pertama hanya 

menunggu selama 3 bulan. 

Pada tahun 2017, persentase lulusan yang menjadi enterpreneur dalam tiga 

tahun terakhir (butir 23) rata-ratanya 5,33 artinya lulusan FIPPS yang menjadi 

entrepreneur dalam tiga tahun terakhir mencapai 15%. 

Butir (24) Pencapaian prestasi mahasiswa di tingkat propinsi/wilayah, 

nasional, dan internasional tahun 2017 berada di rata-rata 3,33 dengan peningkatan 

0,67 dibanding tahun lalu, artinya 5% mahasiswa di lingkungan FIPPS meraih 

prestasi di tingkat nasional dan atau propinsi/wilayah. Butir (25) mengenai Upaya 

institusi untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non-

akademik pada tahun 2017 berada di rata-rata 6,67 peningkatan 0,33 artinya FIPPS 

berupaya dalam bentuk bimbingan peningkatan prestasi, pemberian bantuan dana, 

pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dilakukan secara terprogram. 
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Tabel 4.4 
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

 

No Pernyataan 
Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

Peningkatan 

  Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan       

26 Ketersediaan tenaga pendidik yang memenuhi 
perundangan.  6,67 7 0,33 

27 Ketersediaan tenaga kependidikan.  6,67 7 0,33 

28 Ketersediaan sistem pengelolaan pendidik dan 
tenaga kependidikan. 

6,33 7 0,67 

29 Ketersediaan pedoman dan dokumen 
implementasi tentang sistem monitoring dan 
evaluasi, serta rekam jejak kinerja pendidik dan 
tenaga kependidikan 

6,67 7 0,33 

Jumlah 26,33 28 1,67 

 
 

Tabel 4.4 di atas menyajikan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidik yang 

terdiri dari 4 (empat) butir, yakni butir (26) Ketersediaan tenaga pendidik yang 

memenuhi perundangan, tahun 2017 rata-ratanya 7 dengan peningkatan 0,33 

artinya ketersediaan tenaga pendidik yang memenuhi perundangan di lingkungan 

FIPPS yakni 1:40. 

Butir (27) mengenai Ketersediaan tenaga kependidikan pada tahun 2017 

lebih tinggi dari tahun 2016 yakni dengan rata-rata 7 artinya rasio tenaga 

kependidikan dan mahasiswa di FIPPS yakni 1:90. Butir (28) Ketersediaan sistem 

pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan tahun 2017 berada pada rata-rata 7 

peningkatan 0,67 dari tahun 2016, artinya FIPPS memiliki 7 pedoman tertulis yang 

lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten, yakni standar perencanaan, 

rekrutmen, seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan 

karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi. Pada butir (29) 

Ketersediaan pedoman dan dokumen implementasi tentang sistem monitoring dan 

evaluasi, serta rekan jejak kinerja pendidik dan tenaga kependidikan tahun 2017 

rata-ratanya 7 artinya FIPPS memiliki 3 pedoman tertulis yang lengkap; dan ada 
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bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen dari 3 bidang (1) 

pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang 

terdokumentasi dengan baik. 

 
Tabel 4.5 

Standar Sarana dan Prasarana 

No Pernyataan 
Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

Peningkatan 

  Standar Sarana dan Prasarana       

30 Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas 
termasuk ketersediaan dan kemudahan akses e-
library untuk setiap bahan pustaka yang meliputi 
buku teks, jurnal internasional, jurnal nasional 
terakreditasi, dan prosiding. 

5,33 5,67 0,33 

31 Angka efisiensi dan ketersediaan, akses, dan 
pendayagunaan sarana prasarana yang 
dibutuhkan dalam proses pembelajaran seperti 
tempat praktikum, bengkel/studio, ruang 
simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai 
kesehatan, green house, lahan untuk pertanian, 
dan sejenisnya. 

6 6,67 0,67 

32 Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang 
berupa ruang serba guna, tempat olah raga, ruang 
himpunan mahasiswa, poliklinik,  ruang 
ibadah/doa, green area, fasilitas difable dan ruang 
bimbingan dan konseling 

5,67 6,22 0,56 

  Ketersediaan Sistem Informasi       

33 Ketersediaan sistem informasi dan fasilitas TIK 
yang digunakan PT dalam proses pembelajaran 
dalam bentuk band width, hardware, software, e-
learning, dan on-line journal/library, dengan 
pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas. 

6,3 6,3 0 

34 Penggunaan dan pengembangan sistem informasi 
dalam administrasi akademik dan non-akademik 
yang mencakup hardware dan software. 

6,67 6,67 0 

35 Ketersediaan kapasitas internet dengan rasio 
bandwidth per mahasiswa yang memadai.  

4,33 4,33 0 

36 Aksesibilitas data dalam sistem informasi. 5,33 5,67 0,33 

37 Blue print pengembangan, pengelolaan, 
pemanfaatan, dan pengamanan sistem informasi 
yang lengkap 

5,67 6 0,33 
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Jumlah 45,33 47,56 2,22 

 
 
 

Tabel 4.5 di atas menyajikan Standar Sarana dan Prasarana sebanyak 8 

(delapan) butir. Butir (30) Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesbilitas termasuk 

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

meliputi buku teks, jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan prosiding, 

tahun 2017 berada pada rata-rata 5,67 peningkatan 0,33 dari tahun lalu, artinya 

sebagian besar program studi di lingkungan FIPPS tersedia koleksi perpustakaan, 

aksesbilitas mencakup e-library yakni: (A) buku teks dan perlengkapannya, (B) 

skpsi, (C) Jurnal nasional belum terakreditasi, (D) Jurnal nasional terakreditasi, (E) 

Prosiding nasional/internasional. 

Butir(31) Angka efisiensi dan ketersediaan, akses, dan pendayagunaan 

sarana prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran seperti tempat 

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

kesehatan, green house, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya, tahun 2017 rata-

ratanya 6,67 artinya ketersediaan prasarana yang dibutuhkan dalam proses 

pembelajaran dan akses penggunaan di lingkungan FIPPS dalam kategori 

“memadai” sebesar 75% yang mencakup: tempat praktikum, bengkel/studio, ruang 

simulasi, rumah sakit/balai kesehatan/poliklinik, green house, dan sejenisnya. 

Butir (32) Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang berupa ruang 

guna, tempat olah raga, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik, ruang ibadah/doa, 

green area, fasilitas difable dan ruang bimbingan dan konseling, tahun 2017 rata-

ratanya adalah 6,22 artinya FIPPS memiliki ruang serba guna, tempat olah raga, 

ruang himpunan mahasiswa, ruang ibadah, poliklinik, fasilitas difable, green area. 

Butir (33) Ketersediaan sistem informasi dan fasilitas TIK yang digunakan 

PT dalam proses pembelajaran dalam bentuk band width, hardware, software, 

elearning, dan online journal/library, dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang 

jelas, pada tahun 2017 rata-ratanya 6,33 sama seperti tahun lalu, artinya 

ketersediaan TIK di FIPPS mencakup bandiwidth dan hardware, software, dan 

elibrary dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas. 

Butir (34) Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam 
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administrasi akademik dan non-akademik yang mencakup hardware dan software, 

tahun 2017 rata-ratanya 6,67 sama seperti tahun lalu, penggunaan dan 

pengembangan sistem informasi dalam administrasi di lingkungan FIPPS mencakup 

proses perkuliahan, administrasi akademik, administrasi umum, administrasi 

keuangan, dan pengelolaan sarana prasarana. 

Butir (35) Ketersediaan kapaasitas internet dengan rasio bandwidth 

permahasiswa yang memadai, tahun 2017 rata-ratanya 4,33 sama seperti tahun 

lalu, kapasistas internet FIPPS per mahasiswa adalah 1,51 Kbps. 

Butir (36) Aksesbilitas data dalam sistem informasi, tahun 2017 berada 

pada rata-rata 5,67 dengan peningkatan 0,33 artinya tahun 2017, data di FIPPS 

dikelola dengan komputer, serta dapat diakses melalui jaringan lokal (Local Area 

Network, LAN). 

Butir (37) Blue print pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan 

pengamanan sistem informasi yang lengkap, tahun 2017 rata-ratanya 6 dengan 

peningkatan 0,33 artinya  tahun 2017 FIPPS memiliki Blue print pengembangan dan 

pengelolaan sangat lengkap, pemanfaatan sistem informasi, dan pengamanan sudah 

memperhitungkan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan akses informasi 

yang cepat didukung dengan pendanaan yang memadai. 

 
Tabel 4.6 

Standar Pengelolaan 

No Pernyataan 
Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

Peningkatan 

  Standar Pengelolaan       

  Tata Pamong       

38 Kelengkapan dan kejelasan tata organisasi yang 
memungkinkan implementasi secara konsisten. 

5,33 5,67 0,33 

  Kepemimpinan       

39 Karakteristik kepemimpinan yang efektif. 6 6,33 0,33 

40 Kejelasan sistem pengelolaan fungsional dan 
operasional PT. 5,33 5,67 0,33 

  Sistem Pengelolaan       

41 Kejelasan analisis jabatan, deskripsi tugas, 
program peningkatan kompetensi manajerial. 

5,33 5,67 0,33 
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42 Diseminasi hasil kinerja PT sebagai akuntabilitas 
publik, serta keberkalaannya   5,33 5,67 0,33 

  Seleksi Mahasiswa Baru       

43 Sistem penerimaan mahasiswa baru yang 
menerapkan prinsip-prinsip ekuitas. 7 7 0 

44 Sistem penerimaan mahasiswa baru yang 
menerapkan prinsip pemerataan wilayah asal 
mahasiswa.     

7 7 0 

45 Tata kelola sistem penerimaan mahasiswa baru 
yang mencakup kebijakan, kriteria, prosedur, 
instrumen, sistem pengambilan keputusan dan 
konsistensi pelaksanaannya. 

6 6,67 0,67 

46 Kelengkapan sistem penerimaan mahasiswa baru 
yang memberikan peluang dan menerima 
mahasiswa yang memiliki potensi akademik 
namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau 
berkebutuhan khusus.  

6,33 6,33 0 

47 Rasio jumlah mahasiswa yang diterima terhadap 
jumlah mahasiswa yang ikut seleksi.    

3,67 4,34 0,67 

48 Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang 
terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi.    

6,67 6,67 0 

49 Rasio jumlah mahasiswa baru transfer terhadap 
jumlah mahasiswa baru bukan transfer. 6,67 6,67 0 

50 Kejelasan instrumen dan tata cara pengukuran 
kepuasan mahasiswa terhadap layanan 
kemahasiswaan. 

6,33 6,67 0,33 

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

4,67 4,67 0 

52 Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam 
bidang bimbingan dan konseling, minat dan 
bakat, pembinaan soft skills, beasiswa, dan 
kesehatan. 

6,33 6,67 0,33 

53 Ketersediaan program layanan bimbingan karier 
dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan. 6 6,3 0,3 

  Sistem Penjaminan Mutu       
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54 Keberadaan sistem penjaminan mutu internal  
yang lengkap dengan kriteria dan instrumen 
penilaian serta pemakaiannya untuk mengukur 
kinerja setiap unit kerja, serta diseminasi 
hasilnya. 

5,3 6,33 1 

55 Penerapan sistem penjaminan mutu dan 
pelaksanaannya. 

5 6 1 

56 Keberadaan sistem audit mutu internal yang 
lengkap dengan kriteria dan instrumen penilaian 
serta pemakaiannya untuk mengukur kinerja PT. 

6 6,33 0,33 

57 Sistem monitoring dan evaluasi implementasi 
penjaminan mutu serta tindak lanjutnya. 

6,33 7 0,67 

Jumlah 116,67 123,67 7 

 
 

Butir (38) Kelengkapan dan kejelasan tata organisasi yang memungkinkan 

implementasi secara konsisten, tahun 2017 rata-ratanya 5,67 dengan peningkatan 

0,33, artinya FIPPS memiliki kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi 

struktur organisasi yang meliputi 6 organ dan dilengkapi dengan deskripsi tertulis 

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

(1) struktur organisasi, (2) pimpinan institusi, (3) senat akademik, (4) satuan 

pengawasan, (5) dewan pertimbangan, (6) pelaksana administrasi, pelayanan dan 

pendukung. 

Butir (39) Karakteristik kepemimpinan yang efektif, tahun 2017 rata-

ratanya 6,33 dengan peningkatan 0,33, artinya kepemimpinan di lingkungan FIPPS 

memiliki tiga karakteristik, yakni (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan 

organisasi, (3) kepemimpinan public dan memiliki pedoman, tetapi tidak ada bukti 

efektivitas kepemimpinan. 

Butir (40) Kejelasan sistem pengelolaan fungsional dan operasional PT, 

tahun 2017 rata-ratanya 5,67 dengan peningkatan 0,33 dibandingkan tahun lalu, 

artinya sistem pengelolaan fungsional dan operasional FIPPS mencakup empat 

fungsi pengelolaan yakni planning, organizing, staffing, dan controlling yang 

dilaksanakan secara efektif, dilengkapi dengan bukti berupa dokumen pengelolaan. 

Butir (41) Kejelasan analisis jabatan, deskripsi tugas, program peningkatan 

kompetensi manajerial, tahun 2017 rata-ratanya 5,67 dengan peningkatan 0,33 

artinya FIPPS memiliki 3 aspek dokumen yakni: (1) analisis jabatan, (2) uraian 
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tugas, (3) prosedur kerja. 

Butir (42) Diseminasi hasil kinerja PT sebagai akuntabilitas publik, serta 

keberkalaannya, tahun 2017 rata-ratanya 5,67 dan peningkatan 0,33, artinya FIPPS 

secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada 

semua stakeholders, minimal setiap lima tahun. 

Butir (43) Sistem penerimaan mahasiswa baru yang menerapkan prinsip-

prinsip ekuitas tahun 2017 berada pada skala 7, dan butir (44) Sistem penerimaan 

mahasiswa baru yang menerapkan prinsip pemerataan wilayah asal mahasiswa, 

tahun 2017 ini juga dapat mempertahankan pada angka yang memuaskan seperti 

tahun lalu yakni berada pada rata-rata 7. 

Butir (45) Tata kelola sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup 

kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, sistem pengambilan keputusan dan 

konsisten pelaksanaannya, tahun 2017 rata-ratanya 6,67 tidak mengalami 

peningkatan/tetap. 

Butir (46) Kelengkapan sistem penerimaan mahasiswa baru yang 

memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik 

namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus, tahun 2016 

rata-ratanya 6,33 sama seperti tahun lalu, artinya FIPPS memiliki sistem 

penerimaan mahasiswa baru yang mencakup kebijakan, kriteria, prosedur, 

instrumen, dengan sistem pengambilan keputusan yang jelas. 

Butir (47) Rasio jumlah mahasiswa yang diterima terhadap jumlah 

mahasiswa yang ikut seleksi, tahun 2017 rata-ratanya 4,34 dengan peningkatan 

0,67 artinya 40% pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru. 

Butir (48) Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah 

mahasiswa yang lulus seleksi, tahun 2017 rata-ratanya 6,67 sama seperti tahun lalu 

artinya rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa 

yang lulus seleksi adalah 95%. 

Butir (49) Rasio jumlah mahasiswa baru transfer terhadap jumlah 

mahasiswa baru bukan transfer, tahun 2017 rata-ratanya 6,67. Rata-rata ini masih 

sama dengan tahun lalu yang artinya tetap/tidak mengalami peningkatan. Rata-rata 

ini juga bermakna 10% mahasiswa merupakan mahasiswa transfer dari perguruan 

tinggi lain. 
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Butir (50) Kejelasan instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan 

mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan, tahun 2017 rata-ratanya 6,67 dengan 

peningkatan 0,33 artinya instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap 

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

dilaksanakan secara berkala setiap semester dan tahunan untuk perpustakaan, olah 

raga, seni, dan kesehatan. 

Butir (51) Hasil pelaksanaan survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan 

kegiatan kemahasiswaan dan tindak lanjutnya, tahun 2017 rata-ratanya 4,67 sama 

seperti tahun lalu artinya laporan tentang hasil survey kepuasan mahasiswa 

terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif, tetapi tidak 

dianalisis dengan metode yang tepat, dan digunakan untuk perbaikan sistem 

manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan, tetapi tidak mudah diakses oleh 

pemangku kepentingan. 

Butir (52) Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam bidang 

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

kesehatan, tahun 2017 rata-ratanya 6,67 dengan peningkatan 0,33 artinya FIPPS 

menyediakan layanan kepada mahasiswa meliputi aspek (1) bimbingan dan 

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

Butir (53) Ketersediaan program layanan bimbingan karier dan informasi 

kerja bagi mahasiswa dan lulusan, tahun 2017 rata-ratanya 6,3 dengan peningkatan 

0,33 artinya FIPPS memiliki dokumen kebijakan dan program terjadwal tentang 

pemberian layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa serta 

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

kerja, (3)layanan penempatan kerja. 

Butir (54) Keberadaan sistem penjaminan mutu internal yang lengkap 

dengan kriteria dan instrumen penilaian serta pemakaiannya untuk mengukur 

kinerja setiap unit kerja, serta diseminasi hasilnya, tahun 2017 rata-ratanya 6,33 

dengan peningkatan 0,33 artinya FIPPS memiliki komitmen pengembangan mutu 

yang lengkap, meliputi (1) pernyataan mutu, (2) kebijakan mutu, (3) unit pelaksana, 

(4) standar mutu, (5) prosedur mutu, (6) instruksi kerja, (7) pentahapan sasaran 

mutu, tidak terintegrasi dalam suatu sistem dokumen, tidak terintegrasi dalam 

suatu sistem dokumen, tetapi ada bukti dokumen pelaksanaannya. 
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Butir (55) Penerapan sistem penjaminan mutu dan pelaksanaannya, tahun 

2017 rata-ratanya 6 dengan peningkatan 1 artinya pelaksanaan dan pencapaian 

sasaran penjaminan mutu sesuai SNP ditambah standar penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik, tetapi 

belum dikembangkan. 

Butir (56) Keberadaan sistem audit mutu internal yang lengkap dengan 

kriteria dan instrumen penilaian serta pemakaiannya untuk mengukur kinerja PT, 

tahun 2017 rata-ratanya 6,33. 

Butir (57) Sistem monitoring dan evaluasi implementasi penjaminan mutu 

serta tindak lanjutnya, tahun 2017 rata-ratanya 7 dengan peningkatan 0,67 artinya 

di FIPPS ada sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian sasaran 

penjaminan mutu di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pengabdian kepada 

masyarakat (4) sarana prasarana (5) keuangan (6) manajemen, yang erdokumentasi 

dan disosialisasikan dengan baik serta ditindaklanjuti. 

 
Tabel 4.7 

Standar Pembiayaan 
 

No Pernyataan 
Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

Peningkatan 

  Standar Pembiayaan       

58 Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan 
pengelolaan dana. 

6,33 6,67 0,33 

59 Persentase sumber biaya yang diperoleh dari 
hibah, business unit (unit bisnis/ usaha/ 
ventura), hasil kerjasama akademik, alumni, 
masyarakat dan sebagainya per tahun. 

4,67 5 0,33 

60 Kejelasan pedoman pertanggungjawaban 
penggunaan dana sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. 

6,33 6,33 0 

61 Mekanisme penetapan biaya pendidikan 
mahasiswa. 

7 7 0 

62 Persentase dana PT yang berasal dari 
mahasiswa untuk mendukung keseluruhan 
pembiayaan pendidikan. 

4,33 4,33 0 

63 Kejelasan kebijakan dan mekanisme 
pembiayaan mahasiswa.    

6,33 6,33 0 
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64 Persentase penggunaan dana operasional 
pendidikan, penelitian, pengabdian pada 
masyarakat.   

6,67 6,67 0 

65 Kejelasan sistem monitoring dan evaluasi 
pendanaan internal. 

6,67 6,67 0 

66 Laporan keuangan yang transparan dan dapat 
diakses oleh semua pemangku kepentingan 6 6,33 0,33 

Jumlah 54,33 55,33 1 

 
Tabel 4.7 di atas menyajikan standar pembiayaan yang terdiri dari 9 butir. 

Butir (58) tentang Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan pengelolaan 

dana, tahun 2017 rata-ratanya 6,67 dengan peningkatan 0,33 artinya FIPPS 

memiliki dokumen (1) kebijakan pengelolaan dana, (2) standar prosedur 

operasional pengelolaan keuangan, dan (3) lelang pekerjaan barang atu jasa yang 

jelas dan lengkap, dan telah dilaksanakan, dievaluasi, dan dikembangkan secara 

konsisten di sebagian unit kerja. 

Butir (59) Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, business unit 

(unit bisnis/usaha/ventura), hasil kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan 

sebagainya pertahun, tahun 2017 rata-ratanya 5 artinya persentase sumber biaya 

yang diperoleh dari hibah, business unit, hasil kerjasama akademik, alumni, 

masyarakat dan sebagainya mencapai 11% dari total pembiayaan pendidikan. 

Butir (60) Kejelasan pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai 

dengan peraturan yang berlaku, tahun 2017 rata-ratanya 6,33 sama seperti tahun 

lalu artinya di FIPPS memiliki pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana 

sesuai peraturan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan 

melibatkan unsur pimpinan dan dosen. 

Butir (61) Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa, tahun 2017 

rata-ratanya 7 sama seperti tahun lalu, artinya FIPPS memiliki pedoman mekanisme 

yang jelas dalam penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan semua 

unsur pimpinan, dosen, dan pemangku kepentingan lainnya. 

Butir (62) Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk 

mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan, tahun 2017 rata-ratanya 4,33 

sama seperti tahun lalu artinya persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa 

untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan sebesar 80%. 
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Butir (63) Kejelasan kebjakan dan mekanisme pembiayaan mahasiswa, 

tahun 2017 rata-ratanya 6,33 sama seperti tahun lalu artinya FIPPS memiliki 

pedoman mekanisme yang lengkap dan kejelasan kebijakan pembiayaan 

mahasiswa, ada mekanisme rapat yang transparan, melibatkan semua unsur 

pimpinan dan dosen. 

Butir (64) Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, 

pengabdian pada masyarakat, tahun 2017 rata-ratanya 6,67 sama dengan tahun 

lalu. 

Butir (65) Kejelasan sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal, 

tahun 2017 rata-ratanya 6,67 sama dengan tahun lalu/tetap. Demikian halnya 

dengan Butir (66) Laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh 

semua pemangku kepentingan, tahun 2017 rata-ratanya 6,33 dengan peningkatan 

0,33. 

 
Tabel 4.8 

Standar Penilaian 
 

No Pernyataan 
Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

Peningkatan 

  Standar Penilaian       

67 Kesesuaian sistem evaluasi hasil belajar dengan 
ranah kompetensi lulusan yang ditetapkan. 5,33 5,67 0,33 

68 Kesesuaian sistem evaluasi hasil belajar dengan 
model pengukuran yang tepat.  

6,33 6,67 0,33 

69 Kesesuaian butir-butir soal dengan luaran 
pembelajaran yang ditetapkan dalam 
pembelajaran dan silabus. 

6,33 6,67 0,33 

70 Intensitas review soal ujian baik UTS (Ujian 
Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir 
Semester) oleh komisi ujian/ pejabat yang 
bertanggung jawab. 

6 6 0 

71 Tingkat kejelasan mekanisme dan pedoman ujian 
TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi).    7 7 0 

72 Ketersediaan mekanisme/pedoman perbaikan 
nilai 

7 7 0 

Jumlah 38 39 1 
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Pada Standar Penilaian ini di lingkungan FIPPS tidak menunjukkann 

peningkatan yang signifikan namun masih berada dalam kriteria memuaskan. Butir 

(67) Kesesuaian sistem evaluasi hasil belajar dengan ranah kompetensi lulusan 

yang ditetapkan, tahun 2017 rata-ratanya 5,67 dengan peningkatan 0,33, rata-rata 

ini berarti sistem evaluasi hasil belajar yang diterapkan sesuai dengan ranah 

kompetensi lulusan dan ditinjau serta telah diverifikasi oleh stakeholder. 

Butir (68) Kesesuaian sistem evaluasi hasil belajar dengan model 

pengukuran yang tepat, tahun 2017 rata-ratanya 6,67 dengan peningkatan 0,33, 

artinya FIPPS telah menerapkan sistem evaluasi hasil belajar dengan model 

pengukuran yang tepat dan selalu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan 

secara periodik setiap empat tahun dan dilaksanakan tetapi belum melibatkan 

stakeholder. 

Butir (69) Kesesuaian butir-butir soal dengan luaran pembelajaran yang 

ditetapkan dalam pembelajaran dan silabus, tahun 2017 rata-ratanya 6,67 dengan 

peningkatan 0,33 artinya butir-butir soal dikembangkan melalui pengembangn kisi-

ksisi sesuai dengan luaran pembelajaran sesuai dengan silabus dan ditinjau secara 

periodic tiap tiga tahun. 

Butir (70) Intensitas review soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) 

maupun UAS (Ujian Akhir Semester) oleh komisi ujian/pejabat yang bertanggung 

jawab, tahun 2017 rata-ratanya 6 sama dengan tahun lalu, artinya intensitas review 

soal ujian baik UTS maupun UAS dilakukan oleh komisi ujian dengan validasi dari 

peer reviewer secara berkala setiap semester. 

Butir (71) Tingkat kejelasan mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas 

Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi) tahun 2017 rata-ratanya 7, artinya FIPPS memiliki 

pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian TA yang direview oleh 

tim secara berkala setiap tiga tahun. 

Butir (72) Ketersediaan mekanisme/pedoman perbaikan nilai, tahun 2017 

masih dapat mempertahankan rata-rata 7 seperti tahun lalu, artinya FIPPS memiliki 

pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman perbaikan nilai dari review 

oleh tim secara berkala setiap empat tahun. 
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Tabel 4.9 
Standar Penelitian 

No Pernyataan 
Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

Peningkatan 

  Standar Penelitian       

73 Kejelasan dan kelengkapan pedoman pengelolaan 
penelitian. 6 6,33 0,33 

74 Persentase dosen yang menjalankan penelitian 
pada tingkat internasional, nasional dan internal 
tiga tahun terakhir. 

3 3,33 0,33 

75 Besaran dan proporsi dana penelitian/ funding 
yang diperoleh dari institusi internasional, 
nasional dan lokal tiga tahun terakhir. 

2,33 3,33 1 

76 Persentase publikasi artikel ilmiah dan jumlah 
artikel yang tersitasi tiga tahun terakhir. 3 4 1 

77 Persentase publikasi buku tiga tahun terakhir. 3 3 0 

78 Jumlah paten. 1,67 1,67 0 

79 Jumlah prototipe/ karya seni/ model dan modul 
pembelajaran/ teknologi tepat guna yang 
diterapkan. 

3 3 0 

80 Persentase dosen yang berperan sebagai invited 
speaker tiga tahun terakhir. 

3,67 3,667 0 

81 Persentase dosen yang berperan sebagai penyaji 
dalam pertemuan ilmiah tiga tahun terakhir. 4 4,67 0,67 

82 Persentase dosen yang berperan sebagai peserta 
pada pertemuan ilmiah tiga tahun terakhir. 

5 5,33 0,33 

83 Jumlah pertemuan ilmiah yang diselenggarakan 
institusi per tahun. 

2,67 2,67 0 

84  Persentase dosen yang memperoleh penghargaan 
ilmiah taraf internasional/regional, nasional, dan 
internal tiga tahun terakhir 

1,33 2,67 1,33 

Jumlah 38,67 43,67 5 

 
Butir (73) Kejelasan dan kelengkapan pedoman pengelolaan penelitian, 

tahun 2017 rata-ratanya 6,33 dengan peningkatan 0,33 artinya ada pedoman yang 

jelas dan namun belum lengkap tentang kebijakan dasar implementasi penelitian, 

perencanaan dan pelaksanaan penelitian, dokumentasi proposal penelitian dan hasil 
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penelitian yang mudah diakses oleh semua pihak. 

Butir (74) Persentase dosen yang menjalankan penelitian pada tingkat 

internasional, nasional dan internal tiga tahun terakhir, tahun 2017 rata-ratanya 

3,33 dengan peningkatan 0,33 artinya ada dosen yang menjalankan penelitian 

tingkat nasional, dengan persentase 39%. 

Butir (75) Besaran dan proporsi dana penelitian/funding yang diperoleh 

dari institusi internasional, nasional dan lokal tiga tahun terakhir, tahun 2017 rata-

ratanya 3,33 artinya besaran dan proporsi dana penelitian/funding yang diperoleh 

dari dana internal > 25% dari total dana penelitian. 

Butir (76) Persentase publikasi buku tiga tahun terakhir, tahun 2017 rata-

ratanya 4 dengan peningkatan 1 artinya persentase publikasi artikel ilmiah 40% 

dengan sebaran utama dalam jurnal nasional. 

Butir (77) Persentase publikasi buku tiga tahun terakhir, tahun 2017 rata-

ratanya 3 artinya persentase publikasi buku 20% diterbitkan oleh penerbit nasional. 

Butir (78) Jumlah paten, tahun 2017 rata-ratanya 1,67 artinya jumlah paten 

yang didaftarkan hanya 1 (satu). 

Butir (79) Jumlah prototype/karya seni/model dan modul 

pembelajaran/teknologi tepat guna yang diterapkan, tahun 2017 rata-ratanya 3 

sama seperti tahun lalu artinya rasio prototype/karya seni/model dan modul 

pembelajaran/teknologi tepat guna yang diterapkan di tingkat nasional 20%. 

Butir (80) Persentase dosen yang berperan sebagai invited speaker tiga 

tahun terakhir, tahun 2017 rata-ratanya 3,67 sama seperti tahun lalu artinya 

persentase dosen yang berperan sebagai invited speaker pada pertemuan ilmiah 

nasional 10%. 

Butir (81) Persentase dosen yang berperan sebagai penyaji dalam 

pertemuan ilmiah tiga tahun terakhir, tahun 2017 rata-ratanya 4,67 dengan 

peningkatan 0,67 artinya persentase dosen yang berperan sebagai penyaji 

(oral/poster) pada pertemuan ilmiah nasional 40%. 

Butir (82) Persentase dosen yang berperan sebagai peserta pada pertemuan 

ilmiah tiga tahun terakhir, tahun 2017 rata-ratanya 5,33 dengan peningkatan 0,33 

artinya persentase dosen yang berperan sebagai peserta pada pertemuan ilmiah 

internasional sebesar 35%. 
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Butir (83) Jumlah pertemuan ilmiah yang diselenggarakan institusi per 

tahun, tahun 2017 rata-ratanya 2,67 sama seperti tahun lalu artinya jumlah 

pertemuan ilmiah nasional sebanyak 12 pertemuan. 

Butir (84) Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah taraf 

internasional/regional, nasional, dan internal tiga tahun terakhir, tahun 2017 rata-

ratanya 2,67 dengan peningkatan 1,33, artinya dosen yang menerima penghargaan 

ilmiah nasional sebesar 1%. 

 
Tabel 4.10 

Standar Pengabdian Masyarakat 

No Pernyataan 
Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

Peningkatan 

  Standar Pengabdian Masyarakat       

85 Kejelasan kebijakan dasar pengabdian kepada 
masyarakat 

6,67 6,67 0 

86 Kejelasan pedoman pengelolaan pengabdian 
kepada masyarakat. 6,67 6,67 0 

87 Persentase dosen yang menjalankan pengabdian 
kepada masyarakat tiga tahun terakhir. 

6 6,67 0,67 

88 Persentase pengabdian kepada masyarakat 
berbasis penelitian tiga tahun terakhir. 

2,33 3 0,67 

89 Persentase dana yang diperoleh untuk 
pengabdian kepada masyarakat tiga tahun 
terakhir. 

4 4 0 

90 Jumlah penghargaan yang diperoleh terkait 
pengabdian kepada masyarakat 1,33 1,33 0 

Jumlah 27 28,33 1,33 

 
Butir (85) Kejelasan kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat, tahun 

2017 rata-ratanya 6,67 sama seperti tahun lalu. Angka ini bermakna bahwa di tahun 

2016 FIPPS memiliki dokumen kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat 

yang berbasis penelitian, dilaksanakan di sebagian unit kerja secara konsisten. 

Butir (86) Kejelasan pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, 

tahun 2017 rata-ratanya 6,67 sama seperti tahun lalu/tetap, artinya FIPPS memiliki 

pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baku dan dilaksanakan 

oleh sebagian unit kerja secara konsisten. 
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Butir (87) Persentase dosen yang menjalankan pengabdian kepada 

masyarakat tiga tahun terakhir, tahun 2017 rata-ratanya 6,67 dengan peningkatan 

0,67 artinya tahun 2016 di lingkungan FIPPS sebanyak 50% dosen menjalankan 

pengabdian kepada masyarakat. 

Butir (88) Persentase pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian 

tiga tahun terakhir, tahun 2017 rata-ratanya 3 dengan peningkatan 0,67 artinya 

persentase pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian di lingkungan FIPPS 

sebesar 11% dari seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

Butir (89) Persentase dana yang diperoleh untuk pengabdian kepada 

masyarakat tiga tahun terakhir, tahun 2017 rata-ratanya 4 sama seperti tahun lalu 

artinya tahun 2017 persentase dana yang dipergunakan untuk pengabdian kepada 

masyarakat 14%. 

Butir (90) Jumlah penghargaan yang diperoleh terkait pengabdian kepada 

masyarakat, tahun 2016 rata-ratanya 1,33 sama seperti tahun lalu, artinya di tahun 

2017 ini, belum pernah memperoleh penghargaan terkait pengabdian kepada 

masyarakat. 

 
Tabel 4.11 

Standar Kerjasama 

No Pernyataan 
Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

Peningkatan 

  Standar Kerjasama       

91 Kebijakan, pengelolaan, dan monev oleh PT dalam 
kegiatan kerjasama. 

6 6,33 0,33 

92 Jumlah kerjasama/MoU tiga tahun terakhir. 4 4,67 0,67 

93 Persentase dosen yang menjadi anggota 
organisasi profesi atau organisasi keilmuan tiga 
tahun terakhir. 

5 5 0 

94 Persentase dosen yang mengikuti aktivitas 
pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma tiga tahun 
terakhir.  

3 3 0 

95 Persentase pertukaran mahasiswa dalam 
kegiatan Tri Dharma tiga tahun terakhir.  

2 2 0 

96 Akses ke perpustakaan dengan pihak luar melalui 
skema kerjasama.   4,67 4,67 0 

97 Jumlah mahasiswa internasional dari total 1 1 0 
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mahasiswa 

Jumlah 25,67 26,67 1 

 
Butir (91) Kebijakan, pengelolaan, dan monev oleh PT dalam kegiatan 

kerjasama, tahun 2017 rata-ratanya 6,33 dengan peningkatan 0,33 artinya FIPPS 

memiliki dokumen kebijakan, pengelolaan, dan monev terkait mutu kegiatan 

kerjasama, relevansi kegiatan kerjasama, produktivitas kegiatan kerjasama, dan 

keberlanjutan kegiatan kerjasama yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan di 

sebagian unit kerja secara konsisten. 

Butir (92) Jumlah kerjasama/MoU tiga tahun terakhir, tahun 2017 rata-

ratanya 4,67 dengan peningkatan 0,67 artinya jumlah kerjasama dengan institusi 

internasional dan nasional berkisar 80, tetapi hanya 80% diantarana ditindaklanjuti 

secara efektif dengan aktivitas kerjasama akademik. 

Butir (93) Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau 

organisasi keilmuan tiga tahun terakhir, tahun 2017 rata-ratanya 5 sama seperti 

tahun lalu, artinya di tahun 2016 ini, persentase dosen FIPPS yang menjadi anggota 

organisasi profesi atau organisasi keilmuan internasional hanya 1%. 

Butir (94) Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam 

kegiatan Tri Dharma tiga tahun terakhir, tahun 2016 rata-ratanya 3 sama seperti 

tahun lalu artinya persentase dosen FIPPS yang mengikuti aktivitas pertukaran 

dalam kegiatan Tri Dharma sebesar 12% baik di tingkat internasional maupun 

nasional. 

Butir (95) Persentase pertukaran mahasiswa dalam kegiatan Tri Dharma 

tiga tahun terakhir, tahun 2017 rata-ratanya 2 sama seperti tahun lalu/tetap, 

artinya persentase mahasiswa yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan 

Tri Dharma 2%, belum ada di tingkat internasional. 

Butir (96) Akses ke perpustakaan dengan pihak luar melalui skema 

kerjasama, tahun 2017 rata-ratanya 4,67 sama seperti tahun lalu, artinya akses 

kerjasama perpustakaan dengan berbagai pihak luar negeri yang dilaksanakan 

belum secara berkelanjutan. 

Butir (97) Jumlah mahasiswa internasional dari total mahasiswa, tahun 

2017 rata-ratanya 1 sama seperti tahun lalu, artinya belum ada mahasiswa 

internasional. 



32 

 

 
 
 B.    Hasil Audit Program Studi 

    
Pelaksanaan audit internal terhadap program studi di lingkungan 

FIPPS dilaksanakan oleh auditor internal di luar program studi namun masih 

dalam satu fakultas. Komposisi auditor ini disusun berdasarkan pertimbangan 

asas objektivitas dan transparansi. Instrumen yang digunakan adalah 

instrumen Evaluasi Mutu Internal Perguruan Tinggi (EMI-PT) Non-LPTK yang 

terdiri atas 11 standar dengan 97 pertanyaan yang sesuai dengan Standar 

Nasional Perguruan Tinggi (SNPT). Hasil audit masing-masing program studi 

di FIPPS disajikan pada tabel berikut: 

 
Tabel 4.12 

Hasil Audit Mutu Internal Program Studi di FIPPS 

No. Standar 

Pendidikan 
Ekonomi 

Peningkatan  

 Pendidikan Sejarah  

Peningkatan 

Bimbingan 
Konseling 

 

Peningkatan 

Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

1 Standar Isi/Kurikulum 6 7 1 7 7 0 7 7 0 

2 
Standar Proses/Pengembangan 
Mutu Pembelajaran 6 6,9 0,9 

6,1 6,2 
0,1 6,6 6,8 0,2 

3 
Standar Kompetensi/Kelulusan 
Mahasiswa 6 6,7 0,7 

6,1 6,2 
0,1 5,5 5,7 0,2 

4 
Standar Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 6,25 7 0,75 

7 7 
0 6,5 7 0,5 

5 Standar Sarana dan Prasarana 5,8 6,2 0,4 6 6 0 5,2 5,2 0 

6 Standar Pengelolaan 5,65 6,55 0,9 6,55 6,55 0 5,3 5,45 0,15 

7 Standar Pembiayaan 6,44 6,78 0,34 5,67 5,67 0 6 6 0 

8 Standar Penilaian 6,5 7 0,5 6,83 6,83 0 5,67 5,67 0 

9 Standar Penelitian 3,75 3,92 0,17 3,5 3,5 0 2,4 3,5 1,1 

10 
Standar Pengabdian 
Masyarakat 4,67 4,83 0,16 

5,17 5,17 
0 3,67 4,17 0,5 

11 Standar Kerjasama 4,14 4,43 0,29 3,86 3,86 0 3 3,14 0,14 

 
Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat bahwa mayoritas program studi 

di lingkungan FIPPS Universitas Indraprasta PGRI mengalami peningkatan 

nilai rata-rata perstandar dari tahun 2016 ke tahun 2017. Meskipun demikian, 

ada juga program studi yang tidak mengalami nilai rata-rata di standar prodi 

tersebut, misalnya prodi Pendidikan Sejarah, standar yang tidak mengalami 
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peningkatan adalah standar isi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, 

standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, 

standar penilaian, standar penelitian, standar pengabdian masyarakat, dan 

standar kerjasama. Prodi Bimbingan Konseling, standar yang tidak mengalami 

peningkatan adalah standar isi, standar pembiayaan, dan standar penilaian. 

Sedangkan untuk prodi Pendidikan Ekonomi, seluruh standar mengalami 

peningkatan. Dari kesebelas standar, standar yang rata-ratanya di bawah rata-

rata 4 adalah standar penelitian, sama seperti tahun lalu dan ini dialami oleh 

seluruh prodi di lingkungan FIPPS. 

Jumlah rata-rata standar setiap prodi di FIPPS disajikan pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.13 
Jumlah rata-rata standar tiap prodi 

Program Studi 2016 2017 GAP 

Pendidikan Ekonomi 61,2 67,31 6,11 

Pendidikan Sejarah 63,78 63,98 0,2 

Bimbingan Konseling 56,84 59,63 2,79 

 
 

C.   Temuan-Temuan Penting Hasil Audit Mutu Internal Tahun 2017 
 

1.   Standar Isi 
 

a. Sistem penataan administrasi dokumen kurang baik 

b. Kesesuaian kurikulum dengan perkembangan IPTEKS perlu segera 

disesuaikan 

 
2.   Standar proses 

 

a.   Prodi dan fakultas tidak memahami standar mutu 

b.   Konsistensi pelaksanaan suasana akademik masih lemah 

 

3.   Standar kompetensi lulusan 
 

a. Respon alumni terhadap studi pelacakan masih rendah 

b. Program pembinaan prestasi mahasiswa perlu ditingkatkan dan 

lebih jelas 
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4.   Standar pendidik dan tenaga kependidikan 
 

a.   Jumlah dosen tetap  dan tenaga kependidikan pada beberapa 

prodi masih kurang  

b.   Rekam jejak dosen dalam catur dharma masih rendah 

 

5.   Standar sarana dan prasarana 
 

a.   Penggunaan sarana prasarana masih belum terjadwal dengan 

baik 

b.   Layanan SIAK masih belum memadai 
 
 

6.   Standar pengelolaan 
 

a.   Program kerja/ renstra belum menjadi acuan bekerja 
 

b.   Sistem penjaminan mutu belum berjalan dengan baik di prodi dan 

fakultas 

 
 

7.   Standar pembiayaan 
 

a. Tidak semua unit kerja memiliki RAB 

b. Sumber dana dari bussines center masih minim 

 

8.   Standar penilaian 
 

a.   Penilaian belum dilakukan secara komprehensif 

 
 

9.   Standar penelitian 
 

a. Rendahnya rasio jumlah penelitian dengan jumlah dosen 

b. Rendahnya publikasi jurnal/buku hasil penelitian dosen 

c. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen masih rendah 
 

d. HAKI masih minim 
 

 

10. Standar pengabdian kepada masyarakat 
 

a.   Rendahnya rasio jumlah pengabdian dengan jumlah dosen 

b.   Rendahnya publikasi jurnal hasil pengabdian dosen 

c.   Keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian dosen masih rendah 
 

 

11. Standar kerjasama 
 

a. Jumlah dan kualitas kerjasama masih rendah 
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BAB V 
 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
 
 

A.    Simpulan 
 

Secara keseluruhan ada peningkatan nilai rata-rata hasil audit dari 

tahun 2016 ke tahun 2017. Meskipun demikian masih ada beberapa program 

studi yang rata-rata nilainya masih tetap, namun dinilai masih kurang 

memuaskan. Kondisi  ini  tentu  saja  harus  menjadi  perhatian  semua  pihak  

agar budaya mutu manjadi prioritas. Audit yang dilaksanakan tiap tahun 

diharapkan hasilnya  bermuara  pada  peningkatan  peringkat  akreditasi  

program  studi oleh BAN-PT. Hasil temuan audit menunjukkan Dekan dan 

Ketua Program studi belum sepenuhnya memahami dan menyadari tugas dan 

kewajibannya di lingkungan kerja masing-masing. Dari standar-standar yang 

diaudit masih didominasi oleh standar yang berkaitan dengan dharma kesatu, 

yaitu pendidikan dan pengajaran sedangkan untuk darma penelitan dan 

pengabdian kepada masyarakat masih relatif rendah. Selain itu, standar kerja 

sama juga masih rendah atau di bawah rata-rata. 

 
 

B.    Rekomendasi 
 

1.   Akselerasi peningkatan Standar Penelitian, Standar Pengabdian Kepada 
 

Masyarakat dan Standar Kerjasama 
 

2.   Pembinaan Berkelanjutan berkaitan dengan implementasi dokumen induk 

dan dokumen  Mutu di tingkat Fakultas dan Program Studi. 

3.   Adanya komitmen dari pimpinan untuk mengakselerasi nilai capaian 
 

perstandar yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas unit kerja 

secara keseluruhan 

4.   Melakukan pembinaan yang terintegrasi terhadap para pengelola unsur 

penunjang akademik 
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Lampiran 1 

INSTRUMEN EVALUASI MUTU INTERNAL (EMI)  

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING 

UNIVERSITAS INDRAPRASTA 

          

No Pernyataan 
Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

  Standar Isi/Kurikulum     

1 Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan tentang 
penyusunan dan pengembangan kurikulum 

7 7 

2 Pelibatan stake-holders (dosen, alumni, mahasiswa, dan 
pengguna) dalam penyusunan kurikulum 

7 7 

3 Kejelasan pedoman serta dokumen implementasi 
monitoring dan keberkalaan evaluasi pengembangan 
kurikulum 

7 7 

4 Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi 7 7 

5 Kesesuaian kurikulum dengan perkembangan IPTEKS 
dan kebutuhan masyarakat 

7 7 

 Jumlah  35 35 

Rata-rata 7 7 

        

No Pernyataan 
Tahun 
2016 

Tahun 
201 

  Standar Proses/Pengembangan Mutu Pembelajaran     

6 Keberadaan dan fungsi unit pengkajian dan 
pengembangan sistem dan mutu pembelajaran yang 
mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, 
bereksplorasi, berekspresi, bereksperimen dengan 
memanfaatkan aneka sumber yang hasilnya 
dimanfaatkan oleh institusi. 

5 5 

7 Kejelasan sistem pengendalian mutu pembelajaran yang 
diterapkan institusi termasuk proses monitoring, 
evaluasi, dan pemanfaatannya.  

7 7 
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8 Kejelasan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan 
pendidikan yang terintegrasi dengan Tri Dharma PT 
yang digunakan sebagai acuan bagi perencanaan dan 
pelaksanaan Tri Dharma unit di bawahnya yang 
menjamin terintegrasinya kegiatan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses 
pembelajaran. 

6 7 

9 Kebijakan tentang penetapan konsep pendidikan, 
pengajaran, dan strategi pembelajaran serta 
pengembangan karakter mahasiswa.  

7 7 

10 Prosentase penerapan metode pembelajaran yang 
mempergunakan pendekatan student-centered learning 
dari seluruh program studi. 

7 7 

11 Tingkat integrasi pelaksanaan program dan kegiatan 
akademik dalam pelaksanaan Tri Dharma PT. 7 7 

12 Tingkat pelibatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara 
dalam seminar/pelatihan,   pembicara tamu  dari luar PT 
sendiri untuk peningkatan mutu pembelajaran 

7 7 

  Suasana Akademik     

13 Kejelasan dokumen kebijakan formal tentang kebebasan 
akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi 
keilmuan, serta konsistensi pelaksanaannya. 

7 7 

14 Kejelasan sistem pengembangan suasana akademik yang 
kondusif bagi mahasiswa untuk meraih prestasi 
akademik yang maksimal. 

7 7 

15 Upaya PT mengembangkan kegiatan kemahasiswaan, 
pusat olah raga, seni dan budaya bagi mahasiswa 

6 7 

Jumlah 66 68 

Rata-rata 6,6 6,8 

        

No Pernyataan 
Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

  Standar Kompetensi/Kelulusan Mahasiswa     

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

7 7 

17 Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program 
studi. 

7 7 

18 Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir.  6 6 
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19 Sistem evaluasi kelulusan yang tepat waktu dan 
memenuhi kompetensi , mencakup kebijakan dan 
strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan 
evaluasi, serta tindak lanjutnya.  

7 7 

20 Rasio total alumni dalam lima tahun terakhir yang  
memberikan respon terhadap studi pelacakan.  

6 7 

21 Partisipasi alumni dalam  mendukung pengembangan 
PT dalam bentuk sumbangan dana sumbangan fasilitas 
dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran dan 
pengembangan jejaring. 

4 4 

22 Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan 
yang pertama. 

6 6 

23 Persentase lulusan yang menjadi entrepreuner dalam 
tiga tahun terakhir 

4 5 

  Prestasi mahasiswa     

24 Pencapaian prestasi mahasiswa di tingkat propinsi/ 
wilayah, nasional, dan internasional. 2 2 

25 Upaya institusi untuk meningkatkan prestasi mahasiswa 
dalam bidang akademik dan non-akademik 

6 6 

Jumlah 55 57 

Rata-rata 5,5 5,7 

        

No Pernyataan 
Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

  Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan     

26 Ketersediaan tenaga pendidik yang memenuhi 
perundangan.  

7 7 

27 Ketersediaan tenaga kependidikan.  6 7 

28 Ketersediaan sistem pengelolaan pendidik dan tenaga 
kependidikan. 

6 7 

29 Ketersediaan pedoman dan dokumen implementasi 
tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam 
jejak kinerja pendidik dan tenaga kependidikan 

7 7 

Jumlah 26 28 

Rata-rata 6,5 7 
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No Pernyataan 
Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

  Standar Sarana dan Prasarana     

30 Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk 
ketersediaan dan kemudahan akses e-library untuk 
setiap bahan pustaka yang meliputi buku teks, jurnal 
internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan 
prosiding. 

4 4 

31 Angka efisiensi dan ketersediaan, akses, dan 
pendayagunaan sarana prasarana yang dibutuhkan 
dalam proses pembelajaran seperti tempat praktikum, 
bengkel/studio, ruang simulasi, rumah sakit, 
puskesmas/balai kesehatan, green house, lahan untuk 
pertanian, dan sejenisnya. 

6 7 

32 Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang berupa 
ruang serba guna, tempat olah raga, ruang himpunan 
mahasiswa, poliklinik,  ruang ibadah/doa, green area, 
fasilitas difable dan ruang bimbingan dan konseling 

5 6 

  Ketersediaan Sistem Informasi     

33 Ketersediaan sistem informasi dan fasilitas TIK yang 
digunakan PT dalam proses pembelajaran dalam bentuk 
band width, hardware, software, e-learning, dan on-line 
journal/library, dengan pemeliharaan dan pemanfaatan 
yang jelas. 

6 6 

34 Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam 
administrasi akademik dan non-akademik yang 
mencakup hardware dan software. 

6 6 

35 Ketersediaan kapasitas internet dengan rasio bandwidth 
per mahasiswa yang memadai.  

3 3 

36 Aksesibilitas data dalam sistem informasi. 6 6 

37 Blue print pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, 
dan pengamanan sistem informasi yang lengkap 

5 5 

Jumlah 41 43 

Rata-rata 5,125 5,2 

        

No Pernyataan 
Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

  Standar Pengelolaan     
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  Tata Pamong     

38 Kelengkapan dan kejelasan tata organisasi yang 
memungkinkan implementasi secara konsisten. 

4 4 

  Kepemimpinan     

39 Karakteristik kepemimpinan yang efektif. 6 6 

40 Kejelasan sistem pengelolaan fungsional dan 
operasional PT. 4 4 

  Sistem Pengelolaan     

41 Kejelasan analisis jabatan, deskripsi tugas, program 
peningkatan kompetensi manajerial. 

4 4 

42 Diseminasi hasil kinerja PT sebagai akuntabilitas publik, 
serta keberkalaannya   4 4 

  Seleksi Mahasiswa Baru     

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

7 7 

44 Sistem penerimaan mahasiswa baru yang menerapkan 
prinsip pemerataan wilayah asal mahasiswa.     

7 7 

45 Tata kelola sistem penerimaan mahasiswa baru yang 
mencakup kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, 
sistem pengambilan keputusan dan konsistensi 
pelaksanaannya. 

6 6 

46 Kelengkapan sistem penerimaan mahasiswa baru yang 
memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang 
memiliki potensi akademik namun kurang mampu 
secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus.  

6 6 

47 Rasio jumlah mahasiswa yang diterima terhadap jumlah 
mahasiswa yang ikut seleksi.    

4 4 

48 Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap 
jumlah mahasiswa yang lulus seleksi.    

6 6 

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

6 6 

50 Kejelasan instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan 
mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan. 

6 6 
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51 Hasil pelaksanaan survei kepuasan mahasiswa terhadap 
layanan kegiatan kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya. 

3 3 

52 Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam bidang 
bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan 
soft skills, beasiswa, dan kesehatan. 

6 7 

53 Ketersediaan program layanan bimbingan karier dan 
informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan. 

6 6 

  Sistem Penjaminan Mutu     

54 Keberadaan sistem penjaminan mutu internal  yang 
lengkap dengan kriteria dan instrumen penilaian serta 
pemakaiannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja, 
serta diseminasi hasilnya. 

4 5 

55 Penerapan sistem penjaminan mutu dan 
pelaksanaannya. 

4 5 

56 Keberadaan sistem audit mutu internal yang lengkap 
dengan kriteria dan instrumen penilaian serta 
pemakaiannya untuk mengukur kinerja PT. 

6 6 

57 Sistem monitoring dan evaluasi implementasi 
penjaminan mutu serta tindak lanjutnya. 

7 7 

Jumlah 106 109 

Rata-rata 5,3 5,45 

        

No Pernyataan 
Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

  Standar Pembiayaan     

58 Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan 
pengelolaan dana. 

6 6 

59 Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, 
business unit (unit bisnis/ usaha/ ventura), hasil 
kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan 
sebagainya per tahun. 

6 6 

60 Kejelasan pedoman pertanggungjawaban penggunaan 
dana sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

6 6 

61 Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa. 7 7 

62 Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk 
mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan. 

5 5 
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63 Kejelasan kebijakan dan mekanisme pembiayaan 
mahasiswa.    

6 6 

64 Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, 
penelitian, pengabdian pada masyarakat.   

6 6 

65 Kejelasan sistem monitoring dan evaluasi pendanaan 
internal. 

6 6 

66 Laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses 
oleh semua pemangku kepentingan 

6 6 

Jumlah 54 54 

Rata-rata 6 6 

        

No Pernyataan 
Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

  Standar Penilaian     

67 Kesesuaian sistem evaluasi hasil belajar dengan ranah 
kompetensi lulusan yang ditetapkan. 

4 4 

68 Kesesuaian sistem evaluasi hasil belajar dengan model 
pengukuran yang tepat.  

6 6 

69 Kesesuaian butir-butir soal dengan luaran pembelajaran 
yang ditetapkan dalam pembelajaran dan silabus. 

6 6 

70 Intensitas review soal ujian baik UTS (Ujian Tengah 
Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) oleh 
komisi ujian/ pejabat yang bertanggung jawab. 

4 4 

71 Tingkat kejelasan mekanisme dan pedoman ujian TA 
(Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi).    

7 7 

72 Ketersediaan mekanisme/pedoman perbaikan nilai 7 7 

Jumlah 34 34 

Rata-rata 5,67 5,67 

        

No Pernyataan 
Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

  Standar Penelitian     

73 Kejelasan dan kelengkapan pedoman pengelolaan 
penelitian. 

6 7 



43 

 

74 Persentase dosen yang menjalankan penelitian pada 
tingkat internasional, nasional dan internal tiga tahun 
terakhir. 

2 3 

75 Besaran dan proporsi dana penelitian/ funding yang 
diperoleh dari institusi internasional, nasional dan lokal 
tiga tahun terakhir. 

2 5 

76 Persentase publikasi artikel ilmiah dan jumlah artikel 
yang tersitasi tiga tahun terakhir. 

1 3 

77 Persentase publikasi buku tiga tahun terakhir. 2 2 

78 Jumlah paten. 1 1 

79 Jumlah prototipe/ karya seni/ model dan modul 
pembelajaran/ teknologi tepat guna yang diterapkan. 

2 2 

80 Persentase dosen yang berperan sebagai invited speaker 
tiga tahun terakhir. 

2 2 

81 Persentase dosen yang berperan sebagai penyaji dalam 
pertemuan ilmiah tiga tahun terakhir. 

3 5 

82 Persentase dosen yang berperan sebagai peserta pada 
pertemuan ilmiah tiga tahun terakhir. 

4 4 

83 Jumlah pertemuan ilmiah yang diselenggarakan institusi 
per tahun. 

3 3 

84  Persentase dosen yang memperoleh penghargaan 
ilmiah taraf internasional/regional, nasional, dan 
internal tiga tahun terakhir 

1 5 

Jumlah 29 42 

Rata-rata 2,42 3,5 

        

No Pernyataan 
Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

  Standar Pengabdian Masyarakat     

85 Kejelasan kebijakan dasar pengabdian kepada 
masyarakat 

6 6 

86 Kejelasan pedoman pengelolaan pengabdian kepada 
masyarakat. 

6 6 

87 Persentase dosen yang menjalankan pengabdian kepada 
masyarakat tiga tahun terakhir. 

5 7 
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88 Persentase pengabdian kepada masyarakat berbasis 
penelitian tiga tahun terakhir. 

1 2 

89 Persentase dana yang diperoleh untuk pengabdian 
kepada masyarakat tiga tahun terakhir. 

3 3 

90 Jumlah penghargaan yang diperoleh terkait pengabdian 
kepada masyarakat 

1 1 

Jumlah 22 25 

Rata-rata 3,67 4,17 

        

No Pernyataan 
Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

  Standar Kerjasama     

91 Kebijakan, pengelolaan, dan monev oleh PT dalam 
kegiatan kerjasama. 

5 5 

92 Jumlah kerjasama/MoU tiga tahun terakhir. 4 5 

93 Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi 
profesi atau organisasi keilmuan tiga tahun terakhir. 

4 4 

94 Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran 
dalam kegiatan Tri Dharma tiga tahun terakhir.  

1 1 

95 Persentase pertukaran mahasiswa dalam kegiatan Tri 
Dharma tiga tahun terakhir.  

1 1 

96 Akses ke perpustakaan dengan pihak luar melalui skema 
kerjasama.   

5 5 

97 Jumlah mahasiswa internasional dari total mahasiswa 1 1 

Jumlah 21 22 

Rata-rata 3 3,14 
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Lampiran 2 

INSTRUMEN EVALUASI MUTU INTERNAL (EMI)  

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH 

UNIVERSITAS INDRAPRASTA 

          

No Pernyataan 
Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

  Standar Isi/Kurikulum     

1 Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan tentang 
penyusunan dan pengembangan kurikulum 

7 7 

2 Pelibatan stake-holders (dosen, alumni, mahasiswa, dan 
pengguna) dalam penyusunan kurikulum 

7 7 

3 Kejelasan pedoman serta dokumen implementasi 
monitoring dan keberkalaan evaluasi pengembangan 
kurikulum 

7 7 

4 Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi 7 7 

5 Kesesuaian kurikulum dengan perkembangan IPTEKS 
dan kebutuhan masyarakat 

7 7 

 Jumlah  35 35 

Rata-rata 7 7 

        

No Pernyataan 
Tahun 
2016 

Tahun 
201 

  Standar Proses/Pengembangan Mutu Pembelajaran     

6 Keberadaan dan fungsi unit pengkajian dan 
pengembangan sistem dan mutu pembelajaran yang 
mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, 
bereksplorasi, berekspresi, bereksperimen dengan 
memanfaatkan aneka sumber yang hasilnya 
dimanfaatkan oleh institusi. 

5 5 

7 Kejelasan sistem pengendalian mutu pembelajaran yang 
diterapkan institusi termasuk proses monitoring, 
evaluasi, dan pemanfaatannya.  

7 7 
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8 Kejelasan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan 
pendidikan yang terintegrasi dengan Tri Dharma PT 
yang digunakan sebagai acuan bagi perencanaan dan 
pelaksanaan Tri Dharma unit di bawahnya yang 
menjamin terintegrasinya kegiatan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses 
pembelajaran. 

7 7 

9 Kebijakan tentang penetapan konsep pendidikan, 
pengajaran, dan strategi pembelajaran serta 
pengembangan karakter mahasiswa.  

7 7 

10 Prosentase penerapan metode pembelajaran yang 
mempergunakan pendekatan student-centered learning 
dari seluruh program studi. 

7 7 

11 Tingkat integrasi pelaksanaan program dan kegiatan 
akademik dalam pelaksanaan Tri Dharma PT. 6 6 

12 Tingkat pelibatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara 
dalam seminar/pelatihan,   pembicara tamu  dari luar PT 
sendiri untuk peningkatan mutu pembelajaran 

4 4 

  Suasana Akademik     

13 Kejelasan dokumen kebijakan formal tentang kebebasan 
akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi 
keilmuan, serta konsistensi pelaksanaannya. 

6 6 

14 Kejelasan sistem pengembangan suasana akademik yang 
kondusif bagi mahasiswa untuk meraih prestasi 
akademik yang maksimal. 

6 7 

15 Upaya PT mengembangkan kegiatan kemahasiswaan, 
pusat olah raga, seni dan budaya bagi mahasiswa 

6 6 

Jumlah 61 62 

Rata-rata 6,1 6,2 

        

No Pernyataan 
Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

  Standar Kompetensi/Kelulusan Mahasiswa     

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

7 7 

17 Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program 
studi. 

7 7 

18 Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir.  7 7 
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19 Sistem evaluasi kelulusan yang tepat waktu dan 
memenuhi kompetensi , mencakup kebijakan dan 
strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan evaluasi, 
serta tindak lanjutnya.  

7 7 

20 Rasio total alumni dalam lima tahun terakhir yang  
memberikan respon terhadap studi pelacakan.  

6 6 

21 Partisipasi alumni dalam  mendukung pengembangan PT 
dalam bentuk sumbangan dana sumbangan fasilitas dan 
masukan untuk perbaikan proses pembelajaran dan 
pengembangan jejaring. 

7 7 

22 Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan 
yang pertama. 

6 6 

23 Persentase lulusan yang menjadi entrepreuner dalam 
tiga tahun terakhir 

4 4 

  Prestasi mahasiswa     

24 Pencapaian prestasi mahasiswa di tingkat propinsi/ 
wilayah, nasional, dan internasional. 3 4 

25 Upaya institusi untuk meningkatkan prestasi mahasiswa 
dalam bidang akademik dan non-akademik 

7 7 

Jumlah 61 62 

Rata-rata 6,1 6,2 

        

No Pernyataan 
Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

  Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan     

26 Ketersediaan tenaga pendidik yang memenuhi 
perundangan.  7 7 

27 Ketersediaan tenaga kependidikan.  7 7 

28 Ketersediaan sistem pengelolaan pendidik dan tenaga 
kependidikan. 

7 7 

29 Ketersediaan pedoman dan dokumen implementasi 
tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam 
jejak kinerja pendidik dan tenaga kependidikan 

7 7 

Jumlah 28 28 

Rata-rata 7 7 
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No Pernyataan 
Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

  Standar Sarana dan Prasarana     

30 Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk 
ketersediaan dan kemudahan akses e-library untuk 
setiap bahan pustaka yang meliputi buku teks, jurnal 
internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan 
prosiding. 

6 6 

31 Angka efisiensi dan ketersediaan, akses, dan 
pendayagunaan sarana prasarana yang dibutuhkan 
dalam proses pembelajaran seperti tempat praktikum, 
bengkel/studio, ruang simulasi, rumah sakit, 
puskesmas/balai kesehatan, green house, lahan untuk 
pertanian, dan sejenisnya. 

6 6 

32 Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang berupa 
ruang serba guna, tempat olah raga, ruang himpunan 
mahasiswa, poliklinik,  ruang ibadah/doa, green area, 
fasilitas difable dan ruang bimbingan dan konseling 

6 6 

  Ketersediaan Sistem Informasi     

33 Ketersediaan sistem informasi dan fasilitas TIK yang 
digunakan PT dalam proses pembelajaran dalam bentuk 
band width, hardware, software, e-learning, dan on-line 
journal/library, dengan pemeliharaan dan pemanfaatan 
yang jelas. 

6 6 

34 Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam 
administrasi akademik dan non-akademik yang 
mencakup hardware dan software. 

7 7 

35 Ketersediaan kapasitas internet dengan rasio bandwidth 
per mahasiswa yang memadai.  

5 5 

36 Aksesibilitas data dalam sistem informasi. 5 5 

37 Blue print pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, 
dan pengamanan sistem informasi yang lengkap 

7 7 

Jumlah 48 48 

Rata-rata 6 6 

        

No Pernyataan 
Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

  Standar Pengelolaan     
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  Tata Pamong     

38 Kelengkapan dan kejelasan tata organisasi yang 
memungkinkan implementasi secara konsisten. 

7 7 

  Kepemimpinan     

39 Karakteristik kepemimpinan yang efektif. 7 7 

40 Kejelasan sistem pengelolaan fungsional dan operasional 
PT. 7 7 

  Sistem Pengelolaan     

41 Kejelasan analisis jabatan, deskripsi tugas, program 
peningkatan kompetensi manajerial. 

7 7 

42 Diseminasi hasil kinerja PT sebagai akuntabilitas publik, 
serta keberkalaannya   7 7 

  Seleksi Mahasiswa Baru     

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

7 7 

44 Sistem penerimaan mahasiswa baru yang menerapkan 
prinsip pemerataan wilayah asal mahasiswa.     

7 7 

45 Tata kelola sistem penerimaan mahasiswa baru yang 
mencakup kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, 
sistem pengambilan keputusan dan konsistensi 
pelaksanaannya. 

7 7 

46 Kelengkapan sistem penerimaan mahasiswa baru yang 
memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang 
memiliki potensi akademik namun kurang mampu 
secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus.  

6 6 

47 Rasio jumlah mahasiswa yang diterima terhadap jumlah 
mahasiswa yang ikut seleksi.    

2 2 

48 Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap 
jumlah mahasiswa yang lulus seleksi.    

7 7 

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

7 7 

50 Kejelasan instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan 
mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan. 

7 7 
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51 Hasil pelaksanaan survei kepuasan mahasiswa terhadap 
layanan kegiatan kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya. 

6 6 

52 Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam bidang 
bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan 
soft skills, beasiswa, dan kesehatan. 

7 7 

53 Ketersediaan program layanan bimbingan karier dan 
informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan. 

7 7 

  Sistem Penjaminan Mutu     

54 Keberadaan sistem penjaminan mutu internal  yang 
lengkap dengan kriteria dan instrumen penilaian serta 
pemakaiannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja, 
serta diseminasi hasilnya. 

7 7 

55 Penerapan sistem penjaminan mutu dan 
pelaksanaannya. 

6 6 

56 Keberadaan sistem audit mutu internal yang lengkap 
dengan kriteria dan instrumen penilaian serta 
pemakaiannya untuk mengukur kinerja PT. 

6 6 

57 Sistem monitoring dan evaluasi implementasi 
penjaminan mutu serta tindak lanjutnya. 

7 7 

Jumlah 131 131 

Rata-rata 6,55 6,55 

        

No Pernyataan 
Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

  Standar Pembiayaan     

58 Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan 
pengelolaan dana. 

7 7 

59 Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, 
business unit (unit bisnis/ usaha/ ventura), hasil 
kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya 
per tahun. 

2 2 

60 Kejelasan pedoman pertanggungjawaban penggunaan 
dana sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

6 6 

61 Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa. 7 7 

62 Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk 
mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan. 

2 2 
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63 Kejelasan kebijakan dan mekanisme pembiayaan 
mahasiswa.    

7 7 

64 Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, 
penelitian, pengabdian pada masyarakat.   

7 7 

65 Kejelasan sistem monitoring dan evaluasi pendanaan 
internal. 

7 7 

66 Laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses 
oleh semua pemangku kepentingan 

6 6 

Jumlah 51 51 

Rata-rata 5,67 5,67 

        

No Pernyataan 
Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

  Standar Penilaian     

67 Kesesuaian sistem evaluasi hasil belajar dengan ranah 
kompetensi lulusan yang ditetapkan. 6 6 

68 Kesesuaian sistem evaluasi hasil belajar dengan model 
pengukuran yang tepat.  

7 7 

69 Kesesuaian butir-butir soal dengan luaran pembelajaran 
yang ditetapkan dalam pembelajaran dan silabus. 7 7 

70 Intensitas review soal ujian baik UTS (Ujian Tengah 
Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) oleh 
komisi ujian/ pejabat yang bertanggung jawab. 

7 7 

71 Tingkat kejelasan mekanisme dan pedoman ujian TA 
(Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi).    7 7 

72 Ketersediaan mekanisme/pedoman perbaikan nilai 7 7 

Jumlah 41 41 

Rata-rata 6,83 6,83 

        

No Pernyataan 
Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

  Standar Penelitian     

73 Kejelasan dan kelengkapan pedoman pengelolaan 
penelitian. 

7 7 
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74 Persentase dosen yang menjalankan penelitian pada 
tingkat internasional, nasional dan internal tiga tahun 
terakhir. 

3 3 

75 Besaran dan proporsi dana penelitian/ funding yang 
diperoleh dari institusi internasional, nasional dan lokal 
tiga tahun terakhir. 

3 3 

76 Persentase publikasi artikel ilmiah dan jumlah artikel 
yang tersitasi tiga tahun terakhir. 

3 3 

77 Persentase publikasi buku tiga tahun terakhir. 3 3 

78 Jumlah paten. 3 3 

79 Jumlah prototipe/ karya seni/ model dan modul 
pembelajaran/ teknologi tepat guna yang diterapkan. 

3 3 

80 Persentase dosen yang berperan sebagai invited speaker 
tiga tahun terakhir. 

3 3 

81 Persentase dosen yang berperan sebagai penyaji dalam 
pertemuan ilmiah tiga tahun terakhir. 

4 4 

82 Persentase dosen yang berperan sebagai peserta pada 
pertemuan ilmiah tiga tahun terakhir. 

5 5 

83 Jumlah pertemuan ilmiah yang diselenggarakan institusi 
per tahun. 

3 3 

84  Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah 
taraf internasional/regional, nasional, dan internal tiga 
tahun terakhir 

2 2 

Jumlah 42 42 

Rata-rata 3,5 3,5 

        

No Pernyataan 
Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

  Standar Pengabdian Masyarakat     

85 Kejelasan kebijakan dasar pengabdian kepada 
masyarakat 

7 7 

86 Kejelasan pedoman pengelolaan pengabdian kepada 
masyarakat. 

7 7 

87 Persentase dosen yang menjalankan pengabdian kepada 
masyarakat tiga tahun terakhir. 

6 6 
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88 Persentase pengabdian kepada masyarakat berbasis 
penelitian tiga tahun terakhir. 

2 2 

89 Persentase dana yang diperoleh untuk pengabdian 
kepada masyarakat tiga tahun terakhir. 

7 7 

90 Jumlah penghargaan yang diperoleh terkait pengabdian 
kepada masyarakat 

2 2 

Jumlah 31 31 

Rata-rata 5,17 5,17 

        

No Pernyataan 
Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

  Standar Kerjasama     

91 Kebijakan, pengelolaan, dan monev oleh PT dalam 
kegiatan kerjasama. 

7 7 

92 Jumlah kerjasama/MoU tiga tahun terakhir. 2 2 

93 Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi 
profesi atau organisasi keilmuan tiga tahun terakhir. 

7 7 

94 Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran 
dalam kegiatan Tri Dharma tiga tahun terakhir.  

3 3 

95 Persentase pertukaran mahasiswa dalam kegiatan Tri 
Dharma tiga tahun terakhir.  

1 1 

96 Akses ke perpustakaan dengan pihak luar melalui skema 
kerjasama.   

6 6 

97 Jumlah mahasiswa internasional dari total mahasiswa 1 1 

Jumlah 27 27 

Rata-rata 3,85 3,86 
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Lampiran 3 

No Pernyataan 
Tahun 2016 Tahun 2017 

  Standar Isi/Kurikulum     

1 Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan 
tentang penyusunan dan pengembangan 
kurikulum 

6 7 

2 Pelibatan stake-holders (dosen, alumni, 
mahasiswa, dan pengguna) dalam penyusunan 
kurikulum 

6 7 

3 Kejelasan pedoman serta dokumen 
implementasi monitoring dan keberkalaan 
evaluasi pengembangan kurikulum 

6 7 

4 Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi 
6 7 

5 Kesesuaian kurikulum dengan perkembangan 
IPTEKS dan kebutuhan masyarakat 6 7 

 Jumlah  30 35 

Rata-rata 6 7 

 
No Pernyataan 

Tahun 2016 Tahun 2017 

  Standar Proses/Pengembangan Mutu 
Pembelajaran 

    

6 Keberadaan dan fungsi unit pengkajian dan 
pengembangan sistem dan mutu pembelajaran 
yang mendorong mahasiswa untuk berpikir 
kritis, bereksplorasi, berekspresi, 
bereksperimen dengan memanfaatkan aneka 
sumber yang hasilnya dimanfaatkan oleh 
institusi. 

6 7 

7 Kejelasan sistem pengendalian mutu 
pembelajaran yang diterapkan institusi 
termasuk proses monitoring, evaluasi, dan 
pemanfaatannya.  

6 7 

8 Kejelasan pedoman pelaksanaan 
penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi 
dengan Tri Dharma PT yang digunakan sebagai 
acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan Tri 
Dharma unit di bawahnya yang menjamin 
terintegrasinya kegiatan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses 
pembelajaran. 

6 7 

9 Kebijakan tentang penetapan konsep 
pendidikan, pengajaran, dan strategi 
pembelajaran serta pengembangan karakter 
mahasiswa.  

6 7 
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10 Prosentase penerapan metode pembelajaran 
yang mempergunakan pendekatan student-
centered learning dari seluruh program studi. 6 7 

11 Tingkat integrasi pelaksanaan program dan 
kegiatan akademik dalam pelaksanaan Tri 
Dharma PT. 

6 7 

12 Tingkat pelibatan tenaga ahli/pakar sebagai 
pembicara dalam seminar/pelatihan,   
pembicara tamu  dari luar PT sendiri untuk 
peningkatan mutu pembelajaran 

7 7 

Jumlah 43 49 

Rata-rata 6.142857143 7 

No Pernyataan 
Tahun 2016 Tahun 2017 

  Suasana Akademik     

13 Kejelasan dokumen kebijakan formal tentang 
kebebasan akademik, kebebasan mimbar 
akademik, dan otonomi keilmuan, serta 
konsistensi pelaksanaannya. 

6 7 

14 Kejelasan sistem pengembangan suasana 
akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk 
meraih prestasi akademik yang maksimal. 

6 7 

15 Upaya PT mengembangkan kegiatan 
kemahasiswaan, pusat olah raga, seni dan 
budaya bagi mahasiswa 

6 7 

Jumlah 18 21 

Rata-rata 6 7 

        

No Pernyataan 
Tahun 2016 Tahun 2017 

  Standar Kompetensi/Kelulusan Mahasiswa     

16 Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan 
diri untuk semua program studi. 7 7 

17 Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua 
program studi. 7 7 

18 Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun 
terakhir.  

7 7 

19 Sistem evaluasi kelulusan yang tepat waktu dan 
memenuhi kompetensi , mencakup kebijakan 
dan strategi, keberadaan instrumen, monitoring 
dan evaluasi, serta tindak lanjutnya.  

6 7 
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20 Rasio total alumni dalam lima tahun terakhir 
yang  memberikan respon terhadap studi 
pelacakan.  

5 7 

21 Partisipasi alumni dalam  mendukung 
pengembangan PT dalam bentuk sumbangan 
dana sumbangan fasilitas dan masukan untuk 
perbaikan proses pembelajaran dan 
pengembangan jejaring. 

6 7 

22 Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan 
pekerjaan yang pertama. 7 7 

23 Persentase lulusan yang menjadi entrepreuner 
dalam tiga tahun terakhir 6 7 

Jumlah 51 56 

Rata-rata 6.375 7 

        

No Pernyataan Tahun 2016 Tahun 2017 

  Prestasi mahasiswa     

24 Pencapaian prestasi mahasiswa di tingkat 
propinsi/ wilayah, nasional, dan internasional. 3 4 

25 Upaya institusi untuk meningkatkan prestasi 
mahasiswa dalam bidang akademik dan non-
akademik 

6 7 

Jumlah 9 11 

Rata-rata 4.5 5.5 

        

No Pernyataan Tahun 2016 Tahun 2017 

  Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan     

26 Ketersediaan tenaga pendidik yang memenuhi 
perundangan.  6 7 

27 Ketersediaan tenaga kependidikan.  7 7 

28 Ketersediaan sistem pengelolaan pendidik dan 
tenaga kependidikan. 6 7 

29 Ketersediaan pedoman dan dokumen 
implementasi tentang sistem monitoring dan 
evaluasi, serta rekam jejak kinerja pendidik dan 
tenaga kependidikan 

6 7 

Jumlah 25 28 

Rata-rata 6.25 7 
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No Pernyataan 
Tahun 2016 Tahun 2017 

  Standar Sarana dan Prasarana     

30 Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas 
termasuk ketersediaan dan kemudahan akses 
e-library untuk setiap bahan pustaka yang 
meliputi buku teks, jurnal internasional, jurnal 
nasional terakreditasi, dan prosiding. 

6 7 

31 Angka efisiensi dan ketersediaan, akses, dan 
pendayagunaan sarana prasarana yang 
dibutuhkan dalam proses pembelajaran seperti 
tempat praktikum, bengkel/studio, ruang 
simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai 
kesehatan, green house, lahan untuk pertanian, 
dan sejenisnya. 

6 7 

32 Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang 
berupa ruang serba guna, tempat olah raga, 
ruang himpunan mahasiswa, poliklinik,  ruang 
ibadah/doa, green area, fasilitas difable dan 
ruang bimbingan dan konseling 

6   

Jumlah 18 14 

Rata-rata 6 7 

        

No Pernyataan Tahun 2016 Tahun 2017 

  Ketersediaan Sistem Informasi     

33 Ketersediaan sistem informasi dan fasilitas TIK 
yang digunakan PT dalam proses pembelajaran 
dalam bentuk band width, hardware, software, 
e-learning, dan on-line journal/library, dengan 
pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas. 

7 7 

34 Penggunaan dan pengembangan sistem 
informasi dalam administrasi akademik dan 
non-akademik yang mencakup hardware dan 
software. 

7 7 

35 Ketersediaan kapasitas internet dengan rasio 
bandwidth per mahasiswa yang memadai.  5 5 

36 Aksesibilitas data dalam sistem informasi. 5 6 

37 Blue print pengembangan, pengelolaan, 
pemanfaatan, dan pengamanan sistem informasi 
yang lengkap 

5 6 

Jumlah 29 31 

Rata-rata 5.8 6.2 
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No Pernyataan Tahun 2016 Tahun 2017 

  Tata Pamong     

38 Kelengkapan dan kejelasan tata organisasi yang 
memungkinkan implementasi secara konsisten. 5 6 

Jumlah 5 6 

Rata-rata 5 6 

        

No Pernyataan Tahun 2016 Tahun 2017 

  Kepemimpinan     

39 Karakteristik kepemimpinan yang efektif. 5 6 

40 Kejelasan sistem pengelolaan fungsional dan 
operasional PT. 5 6 

Jumlah 10 12 

Rata-rata 5 6 

        

No Pernyataan Tahun 2016 Tahun 2017 

  Sistem Pengelolaan     

41 Kejelasan analisis jabatan, deskripsi tugas, 
program peningkatan kompetensi manajerial. 5 6 

42 Diseminasi hasil kinerja PT sebagai 
akuntabilitas publik, serta keberkalaannya   5 6 

Jumlah 10 12 

Rata-rata 5 6 

    
    

No Pernyataan Tahun 2016 Tahun 2017 

  Seleksi Mahasiswa Baru     

43 Sistem penerimaan mahasiswa baru yang 
menerapkan prinsip-prinsip ekuitas. 7 7 

44 Sistem penerimaan mahasiswa baru yang 
menerapkan prinsip pemerataan wilayah asal 
mahasiswa.     

7 7 

45 Tata kelola sistem penerimaan mahasiswa baru 
yang mencakup kebijakan, kriteria, prosedur, 
instrumen, sistem pengambilan keputusan dan 
konsistensi pelaksanaannya. 

6 7 
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46 Kelengkapan sistem penerimaan mahasiswa 
baru yang memberikan peluang dan menerima 
mahasiswa yang memiliki potensi akademik 
namun kurang mampu secara ekonomi 
dan/atau berkebutuhan khusus.  

7 7 

47 Rasio jumlah mahasiswa yang diterima 
terhadap jumlah mahasiswa yang ikut seleksi.    5 7 

48 Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang 
terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi.    7 7 

49 Rasio jumlah mahasiswa baru transfer terhadap 
jumlah mahasiswa baru bukan transfer. 7 7 

Jumlah 46 49 

Rata-rata 6.571428571 7 

        

No Pernyataan Tahun 2016 Tahun 2017 

  Kualitas Layanan kepada Mahasiswa     

50 Kejelasan instrumen dan tata cara pengukuran 
kepuasan mahasiswa terhadap layanan 
kemahasiswaan. 

6 7 

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

5 5 

52 Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam 
bidang bimbingan dan konseling, minat dan 
bakat, pembinaan soft skills, beasiswa, dan 
kesehatan. 

6 6 

53 Ketersediaan program layanan bimbingan 
karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan 
lulusan. 

5 6 

Jumlah 22 24 

Rata-rata 5.5 6 

        

No Pernyataan Tahun 2016 Tahun 2017 

  Sistem Penjaminan Mutu     

54 Keberadaan sistem penjaminan mutu internal  
yang lengkap dengan kriteria dan instrumen 
penilaian serta pemakaiannya untuk mengukur 
kinerja setiap unit kerja, serta diseminasi 
hasilnya. 

5 7 

55 Penerapan sistem penjaminan mutu dan 
pelaksanaannya. 

5 7 
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56 Keberadaan sistem audit mutu internal yang 
lengkap dengan kriteria dan instrumen 
penilaian serta pemakaiannya untuk mengukur 
kinerja PT. 

6 7 

57 Sistem monitoring dan evaluasi implementasi 
penjaminan mutu serta tindak lanjutnya. 5 7 

Jumlah 21 28 

Rata-rata 5.25 7 

        

No Pernyataan Tahun 2016 Tahun 2017 

  Standar Pembiayaan     

58 Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan 
pengelolaan dana. 6 7 

59 Persentase sumber biaya yang diperoleh dari 
hibah, business unit (unit bisnis/ usaha/ 
ventura), hasil kerjasama akademik, alumni, 
masyarakat dan sebagainya per tahun. 

6 7 

60 Kejelasan pedoman pertanggungjawaban 
penggunaan dana sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. 

7 7 

61 Mekanisme penetapan biaya pendidikan 
mahasiswa. 

7 7 

62 Persentase dana PT yang berasal dari 
mahasiswa untuk mendukung keseluruhan 
pembiayaan pendidikan. 

6 6 

63 Kejelasan kebijakan dan mekanisme 
pembiayaan mahasiswa.    6 6 

64 Persentase penggunaan dana operasional 
pendidikan, penelitian, pengabdian pada 
masyarakat.   

7 7 

65 Kejelasan sistem monitoring dan evaluasi 
pendanaan internal. 7 7 

66 Laporan keuangan yang transparan dan dapat 
diakses oleh semua pemangku kepentingan 6 7 

Jumlah 58 61 

Rata-rata 6.444444444 6.777777778 

        

No Pernyataan Tahun 2016 Tahun 2017 

  Standar Penilaian     

67 Kesesuaian sistem evaluasi hasil belajar dengan 
ranah kompetensi lulusan yang ditetapkan. 6 7 

68 Kesesuaian sistem evaluasi hasil belajar dengan 
model pengukuran yang tepat.  6 7 
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69 Kesesuaian butir-butir soal dengan luaran 
pembelajaran yang ditetapkan dalam 
pembelajaran dan silabus. 

6 7 

70 Intensitas review soal ujian baik UTS (Ujian 
Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir 
Semester) oleh komisi ujian/ pejabat yang 
bertanggung jawab. 

7 7 

71 Tingkat kejelasan mekanisme dan pedoman 
ujian TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi).    7 7 

72 Ketersediaan mekanisme/pedoman perbaikan 
nilai 

7 7 

Jumlah 39 42 

Rata-rata 6.5 7 

        

No Pernyataan Tahun 2016 Tahun 2017 

  Standar Penelitian     

73 Kejelasan dan kelengkapan pedoman 
pengelolaan penelitian. 5 7 

74 Persentase dosen yang menjalankan penelitian 
pada tingkat internasional, nasional dan internal 
tiga tahun terakhir. 

4 4 

75 Besaran dan proporsi dana penelitian/ funding 
yang diperoleh dari institusi internasional, 
nasional dan lokal tiga tahun terakhir. 

2 2 

76 Persentase publikasi artikel ilmiah dan jumlah 
artikel yang tersitasi tiga tahun terakhir. 5 6 

77 Persentase publikasi buku tiga tahun terakhir. 4 4 

78 Jumlah paten. 2 2 

79 Jumlah prototipe/ karya seni/ model dan modul 
pembelajaran/ teknologi tepat guna yang 
diterapkan. 

4 4 

80 Persentase dosen yang berperan sebagai invited 
speaker tiga tahun terakhir. 6 6 

81 Persentase dosen yang berperan sebagai penyaji 
dalam pertemuan ilmiah tiga tahun terakhir. 5 5 

82 Persentase dosen yang berperan sebagai 
peserta pada pertemuan ilmiah tiga tahun 
terakhir. 

6 7 

83 Jumlah pertemuan ilmiah yang diselenggarakan 
institusi per tahun. 2 2 

84  Persentase dosen yang memperoleh 
penghargaan ilmiah taraf 
internasional/regional, nasional, dan internal 
tiga tahun terakhir 

1 1 

Jumlah 46 50 

Rata-rata 3.833333333 4.166666667 
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No Pernyataan Tahun 2016 Tahun 2017 

  Standar Pengabdian Masyarakat     

85 Kejelasan kebijakan dasar pengabdian kepada 
masyarakat 7 7 

86 Kejelasan pedoman pengelolaan pengabdian 
kepada masyarakat. 7 7 

87 Persentase dosen yang menjalankan pengabdian 
kepada masyarakat tiga tahun terakhir. 7 7 

88 Persentase pengabdian kepada masyarakat 
berbasis penelitian tiga tahun terakhir. 5 5 

89 Persentase dana yang diperoleh untuk 
pengabdian kepada masyarakat tiga tahun 
terakhir. 

2 2 

90 Jumlah penghargaan yang diperoleh terkait 
pengabdian kepada masyarakat 1 1 

Jumlah 29 29 

Rata-rata 4.833333333 4.833333333 

        

No Pernyataan Tahun 2016 Tahun 2017 

  Standar Kerjasama     

91 Kebijakan, pengelolaan, dan monev oleh PT 
dalam kegiatan kerjasama. 6 7 

92 Jumlah kerjasama/MoU tiga tahun terakhir. 6 7 

93 Persentase dosen yang menjadi anggota 
organisasi profesi atau organisasi keilmuan tiga 
tahun terakhir. 

4 4 

94 Persentase dosen yang mengikuti aktivitas 
pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma tiga 
tahun terakhir.  

5 5 

95 Persentase pertukaran mahasiswa dalam 
kegiatan Tri Dharma tiga tahun terakhir.  4 4 

96 Akses ke perpustakaan dengan pihak luar 
melalui skema kerjasama.   3 3 

97 Jumlah mahasiswa internasional dari total 
mahasiswa 

1 1 

Jumlah 29 31 

Rata-rata 4.142857143 4.428571429 
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