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PERBAN PT NO 2020 

 Instrumen     Suplemen     Konversi,      selanjutnya      
disebut      sebagai      ISK, tercantum  dalam  lampiran  dan  
merupakan    bagian  yang  tidak  terpisahkan dari  
Peraturan  Sadan Akreditasi   Nasional   Perguruan  Tinggi  
ini. 

  ISK sebagaimana   dimaksud  pada  ayat  (1) digunakan  
bagi  BAN-PT untuk melakukan konversi 

 a.  dari peringkat  terakreditasi  A ke  peringkat akreditasi  
Unggul; 

 b.  dari  peringkat  terakreditasi  B ke peringkat   akreditasi  
Baik  Sekali;  dan 

 c.   dari  peringkat   terakreditasi  C ke peringkat   akreditasi   
Baik. 
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PRODI TERAKREDITASI INTERNASIONAL YANG 

DIAKUI MELALUI KEPMENDIKBUD NO 83 TAHUN 

2020 
 Untuk   mendapatkan   pengakuan   sebagaimana  

dimaksud  pada  ayat   (2), pemimpin  Perguruan 
'Tinggi  harus  mengajukan permohonan   
pengakuan kepada   BAN-PT dengan   
melampirkan  bukti  bahwa   Program   Studi  yang 
dimohonkan  pengakuannya mempunyai 
Akreditasi yang diperoleh  dari lembaga  Akreditasi 
internasional  yang  masih berlaku sekurangnya 1 
[satu] tahun   pada  saat  permohonan  
pengakuan  diajukan 
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PELAKSANAAN KONVERSI 

Proses konversi peringkat  akreditasi terdiri atas 5 tahap pelaksanaan: 

1. Penyampaian  dokumen  usulan  konversi  peringkat  akreditasi  yang 
disampaikan oleh perguruan tinggi/unit pengelola program studi. 

2. Penerimaan dokumen usulan konversi peringkat akreditasi oleh staf 
sekretariat BAN-PT. Pada tahapan ini kelengkapan dokumen usulan 
konversi peringkat akreditasi diperiksa  sesuai dengan  persyaratan  
yang ditetapkan. 

3. Proses asesmen, yaitu penilaian dokumen usulan konversi peringkat 
akreditasi oleh Tim Asesor. 

4.  Proses validasi, yaitu penilaian ulang sekaligus pengesahan hasil 
asesmen yang dilakukan oleh Tim Validator. 

5.  Penetapan   hasil   konversi   peringkat   akreditasi   oleh   BAN-PT   
dan penyampaian hasilnya ke perguruan tinggi/unit pengelola program 
studi, program studi, dan masyarakat. 
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PROSES NEW AKREDITASI  
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No. 

  

  

  

Butir 

Skor Minimal untuk Konversi 

Peringkat 

Baik Baik 

Sekali 

Unggul 

1 Kecukupan Jumlah DTPS 2,0 2,0 2,0 

2 Kualifikasi Akademik DTPS 2,0 3,0 3,5 

3 Jabatan Akademik DTPS 2,0 3,0 3,5 

4 Kurikulum 2,0 2,0 2,0 

5 Sistem Penjaminan Mutu Internal 2,0 2,0 2,0 

6 Pelampauan SN-DIKTI 2,0 2,0 2,0 

7 Sistem Pelacakan Lulusan 2,0 2,0 2,0 

8 Waktu Tunggu 2,0 3,0 3,5 

9 Kesesuaian Bidang Kerja 2,0 3,0 3,5 

10 Kepuasan Pengguna 2,0 2,0 2,0 

Skor Minimal untuk Konversi Peringkat 
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INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI  

JENJANG SARJANA 

Rd Funny Mustikasari Elita, Kepala SPM Unpad 2020 



PENILAIAN ISK JENJANG SARJANA/SARJANA TERAPAN 

  

No 

  

Butir 

  

Indikator 

  

4 

  

3 

  

2 

  

1 

  

0 

1 1 Dosen 
Tetap 

Kecukupan 
jumlah 

DTPS. 

  
Tabel 1  DT dan 

DTPS 

  

Jika NDTPS ≥ 12 , 

maka Skor = 4 

  

Jika 3 ≤ NDTPS < 12 , 

maka Skor = ((2 x NDTPS) + 

12) / 9 

  

Tidak ada skor 

antara 0 

dan 2. 

  

Jika NDTPS < 

3 , maka 

Skor = 0 

NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian 

yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. 

2   Kualifikasi 

akademik 

DTPS. 
  
Tabel 1  DT dan 

DTPS 

  

Jika PDS3 ≥ 50% , 

maka Skor = 4 

  

Jika PDS3 < 50% , maka Skor 

= 2 + (4 x PDS3) 

  
Tidak ada Skor kurang dari 2. 

NDS3 = Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis. 

NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian 

yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. 

PDS3 = (NDS3 / NDTPS) x 100% 
3   Jabatan 

akademik 

DTPS. 

  
Tabel 1  DT dan 

DTPS 

Jika PGBLKL ≥ 70% , 

maka Skor = 4 

Jika PGBLKL < 70% , 

maka Skor = 2 + ((20 x PGBLKL) 

/7) 

  
Tidak ada Skor kurang dari 2. 

NDGB = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik 

Guru Besar. NDLK = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan 

akademik Lektor Kepala. NDL = Jumlah DTPS yang 

memiliki jabatan akademik Lektor. 
NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian 
yang sesuai dengan 

kompetensi inti program studi yang 

diakreditasi. PGBLKL = ((NDGB + NDLK + 

NDL) / NDTPS) x 100% 
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PENILAIAN ISK JENJANG SARJANA/SARJANA TERAPAN 

4 2 Kurikulum A. Keterlibatan 

pemangku 

kepentingan 

dalam proses 

evaluasi dan 

pemutakhiran 

kurikulum. 

Evaluasi dan 

pemutakhiran kurikulum secara 

berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang 

melibatkan pemangku kepentingan 

internal dan eksternal, serta 

direview oleh pakar bidang ilmu 

program studi, industri, asosiasi, 

serta sesuaiperkembangan ipteks 

dan kebutuhan pengguna. 

Evaluasi dan 

pemutakhiran kurikulum 

secara berkala tiap 4 s.d. 

5 tahun yang melibatkan 

pemangku kepentingan 

internal 

dan eksternal. 

Evaluasi dan 

pemutakhiran 

kurikulum 

melibatkan 

pemangku 

kepentingan 

internal. 

Evaluasi dan 

pemutakhira

n kurikulum 

tidak 

melibatkan 

seluruh 

pemangku 

kepentingan 

internal. 

Evaluasi dan 

pemutakhir

an 

kurikulum 

dilakukan 

oleh dosen 

program 

studi. 

    B. Kesesuaian 

capaian 

pembelajaran 

dengan profil 

lulusan dan 

jenjang 

KKNI/SKKNI. 

Capaian pembelajaran 

diturunkan dari profil lulusan, 

mengacu pada hasil kesepakatan 

dengan asosiasi penyelenggara 

program studi sejenis dan 

organisasi profesi, dan memenuhi 

level KKNI, serta dimutakhirkan 

secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun 

sesuai perkembangan ipteks dan 

kebutuhan pengguna. 

Capaian pembelajaran 

diturunkan dari profil 

lulusan, memenuhi level 

KKNI, dan 

dimutakhirkan secara 

berkala tiap 4 s.d. 5 

tahun sesuai 

perkembangan ipteks 

atau kebutuhan 

pengguna. 

Capaian 

pembelajaran 

diturunkan dari 

profil lulusan dan 

memenuhi level 

KKNI. 

Capaian 

pembelajaran 

diturunkan 

dari profil 

lulusan dan 

tidak 

memenuhi 

level KKNI. 

Capaian 

pembelajar

an tidak 

diturunkan 

dari profil 

lulusan 

dan tidak 

memenuhi 

level KKNI. 

C. Ketepatan 

struktur 

kurikulum 

dalam 

pembentu

kan 

capaian 

pembelaja

ran. 

  

Skor = (A + (2 

x B) + (2 x C)) 

/ 5 

Struktur kurikulum 

memuat keterkaitan antara 

matakuliah dengan capaian 

pembelajaran lulusan yang 

digambarkan dalam peta 

kurikulum yang jelas, capaian 

pembelajaran lulusan dipenuhi 

oleh seluruh capaian 

pembelajaran matakuliah, serta 

tidak ada capaian pembelajaran 

matakuliah yang tidak 

mendukung capaian 

pembelajaran lulusan. 

Struktur kurikulum 

memuat keterkaitan 

antara matakuliah 

dengan capaian 

pembelajaran lulusan 

yang digambarkan 

dalam peta kurikulum 

yang jelas, capaian 

pembelajaran lulusan 

dipenuhi oleh seluruh 

capaian pembelajaran 

matakuliah. 

Struktur 

kurikulum 

memuat 

keterkaitan 

antara 

matakuliah 

dengan 

capaian 

pembelajaran 

lulusan yang 

digambarkan 

dalam peta 

kurikulum 

yang jelas. 

Struktur 

kurikulum 

tidak 

sesuai 

dengan 

capaian 

pembelajara

n lulusan. 

  

 Tdak ada 

Skor kurang 

dari 1. 
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PENILAIAN ISK JENJANG SARJANA/SARJANA TERAPAN 

5 3 Penjaminan 

Mutu 

3.1 

Sistem 

Penjamin

an Mutu 

Internal 

Keterlaksanaan Sistem 

Penjaminan Mutu Internal 

(akademik dan nonakademik)  

yang dibuktikan dengan 

keberadaan 5 aspek: 

1) dokumen legal 

pembentukan unsur 

pelaksana penjaminan 

mutu. 

2) ketersediaan dokumen 

mutu: kebijakan SPMI, 

manual SPMI, standar 

SPMI, dan formulir SPMI. 

3) terlaksananya siklus 

penjaminan mutu (siklus 

PPEPP) 

4) bukti sahih efektivitas   

pelaksanaan Penjaminan 

mutu. 

5) memiliki external 

benchmarking dalam 

peningkatan mutu. 

UPPS telah 

melaksanakan SPMI 

yang memenuhi 5 

aspek. 

UPPS telah 

melaksanakan SPMI 

yang memenuhi aspek 

nomor 1 sampai dengan 

4. 

UPPS telah 

melaksanak

an SPMI 

yang 

memenuhi 

aspek 

nomor 1 

sampai 

dengan 3. 

UPPS telah 

melaksanakan 

SPMI yang 

memenuhi 

aspek nomor 

1 dan 2, serta 

siklus kegiatan 

SPMI baru 

dilaksanakan 

pada tahapan 

penetapan 

standar dan 

pelaksanaan 

standar 

pendidikan 

tinggi. 

UPPS telah 

memiliki 

dokumen 

legal 

pembentu

kan unsur 

pelaksana 

penjamina

n mutu 

tanpa 

pelaksana

an SPMI. 

6 3.2 

Pelampauan 

SN-DIKTI 

Pelampauan SN- DIKTI yang 

ditetapkan oleh UPPS. 

UPPS menetapkan 

standar mutu yang 

melampaui SN-DIKTI dan 

memiliki daya saing 

internasional. Indikator 

kinerja tambahan 

mencakupseluruh standar 

yang  ditetapkan. Data 

indikator kinerja telah diukur, 

dimonitor, dikaji, dan 

dianalisis untuk perbaikan 

berkelanjutan. 

UPPS menetapkan 

standar mutu yang 

melampaui SN-DIKTI dan 

memiliki daya saing 

nasional. Indikator kinerja 

tambahan mencakup 

sebagianstandar yang 

ditetapkan. Data indikator 

kinerja tambahan telah 

diukur, dimonitor, dikaji, 

dan dianalisis untuk 

perbaikan berkelanjutan. 

UPPS tidak 

menetapka

n indikator 

kinerja 

tambahan. 

Tidak ada Skor kurang 

dari 2. 
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PENILAIAN ISK JENJANG SARJANA/SARJANA TERAPAN 

7 4.Pelaca

kan 

Lulusan 

4.1 

Sistem 

Pelacak

an 

Lulusan 

Pelaksanaan studi 

pelacakan (tracer study) 

yang mencakup 5 aspek 

sebagai berikut: 

1) pelaksanaan tracer 

study terkoordinasi di 

tingkat PT, 

2) kegiatan tracer study 

dilakukan secara reguler 

setiap tahun dan 

terdokumentasi, 

3) isi kuesioner mencakup 

seluruh pertanyaan inti 

tracer study DIKTI. 

4) ditargetkan pada seluruh 

populasi (lulusan TS-4 s.d. 

TS- 2), 

5) hasilnya disosialisasikan 

dan digunakan untuk 

pengembangan kurikulum 

dan pembelajaran. 

Tracer study 

yang 

dilakukan 

UPPS 

telah 

mencakup 

5 aspek. 

Tracer study 

yang 

dilakukan 

UPPS 

telah 

mencaku

p 4 

aspek. 

Tracer study 

yang 

dilakukan 

UPPS telah 

mencakup 

3 aspek. 

Tracer study 

yang 

dilakukan 

UPPS 

telah 

mencakup 

2 aspek. 

UPPS tidak 

melaksan

akan 

tracer 

study. 
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PENILAIAN ISK JENJANG SARJANA/SARJANA TERAPAN 
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PENILAIAN ISK JENJANG SARJANA/SARJANA TERAPAN 
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PENILAIAN ISK JENJANG SARJANA/SARJANA TERAPAN 
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INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI  

JENJANG MAGISTER DAN MAGISTER TERAPAN 
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No 
  

Bu

tir 

  

Indikator 
  

4 
  

3 
  

2 
  

1 
  

0 

1 1 Dosen 
Tetap 

Kecukupan 
jumlah 

DTPS. 
  
Tabel 1  DT 

dan 

DTPS 

  

Jika 

NDTPS ≥ 6 

, 

maka 

Skor = 4 

  

Jika 3 ≤ 

NDTPS < 6 , 

maka Skor = (2 x 

NDTPS) / 3 

  

Tidak ada skor 

antara 0 

dan 2. 

  

Jika NDTPS 

< 3 , 

maka 

Skor = 0 

NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah 

dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi 

yang diakreditasi. 

2   Jabatan 

akademik 

DTPS. 
  
Tabel 1  DT 

dan 

DTPS 

  

Jika PGBLK ≥ 

70% , 

maka 

Skor = 4 

  

Jika PGBLK 

< 70% , 

maka Skor = 2 + ((20 

x PGBLK) / 7) 

  
Tidak ada Skor kurang 

dari 2. 

NDGB = Jumlah DTPS yang memiliki 

jabatan akademik Guru Besar. NDLK = 

Jumlah DTPS yang memiliki jabatan 

akademik Lektor Kepala. 

NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah 

dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi 

yang diakreditasi. 
PGBLK = ((NDGB + NDLK) / NDTPS) x 100% 

PENILAIAN ISK JENJANG MAGISTER/MAGISTER TERAPAN 
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PENILAIAN ISK JENJANG MAGISTER/MAGISTER TERAPAN 

3 2 

Kurikulum 

A. Keterlibatan 

pemangku 

kepentingan 

dalam 

proses 

evaluasi dan 

pemutakhira

n kurikulum. 

Evaluasi dan 

pemutakhiran kurikulum secara 

berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang 

melibatkan pemangku 

kepentingan internal 

dan eksternal, serta direview 

oleh pakar bidang ilmu 

program studi, industri, 

asosiasi, serta sesuai 

perkembangan ipteks dan 

kebutuhan pengguna. 

Evaluasi dan 

pemutakhiran kurikulum 

secara berkala tiap 4 s.d. 

5 tahun yang melibatkan 

pemangku kepentingan 

internal 

dan eksternal. 

Evaluasi dan 

pemutakhiran 

kurikulum 

melibatkan 

pemangku 

kepentingan 

internal. 

Evaluasi dan 

pemutakhir

an 

kurikulum 

tidak 

melibatkan 

seluruh 

pemangku 

kepentingan 

internal. 

Evaluasi dan 

pemutakhira

n kurikulum 

dilakukan 

oleh dosen 

program 

studi. 

B. Kesesuaian 

capaian 

pembelajaran 

dengan profil 

lulusan 

danjenjang 

KKNI/SKKNI. 

Capaian pembelajaran 

diturunkan dari profil lulusan, 

mengacu pada hasil 

kesepakatanjenjang 

KKNI/SKKNI. 

Capaian pembelajaran 

diturunkan dari profil 

lulusan, memenuhi level 

KKNI, dandimutakhirkan 

secara berkala tiap 4 s.d. 

5 tahun sesuai 

perkembangan ipteks 

atau kebutuhan 

pengguna. 

Capaian 

pembelajaran 

diturunkan dari 

profil lulusan 

dan memenuhi 

level KKNI. 

Capaian 

pembelajaran 

diturunkan 

dari profil 

lulusan dan 

tidak 

memenuhi 

level KKNI. 

Capaian 

pembelajaran 

tidak 

diturunkan dari 

profil lulusan 

dan 

tidakmemenuhi 

level 

KKNI. 

C. Ketepatan 

struktur 

kurikulu

m dalam 

pembent

ukan 

capaian 

pembelaj

aran. 

  
Skor = (A + 

(2 x B) + (2 x 

C)) / 5 

Struktur kurikulum 

memuat keterkaitan antara 

matakuliah dengan capaian 

pembelajaran lulusan yang 

digambarkan dalam peta 

kurikulum yang jelas, 

capaian pembelajaran 

lulusan dipenuhi oleh 

seluruh capaian 

pembelajaran matakuliah, 

serta tidak ada capaian 

pembelajaran matakuliah 

yang tidak mendukung 

capaian pembelajaran 

lulusan. 

Struktur kurikulum 

memuat keterkaitan 

antara matakuliah 

dengan capaian 

pembelajaran lulusan 

yang digambarkan 

dalam peta kurikulum 

yang jelas, capaian 

pembelajaran lulusan 

dipenuhi oleh seluruh 

capaian pembelajaran 

matakuliah. 

Struktur 

kurikulum 

memuat 

keterkaitan 

antara 

matakuliah 

dengan 

capaian 

pembelajaran 

lulusan yang 

digambarkan 

dalam peta 

kurikulum 

yang jelas. 

Struktur 

kurikulum 

tidak 

sesuai 

dengan 

capaian 

pembelajara

n lulusan. 

  

Tidak 

ada 

Skor 

kurang 

dari 1. 
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PENILAIAN ISK JENJANG MAGISTER/MAGISTER TERAPAN 

4 3 Penjaminan 

Mutu 

3.1 

Sistem 

Penjamin

an Mutu 

Internal 

Keterlaksanaan Sistem 

Penjaminan Mutu Internal 

(akademik dan nonakademik)  

yang dibuktikan dengan 

keberadaan 5 aspek: 

1) dokumen legal 

pembentukan unsur 

pelaksana penjaminan 

mutu. 

2) ketersediaan dokumen 

mutu: kebijakan SPMI, 

manual SPMI, standar 

SPMI, dan formulir SPMI. 

3) terlaksananya siklus 

penjaminan mutu (siklus 

PPEPP) 

4) bukti sahih efektivitas   

pelaksanaan Penjaminan 

mutu. 

5) memiliki external 

benchmarking dalam 

peningkatan mutu. 

UPPS telah 

melaksanakan SPMI 

yang memenuhi 5 

aspek. 

UPPS telah 

melaksanakan SPMI 

yang memenuhi aspek 

nomor 1 sampai dengan 

4. 

UPPS telah 

melaksanak

an SPMI 

yang 

memenuhi 

aspek 

nomor 1 

sampai 

dengan 3. 

UPPS telah 

melaksanakan 

SPMI yang 

memenuhi 

aspek nomor 

1 dan 2, serta 

siklus kegiatan 

SPMI baru 

dilaksanakan 

pada tahapan 

penetapan 

standar dan 

pelaksanaan 

standar 

pendidikan 

tinggi. 

UPPS telah 

memiliki 

dokumen 

legal 

pembentu

kan unsur 

pelaksana 

penjamina

n mutu 

tanpa 

pelaksana

an SPMI. 

5 3.2 

Pelampauan 

SN-DIKTI 

Pelampauan SN- DIKTI yang 

ditetapkan oleh UPPS. 

UPPS menetapkan 

standar mutu yang 

melampaui SN-DIKTI dan 

memiliki daya saing 

internasional. Indikator 

kinerja tambahan 

mencakupseluruh standar 

yang  ditetapkan. Data 

indikator kinerja telah diukur, 

dimonitor, dikaji, dan 

dianalisis untuk perbaikan 

berkelanjutan. 

UPPS menetapkan 

standar mutu yang 

melampaui SN-DIKTI dan 

memiliki daya saing 

nasional. Indikator kinerja 

tambahan mencakup 

sebagianstandar yang 

ditetapkan. Data indikator 

kinerja tambahan telah 

diukur, dimonitor, dikaji, 

dan dianalisis untuk 

perbaikan berkelanjutan. 

UPPS tidak 

menetapka

n indikator 

kinerja 

tambahan. 

Tidak ada Skor kurang 

dari 2. 
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PENILAIAN ISK JENJANG SARJANA/SARJANA TERAPAN 

6 4.Pelaca

kan 

Lulusan 

4.1 

Sistem 

Pelacak

an 

Lulusan 

Pelaksanaan studi 

pelacakan (tracer study) 

yang mencakup 5 aspek 

sebagai berikut: 

1) pelaksanaan tracer 

study terkoordinasi di 

tingkat PT, 

2) kegiatan tracer study 

dilakukan secara reguler 

setiap tahun dan 

terdokumentasi, 

3) isi kuesioner mencakup 

seluruh pertanyaan inti 

tracer study DIKTI. 

4) ditargetkan pada seluruh 

populasi (lulusan TS-4 s.d. 

TS- 2), 

5) hasilnya disosialisasikan 

dan digunakan untuk 

pengembangan kurikulum 

dan pembelajaran. 

Tracer study 

yang 

dilakukan 

UPPS 

telah 

mencakup 

5 aspek. 

Tracer study 

yang 

dilakukan 

UPPS 

telah 

mencaku

p 4 

aspek. 

Tracer study 

yang 

dilakukan 

UPPS telah 

mencakup 

3 aspek. 

Tracer study 

yang 

dilakukan 

UPPS 

telah 

mencakup 

2 aspek. 

UPPS tidak 

melaksan

akan 

tracer 

study. 
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PENILAIAN ISK JENJANG MAGISTER/MAGISTER TERAPAN 

7 4.Pelaca

kan 

Lulusan 

4.1 

Sistem 

Pelacak

an 

Lulusan 

Pelaksanaan studi 

pelacakan (tracer study) 

yang mencakup 5 aspek 

sebagai berikut: 

1) pelaksanaan tracer 

study terkoordinasi di 

tingkat PT, 

2) kegiatan tracer study 

dilakukan secara reguler 

setiap tahun dan 

terdokumentasi, 

3) isi kuesioner mencakup 

seluruh pertanyaan inti 

tracer study DIKTI. 

4) ditargetkan pada seluruh 

populasi (lulusan TS-4 s.d. 

TS- 2), 

5) hasilnya disosialisasikan 

dan digunakan untuk 

pengembangan kurikulum 

dan pembelajaran. 

Tracer study 

yang 

dilakukan 

UPPS 

telah 

mencakup 

5 aspek. 

Tracer study 

yang 

dilakukan 

UPPS 

telah 

mencaku

p 4 

aspek. 

Tracer study 

yang 

dilakukan 

UPPS telah 

mencakup 

3 aspek. 

Tracer study 

yang 

dilakukan 

UPPS 

telah 

mencakup 

2 aspek. 

UPPS tidak 

melaksan

akan 

tracer 

study. 
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9 5. 

Publikasi 

Ilmiah 

Mahasiswa 

Untuk Program 

Magister: 

Publikasi 

ilmiah 

mahasiswa, 

yang 

dihasilkan 

secara 

mandiri atau 

bersama DTPS, 

dengan judul yang 

relevan dengan 

bidang program 

studi dalam 3 

tahun terakhir. 

 

Tabel 8.a) Publikasi 

Ilmiah Mahasiswa 

  
  

Jika RI ≥ a, 

maka Skor = 4 

  
Jika RI < a dan RN ≥ b , 

maka Skor = 3 + (RI / a) 

  
Jika RI = 0 dan RN 

= 0 dan RL ≥ c , 

   maka Skor = 2 
Jika 0 < RI < a dan 0 < RN 

< b , 

maka Skor = 2 + (2 x (RI/a)) + (RN/b) 

- ((RI x 

RN)/(a x b)) 

  

Jika RI = 0 dan RN 

= 0 dan RL < 

c , maka Skor 

= (2 x RL) / c 

RL = ((NA1 + NB1 + NC1) / NM) x 100% , RN = ((NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NM) x 100% , RI 

= ((NA4 + NB3 + NC3) / NM) x 

100% 

Faktor: a = 2% , b = 20% , c = 70% 

NA1 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal 

nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah 

publikasi mahasiswa di jurnal nasional 

terakreditasi. 

NA3 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional. 

NA4 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi 

mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT. 

NB2 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar nasional. 

NB3 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar internasional. NC1 = Jumlah tulisan 

mahasiswa di media massa wilayah. NC2 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa 

nasional. 

NC3 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa internasional. NM = Jumlah mahasiswa 

pada saat TS. 
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10 Untuk Program 

Magister Terapan: 

Pagelaran/pameran

/p 

resentasi/publikasi 

ilmiah mahasiswa, 

yang dihasilkan 

secara mandiri atau 

bersama DTPS, 

dengan judul yang 

relevan dengan 

bidang program 

studi dalam 3 tahun 

terakhir. 

  

Tabel 8.b) 

Pagelaran/pameran

/p 

resentasi/publikasi 

Ilmiah mahasiswa 

  

  

Jika RI ≥ a, 

maka Skor = 4 

  

Jika RI < a dan RN ≥ b , 

maka Skor = 3 + (RI / a) 

  

Jika RI = 0 dan RN = 0 

dan RL ≥ c , 

maka Skor = 2 

Jika 0 < RI < a dan 0 < RN < b , 

maka Skor = 2 + (2 x (RI/a)) + (RN/b) 

- ((RI x RN)/(a x b)) 

 Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL 

< c , maka Skor = (2 x RL) / c 

RL = ((NA1 + NB1 + NC1) / NM) x 100% , RN = ((NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NM) x 100% , RI = 

((NA4 + NB3 + NC3) / NM) x 

100% 

Faktor: a = 2% , b = 20% , c = 70% 

NA1 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional 

tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi 

mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi. 

NA3 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional. 

NA4 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal 

internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi 

mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT. 

NB2 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar nasional. 

NB3 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar internasional. 

NC1 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi mahasiswa dalam 

forum di tingkat wilayah. NC2 = Jumlah 

pagelaran/pameran/presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat 

nasional. 

NC3 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat internasional. 

NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS. 
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4 2 Kurikulum A. Keterlibatan 

pemangku 

kepentingan 

dalam proses 

evaluasi dan 

pemutakhiran 

kurikulum. 

Evaluasi dan 

pemutakhiran kurikulum secara 

berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang 

melibatkan pemangku kepentingan 

internal dan eksternal, serta 

direview oleh pakar bidang ilmu 

program studi, industri, asosiasi, 

serta sesuaiperkembangan ipteks 

dan kebutuhan pengguna. 

Evaluasi dan 

pemutakhiran kurikulum 

secara berkala tiap 4 s.d. 

5 tahun yang melibatkan 

pemangku kepentingan 

internal 

dan eksternal. 

Evaluasi dan 

pemutakhiran 

kurikulum 

melibatkan 

pemangku 

kepentingan 

internal. 

Evaluasi dan 

pemutakhira

n kurikulum 

tidak 

melibatkan 

seluruh 

pemangku 

kepentingan 

internal. 

Evaluasi dan 

pemutakhir

an 

kurikulum 

dilakukan 

oleh dosen 

program 

studi. 

    B. Kesesuaian 

capaian 

pembelajaran 

dengan profil 

lulusan dan 

jenjang 

KKNI/SKKNI. 

Capaian pembelajaran 

diturunkan dari profil lulusan, 

mengacu pada hasil kesepakatan 

dengan asosiasi penyelenggara 

program studi sejenis dan 

organisasi profesi, dan memenuhi 

level KKNI, serta dimutakhirkan 

secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun 

sesuai perkembangan ipteks dan 

kebutuhan pengguna. 

Capaian pembelajaran 

diturunkan dari profil 

lulusan, memenuhi level 

KKNI, dan 

dimutakhirkan secara 

berkala tiap 4 s.d. 5 

tahun sesuai 

perkembangan ipteks 

atau kebutuhan 

pengguna. 

Capaian 

pembelajaran 

diturunkan dari 

profil lulusan dan 

memenuhi level 

KKNI. 

Capaian 

pembelajaran 

diturunkan 

dari profil 

lulusan dan 

tidak 

memenuhi 

level KKNI. 

Capaian 

pembelajar

an tidak 

diturunkan 

dari profil 

lulusan 

dan tidak 

memenuhi 

level KKNI. 

C. Ketepatan 

struktur 

kurikulum 

dalam 

pembentu

kan 

capaian 

pembelaja

ran. 

  

Skor = (A + (2 

x B) + (2 x C)) 

/ 5 

Struktur kurikulum 

memuat keterkaitan antara 

matakuliah dengan capaian 

pembelajaran lulusan yang 

digambarkan dalam peta 

kurikulum yang jelas, capaian 

pembelajaran lulusan dipenuhi 

oleh seluruh capaian 

pembelajaran matakuliah, serta 

tidak ada capaian pembelajaran 

matakuliah yang tidak 

mendukung capaian 

pembelajaran lulusan. 

Struktur kurikulum 

memuat keterkaitan 

antara matakuliah 

dengan capaian 

pembelajaran lulusan 

yang digambarkan 

dalam peta kurikulum 

yang jelas, capaian 

pembelajaran lulusan 

dipenuhi oleh seluruh 

capaian pembelajaran 

matakuliah. 

Struktur 

kurikulum 

memuat 

keterkaitan 

antara 

matakuliah 

dengan 

capaian 

pembelajaran 

lulusan yang 

digambarkan 

dalam peta 

kurikulum 

yang jelas. 

Struktur 

kurikulum 

tidak 

sesuai 

dengan 

capaian 

pembelajara

n lulusan. 

  

 Tdak ada 

Skor kurang 

dari 1. 
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4 3 Penjaminan 

Mutu 

3.1 

Sistem 

Penjamin

an Mutu 

Internal 

Keterlaksanaan Sistem 

Penjaminan Mutu Internal 

(akademik dan nonakademik)  

yang dibuktikan dengan 

keberadaan 5 aspek: 

1) dokumen legal 

pembentukan unsur 

pelaksana penjaminan 

mutu. 

2) ketersediaan dokumen 

mutu: kebijakan SPMI, 

manual SPMI, standar 

SPMI, dan formulir SPMI. 

3) terlaksananya siklus 

penjaminan mutu (siklus 

PPEPP) 

4) bukti sahih efektivitas   

pelaksanaan Penjaminan 

mutu. 

5) memiliki external 

benchmarking dalam 

peningkatan mutu. 

UPPS telah 

melaksanakan SPMI 

yang memenuhi 5 

aspek. 

UPPS telah 

melaksanakan SPMI 

yang memenuhi aspek 

nomor 1 sampai dengan 

4. 

UPPS telah 

melaksanak

an SPMI 

yang 

memenuhi 

aspek 

nomor 1 

sampai 

dengan 3. 

UPPS telah 

melaksanakan 

SPMI yang 

memenuhi 

aspek nomor 

1 dan 2, serta 

siklus kegiatan 

SPMI baru 

dilaksanakan 

pada tahapan 

penetapan 

standar dan 

pelaksanaan 

standar 

pendidikan 

tinggi. 

UPPS telah 

memiliki 

dokumen 

legal 

pembentu

kan unsur 

pelaksana 

penjamina

n mutu 

tanpa 

pelaksana

an SPMI. 

5 3.2 

Pelampauan 

SN-DIKTI 

Pelampauan SN- DIKTI yang 

ditetapkan oleh UPPS. 

UPPS menetapkan 

standar mutu yang 

melampaui SN-DIKTI dan 

memiliki daya saing 

internasional. Indikator 

kinerja tambahan 

mencakupseluruh standar 

yang  ditetapkan. Data 

indikator kinerja telah diukur, 

dimonitor, dikaji, dan 

dianalisis untuk perbaikan 

berkelanjutan. 

UPPS menetapkan 

standar mutu yang 

melampaui SN-DIKTI dan 

memiliki daya saing 

nasional. Indikator kinerja 

tambahan mencakup 

sebagianstandar yang 

ditetapkan. Data indikator 

kinerja tambahan telah 

diukur, dimonitor, dikaji, 

dan dianalisis untuk 

perbaikan berkelanjutan. 

UPPS tidak 

menetapka

n indikator 

kinerja 

tambahan. 

Tidak ada Skor kurang 

dari 2. 
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