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 Point (4)
Dokumen formal  yang mencakup :
(1) kebijakan,
(2) peraturan,
(3) pedoman atau buku panduan
yang memfasilitasi program studi untuk melakukan
perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum
secara berkala.

 Point (3)
 Dokumen formal yang mencakup :

(1) kebijakan,
(2) peraturan,
(3) tetapi tidak ada pedoman atau buku panduan
yang memfasilitasi program studi untuk melakukan
perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum
secara berkala.

5.1.1 DOKUMEN KEBIJAKAN TENTANG PENGEMBANGAN
KURIKULUM YANG LENGKAP

AKREDITASI INSTITUSI
PERGURUAN TINGGI

(AIPT)

SK rektor tentang
kebijakan pengembangan
dan pemutakhiran
kurikum

Peraturan universitas
tentang kompetensi

Road map
pengembangan
akademik  sebagai bagian
dari upaya sasaran mutu

Pedoman perencanaan,
pengembanganan
pemutakhiran.

 Point (4)
Dokumen formal  yang mencakup :
(1) kebijakan,
(2) peraturan,
(3) pedoman atau buku panduan
yang memfasilitasi program studi untuk melakukan
perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum
secara berkala.

 Point (3)
 Dokumen formal yang mencakup :

(1) kebijakan,
(2) peraturan,
(3) tetapi tidak ada pedoman atau buku panduan
yang memfasilitasi program studi untuk melakukan
perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum
secara berkala.

SK rektor tentang
kebijakan pengembangan
dan pemutakhiran
kurikum

Peraturan universitas
tentang kompetensi

Road map
pengembangan
akademik  sebagai bagian
dari upaya sasaran mutu

Pedoman perencanaan,
pengembanganan
pemutakhiran.



 Point (2)
Dukumen formal tentang kebijakan, tetapi tidak ada,
(1) peraturan,
(2) pedoman atau buku panduan
yang memfasilitasi program studi untuk melakukan
perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran
kurikulum secara berkala.

 Point (1)
Tidak ada dokumen formal yang memfasilitasi program
studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan
pemutakhiran kurikulum secara berkala.

5.1.1 DOKUMEN KEBIJAKAN TENTANG PENGEMBANGAN
KURIKULUM YANG LENGKAP

AKREDITASI INSTITUSI
PERGURUAN TINGGI

(AIPT)

SK rektor tentang
kebijakan pengembangan
dan pemutakhiran
kurikum

Peraturan universitas
tentang kompetensi

Road map
pengembangan
akademik  sebagai bagian
dari upaya sasaran mutu

Pedoman perencanaan,
pengembanganan
pemutakhiran.

 Point (2)
Dukumen formal tentang kebijakan, tetapi tidak ada,
(1) peraturan,
(2) pedoman atau buku panduan
yang memfasilitasi program studi untuk melakukan
perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran
kurikulum secara berkala.

 Point (1)
Tidak ada dokumen formal yang memfasilitasi program
studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan
pemutakhiran kurikulum secara berkala.

SK rektor tentang
kebijakan pengembangan
dan pemutakhiran
kurikum

Peraturan universitas
tentang kompetensi

Road map
pengembangan
akademik  sebagai bagian
dari upaya sasaran mutu

Pedoman perencanaan,
pengembanganan
pemutakhiran.



 Point (4)
Dokumen analisis dan evaluasi pemutakhiran kurikulum
program studi yang ditindaklanjuti untuk penjaminan mutu
secara berkesinambungan.

 Point (3)
Dokumen analisis dan evaluasi pemutakhiran kurikulum
program studi tetapi tidak ditindaklanjuti.

 Point (2)
Dokumen   pemutakhiran kurikulum program studi tetapi
tidak dianalisis dan dievaluasi.

 Point (1)
Tidak ada bukti dokumen analisis dan evaluasi
pemutakhiran kurikulum program studi.

5.1.2 MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN
KURIKULUM PROGRAM STUDI

AKREDITASI INSTITUSI
PERGURUAN TINGGI

(AIPT)

Adanya dokumen analisis
dan pemutakhiran
kurikulum

Monitoring dan evalusi
dilalukan dua sisi yaitu :
Evaluasi pengembangan
kurikulum dilakukan oleh
BPA dan implementasi
dilakukan oleh Badan
penjaminan mutu

Aturan perubahan, review
dan penyusunan dokumen
dirumuskan dalam SK
Rektor

 Point (4)
Dokumen analisis dan evaluasi pemutakhiran kurikulum
program studi yang ditindaklanjuti untuk penjaminan mutu
secara berkesinambungan.

 Point (3)
Dokumen analisis dan evaluasi pemutakhiran kurikulum
program studi tetapi tidak ditindaklanjuti.

 Point (2)
Dokumen   pemutakhiran kurikulum program studi tetapi
tidak dianalisis dan dievaluasi.

 Point (1)
Tidak ada bukti dokumen analisis dan evaluasi
pemutakhiran kurikulum program studi.

Adanya dokumen analisis
dan pemutakhiran
kurikulum

Monitoring dan evalusi
dilalukan dua sisi yaitu :
Evaluasi pengembangan
kurikulum dilakukan oleh
BPA dan implementasi
dilakukan oleh Badan
penjaminan mutu

Aturan perubahan, review
dan penyusunan dokumen
dirumuskan dalam SK
Rektor



 Point (4)
Unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan
mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran,
melaksanakan fungsinya dengan baik serta hasilnya
dimanfaatkan oleh institusi.

 Point (3)
Tidak memiliki unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk
mengkaji dan mengembangkan sistem serta mutu
pembelajaran tetapi fungsinya dilaksana-kan oleh unit/lembaga
yang sudah ada serta hasilnya dimanfaatkan oleh institusi.

 Point (2)
Mengkaji dan mengembangkan sistem serta mutu
pembelajaran, dilaksanakan oleh unit/lembaga  yang sudah
ada tetapi hasilnya tidak dimanfaatkan oleh institusi.

 Point (1)
Tidak memiliki unit pengkajian dan tidak melakukan pengkajian
maupun pengembangan sistem dan mutu pembelajaran.

5.2.1 UNIT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN MUTU
PEMBELAJARAN MENDORONG MAHASISWA UNTUK BERFIKIR
KRITIS, BEREKSPLORASI, BEREKSPRESI, BEREKSPERIMEN
DENGAN MEMANFAATKAN ANEKA SUMBER YANG HASILNYA
DIMANFAATKAN OLEH INSTITUSI

AKREDITASI INSTITUSI
PERGURUAN TINGGI

(AIPT)

Unit pengkajian dan
pengambangan
dilakukan oleh Badan
Pengembangan
Akademik (BPA)

Hasil kajian digunakan
untuk
menyelenggarakan
hibah kompetensi
peningkatan
penyelenggaraan
pendidikan.

 Point (4)
Unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan
mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran,
melaksanakan fungsinya dengan baik serta hasilnya
dimanfaatkan oleh institusi.

 Point (3)
Tidak memiliki unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk
mengkaji dan mengembangkan sistem serta mutu
pembelajaran tetapi fungsinya dilaksana-kan oleh unit/lembaga
yang sudah ada serta hasilnya dimanfaatkan oleh institusi.

 Point (2)
Mengkaji dan mengembangkan sistem serta mutu
pembelajaran, dilaksanakan oleh unit/lembaga  yang sudah
ada tetapi hasilnya tidak dimanfaatkan oleh institusi.

 Point (1)
Tidak memiliki unit pengkajian dan tidak melakukan pengkajian
maupun pengembangan sistem dan mutu pembelajaran.

Unit pengkajian dan
pengambangan
dilakukan oleh Badan
Pengembangan
Akademik (BPA)

Hasil kajian digunakan
untuk
menyelenggarakan
hibah kompetensi
peningkatan
penyelenggaraan
pendidikan.



 Point (4)
Sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran
yang efektif berpusat kepada pebelajar dengan memanfaatkan
beragam sumber belajar minimal mencakup :
(1)   pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran
(2)   perencanaan dan sumber daya pembelajaran
(3)   syarat kelulusan
dan dilaksanakan secara konsisten, dimonitor serta dievaluasi
secara berkala.

 Point (3)
Sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran
yang efektif berpusat kepada pebelajar dengan memanfaatkan
beragam sumber belajar minimal mencakup :
(1)   pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran
(2)   perencanaan dan sumber daya pembelajaran
(3)   syarat kelulusan
dan dilaksanakan secara konsisten, tetapi tidak dimonitor serta
dievaluasi secara berkala.

5.2.2 SISTEM PENGENDALIAN MUTU PEMBELAJARAN
DITERAPKAN INSTITUSI TERMASUK PROSES
MONITORING, EVALUASI, DAN PEMANFAATANNYA

AKREDITASI INSTITUSI
PERGURUAN TINGGI

(AIPT)

Pendekatan Student-
centered learning
dituangkan dalam
peraturan rektor.

E-learning dituangkan
dalam peraturan rektor

Perencanaan dilakukan
secara bertingkat
Course outline dan SAP

dievaluasi pada awal
semester
Evaluasi kompetensi

dosen
Evaluasi

penyelenggaraan
perkuliahan

Kelulusan diatur oleh
Peraturan Rektor

 Point (4)
Sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran
yang efektif berpusat kepada pebelajar dengan memanfaatkan
beragam sumber belajar minimal mencakup :
(1)   pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran
(2)   perencanaan dan sumber daya pembelajaran
(3)   syarat kelulusan
dan dilaksanakan secara konsisten, dimonitor serta dievaluasi
secara berkala.

 Point (3)
Sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran
yang efektif berpusat kepada pebelajar dengan memanfaatkan
beragam sumber belajar minimal mencakup :
(1)   pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran
(2)   perencanaan dan sumber daya pembelajaran
(3)   syarat kelulusan
dan dilaksanakan secara konsisten, tetapi tidak dimonitor serta
dievaluasi secara berkala.

Pendekatan Student-
centered learning
dituangkan dalam
peraturan rektor.

E-learning dituangkan
dalam peraturan rektor

Perencanaan dilakukan
secara bertingkat
Course outline dan SAP

dievaluasi pada awal
semester
Evaluasi kompetensi

dosen
Evaluasi

penyelenggaraan
perkuliahan

Kelulusan diatur oleh
Peraturan Rektor



 Point (2)
Sistem yang menjamin terselenggaranya proses
pembelajaran yang efektif berpusat kepada pebelajar dengan
memanfaatkan aneka sumber belajar minimal mencakup :
(1)   pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran
(2)   perencanaan dan sumber daya pembelajaran
(3)   syarat kelulusan
tetapi pelaksanaannya tidak konsisten dan tidak dimonitor
serta dievaluasi secara berkala.

 Point (1)
Tidak ada  sistem pengendalian mutu pembelajaran yang
menjamin penyelenggaraan proses pembelajaran yang baik

5.2.2 SISTEM PENGENDALIAN MUTU PEMBELAJARAN
DITERAPKAN INSTITUSI TERMASUK PROSES
MONITORING, EVALUASI, DAN PEMANFAATANNYA

AKREDITASI INSTITUSI
PERGURUAN TINGGI

(AIPT)

Pendekatan Student-
centered learning
dituangkan dalam
peraturan rektor.

E-learning dituangkan
dalam peraturan rektor

Perencanaan dilakukan
secara bertingkat
Course outline dan SAP

dievaluasi pada awal
semester
Evaluasi kompetensi

dosen
Evaluasi

penyelenggaraan
perkuliahan

Kelulusan diatur oleh
Peraturan Rektor

 Point (2)
Sistem yang menjamin terselenggaranya proses
pembelajaran yang efektif berpusat kepada pebelajar dengan
memanfaatkan aneka sumber belajar minimal mencakup :
(1)   pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran
(2)   perencanaan dan sumber daya pembelajaran
(3)   syarat kelulusan
tetapi pelaksanaannya tidak konsisten dan tidak dimonitor
serta dievaluasi secara berkala.

 Point (1)
Tidak ada  sistem pengendalian mutu pembelajaran yang
menjamin penyelenggaraan proses pembelajaran yang baik

Pendekatan Student-
centered learning
dituangkan dalam
peraturan rektor.

E-learning dituangkan
dalam peraturan rektor

Perencanaan dilakukan
secara bertingkat
Course outline dan SAP

dievaluasi pada awal
semester
Evaluasi kompetensi

dosen
Evaluasi

penyelenggaraan
perkuliahan

Kelulusan diatur oleh
Peraturan Rektor



 Point (4)
Pedoman dijadikan acuan unit pelaksana yang mewajibkan
pengintegrasian hasil penelitian dan PkM ke dalam proses
pembelajaran, serta dilaksanakan secara konsisten.

 Point (3)
Pedoman dijadikan acuan unit pelaksana yang mewajibkan
pengintegrasian hasil penelitian dan PkM ke dalam proses
pembelajaran, namun pelaksanaannya masih belum konsisten.

 Point (2)
Pedoman yang dijadikan acuan unit pelaksana  tetapi tidak
mewajibkan pengintegrasian hasil penelitian dan PkM ke dalam
proses pembelajaran.

 Point (1)
Tidak memiliki pedoman  pelaksanaan tridarma perguruan tinggi

5.2.3 PEDOMAN PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI YANG
DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN BAGI PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN PROGRAM TRIDARMA UNIT DI BAWAHNYA,
MENJAMIN TERINTEGRASINYA KEGIATAN PENELITIAN DAN PKM KE
DALAM PROSES PEMBELAJARAN

AKREDITASI
INSTITUSI

PERGURUAN
TINGGI (AIPT)

Rencana Induk
Pengembangan

Rencana Induk
penelitian

Hibah Peningkatan
kualitas
pembelajaran
dengan tema local
genius

Materi ajar dan
buku dari
penelitian

 Point (4)
Pedoman dijadikan acuan unit pelaksana yang mewajibkan
pengintegrasian hasil penelitian dan PkM ke dalam proses
pembelajaran, serta dilaksanakan secara konsisten.

 Point (3)
Pedoman dijadikan acuan unit pelaksana yang mewajibkan
pengintegrasian hasil penelitian dan PkM ke dalam proses
pembelajaran, namun pelaksanaannya masih belum konsisten.

 Point (2)
Pedoman yang dijadikan acuan unit pelaksana  tetapi tidak
mewajibkan pengintegrasian hasil penelitian dan PkM ke dalam
proses pembelajaran.

 Point (1)
Tidak memiliki pedoman  pelaksanaan tridarma perguruan tinggi

Rencana Induk
Pengembangan

Rencana Induk
penelitian

Hibah Peningkatan
kualitas
pembelajaran
dengan tema local
genius

Materi ajar dan
buku dari
penelitian



 Point (4)
Dokumen formal yang  lengkap mencakup informasi tentang
otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar
akademik, serta dilaksanakan secara konsisten.

 Point (3)
Dokumen yang  lengkap mencakup informasi tentang
otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar
akademik tetapi  tidak dilaksanakan secara konsisten.

 Point (2)
Dokumen kurang lengkap.

 Point (1)
Tidak ada dokumen kebijakan  tentang otonomi keilmuan,
kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik

5.3.1 DOKUMEN FORMAL TENTANG KEBEBASAN
AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN
OTONOMI KEILMUAN, SERTA KONSISTENSI
PELAKSANAANNYA

AKREDITASI INSTITUSI
PERGURUAN TINGGI

(AIPT)

Kebebasan akademik,
kebebasan mimbar
akademik dan otonomi
keilmuan tercantum
dalam statuta

Pelaksanaannya
dirumuskan dalam
Peraturan Universitas

 Point (4)
Dokumen formal yang  lengkap mencakup informasi tentang
otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar
akademik, serta dilaksanakan secara konsisten.

 Point (3)
Dokumen yang  lengkap mencakup informasi tentang
otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar
akademik tetapi  tidak dilaksanakan secara konsisten.

 Point (2)
Dokumen kurang lengkap.

 Point (1)
Tidak ada dokumen kebijakan  tentang otonomi keilmuan,
kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik

Kebebasan akademik,
kebebasan mimbar
akademik dan otonomi
keilmuan tercantum
dalam statuta

Pelaksanaannya
dirumuskan dalam
Peraturan Universitas



 Point (4)
Dalam bentuk:
(1) kebijakan dan strategi
(2) program implementasi yang terjadwal
(3) pengerahan sumber daya
(4) monitoring dan evaluasi
(5) tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara
berkelanjutan.

 Point (3)
Sistem pengembangan suasana akademik dalam bentuk:
(1) adanya kebijakan dan strategi
(2) program implementasi yang terjadwal
(3) pengerahan sumber daya
(4) monitoring dan evaluasi
tetapi tidak ada tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara
berkelanjutan.

5.3.2 SISTEM PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK
YANG KONDUSIF BAGI PEBELAJAR UNTUK MERAIH
PRESTASI AKADEMIK YANG MAKSIMAL

AKREDITASI INSTITUSI
PERGURUAN TINGGI

(AIPT)

Kebijakan dan strategi
dituangkan dalam
peraturan universitas.

Program kurikuler dan
ekstra kurikuler.

Pengembangan forum
ilmiah bagi dosen dan
mahasiswa

Pengembangan ekstra
kurikuler oleh bidang 3

Pengembangan
kemampuan mahasiswa
secara terpadu
Orientasi Nilai Dasar

Islam (ONDI)
Latihan

kepemimpinan

 Point (4)
Dalam bentuk:
(1) kebijakan dan strategi
(2) program implementasi yang terjadwal
(3) pengerahan sumber daya
(4) monitoring dan evaluasi
(5) tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara
berkelanjutan.

 Point (3)
Sistem pengembangan suasana akademik dalam bentuk:
(1) adanya kebijakan dan strategi
(2) program implementasi yang terjadwal
(3) pengerahan sumber daya
(4) monitoring dan evaluasi
tetapi tidak ada tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara
berkelanjutan.

Kebijakan dan strategi
dituangkan dalam
peraturan universitas.

Program kurikuler dan
ekstra kurikuler.

Pengembangan forum
ilmiah bagi dosen dan
mahasiswa

Pengembangan ekstra
kurikuler oleh bidang 3

Pengembangan
kemampuan mahasiswa
secara terpadu
Orientasi Nilai Dasar

Islam (ONDI)
Latihan

kepemimpinan



 Point (2)
Sistem pengembangan suasana akademik masih parsial
dalam:
(1) kebijakan dan strategi
(2) program implementasi yang terjadwal
(3) pengerahan sumber daya
(4) monitoring dan evaluasi
(5) tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara
berkelanjutan.

 Point (1)
Tidak ada sistem pengembangan suasana akademik

5.3.2 SISTEM PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK
YANG KONDUSIF BAGI PEBELAJAR UNTUK
MERAIH PRESTASI AKADEMIK YANG MAKSIMAL

AKREDITASI INSTITUSI
PERGURUAN TINGGI

(AIPT)

Kebijakan dan strategi
dituangkan dalam
peraturan universitas.

Program kurikuler dan
ekstra kurikuler.

Pengembangan forum
ilmiah bagi dosen dan
mahasiswa

Pengembangan ekstra
kurikuler oleh bidang 3

Pengembangan
kemampuan mahasiswa
secara terpadu
Orientasi Nilai Dasar

Islam (ONDI)
Latihan kepemimpinan

 Point (2)
Sistem pengembangan suasana akademik masih parsial
dalam:
(1) kebijakan dan strategi
(2) program implementasi yang terjadwal
(3) pengerahan sumber daya
(4) monitoring dan evaluasi
(5) tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara
berkelanjutan.

 Point (1)
Tidak ada sistem pengembangan suasana akademik

Kebijakan dan strategi
dituangkan dalam
peraturan universitas.

Program kurikuler dan
ekstra kurikuler.

Pengembangan forum
ilmiah bagi dosen dan
mahasiswa

Pengembangan ekstra
kurikuler oleh bidang 3

Pengembangan
kemampuan mahasiswa
secara terpadu
Orientasi Nilai Dasar

Islam (ONDI)
Latihan kepemimpinan


