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Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Tinggi dan
Program Kerja Kopertis Wilayah XI
Banjarmasin, 26-27 Oktober 2015

Tujuan Kegiatan(1)
1

Silaturrahim

2

Penyamaan persepsi tentang penyelenggaraan perguruan tinggi

3

Sosialisasi kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan
pendidikan tinggi, terutama terkait dengan mutu pendidikan
tinggi

4

Sosialisasi Program Kerja Kopertis 2016
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Tujuan Kegiatan(2)
Kebijakan
Pendidikan
Tinggi
Raker 2014:
 Laporan tahunan
 Rencana kerja
 Issue Pendidikan
Tinggi

Sosialisasi
Program Kerja
2015

Rakerda
2015

Sosialisasi
Program Kerja
2016

Waktu

Tahun 2014

Pengesahan
DIPA 2015

Perioda perencanaan Kopertis
dan pengajuan DIPA

Tahun 2015

Tahun 2016

Pertemuan yang dihadiri oleh pimpinan
puncak semua PT dan Yayasan
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Inspirational Quotes
1

2

3

Lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali

Berhenti bertanya bagaimana cara mendapatkan apa yang
kamu inginkan, karena jawaban yang akan kamu temukan
hanyalah “BERUSAHA
tiada tempat berhenti di jalan ini
sikap lamban berarti mati
mereka yang bergerak, merekalah yang maju
yang berhenti walau sesaat, pasti tergilas
(Muhammad Iqbal)
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Pendahuluan(1)
Perubahan

G = governance, O= organization,
M = management, L = leadership

Faktor Eksternal Perguruan TInggi

Paradigma
G, O, M, L
Proses
Tridharma
PT

Tantangan/
Challenges

Faktor Internal Perguruan Tinggi

PERGURUAN TINGGI

Tenaga Kerja

Industri/
Bisnis/
Perguruan
Tinggi

Peneliti
Lulusan

Institusi Penelitian
(industri/
pemerintah)

AA, L, LK, GB

Hasil Penelitian

Pemerintah

Keluaran

Masyarakat

Peradaban

Pemakai (users)
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Pendahuluan(2)
Tendik
Dosen

Mhs

Pendukung

B-Yys

Komponen
Sistem

Pemasok

A-Yys

U-Yys

User
Regulator

INPUT

Orang
Masy

PROSES

tua

OUTPUT

Perguruan Tinggi
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Permasalahan Pendidikan Tinggi(1)

SDM
INDONESIA

Kesetaraan/pengakuan kualifikasi

General Agreement on Trade and Services (GATS)
ASEAN Free Trade Agreement (AFTA): MEA, 2015
7
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Permasalahan Pendidikan Tinggi(2)
Penyetaraan
Kompetensi Lulusan
SDM Indonesia
1

Pendidikan formal

2

Pendidikan informal

3

Pendidikan nonformal

4

Pendidikan di dunia
kerja/industri

Permasalahan Pendidikan Tinggi(3)
LEVEL S1

Deskripsi kemampuan lulusan (learning outcomes)
yang telah dirumuskan Program Studi perlu
disesuaikan dengan deskripsi Standar
1. Kelengkapan deskripsi
2. Level kualifikasi.

3
2

1
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Permasalahan Pendidikan Tinggi(4)

SDM Indonesia
Peraturan
Presiden
nomor
8/2012

SDM Asing

Perwujudan mutu
dan jati diri bangsa
Indonesia terkait
dengan sistem
pendidikan,
pelatihan, dan
pengalaman serta
program
peningkatan SDM
secara nasional

Kerangka
Kualifikasi
Nasional

Indonesia
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Permasalahan Pendidikan Tinggi(5)
Masalah Pendidikan Tinggi Indonesia
KKNI
Pepres nomor
8/2012

UU Dikti
nomor 12/2012

Sistem
Penjaminan
Mutu Dikti

Permendikbud
nomor 50/2014

Akreditasi

Permendikbud
nomor 87/2014

Respons

Standar
kompetensi
lulusan

Standar Nasional
Pendidikan
Tinggi

Permendikbud no. 49/2014

 PD Dikti
 L2 Dikti

11

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)(1)
KKNI

9

Jenjang
kualifikasi:
tingkat capaian
pembelajaran
yang disepakati
secara nasional

8
7
6
5
4
3
2
1

Kerangka penjenjangan kualifikasi:
• menyandingkan
• menyetarakan
• mengintegrasikan
sektor
• pendidikan
• pelatihan
• pengalaman kerja
dalam rangka pemberian pengakuan
kompetensi kerja sesuai dengan
jabatan kerja di berbagai sektor.
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Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)(2)
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KKNI

Sikap dan
tata nilai

Kemampuan
kerja

9
8
7

Penguasaan
pengetahuan

Kewenangan &
tanggung jawab

6
5
4
3

4 UNSUR
DESKRIPSI

2
1

KKNI

Tim Belmawa Dikti

Standar Nasional Pendidikan Tinggi(1)
Keterampilan
KemamKemampuan
puan kerja
kerja

Sikap dan
tata nilai

Keterampilan
khusus

Sikap

Penguasaan
pengetahuan

Kewenangan
dan
tanggung
tanggung
jawab

Pengetahuan

Keterampilan
umum

Dalam KKNI

Dalam SN Dikti
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Standar Nasional Pendidikan Tinggi(2)
9
8
7
6
5
4
3
2
1

STANDAR
DIKTENDIK
ACUAN

ACUAN

STANDAR
ISI
MENCAPAI

dirumuskan oleh forum prodi
sejenis atau pengelola prodi (dlm
hal tdk memiliki forum Prodi) dan
ditetapkan dalam SK Dirjen

STANDAR
SARPRAS

MENCAPAI

STANDAR
PROSES

STANDAR
PENGELOLAAN

STANDAR
PENILAIAN

STANDAR
PEMBIAYAAN

dirumuskan sesuai jenis dan jenjang program studi,
dicantumkan pada Lampiran SN DIKTI, dan dapat
ditambahkan oleh Perguruan Tinggi
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1. Standar Kompetensi(1)
Sikap (SN Dikti)

Sikap dan Tata Nilai (KKNI)
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

1.

2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di
dalam menyelesaikan tugasnya

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap
religius;

2.

3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta
tanah air serta mendukung perdamaian dunia

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan
agama,moral, dan etika;

3.

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;

4.

Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;

5.

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan,
serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

6.

Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan;

7.

Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

8.

Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

9.

Menunjkkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya
secara Mandiri;

10.

16
Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

4. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan
kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan
lingkungannya
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan,
kepercayaan dan agama serta pendapat/temuan
orisinal orang lain
6. Menjunjung tinggi penegakkan hukum serta memiliki
semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa
serta masyarakat luas

2. Standar Isi
PROGRAM

TINGKAT KEDALAMAN DAN KELUASAN MATERI PEMBELAJARAN

D-3
D-4 / S-1

S-2 / Sp-1
PROFESI
S-3/Sp-2

Mengacu pada CP Lulusan

D-2

Memanfaatkan hasil penelitian & hasil
pengabdian kepada masyarakat

D-1

Menguasai konsep umum, pengetahuan, & keterampilan
operasional lengkap.
Menguasai prinsip dasar pengetahuan & keterampilan pada
bidang keahlian tertentu

Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan
tertentu secara umum
Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan
tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam
bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam
menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu
Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan
tertentu
menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan
keterampilan tertentu

Dituangkan dalam bentuk MATAKULIAH
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3. Standar Proses(1)
INTERAKSI DOSEN-MAHASISWA-SUMBER & LINGKUNGAN BELAJAR

BENTUK PEMBELAJARAN
Perencanaan
pembelajaran:
RPS

Pelaksanaan
pembelajaran

KULIAH

RESPONSI DAN
TUTORIAL

SEMINAR

PRAKTIKUM/P
RAKTIK

PENGABDIAN
KEPADA
MASYARAKAT

PENELITIAN

METODE
DISKUSI KELOMPOK,
SIMULASI, STUDI
KASUS, KOLABORATIF,
KOOPERATIF, PROYEK
BASED, PROBLEM
BASED, DAN LAINNYA

KARAKTERISTIK: INTERAKTIF, HOLISTIK, INTEGRATIF, SAINTIFIK, KONTEKSTUAL, TEMATIK, EFEKTIF, KOLABORATIF,
DAN BERPUSAT PADA MAHASISWA

Beban
belajar
mahasiswa
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3. Standar Proses(2)
Pengertian 1 sks
a

b

c

Kuliah, Responsi, Tutorial
Tatap Muka

Penugasan Terstruktur

Belajar Mandiri

50 menit/minggu/smt

50 menit/minggu/smt

60 menit/minggu/smt

Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis
Tatap muka

Belajar mandiri

100 menit/minggu/semester

60 menit/minggu/semester

Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian,
pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang
setara
160 menit/minggu/semester

(1) Beban belajar
mahasiswa dinyatakan
dalam besaran satuan
kredit semester (sks).
(2) Satu sks setara dengan
160 (seratus enam puluh)
menit kegiatan belajar
per minggu per semester.
(3) Setiap mata kuliah
paling sedikit memiliki
bobot 1 (satu) sks.
(4) Semester merupakan
satuan waktu kegiatan
pembelajaran efektif
selama 16 (enam belas)
minggu.
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3. Standar Proses(3)

Apa yang akan terjadi, bila
proses pembelajaran
dilakukan dalam 2 hari?????

1 sks = 160 menit = 2 jam 40 menit = 2 2/3 jam
18 sks/mg/smt: 18 sks/mg/smt x 8/3 jam/sks = 48 jam/mg/smt. Bila 6 hari => Beban belajar 8 jam/hari
20 sks/mg/smt: 20 sks/mg/smt x 8/3 jam/sks = 54 jam/mg/smt. Bila 6 hari => Beban belajar 9 jam/hari
24 sks/mg/smt: 24 sks/mg/smt x 8/3 jam/sks = 64 jam/mg/smt. Bila 6 hari => Beban belajar 10,67 jam/hari

Beban belajar normal mahasiswa: 8-9 jam/hari
No Program

Beban belajar 8 jam/hari

Beban belajar 9 jam/hari

1

D1

2 smt x 18 sks/mg/smt = 36 sks (min)

2 smt x 20 sks/mg/smt = 40 sks

2

D2

4 smt x 18 sks/mg/smt = 72 sks (min)

4 smt x 20 sks/mg/smt = 80 sks

3

D3

6 smt x 18 sks/mg/smt = 108 sks (min)

6 smt x 20 sks/mg/smt = 120 sks

4

D4/S1

8 smt x 18 sks/mg/smt = 144 sks (min)

8 smt x 20 sks/mg/smt = 160 sks

5

Profesi

2 smt x 18 sks/mg/smt = 36 sks (min)

2 smt x 20 sks/mg/smt = 40 sks

6

S2

4 smt x 18 sks/gm/smt = 72 sks (min)

4 smt x 20 sks/smt = 80 sks
20
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3. Standar Proses(4)
No

Program

144 – (2x18) = 108 sks  108/24 = 4,5 smt
Beban Belajar
Minimum (sks)

6,5 smt

Masa Studi (tahun)

Untuk memenuhi CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN program, mahasiswa wajib menempuh Beban Belajar
Minimum dalam Masa Studi sbb.:
1

D1

36

1-2

2

D2

72

2-3

3

D3

108

3-4

4

D4/Sarjana

144

4-5

5

Profesi

36

1-2 (setelah selesai program D4/Sarjana)

6

Magister, Magister terapan, dan Sp-1

72

1,5-4 (setelah selesai program D4/Sarjana)

7

S-3, S-3 Terapan, & Sp-2

72

3 (Minimum)

Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah
hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.
Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat
inovatif sebagaimana ditetapkan senat perguruan tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan
penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister 1 (satu) tahun.
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3. Standar Proses(5)
(SE Dirjen DIKTI: 526/E.E3/MI/2014)
Prodi Magister Beban Belajar Sebesar 72 sks dg rincian
a Perkuliahan: ± 32 sks

1 sks =

Tatap Muka

Penugasan Terstruktur

Belajar Mandiri

50 menit/mg/smt

50 menit/mg/smt

60 menit/mg/smt

b Proposal Thesis: ± 5 sks
1sks = 160 menit/minggu/semester

c Penelitian & Penulisan Tesis: ± 20 sks
1sks = 160 menit/minggu/semester
d Seminar: ± 5 sks
1 sks =

Tatap muka

Belajar mandiri

100 menit/mg/smt

60 menit/mg/smt

Dasar CP
Keterampilan
umum untuk
Program S2:
Kemampuan menulis
karya ilmiah dalam
jurnal nasional
terakreditasi dan
pengakuan bertaraf
internasional;

e Karya Ilmiah: ± 10 sks
1sks = 160 menit/minggu/semester
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3. Standar Proses(6)
(SE Dirjen DIKTI: 526/E.E3/MI/2014)
Prodi Doktor Beban Belajar Sebesar 72 sks dg rincian
a Perkuliahan: ± 12 sks
1 sks =

Tatap Muka

Penugasan Terstruktur

50 menit/mg/smt

50 menit/mg/smt

b Proposal Disertasi: ± 5 sks
1sks = 160 menit/minggu/semester
c Penelitian & Penulisan Disertasi: ± 30 sks
1sks = 160 menit/minggu/semester
d Seminar: ± 5 sks
1 sks =

Dasar CP
Keterampilan
umum untuk
Belajar Mandiri
Program S3:
60 menit/mg/smt
Kemampuan menulis
karya ilmiah dalam
jurnal nasional
terakreditasi dan
jurnal internasional
terindeks;

Tatap muka

Belajar mandiri

100 menit/mg/smt

60 menit/mg/smt

e Karya Ilmiah Internasional: ± 20 sks
1sks = 160 menit/minggu/semester

23 Dikti
Tim Belmawa

3. Standar Proses(7)
(SE Dirjen DIKTI: 526/E.E3/MI/2014)
• Untuk Magister beban 72 SKS dg proporsi:
- Perkuliahan
: ± 32 SKS
- Proposal Tesis
: ± 5 SKS
- Penelitian & Penulisan Tesis : ± 20 SKS
- Seminar
: ± 5 SKS
- Karya Ilmiah
: ± 10 SKS

• Untuk Doktor beban 72 SKS dg proporsi:
- Perkuliahan

: ± 12 SKS

- Proposal Tesis

: ± 5 SKS

- Penelitian & Penulisan Tesis : ± 30 SKS
- Seminar

: ± 5 SKS

- Karya Ilmiah

: ± 20 SKS

• Jumlah SKS penelitian dapat mencapai lebih dari ± 40 SKS untuk Magister,
dan ± 60 SKS untuk Doktor yang dapat didistribusikan sejak semester 1.
• Calon mahasiswa Program Magister dan Program Doktor harus memiliki
proposal/sinopsis tentang penelitian yang akan diajukan
24
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4. Standar Penilaian
Prinsip : Edukatif, Otentik, Obyektif, Akuntabel, transparan, dan terintegrasi

menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap,
teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot
penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai
dengan rencana pembelajaran
melaksanakan proses penilaian
memberikan umpan balik dan konfirmasi hasil
penilaian
mendokumentasikan penilaian proses dan hasil
belajar mahasiswa
3. Observasi kinerja dan pengembalian hasil observasi

2. Pemberian tugas atau soal

4. Pemberian nilai akhir

1. Perencanaan Penilaian

Pelaksana Penilaian:
Dosen atau Tim Dosen
Pengampu tanpa atau
dengan menyertakan
pihak lain.
Teknik Penilaian:
Observasi, partisipasi,
unjuk kerja, tes
tertulis, tes lisan, dan
angket
Kategori Nilai:
A-E atau 4-0
Kelulusan:
1. Diploma &
Sarjana: ≥ 2.00
2. Selain itu: ≥ 3.00
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5. Standar Dosen dan Tendik(1)
PROGRAM

KUALIFIKASI AKADEMIK DOSEN

D-3 / D-4
Sarjana

Profesi

Kompetensi Pendidik
Sehat Jasmani dan Rohani
Mampu menyelenggarakan pendidikan

D-1 / D-2

paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan
prodi, dan dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling
rendah lulusan D-3 berpengalaman relevan dengan prodi dan paling rendah
setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI)
paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan
prodi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan
prodi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI)
paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan
prodi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan
prodi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI)
paling rendah lulusan magister atau magister yang relevan dengan prodi dan
berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan
dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan prodi, yang berpengalaman
kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan
jenjang 8 (delapan) KKNI)
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5. Standar Dosen dan Tendik(2)
KUALIFIKASI AKADEMIK DOSEN

S-3

Sehat Jasmani dan Rohani

Spesialis

Kompetensi Pendidik

Magister

Mampu menyelenggarakan pendidikan

PROGRAM

lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan
dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan
program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNI)

lulusan spesialis dua, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang
relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2
(dua) tahun
1. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang
relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen
bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi
setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI;
2. yang menjadi pembimbing utama, harus sudah pernah memublikasikan
paling sedikit 2 karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang
diakui oleh Direktorat Jenderal
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5. Standar Dosen dan Tendik(3)
BEBAN KERJA DOSEN : PALING SEDIKIT 40 JAM PER-MINGGU
KEGIATAN POKOK :
1. Perencanaan, Pelaksanaan, dan
Pengendalian Proses Pembelajaran
2. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Pembelajaran
3. Pembimbingan dan Pelatihan
4. Penelitian
5. Pengabdian Kepada Masyarakat

Bukan Pejabat Strukutural: Minimal
12 sks beban belajar mahasiswa
Pejabat Strukutural: Menyesuaikan
beban tugas tambahan
Pembimbing Penelitian terstuktur:
Paling banyak 10 Mahasiswa

KEGIATAN TUGAS TAMBAHAN
KEGIATAN PENUNJANG

28
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5. Standar Dosen dan Tendik(4)
DOSEN: DOSEN TETAP DAN TIDAK TETAP
DOSEN TETAP:
1. Pendidik tetap pada 1 PT dan tidak menjadi pegawai tetap di
tempat lain.
2. Jumlahnya minimal 75% dari jumlah seluruh dosen
3. Yang penuh waktu, minimal 6 orang per prodi
4. Program Sp-2, doktor, dan doktor terapan, minimal 2 orang guru
besar
TENAGA KEPENDIDIKAN,
1. Paling rendah lulusan program D-3, kecuali untuk tenaga
administrasi, paling rendah SMA atau sederajat
2. Yang memerlukan keahlian khusus, harus memiliki sertifikat
kompetensi sesuai bidangnya
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6. Standar Sarana dan Prasarana

SARANA

PRASARANA

Sumber daya fisik yang digunakan
langsung untuk mengeksekusi suatu
kegiatan

Alat peraga,
pustaka, alat
laboratorium, dll.

Sumber daya fisik yang digunakan
untuk menunjang penyelenggaraan
suatu kegiatan

Lahan,
Bangunan, jalan,
jaringan, dll

Harus sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam
rangka pemenuhan capaian
KETENTUAN LEBIH LANJUT DIATUR DALAM PERATURAN DIRJEN DIKTI
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7. Standar Pengelolaan(1)
PROGRAM STUDI
1. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap
mata kuliah;
2. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses,
standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian
pembelajaran lulusan;
3. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya
mutu yang baik;
4. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka
menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
5. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data
dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan
mutu pembelajaran
31
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7. Standar Pengelolaan(2)
PERGURUAN TINGGI
1. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran
yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat
dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
2. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang
selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan
program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan
misi perguruan tinggi;
4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam
melaksanakan kegiatan pembelajaran;
5. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu,
dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;
6. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program
pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi
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8. Standar Pembiayaan
BIAYA PENDIDIKAN TINGGI

BIAYA
INVESTASI
BIAYA
OPERASIONAL

pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen,
dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi
1. untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen,
biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan
biaya operasional tidak langsung
2. Ditetapkan per mahasiswa per tahun (Standar Satuan Biaya Operasional
Dikti
3. Stándar Satuan Biaya Operasional Dikti ditetapkan oleh Menteri secara
periodik dengan mempertimbangkan: jenis Prodi, tingkat akreditasi, dan
indeks kemahalan wilayah
PEMBIAYAAN

Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam
menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka
peningkatan kualitas pendidikan
PENDANAAN
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Standar Penelitian
STANDAR PENELITI

STANDAR ISI

Memuat prinsi p-prinsip
kemanfaatan,
kemutahiran, dan
meng antis ipasi
kebutuhan masa
mendatang



STANDAR HASIL





Perencanaan,
Pelaksanaan,dan
Pelaporan Penelitian
Mempertimbangkan
standar mutu,
keselamatan kerja,
kesehatan,
kenyamanan, serta
keamanan peneliti,
masyarakat, dan
lingkungan

memenuhi kaidah dan metode
ilmiah secara sistematis sesuai
otonomi keilmuan dan budaya
akademik
Memenuhi capaian pembelajaran
lulusan

STANDAR PENIL AIAN







Minimal memenuhi
prinsip edukatif,
obyekt if, akuntabel, dan
transparan
Memperhatikan
kesesuaian dengan
standar hasil, isi, dan
proses penelitian
Menggunakan metode
dan instrumen yang
relevan, akuntabel, dan
dapat mewakili ukuran
keter capaian kiner ja
proses dan hasil.

STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN

Kelembagaan pengelola penelitian harus melakukan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian

STANDAR PROSES


PT wajib menyediakan dana baik untuk kegiatan pembiayaan aktivitas penelitian maupun manajemen
kelembagaan penelitian

STANDAR PENGELOLAAN

Menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, obyek, tingkat
kerumitan, dan tingkat kedalaman penelitian

STANDAR SARPRAS

Fasilitas yang dimanfaatkan untuk peneli tian memenuhi standar mutu , keselamatan kerja, kesehatan,
kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarkat, serta ling kungan
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Standar Pengabdian kepada Masyarakat
STANDAR PELAKSANA

STANDAR ISI

Kedalaman dan
keluasan materi
bers umber dari hasil
penelitian dan
pengembangan IPTEK



STANDAR HASIL





Perencanaan,
Pelaksanaan,dan
Pelaporan.
Mempertimbangkan
standar mutu,
keselamatan kerja,
kesehatan,
kenyamanan, serta
keamanan peneliti,
masyarakat, dan
lingkungan

Penyelesaian Masalah di
Masyarakat
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Bahan P engembangan IPTEK
Bahan P engayaan Sumber Belajar

Kampus
Induk

STANDAR PENIL AIAN






Minimal memenuhi
prinsip edukatif,
obyekt if, akuntabel, dan
transparan
Memperhatikan
kesesuaian dengan
standar hasil, isi, dan
proses penelitian
Tingkat kepuasan
masyarakat, terjadinya
perubahan sikap,
pengetahuan, dan
keterampilan,
teratasinya masalah,
terciptanya produk

STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN

Kelembagaan pengelola harus melakukan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

STANDAR PROSES


PT wajib menyediakan dana baik untuk kegiatan pembiayaan aktivitas maupun manajemen kelembagaan
pengabdian kepada masyarakat

STANDAR PENGELOLAAN

Menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis
kegiatan, tingkat kerumitan, dan tingkat kedalaman sasaran kegiatan.

STANDAR SARPRAS

Fasilitas yang dimanfaatkan untuk pengabdi an kepada mas yarakat memenuhi standar mutu ,
keselamatan kerja , kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarkat, serta ling kungan

35
Tim Belmawa Dikti

Fungsi Wasdalbin
“GAYA BARU”
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Wasdalbin(1)
• Otonomi Perguruan Tinggi vs. Standar
• Pengawasan
• Terkait dengan aturan tentang pendidikan tinggi
• Apakah penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai aturan?

• Pengendalian
• Bila terjadi pelanggaran aturan
• Langkah-langkah agar perguruan tinggi kembali ke jalan yang benar
• Terkait pemberian sanksi

• Pembinaan
• Bagaimana agar perguruan tinggi menjadi lebih baik, lebih besar

Wasdalbin(2)

PEMBINAAN

PTS
Bermutu

PTS
PTS

PTS

UU dan
peraturan

INTEGRITAS AKADEMIK

PENGAWASAN/PENGENDALIAN

DAYA SAING BANGSA

Wasdalbin(3)

DALBIN

A

Program
perbaikan
PTS
Ok?
Ya
Usul
pengaktifan

Ya
Perbaikan?

Di hentikan
layanan

Incidental

Tidak
Usul
hentikan
layanan

PTS aktif

Usul
pencabutan
izin

Fungsi
Wasdalbin

Cek PD Dikti

PTS
Ok?

Ya

Tidak

X Tidak
bantu
an
PTS
bermasalah

PTS diduga
tidak
bermasalah

PTS diduga
bermasalah

DAL BIN

Ya

A

Informasi
masyarakat

Terjadwal,
inisiatif
Kopertis
A

WAS

Cek
lapangan
Tidak

PTS
Ok?

Ya

PTS tidak
bermasalah

BIN

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
(SPM Dikti)(1)
 Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan
pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar
Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh
Perguruan Tinggi.
Mutu

Mutu
perguruan
tinggi

Kinerja

Tergantung
kepada visi PT

SPT = Standar Perguruan Tinggi

SN Dikti

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
(SPM Dikti)(2)
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu
pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi:
 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
 Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)
 Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)
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Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
(SPM Dikti)(3)
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Sistem
Penjaminan
Mutu Internal
(SPMI)

Sistem
Penjaminan
Mutu Eksternal
(SPME)

M
MUTU

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
(PD Dikti)
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Akreditasi(1)
 Akreditsdi adalah kegiatan untuk menentukan kelayakan Program Studi oleh
LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri) dan Perguruan Tinggi oleh BANPT (Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi)

Tidak
terakreditasi •PS/PT dicabut izin penyelenggaraan

Terakreditasi •Terakreditasi dan legal (berizin)

PS/PT tidak
layak
PS/PT layak
dan mutu
terjamin
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Akreditasi(2)

Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan
Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antar standar
di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi
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Akreditasi(3)
Tahap Evaluasi •Pimpinan perguruan tinggi mengajukan permohonan
•LAM/BANPT melakukan evaluasii kecukupan atas data dan informasii PS/PT
Data dan
Informasi
•Dalam kondisi tertentu LAM/BANPT dapat melakukan visitasi
Tahap
Penetapan
Status dan
Peringkat
Terakreditasi

•LAM/BANPT mengolah dan menganalisis data/ informasi
•LAM/BANPT mengumumkan status/peringkat akreditasi

Tahap
pemantauan
Status dan
Peringkat
Terakreditasi

•LAM/BANPT melakukan pemantauan
•Status dan peringkat akreditasi dapat
dicabut atau diturunkan sebelum masa akhir
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Akreditasi(4)
Peringkatan Akreditasi Lalu

Peringkatan Akreditasi Sekarang

A
B
C

Unggul
Baik Sekali
Baik

Tidak terakreditasi

Tidak terakreditasi

Melampaui SN Dikti
Memenuhi SN Dikti
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Pangkalan Data Pendidikan Tinggi(1)
 PD Dikti adalah gambaran data yang mencakup Standar Nasional Pendidikan
Tinggi, yaitu standar pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, baik yang mencakup bidang akademik maupun non akademik

 Kelembagaan PD Dikti:
1

PD Dikti tingkat Perguruan Tinggi

2

PD Dikti tingkat Nasional
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Pangkalan Data Pendidikan Tinggi(2)
PD Dikti mencakup data terkait SN Dikti
Data Statik
STANDAR
DIKTENDIK

STANDAR
SARPRAS

ACUAN

STANDAR
ISI
MENCAPAI



Data PD Dikti perlu diperbiki

STANDAR
PROSES

STANDAR
PENGELOLAAN

STANDAR
PENILAIAN

Data Dinamik
Laporan
kegiatan
semesteran

STANDAR
PEMBIAYAAN
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Program Studi di Luar Domisili (PDD)
(Permendikbud nomor 20/2011)
Dalam domisili:
semua wilayah
berwarna

Kampus
Induk

Syarat PDD:
• Izin diberikan oleh Kementerian seperti
sebuah program studi baru
• Melaksanakan tridharma PT secara utuh
• Program studi di kampus induk terakreditasi A
• PDD terakreditasi A dalam 3 tahun
• Berbasis SPMI
• Didukung oleh pemerintah daerah
• Tercantum dalam Renstra
• Persyaratan dosen dan tenaga kependidikan
sama seperti pembukaan prodi baru
• Lahan, perpustakaan
• Mempunyai akses dengan sumber belajar
digital
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Program Studi di Luar Domisili (PDD)
(Permendikbud nomor 20/2011)
Dalam domisili

Kampus
Induk

Syarat Program Studi dalam domisili tetapi di
luar Kota/Kabupaten yang tercantum dalam Izin
Penyelenggaraan:
• Izin diberikan oleh Kopertis
• Program studi di kampus induk terakreditasi
• Berbasis SPMI
• Tercantum dalam Renstra
• Persyaratan dosen dan tenaga kependidikan
sama seperti pembukaan prodi baru
• Lahan, perpustakaan
• Mempunyai akses dengan sumber belajar
digital
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Program Studi di Luar Domisili (PDD)
(Permendikbud nomor 20/2011)
Dalam domisili

Kampus
Induk

Syarat Program Studi dalam domisili dan di
dalam Kota/Kabupaten yang tercantum dalam
Izin Penyelenggaraan:
• Izin diberikan oleh Kopertis
• Program studi di kampus induk terakreditasi
• Berbasis SPMI
• Tercantum dalam Renstra
• Persyaratan dosen dan tenaga kependidikan
sama seperti pembukaan prodi baru
• Lahan, perpustakaan
• Mempunyai akses dengan sumber belajar
digital
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Kelas Jauh(1)
BANJARMASIN

Kampus
Induk



Praktik kelas jauh:



Kelas jauh adalah kelas yang
diselenggarakan di luar kampus induk yang
tidak berizin (dari Kopertis/Kementerian)



Kegiatan diselenggarakan dengan cara
dosen mendatangi tempat berkumpul para
peserta

 Kegiatan pembelajaran hanya melalui tatap muka (kuliah) saja tanpa sama sekali
melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat


Penyelenggaraan kegiatan biasanya hanya dalam 1 atau 2 hari, sehingga sistem satuan
kredit semester (sks) tidak bisa dijalankan sesuai aturan
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Kelas Jauh(2)
BANJARMASIN

 Tempat penyelenggaraan kelas jauh tidak
kondusif (tidak tercipta academic
atmosphere) karena tidak ada interakasi
dosen-mahasiswa yang intensif, tidak
dilengkapi dengan fasilitas penunjang
(seperti perpustakaan, laboratorium),
tidak ada seminar, dan tidak ada kegiatan
penelitian/pengabdian kepada masyarakat

Kampus
Induk
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Konflik(1)
• Konflik terjadi bila dua pihak atau lebih -- yang saling bergantungan
satu sama lain (dalam sebuah hubungan kerja/sosial) – berbeda
(disagree) tentang sesuatu
•
•
•
•

Sesuatu ini bisa harta, kepentingan, kekuasaan
Disagreement (satu pihak merasa ditentang pihak lain)
Konflik bisa tampak jelas, bisa tidak; bisa berdampak negatip/positip
Interaksi dalam menghasilkan output; karena saling bergantungan, maka
konflik tidak akan bisa “diselesaikan” tanpa usaha bersama
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Konflik(2)
Dua pihak atau lebih:
• Yayasan:
• antar organ: pembina, pengawas dan pengurus
• antar ketua dan anggota dalam satu organ

• Universitas:
• antara pimpinan puncak PT (rektor, ketua, direktur) dengan pimpinan/pihak/sivitas
akademika lainnya
• antar dosen, antar tendik, antara dosen dan tendik, antar mahasiswa, antara dosen
dan mahasiswa

• Yayasan dan universitas:
• Salah satu atau semua organ Yayasan dengan pihak eksekutif PT
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Konflik(3)
Konflik

Persepsi
konflik

Sumber
Konflik

Wujud
konflik

Dampak
konflik

Emosi
konflik

Siklus eskalasi
konflik
McShane and Glinow, http://web.bus.ucf.edu/search.aspx?=organizational behavior
shane&cx=004234240553222255636:70uztgpm38y&cof=FORID:9&ie=UTF-8&q=organizational behavior
shane, diakses tanggal 1 Februari 2013
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Konflik(4)
Sumber
Konflik

Visi
berbeda

Latar belakang
berbeda

• Tujuan suatu pihak dipahami berbeda
dengan tujuan pihak lain (“mengganggu”)

• Nilai/manfaat berbeda
• Budaya atau konflik antar generasi

• Konflik meningkat karena saling

Ketergantungan bergantungan
tugas/pekerjaan • Masing-masing saling “mencampuri”
McShane and Glinow, http://web.bus.ucf.edu/search.aspx?=organizational behavior
shane&cx=004234240553222255636:70uztgpm38y&cof=FORID:9&ie=UTF-8&q=organizational behavior shane, diakses
tanggal 1 Februari 2013
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Konflik(5)
Sumber
Konflik

Keterbatasan
sumber

• Berkompetensi dalam penggunaan
sumber

• Membangkitkan ketidak pastian dan
ancaman pada upaya pencapaian
Aturan yang tidak
tujuan
jelas
• Campur tangan politik
Masalah
komunikasi

• Stereotyping
• Kurang komuniksi
• Arogan

McShane and Glinow, http://web.bus.ucf.edu/search.aspx?=organizational behavior
shane&cx=004234240553222255636:70uztgpm38y&cof=FORID:9&ie=UTF-8&q=organizational behavior shane, diakses
tanggal 1 Februari 2013
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Konflik(6)
• Pengelolaan konflik (Masters and Albright [2001]):
• Accommodation: masing-masing pihak berusaha mengalah. Tidak “ngotot”
atau “kopeh”
• Avoidance: masing-masing pihak atau salah satu pihak “menghindar,”
“menjauh”
• Collaboration: masing-masing pihak mencari solusi “win-win,” dan menilai
kerjasama sangat penting. Seperti pendekatan akomodasi, tetapi masingmasing pihak lebih empati terhadap pihak lain
• Competition: Salah satu pihak agresif, selfish, ingin menang dan
mempersiapkan “bertempur” untuk menang
• Compromise: masing-masing pihak mencari “jalan tengah”
59

Konflik(97
Pencegahan Konflik
• Meminimumkan konflik (McShane and Glinow): emotional
intelligent, cohesive team and supportive team
• Emotional intelligent (EI): “kemampuan untuk mengidentifikasi,
menilai dan mengendalikan emosi diri, orang lain dan kelompok:
ability EI (terkait dengan intelegensia lain) and trait EI (terkait dengan
kepribadian) [Wikipedia])

• Silaturrahim akan meningkatkan tingkat cohesiveness
kelompok (persaudaraan, saling memiliki, dan keterpaduan)
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Program Studi/PT Sehat(1)
Kriteria Program Studi Sehat
1

Jumlah dosen tetap minimum 6

2

Memiliki minimum 6 dosen dengan kualifikasi S2 (Prodi S1 dan diploma),
6 S3 (Prodi S2) dan linear

3

Memiliki rasio dosen-mahasiswa: 1:30 (Prodi eksakta); 1:45 (Prodi noneksakta)

4

Memiliki izin penyelenggaraaan dan tidak melaksanakan kelas jauh, kelas
dipadatkan menjadi dua hari, kelas PDD tanpa izin

5

Konflik

Tahun 2016,
semua PS/PT
harus sudah
menyesuaikan
dengan SN Dikti

Program Studi/PT Sehat(2)
Kriteria Perguruan Tinggi Sehat

Semua program studi merupakan program studi sehat
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Program Studi/PT Sehat(3)
Prodi dengan rasio dosen
lebih dari 1:30 (eksakta) dan
1:45 (non eksakta) sampai
28 Februari 2015 akan diberi
peringatan

• Diberi Surat Peringatan 1 –
3 kali dengan sela 3 bulan
• Selanjutnya Prodi akan
dinyatakan di hentikan
layanan

Prodi dengan rasio lebih
jelek dari 1:300 sampai
dengan 30 April 2014

• Prodi langsung
dinyatakan dihentikan
layanan

Program Studi/PTS Sehat(4)
Dalam masa pemberian Surat Peringatan dan sanksi non aktif,
Ditjen/BANPT/ Kopertis akan menghentikan pelayanan (bagi
program studi/perguruan tinggi) berikut:
1

Akreditasi ke BANPT

2

Aplikasi program studi baru oleh PTS

3

Sertifikasi dosen

4

Pemberian hibah

5

Pemberian beasiswa dosen/mahasiswa

Saat ini sedang
proses aplikasi surat
rekomendasi Kopertis

Program Studi/PTS Sehat(5)
Sanksi bagi Perguruan Tinggi/Program Studi di hentikan
layanan :
Selain Sanksi 1, 2, 3, 4 dan 5 di atas, sanksi berikut juga akan diberlakukan:
6

Pelarang penerimaan mahasiswa baru
sampai rasio dipenuhi, atau

7

Pencabutan izin penyelenggaraan

Program Studi/PTS Sehat(6)
Surat
peringatan II

Surat
peringatan I

Surat
peringatan III

Penetapan
status hentikan
pelayanan
30 November
2015

Pencabutan izin
secara permanen
(tergantung hasil
evaluasi tanggal 1
Desember 2015)

Waktu

???
1 Maret 2015

3 bulan

3 bulan

3 bulan

Masa perbaikan rasio, dan masa
pemberlakuan moratorium pelayanan

Status Program
Studi/PT di
hentikan layanan

Program Studi/PTS Sehat(7)
Rasio Dosen-Mahasiswa lebih dari 1:300
Penetapan status
Hentikan layanan

Pencabutan izin
secara permanen
(tergantung hasil
evaluasi tanggal 1
Mei 2015)

???
1 Mei 2015

Status Program
Studi/PT hentikan
layanan

Waktu
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Kondisi data dalam PD Dikti
1

Rasio Dosen-Mahasiswa sangat tidak memadai

Prodi/PT tidak sehat

2

Data historis jumlah mahasiswa tidak konsisten

Jumlah mahasiswa
angkatan tertentu naik

3

Transaksi kegiatan akademik mahasiswa tidak terdatakan

Tidak dicatat atau bodong?

4

Dosen tanpa jabatan fungsional dan masih S1

Dosen, memang, tidak
ada????

5

Data dosen dan mahasiswa tidak diisi lengkap

6

Data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sarana/proasarana tidak diisi lengkap

7

Data tidak updated

Pindah, meninggal dunia

Lain-lain(1)
• Dosen Tetap Yayasan yang belum memenuhi kualifikasi S2, NIDN akan
dipertahankan bila (sampai batas) 31 Desember 2015 sudah terdaftar
sebagai mahasiswa S2

• Direktorat Jenderal menyediakan beasiswa untuk seluruh dosen tetap
yang melakukan studi lanjut sesuai ketentuan yang berlaku
• Perguruan Tinggi/Kopertis/Asosiasi/Ditjen dapat bekerjasama untuk
membantu mendapatkan perguruan tinggi tempat studi lanjut
• Perguruan tinggi wajib melakukan pembinaan karir dosen, termasuk
kenaikan jabatan fungsional akademik
• Direktorat Jenderal akan meninjau kembali NIDN dosen yang belum
memiliki jabatan fungsional akademik, terhitung paling lama 2 tahun
sejak diberi NIDN
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Lain-lain(2)
• Dosen harus memiliki jabatan fungsional akademik. Jabatan
fungsional akademik Dosen Tetap Yayasan diproses melalui Kopertis,
sedangkan untuk Dosen Tidak Tetap ditentukan oleh perguruan tinggi.
Dosen Tidak Tetap tidak memiliki NIDN tapi NUPN
• Jabatan fungsional akademik hanya bisa diperoleh apabila dosen
melakukan Tridharma PT dan kegiatan penunjang
• Saat ini Kopertis sudah menerima berkas kenaikan jabatan fungsional
akademik, tetapi penetapan angka kredit (PAK) hanya untuk memperoleh
jabatan akademik yang pertama kali, baik ke Asisten Ahli (AA) maupun
langsung ke Lektor (L), dan kenaikan ke Lektor Kepala/Guru Besar. PAK
untuk kenaikan jabatan dari AA ke L belum bisa diproses

• Misi dosen adalah Tridharma Perguruan Tinggi: “three in one”
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Lain-lain(3)
• Dosen memiliki peran yang sangat luar biasa dalam upaya peningkatan
mutu pendidikan tinggi
• Tetapi, tidak sedikit dosen yang tidak diperlakukan dengan baik, sehingga
menimbulkan konflik antara dosen dan Perguruan Tinggi/Yayasan
• Oleh karena itu Kopertis akan lebih proaktif dalam hal pemindahan dosen
dari satu home base ke home base yang lain (antar perguruan
tinggi/Kopertis), baik Dosen PNS Dpk maupun Dosen Tetap Yayasan,
apabila dukungan data untuk melakukan itu dapat diperoleh. Artinya,
Kopertis tidak akan menunggu sampai surat lolos butuh diberikan oleh
pimpinan pimpinan perguruan tinggi
• Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas dosen
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Lain-lain(4)
• Status Tugas Belajar diberikan kepada dosen yang mengikuti program
pendidikan lanjut di tempat atau perguruan tinggi yang tidak
memungkinkan untuk melakukan tugas sehari-hari sebagai dosen.
Dosen dengan Tugas Belajar tidak diperkenankan diberi beban
akademik dan beban struktural. Tunjangan sertifikat dosen dihentikan
sementara selama masa Tugas belajar
• Status Izin Belajar diberikan kepada dosen yang mengikuti program
pendidikan lanjut di tempat atau perguruan tinggi yang masih
memungkinkan untuk melakukan tugas sebagai dosen. Jarak antara
PT tempat bekerja dengan PT tempat belajar tidak lebih dari 60 km.
Tunjangan sertifikat dosen masih bisa berlaku bila BKD terpenuhi
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Lain-lain(5)
• Pendataan ulang:
• Setiap PTS telah diberikan raport masing-masing
• Mohon masing-masing PTS agar melakukan pengecekan terkait dengan
data-data pada raport tersebut dan PD Dikti
• Pengisian data secara lengkap: mahasiswa, dosen, sarana & prasarana dan
lain-lain
• Sinkronisasi data: PTS, Kopertis, dan PD Dikti

• Pengecekan ulang data dilakukan secara berkala (misalnya, setiap
bulan). Perubahan data segera disampaikan ke Kopertis untuk
keperluan verifikasi dan validasi
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Kelembagaan Pendidikan Tinggi(1)
Kabinet Kerja 2014

Kemendikbud

Ditjen
Dikti
1

2

3

4

5

Dikti

Kemenristekdikti

Kemenbuddikdasmen

1

2

3

4

Kemristek

Ditjen
Dikti

5
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Kelembagaan Pendidikan Tinggi(2)
Peraturan Presiden
nomor 13/2015

Menristekdikti

Setjen

Ditjen Lemkerma

L2 DIKTI

Ditjen Belmawa

Itjen

Ditjen
Sumberdaya

3 Staf Ahli

Ditjen
Penguatan
Penelitian

Ditjen
Penguatan
Inovasi

L2 DIKTI
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Kelembagaan Pendidikan Tinggi(3)
UU nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi
2

Tugas melakukan akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
Pelaporan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

PM 49/2014 (SN Dikti)

Kemenristek
dan Dikti

1
Tugas
membantu
peningkatan
mutu

8

Perguruan
Tinggi
Lembaga
Layanan
Pendidikan
Tinggi

Status
Akreditasi &
Peringkat
Terkreditasi

BAN-PT

7
6

Lembaga
Lembaga
Lembaga
Akreditasi
Akreditasi
Akreditasi
Mandiri
Mandiri
Mandiri

4
Permohonan
Akreditasi

3

SPMI

Luaran

5

SPME

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
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Modifikasi dari Tim Belmawa Dikti

Kelembagaan Pendidikan Tinggi(4)
Saat ini
Wasdalbin

Menristek
Mendikbud
dan dikti

Dirjen

Administratif

PTN

B U A

PTS

Yayasan/BP

APTISI

ABPPTSI

melalui
Wasdalbin
Bertanggung jawab

Koordinator
Kopertis
Administratif

Kantor
Kopertis
(Setpel)
Kopertis
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Kelembagaan Pendidikan Tinggi(5)
UU nomor 12/2012 tentang
Pendidikan Tinggi

Menristek
dan dikti

Wasdalbin,
administratif

Dirjen
Lemkerma(?)

PTN

B U A

melalui
Bertanggung
jawab

L2 DIKTI

PTNBH
Kopertis

Wasdalbin,
administratif

PTS

Yayasan/BP

APTISI

ABPPTSI
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Penutup(1)
• Pemerintah memiliki keterbatasan untuk melaksanakan pendidikan
tinggi, dan sangat berterimakasih kepada masyarakat yang bersedia
berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
• Meskipun demikian, pemerintah bertanggungjawab agar pendidikan
tinggi dapat dijalankan secara bermutu, agar bangsa ini dapat
mencapai kondisi yang lebih baik
• Taruhannya terlalu besar bila pendidikan tinggi yang dijalankan secara
tidak bermutu, oleh siapa pun
• Peraturan-peraturan baru tentang pendidikan tinggi sama sekali
bukan untuk menyulitkan siapa pun, tetapi dalam rangka agar output
perguruan tinggi dapat memenuhi permintaan para pemangku
kepentingan (stakeholders) dan dapat bersaing secara global
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Penutup(2)
• Perpres nomor 8/2012 tentang KKNI, UU nomor 12/2012 tentang
Pendidikan Tinggi, Permendikbud 49/2014 tentang SN Dikti, Permendikbud
nomor 50/2014 tentang SPM Dikti dan Permendikbud nomor 87 tentang
Akreditasi (beserta ketentuan tentang PD Dikti dan L2 Dikti) adalah satu
paket aturan yang terkait dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi

• Direktorat Jenderal dan Kopertis (atau L2 Dikti) memiliki komitmen
tinggi untuk membantu perguruan tinggi agar dapat memiliki kinerja
(menghasilkan keluaran Tridharma Perguruan Tinggi) terbaik

• Law enforcement akan menjadi salah satu bentuk komitmen
Direktorat Jenderal dan Kopertis dalam upaya peningkatan mutu
pendidikan tinggi
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Penutup(3)
• Komitmen ini tidak mungkin akan bisa dijalankan dengan efektif
apabila perguruan tinggi tidak memiliki komitmen yang sama, yaitu
komitmen untuk membawa bangsa ini menuju keadaan yang jauh
lebih dari keadaan sekarang
• Langkah awal dari upaya agar keadaan menjadi lebih kondusif untuk
melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi adalah secara
bersama-sama kita perbaiki Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD
Dikti), sehingga keputusan yang didasarkan kepada PD Dikti ini
menjadi keputusan yang berkualitas
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TERIMA KASIH
atas perhatian dan kesabaran
Ibu/Bapak semua dalam
mengikuti acara ini

