
Kebijakan Pendidikan Tinggi Bidang 
Kesehatan 

 
 

Ridwan Roy T 
Kasubdit Pembelajaran  

Ditjen Dikti 
 

 

 

 
 

 

 
Pengenalan Studi Mahasiswa Baru 

Universitas Muhammadiyah Malang, 1 September 2010 



a. otonomi Perguruan Tinggi; 
b. pola Pengelolaan Perguruan 

Tinggi; 
c. tata kelola Perguruan Tinggi; 

dan 
d. akuntabilitas publik 

Pengelolaan PT 



A. Bidang Akademik: 
    1.  Penetapan  norma, kebijakan  operasional, dan 

pelaksanaan pendidikan terdiri atas:  
a)  persyaratan akademik mahasiswa yang akan  

diterima;  
b)  kurikulum Program Studi;  
c)  proses Pembelajaran;  
d)  penilaian hasil belajar; 
e)  persyaratan kelulusan; dan  
f)  wisuda;  

    2.  penetapan  norma, kebijakan  operasional, serta  
pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada  
masyarakat;  

Otonomi Pengelolaan PT 
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Otonomi Pengelolaan PT 



B. Bidang  Non Akademik: 
     

Otonomi Pengelolaan PT 

1.  penetapan  norma, kebijakan  operasional, dan  
pelaksanaan organisasi terdiri atas: 
a)  rencana strategis  dan  rencana kerja tahunan; dan 
b)  sistem penjaminan mutu internal;  

2.  penetapan  norma, kebijakan  operasional, dan  
pelaksanaan keuangan terdiri atas: 
a)  membuat perjanjian  dengan pihak ketiga 

dalam  lingkup  Tridharma  Perguruan Tinggi;      
dan 

b)  sistem pencatatan dan pelaporan keuangan, 
sesuai dengan  ketentuan  peraturan perundang-
undangan; 



B. Bidang  Non Akademik: 
     

Otonomi Pengelolaan PT 

3.  penetapan  norma, kebijakan  operasional, dan  
pelaksanaan kemahasiswaan terdiri atas:  
a)  kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan  

ekstrakurikuler; 
b)  organisasi kemahasiswaan; dan  
c)  pembinaan bakat dan minat mahasiswa; 

4.  penetapan  norma, kebijakan  operasional, dan  
pelaksanaan ketenagaan terdiri atas:  
a)  penugasan dan pembinaan sumber daya  

manusia; dan 
b)  penyusunan target kerja dan jenjang karir  

sumber daya manusia; dan 
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B. Bidang  Non Akademik: 
     

Otonomi Pengelolaan PT 

5.  penetapan  norma, kebijakan  operasional, dan  
pelaksanaan  pemanfaatan  sarana dan prasarana, 
terdiri atas: 
a)  penggunaan sarana dan prasarana;  
b)  pemeliharaan sarana dan prasarana; dan 
c)  pemanfaatan sarana dan prasarana; 
sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan. 



Otonomi  pengelolaan pada  PTS  
diatur  oleh  Badan Penyelenggara  
sesuai dengan ketentuan  peraturan 
perundang-undangan. 



a.  penyusun kebijakan; 
b.  pelaksana akademik; 
c. pengawas dan penjaminan  
     mutu; 
d. penunjang akademik atau  
     sumber belajar; dan 
e. pelaksana administrasi atau 
     tata usaha. 

Unsur Organisasi PT 



Organisasi PT 
a.  senat  Universitas/Institut/Sekolah 

Tinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas  sebagai  
unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi 
penetapan  dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan 
akademik 

b.  Pemimpin  Perguruan Tinggi  sebagai unsur  
     pelaksana akademik  yang menjalankan fungsi  

penetapan  kebijakan nonakademik  dan  
Pengelolaan  Perguruan  Tinggi . 

c. Satuan  pengawas  internal yang dibentuk oleh  
Pemimpin  Perguruan Tinggi  sebagai unsur  
Pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan  
nonakademik untuk dan atas nama  Pemimpin 
Perguruan Tinggi; dan 



Organisasi PT 

d.  dewan  penyantun  atau nama lain  yang  
menjalankan fungsi pertimbangan 
nonakademik  dan fungsi lain yang ditetapkan 
dalam Statuta 

Unsur  pengawas dan  penjaminan mutu, unsur  
penunjang akademik atau sumber belajar, dan unsur  
pelaksana administrasi atau tata usaha di dalam 
organisasi PTN, serta unsur lain  
yang menjalankan fungsi komplementer ditetapkan  
dalam  Peraturan Menteri tentang  Statuta masing-
masing PTN. 



    Pasal 94 

   Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian lain 
dan LPNK diatur dengan Peraturan Pemerintah.  











Usulan Alih Bina dari pengusul 
 Rekomendasi Kementerian Teknis 
 SK Pendirian/Pembukaan Prodi 
 SK Perpanjangan Prodi 
 Statuta 
 Kode Etik Sivitas Akademik 
 Berita Acara Rapat Senat yang menyetujui Alih Bina ke 

Kemdikbud 
 Berita Acara Rapat Senat Mahasiswa yang menyetujui Alih 

Bina ke Kemdikbud 
 

Persyaratan Alih Bina 
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SOP Alih Bina 

Pengusul / Pemrakarsa 
 
 

Perguruan tinggi mengusulkan 
alih bina dengan melengkapi 

persyaratan-persyaratan 

Pengusulan ke  
Ditjen Dikti melalui Dit. 

Kelembagaan & Kerjasama 

disetujui kekurangan 
dokumen 

pendukung/ 
potensi masalah 

Pengusul 
menerima 
Salinan SK 

Menerima dan mencatat 
rekomendasi Kementerian 
Teknis atas usulan Alih Bina 

dengan memperhatikan 
dokumen-dokumen  

pendukung  

verifikasi dokumen dan 
telaahan atas usulan  

menyiapkan draf Surat 
keputusan (SK)  

tandatangan 
Dirjen Dikti  

Paraf Direktur  Kelembagaan & 
Kerjasama  

Salinan SK 
PDPT 

EPSBED 



Pasal 1 ayat (8):  

Perguruan Tinggi Swasta adalah Perguruan Tinggi yang 
didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat. 

Pasal 60 ayat (2): 

PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk 

badan penyelenggara berbadan hukum yang 

berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri. 

UU NO.12 TAHUN 2012 TENTANG 
PENDIDIKAN TINGGI 



Pasal 60 ayat (3): 

Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan, 
perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

UU NO.12 TAHUN 2012 TENTANG 
PENDIDIKAN TINGGI 



Pasal 33 

ayat (1) :  

Program pendidikan dilaksanakan melalui Program Studi 

ayat (3) :  

Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi 
persyaratan minimum akreditasi. 

ayat (4) :  

Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang 
ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. 

ayat (5) :  

Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan 
akreditasi pada saat memperoleh  izin penyelenggaraan. 

UU NO.12 TAHUN 2012 TENTANG 
PENDIDIKAN TINGGI 



Pasal 33 
ayat (6): 
Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka 
waktu akreditasinya berakhir 
ayat (7): 
Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri 
ayat (8):  
Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pembelajaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian izin 
Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan 
pencabutan izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7) diatur dalam Peraturan Menteri 

UU NO.12 TAHUN 2012 TENTANG 
PENDIDIKAN TINGGI 



 PERTAMA 

Mengalihkan penyelenggaraan program studi pada 
akademi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah 
dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan; 

 KEDUA  

Program studi pada akademi yang diselenggarakan oleh 
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Keputusan Menteri ini. 

SK MENDIKBUD 
354/E/O/2012 



 KETIGA  

Akademi yang diselenggarakan oleh  pemerintah daerah 
wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan 
program studi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung 
sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi. 

 KEEMPAT  

Akademi yang diselenggarakan oleh pemerintah 
daerah wajib melakukan penjaminan mutu 
penyelenggaraan pendidikan. 

 

SK MENDIKBUD 
354/E/O/2012 



 KELIMA  

Akademi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah 
wajib menyelaraskan pengelolaan dan penyelenggaraan 
program studi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Keputusan 
Menteri ini ditetapkan. 

 KEENAM  

Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
PERTAMA diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi setelah masa berlaku akreditasi 
sebelumnya berakhir 

SK MENDIKBUD 
354/E/O/2012 



Pembinaan Akademik yang dilakukan: 

 Mendapatkan Nomor Kodefikasi Program Studi 
(mengacu pada SK Dirjen Dikti No 
163/DIKTI/Kep/2007) 

 Laporan ke PDPT 

 Mengajukan akreditasi ke BAN PT 

 Jenjang karir akademik dosen 

 Sertifikasi dosen 

IMPLIKASI PASCA ALIH BINA 
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