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1

Kejelasan, kerealistikan dan 

keterkaitan antara visi keilmuan, 

misi, tujuan, sasaran dan strategi 

pencapaian sasaran unit pengelola 

program studi, keterkaitannya 

dengan visi, misi, tujuan dan 

sasaran institusi, serta keterkaitan 

dengan capaian pembelajaran 

lulusan yang ditetapkan

(1) Visi, misi, tujuan, sasaran, & 

strategi telah disahkan pada 

periode kepemimpinan berjalan

(2) Tersedia penjelasan atas visi, 

dan misi Prodi 

(3) Tersedia peta/tabel keterkaitan 

antara visi, misi, tujuan dan 

sasaran level Prodi dengan level 

institusi 

(4) Tersedia peta/tabel keterkaitan 

antara visi, misi, tujuan, sasaran, 

dan capaian pembelajaran lulusan 

yang ditetapkan

Empat aspek lengkap
Hanya ada tiga dari 

empat aspek

Hanya ada satu dari 

empat aspek

Tersedia visi, misi, 

tujuan, sasaran, dan 

strategi versi 

sebelum 2014

Tidak ada skor 0 3 aspek 4 4

2

Pelaksanaan survei pemahaman  

visi, misi, tujuan, dan sasaran 

Prodi oleh seluruh pemangku 

kepentingan (stakeholders) 

internal: sivitas akademika (dosen 

dan mahasiswa) dan tenaga 

kependidikan

Rata-rata pemahaman 

seluruh stakeholder di 

atas 3,5 (Skala 4)

Rata-rata 

pemahaman seluruh 

stakeholder di bawah 

3,5 (Skala 4)

Rata-rata  

pemahaman 

sebagian stakeholder 

di atas 3,5 (Skala 4)

Rata-rata 

pemahaman 

selbagian 

stakeholder di 

bawah 3,5 (Skala 4)

tidak ada nilai 0

3.491068581 4 4

3

Rasio calon mahasiswa yang ikut 

seleksi terhadap jumlah calon 

mahasiswa baru yang lulus seleksi 

(Angkatan 2017)

Jika rasio ≥ 5, 

maka skor = 4. 1.58974359 2.29 2.29

Jika 1 < rasio < 5, maka 

skor  = (3 + Rasio)/2

Jika rasio ≤ 1, maka 

skor  = 2*Rasio
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4

Rasio mahasiswa baru reguler 

yang melakukan registrasi : calon 

mahasiswa baru reguler yang 

lulus seleksi (angkatan 2017)

Jika Rasio ≥ 95%, maka 

skor = 4.

Jika Rasio ≤ 25%, 

maka skor = 0.

66% 2.32 2.32

5

Rasio jumlah mahasiswa terhadap 

jumlah dosen tetap sesuai bidang 

studi

Prodi Sosial

Jika 27 ≤ RMD ≤ 33, 

maka skor = 4. 49.60 2.21 2.21

Prodi Eksakta

Jika 17 ≤ RMD ≤ 23, 

maka skor = 4.

49.60 1.13 1.13

6

Dosen tetap berpendidikan 

terakhir S3 yang bidang 

keahliannya sesuai dengan 

kompetensi PS 

Jika KD1 ≥ 60%, maka 

skor = 4.

Jika KD1 ≤ 10%, 

maka skor = 0.
27% 1.33 1.33

7

Dosen tetap yang memiliki jabatan 

lektor kepala dan guru besar yang 

bidang keahliannya sesuai dengan 

kompetensi PS

KD3 = Persentase Dosen tetap 

yang memiliki jabatan lektor 

kepala dan guru besar yang 

bidang keahliannya sesuai dengan 

kompetensi PS

Jika KD3 ≥ 40%, maka 

skor = 4
53% 4 4.00

8

Dosen yang memiliki Sertifikat 

Pendidik Profesional

KD4 = Persentase dosen yang 

memiliki Sertifikat Pendidik 

Profesional

Jika KD4 ≥ 40%, maka 

skor = 4.
67% 4 4.00

9

Persentase jumlah dosen tidak 

tetap terhadap jumlah seluruh 

dosen

Jika PDTT ≤ 10%, maka 

skor = 4

Jika PDTT ≥ 50%, 

maka skor = 0
12% 3.82 3.82

10

Peningkatan kemampuan dosen 

tetap melalui program tugas 

belajar dalam bidang yang sesuai 

dengan bidang PS (SD = (jumlah 

doktor + jumlah dosen sedang S3) 

/ jumlah dosen tetap)

SD>=80% 
Jika SD ≤ 10%, 

maka skor = 0.
53% 2.48 2.48

11 Persentase mahasiswa asing 

Jika persentase 

mahasiswa asing lebih 

atau sama dengan 1%

3.34% 4.00 4.00

Jika 10% < PDTT < 50%, maka skor = 10 x (50% - PDTT)

Jika kurang 1%, nilai = Persentase  X 4

Jika 25% < Rasio < 95%  

maka skor = ((40 x Rasio) – 10) / 7.

Prodi Sosial

Jika 33 < RMD < 70, maka skor = 4 x (70 - RMD) / 37.

Jika 5 < RMD < 27, maka skor = 2 x (RMD – 5) / 11.

Jika 10% < KD1 < 60%, maka skor = ((KDI-10%)/50%)*4

Jika  KD3 < 40%, maka skor = 1+7.5 x KD3.

Prodi Eksakta

Jika 23 < RMD < 60, maka skor = 4 x (60 - RMD) / 37.

Jika  RMD < 17, maka skor = 4 x RMD / 17

Jika KD4 < 40%, maka skor = 1+7.5 x KD4.

M: 

Management

Jika 10% < SD < 80%, maka skor = ((SD-10%)/70%)*4
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12

Perolehan hibah-hibah PBM 

(hibah pengajaran dan hibah 

penulisan buku) dari eksternal 

prodi

minimal satu orang dosen 

memperoleh hibah dari 

eksternal prodi dalam 

satu tahun terakhir

minimal satu orang 

dosen memperoleh 

hibah dari eksternal 

prodi dalam dua 

tahun terakhir

minimal satu orang 

dosen memperoleh 

hibah dari eksternal 

prodi dalam tiga 

tahun terakhir

minimal satu orang 

dosen memperoleh 

hibah dari eksternal 

prodi dalam empat 

tahun terakhir

Tidak 

mendapatkan 

hibah dalam empat 

tahun terakhir
5 4 4.00

13
Partisipasi dosen di forum 

masyarakat bidang ilmu

Lebih dari 30%  dosen 

tetap menjadi anggota 

masyarakat bidang ilmu 

tingkat internasional. 

Lebih dari 30% dosen 

tetap  menjadi 

anggota masyarakat 

bidang ilmu tingkat 

internasional atau 

nasional.

Antara 15% s.d. 

30% dosen tetap 

yang menjadi 

anggota masyarakat 

bidang ilmu tingkat 

internasional atau 

nasional. 

Ada tapi kurang 

dari 15%  dosen 

tetap yang menjadi 

anggota masyarakat 

bidang ilmu tingkat 

internasional atau 

nasional.

Tidak ada dosen 

tetap yang menjadi 

anggota 

masyarakat bidang 

ilmu. 73% 4 4.00

14
Perolehan hibah kompetisi di 

tingkat Prodi

Memperoleh hibah dari 

eksternal UII dalam satu 

tahun terakhir

Memperoleh hibah 

dari eksternal UII 

dalam dua tahun 

terakhir atau 

memperoleh hibah 

dari internal UII satu 

tahun terakhir

Memperoleh hibah 

dari eksternal UII 

dalam tiga tahun 

terakhir atau 

memperoleh hibah 

dari internal UII 

dua tahun terakhir

Memperoleh hibah 

dari internal UII 

tiga tahun terakhir

Tidak 

mendapatkan 

hibah dalam tiga 

tahun terakhir

Lihat sheet Hibah 

Prodi
3 3.00

15 Tindak lanjut audit sebelumnya

Sudah ada bukti aktivitas 

tindak lanjut seluruh hasil 

temuan minor dan mayor

Sudah ada bukti 

aktivitas tindak lanjut 

sebagian besar hasil 

temuan minor dan 

mayor

Sudah ada bukti 

aktivitas tindak 

lanjut sebagian  

hasil temuan minor 

dan mayor

Sudah ada bukti 

perencanaan  tindak 

lanjut  hasil temuan 

minor dan mayor

Tidak ada bukti 

tindak lanjut

4 4.00

16
Akreditasi atau Sertifikasi 

Program Studi 
Terakreditasi A 3.5 3.50

17

Kelengkapan rumusan Capaian 

Pembelajaran Lulusan (CPL) 

meliputi sikap,pengetahuan, 

keterampilan umum dan 

keterampilan khusus serta 

Kesesuaian CPL dengan Visi dan 

Misi Prodi

Aspek rumusan Capaian 

Pembelajaran Lulusan 

(CPL) lengkap serta 

Terdapat peta atau tabel 

hubungan antara CPL 

dengan visi-misi dalam 

dokumen kurikulum

Aspek rumusan 

Capaian 

Pembelajaran 

Lulusan (CPL) 

lengkap dan Terdapat 

pernyataan eksplisit 

bahwa terdapat 

hubungan antara 

CPL dengan Visi dan 

Misi namun tidak 

dipetakan dengan 

jelas

Aspek Capaian 

Pembelajaran 

Lulusan 

(CPL)kompetensi 

tidak lengkap dan 

terdapat peta antara 

CPL dengan visi 

misi

Aspek rumusan 

Capaian 

Pembelajaran 

Lulusan (CPL) 

tidak lengkap dan 

tidak terdapat peta 

antara CPL dengan 

visi misi

Tidak ada rumusan 

CPL

4 4.00

18

Ketersediaan Silabi yang telah 

disahkan pada kurikulum terbaru 

sesuai format yang berlaku

Tersedia 100%

90%≤ Ketersediaan 

RPS<100%

80%≤ Ketersediaan 

RPS<90%

50%≤ Ketersediaan 

RPS<80%

Ketersediaan 

RPS<50%, sesuai 

dengan nilai 

persentase
100% 4.00 4.00

Sertifikasi/akreditasi Internasional : 4

Akreditasi BAN PT A : 3,5

Akreditasi BAN PT B : 3

Akreditasi BAN PT C : 2

Status Akreditasi Kadaluarsa : 0

Education

M: 

Management
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19

Ketersediaan RPS yang telah 

disahkan  pada semester ganjil 

2017/2018

Tersedia 100%

90%≤ Ketersediaan 

RPS<100%

80%≤ Ketersediaan 

RPS<90%

50%≤ Ketersediaan 

RPS<80%

Ketersediaan 

RPS<50%, sesuai 

dengan nilai 

persentase

100% 4.00 4.00

20
Rata-rata nilai kompetensi 

keprodian lulusan selama 1 tahun
Capaian>=3,4

Tidak ada skor 0

3.61 4.00 4.00

21

Tingkat Passing Out  dan Drop 

Out untuk mahasiswa TS-2 

(mahasiswa angkatan 2014)

Jika MPDO ≤  6%, maka 

skor = 4.

MPDO=(jumlah 

mahasiswa 

PO+DO)/jumlah 

mahasiswa TS-2

Jika MPDO ≥ 

45%, maka skor = 

0.
11% 3.49 3.49

22

Tingkat kesuksesan kelulusan 

untuk mahasiswa TS-7 (mhsw 

angkatan 2010)

Jika MHL >= 94%, maka 

skor = 4.

MDO=

Jika MHL <= 55%, 

maka skor = 0.

81% 2.68 2.68

23

Bukti upaya Prodi dalam 

monitoring proses pembelajaran 

mencakup (1) validasi Sekprodi 

pada Lembar Kesesuaian SAP (2) 

Validasi mahasiswa terkait 

kesesuaian materi dan waktu 

pembelajaran (3) Self Asessment 

Report (SAR) dosen mata 

kuliah/KBK atas pelaksanaan 

perkuliahan (4) peran dari pihak 

eksternal prodi (5) bukti aktivitas 

lain yang dilakukan prodi untuk 

melakukan monitoring proses 

pembelajaran

Prodi melakukan minimal 

4 upaya monitoring proses 

pembelajaran secara 

terus menerus

Prodi melakukan 3 

upaya monitoring 

proses pembelajaran 

secara terus menerus

Prodi melakukan 2 

upaya monitoring 

proses pembelajaran 

secara terus 

menerus

Prodi melakukan 1 

upaya monitoring 

proses 

pembelajaran 

secara terus 

menerus

Tidak dilakukan 

upaya proses 

monitoring

4 4 4.00

24

Bukti upaya Prodi dalam 

monitoring proses assessment, 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran mencakup (1) Bukti  

validasi Pimpinan Prodi/dosen 

KBK (rumpun ilmu) dalam 

lembar soal ujian (2) peta 

kesesuaian soal dengan Capaian 

Pembelajaran (3) pedoman/aturan 

pelaksanaan 

assessment/penilaian/evaluasi (4) 

kesesuaian proses penilaian 

dengan SK Rektor5. bukti 

aktivitas lain yang dilakukan 

prodi untuk monitoring proses 

assesment, penilaian dan evaluasi 

pembelajaran

Prodi melakukan minimal 

4 upaya monitoring proses 

pembelajaran secara 

terus menerus

Prodi melakukan 3 

upaya monitoring 

proses pembelajaran 

secara terus menerus

Prodi melakukan 2 

upaya monitoring 

proses pembelajaran 

secara terus 

menerus

Prodi melakukan 1 

upaya monitoring 

proses 

pembelajaran 

secara terus 

menerus

Tidak dilakukan 

upaya proses 

monitoring

4 4 4.00

dibawah 3,4, 

Nilai = capaian/3,4 x 4

Jika 6% < MPDO < 45%, maka skor = [180 – (400 x MPDO)] / 

39.

Jika 55% < MHL < 94%, maka skor = [180 – (400 x (1-MHL))] / 

39.

Education
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25

Persentase mata kuliah  yang 

dalam penentuan nilai akhirnya 

memberikan bobot pada tugas-

tugas (praktikum/praktek, PR 

atau makalah) ≥ 20%  PTGS

Jika PTGS 50%, maka 

skor = 4.
100% 4 4.00

26

Rata-rata banyaknya mahasiswa 

per dosen Pembimbing Akademik 

(PA) per semester (=RMPA)

Jika RMPA ≤ 20, maka 

skor = 4.

Jika RMPA ≥ 60 

atau tidak ada 

perwalian, maka 

skor = 0.
38 2.16 2.16

27
Rata-rata pertemuan 

pembimbingan oleh PA

Jika PP ≥ 3.0 maka skor = 

4.

Jika PP = 0, maka 

skor = 0.
4 4 4.00

28
Rata-rata mahasiswa per dosen 

pembimbing tugas akhir 

Jika 0 < RMTA ≤ 4, maka 

skor = 4.

Jika RMTA = 0, 

atau RMTA ≥ 20, 

maka skor = 0.

2 4.00 4.00

29

Rata-rata jumlah 

pertemuan/pembimbingan selama 

penyelesaian TA 

Jika RBTA ≥ 8, maka 

skor = 4.
9 4 4.00

Jika RPTA ≤ 6 bulan, 

maka skor = 4.

Jika RPTA ≥ 14 

bulan, maka skor = 

0.

7.56 3.22 3.22

Jika RPTA ≤ 12 bulan, 

maka skor = 4.

Jika RPTA ≥ 28 

bulan, maka skor = 

0.

7.56 4 4.00

31 Rata-rata IPK selama 1 tahun 3.53 3.53 3.53

32
Kesesuaian Roadmap penelitian 

prodi dengan visi dan misi

Prodi mempunyai 

roadmap penelitian dan 

terdapat peta antara 

roadmap penelitian 

dengan visi misi prodi

Prodi mempunyai 

roadmap penelitian 

namun tidak terdapat 

peta hubungan 

dengan visi misi

Prodi mempunyai 

topik-topik riset, 

namun tidak 

mempunyai 

roadmap penelitian

tidak ada nilai 1

Prodi tidak 

mempunyai topik-

topik riset maupun 

roadmap penelitian

4 4.00

33

Persentase dosen dengan publikasi 

ilmiah di jurnal internasional 

bereputasi atau paten 

Jika persentase  lebih 

atau sama dengan 10 %
40% 4.00 4.00

34

Jumlah karya ilmiah dosen dalam 

forum internasional (jurnal dan 

prosiding internasional)

Jika lebih besar atau 

sama dengan jumlah 

dosen

14 3.73 3.73

Sesuai dengan nilai rata rata IPK

Jika kurang 10%, nilai = capaian/10 X 4

Jika 0 < PP < 3, maka skor = PP + 1.

Jika 4 < RMTA < 20, maka skor = 5 – (RMTA / 4).

Jika RBTA < 8, maka skor = RBTA / 2.

Jika kurang dari jumlah dosen,

Nilai = capaian/jumlah dosen x 4

Jika PTGS < 50%, maka skor = 8 x PTGS.

Jika 20 < RMPA < 60, maka skor = (60 - RMPA) / 10.

30
Rata-rata waktu penyelesaian 

penulisan tugas akhir (=RPTA)

Education

R:

Research  

Jika 12 bulan < RPTA < 28 bulan, maka skor = (28 – RPTA) / 4.

Jika 6 bulan < RPTA < 14 bulan, maka skor = (14 – RPTA) / 2.



4 3 2 1 0

Capaian Nilai
Nilai Akhir 

(diisi auditor)
Keterangan

KOREKSI CAPAIAN 

JIKA ADA

Harkat

No ParameterStandar

M: 

Management

35

Jumlah penelitian yang dilakukan 

oleh dosen tetap dengan dana dari 

UII, Luar UII, dan Luar negeri

Jika NK ≥ 2, maka skor = 

4.

Jika NK = 0, maka 

skor = 0.
2.87 4.00 4.00

36

Keterlibatan mahasiswa yang 

melakukan tugas akhir dalam 

penelitian dosen

Jika PD ≥ 25%, maka 

skor = 4

Jika PD = 0%, 

maka skor = 0.
118% 4.00 4.00

37

Jumlah artikel ilmiah yang 

dihasilkan oleh dosen tetap yang 

bidang keahliannya sama dengan 

PS, selama 1 tahun (Lokal, 

nasional, internasional)Penilaian 

dilakukan dengan penghitungan 

berikut:

NK = Nilai kasar =  

Keterangan:

Jika NK ≥ 2 maka skor = 

4.

Jika NK = 0, maka 

skor = 0.
8.53 4.00 4.00

38

Hasil penelitian berupa buku ajar 

atau buku referensi dalam 2 tahun 

terakhir

Minimal 20% dosen tetap 

(dalam hal jumlah dosen 

tetap di bawah 10, 

minimal 2 dosen)

Lebih dari 15% dosen 

tetap

Lebih dari 10% 

dosen tetap  (dalam 

hal jumlah dosen 

tetap di bawah 10, 

minimal 1 dosen)

Lebih dari 5% 

dosen (dapat 

ditunjukkan ada 

buku ajar karya 

dosen tetap)

(Tidak ada skor 

nol)
40% 4.00 4.00

39

Karya-karya PS/institusi yang 

telah memperoleh perlindungan 

Hak atas Kekayaan Intelektual 

(HaKI) dalam tiga tahun terakhir 

termasuk

karya dalam bentuk buku yang 

mendapatkan sertifikat HaKI

Dua atau lebih karya 

yang memperoleh HaKI

Satu yang 

memperoleh HaKI

Tidak ada karya 

dosen tetap yang 

memperoleh HaKI

(Tidak ada skor 

satu)

(Tidak ada skor 

nol)
4 4 4.00

40
Jumlah pengabdian masyarakat 

yang dilakukan dosen tetap 

Jika NK ≥ 2,  maka skor = 

4.

Jika NK = 0, maka 

skor = 0.
7.6 4.00 4.00

41

Keterlibatan mahasiswa dalam 

kegiatan pelayanan/pengabdian 

kepada masyarakat

Bukti Mahasiswa terlibat 

penuh dan diberi 

tanggung jawab.

Mahasiswa terlibat 

penuh, namun 

tanggung jawab ada 

pada dosen Pembina.

Mahasiswa hanya 

diminta sebagai 

tenaga pembantu.

Keterlibatan 

mahasiswa sangat 

kurang

Mahasiswa tidak 

dilibatkan
13 4 4.00

Jika 0 < NK < 2  maka skor = (1.5 x NK) + 1

Jika 0% < PD < 25%, maka skor = 1 + (12 x PD).

Jika 0 < NK <  2 maka skor = 1 + (NK / 2).

Jika 0 ≤  NK <  2  maka skor = (2 x NK) 

C: 

Community 

Services

R:

Research  
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42

Output pengabdian pada 

masyarakat berupa: 1. Teknologi 

tepat guna (TTG) 2. rekayasa 

sosial 3. bahan ajar 4. poster 5. 

layanan 6. Produk yang telah 

dipasarkan

Prodi mempunyai 4 

output pengabdian dalam 

tiga tahun terakhir

Prodi mempunyai 3 

output pengabdian 

dalam tiga tahun 

terakhir

Prodi mempunyai 2 

output pengabdian 

dalam tiga tahun 

terakhir

Prodi mempunyai 1 

output pengabdian 

dalam tiga tahun 

terakhir

tidak ada output 52 4 4.00

43

Memiliki institusi binaan (contoh: 

sekolah, desa, komunitas UMKM, 

dll)

Memiliki minimal 1 

institusi binaan yang 

ditunjukkan dengan: 1.  

MOU 2. bukti kegiatan 

minimal 2 kali dalam satu 

tahun terakhir

Memiliki minimal 1 

institusi binaan yang 

ditunjukkan dengan: 

1.  MOU 2. bukti 

kegiatan minimal 2 

kali dalam tiga tahun 

terakhir

Memiliki minimal 1 

institusi binaan yang 

ditunjukkan dengan  

bukti kegiatan 

minimal 2 kali dalam 

tiga tahun terakhir, 

namun belum ada 

MOU

belum mempunyai 

institusi binaan
tidak ada nilai 0 4 4 4.00

Y: 

Yield of 

Service 

44
Tingkat Kepuasan stakeholder 

terhadap pelayanan 

Jika persentase kepuasan 

80% atau lebih
97% 4.00 4.00

45
Persentase Lulusan dengan lama 

studi sesuai standar 

Jika persentase lebih 

besar atau sama dengan 

90% maka nilai 4

93% 4.00 4.00

46 Rata rata IPK lulusan
jika diatas atau sama 

dengan 3,25
3,00-3,25 2,50-3,00 2,00-2,50 3.64 4.00 4.00

47
Persentase lulusan dengan nilai 

BTAQ minimal B

jika diatas atau sama 

dengan 90%
100% 4.00 4.00

48

Profil mahasiswa: prestasi dan 

reputasi akademik dalam satu 

tahun terakhir, bakat dan minat 

(Poin=Internasional (I) 

x4+Nasional(N)x2+Regional 

(R)x1) 

Jika poin lbh besar atau 

sama dengan 10 maka 

nilai 4

24 4.00 4.00

49
Tingkat kepuasan StakeHolder 

terhadap fasilitas

Jika persentase kepuasan 

80% atau lebih
91% 4.00 4.00

50
Ketersediaan bahan pustaka 

jurnal terakreditasi

3 judul jurnal 

terakreditasi lengkap satu 

tahun terakhir

2 judul jurnal 

terakreditasi lengkap 

satu tahun terakhir

1 judul jurnal 

terakreditasi 

lengkap satu tahun 

terakhir

1 judul jurnal 

terakreditasi tidak 

lengkap lengkap 

satu tahun terakhir

tidak ada koleksi 

jurnal 

terakreditasi 11 4 4.00

51
Ketersediaan bahan pustaka 

jurnal internasional

4 judul jurnal 

internasional lengkap satu 

tahun terakhir

3 judul jurnal 

internasional lengkap 

satu tahun terakhir

2 judul jurnal 

internasional 

lengkap satu tahun 

terakhir

1 judul jurnal 

internasional 

lengkap satu tahun 

terakhir

7 4 4.00

52
Ketersediaan bahan pustaka 

prosiding

Jumlah prosiding diatas 

atau sama dengan 10 

dinilai 4

11 4 4.00

53 Ketersediaan ruang kerja dosen

Jika jumlah ruang lebih 

banyak atau sama dengan 

jumlah dosen, nilai 4

15 4 4.00

54 Rata-rata Nilai Kinerja Dosen 2.7 3.18 3.18

Jika kurang 80%,  maka Nilai = capaian/80% X 4

C: 

Community 

Services

O: 

Output 

F: 

Facilities 

Jika kurang dari jumlah dosen, Nilai = (jumlah ruang/juml dosen) x 4

jika kurang 90%, maka nilai = (capaian/90)x4

Jika kurang 90%,  maka Nilai = capaian/90% X 4

untuk poin kurang dari 10, maka nilai = poin/10 x4

G: 

Governance

Jika capaian  lebih 3,4 maka nilai 4, jika kurang 3,4, maka:

Nilai=capaian/3,4x4

Jika kurang 80%,  maka Nilai = capaian/80% X 4

Untuk jumlah di bawah 10, Nilai =(jumlah prosiding/10) x 4



4 3 2 1 0

Capaian Nilai
Nilai Akhir 
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Keterangan

KOREKSI CAPAIAN 

JIKA ADA

Harkat

No ParameterStandar

M: 

Management

55
Rata-rata beban mengajar dosen 

per semester

Jika 11 ≤ RFTE ≤  13 sks, 

maka skor = 4
13 3.83 3.83

56

Kegiatan tenaga ahli/pakar 

(sebagai pembicara dalam 

seminar/pelatihan, pembicara 

tamu, dsb, dari luar PT sendiri 

(tidak termasuk dosen tidak tetap).

4 jumlah tenaga ahli 

dalam 1 tahun

3 jumlah tenaga ahli 

dalam 1 tahun

2 jumlah tenaga ahli 

dalam 1 tahun

1 jumlah tenaga ahli 

dalam 1 tahun
15 4 4.00

57

Kegiatan dosen tetap yang bidang 

keahliannya sesuai dengan PS 

sebagai nara sumber

sebagai nara sumber lebih 

atau sama dengan 50% 

nilai 4

113% 4.0 4.00

58

Kegiatan dosen tetap yang bidang 

keahliannya sesuai dengan PS 

sebagai peserta

120% 4.00 4.00

59

Prestasi dosen dalam 

mendapatkan penghargaan hibah, 

pendanaan program dan kegiatan 

akademik dari tingkat nasional 

dan internasional; besaran dan 

proporsi dana penelitian dari 

sumber institusi sendiri dan luar 

institusi.

Mendapatkan 

penghargaan hibah, 

pendanaan program dan 

kegiatan akademik dari 

institusi internasional 

(disertai bukti).

Mendapatkan 

penghargaan hibah, 

pendanaan program 

dan kegiatan 

akademik dari 

institusi nasional 

(disertai bukti).

Mendapatkan 

penghargaan hibah, 

pendanaan program 

dan kegiatan 

akademik dari 

institusi 

regional/lokal 

(disertai bukti).

Mendapatkan 

penghargaan, hibah, 

pendanaan program 

dan kegiatan 

akademik yang 

berupa hibah dana  

dari PT sendiri 

(disertai bukti).

Tidak pernah 

mendapat 

penghargaan

1

4 4.00

60
Rata-rata Perolehan dana hibah 

kompetisi dosen dari luar Fakultas

lebih besar atau sama 

dengan 20 juta bernilai 4
11666667 4 4.00

61
Rata-rata Perolehan dana hibah 

penelitian dosen 

lebih besar atau sama 

dengan 8 juta bernilai 4
23566667 4 4.00

62
Rata-rata Perolehan dana hibah 

pengabdian dosen 

lebih besar atau sama 

dengan 4 juta bernilai 4
2306667 4.00 4.00

63
Persentase lulusan berkarya 

dalam waktu 3 bulan

Lebih besar atau sama 

dengan 70% bernilai 4
80% 4.00 4.00

64
Tingkat Implementasi kerja sama 

dengan 500 PT terbaik dunia
Terdapat implementasi Inisiasi implementasi Tidak ada nilai 2 Tidak ada nilai 1 Belum ada inisiasi 2 4 4.00

65 Persentase dosen asing
Lebih besar atau sama 

dengan 1% bernilai 4
1% 4.00 4.00

66 Rata-rata waktu tunggu
Jika RMT ≤ 3 bulan, 

maka skor = 4.

RMT ≥ 18 bulan, 

maka skor = 0.
2.77 4.00 4.00

67
Persentase lulusan yang berkarya 

sesuai bidang ilmu

Jika PBS ≥ 80%, maka 

skor = 4.
291% 4 4.00

Jika  3 < RMT < 18, maka skor = (72 – 4 x RMT ) / 15.

G: 

Governance

O: 

Outcome & 

Cooperation

Jika PBS <  80%, maka Nilai = jml yang sesuai dengan bidang ilmu dibagi total 

sample x 4

Jika kurang dari 70%, maka Nilai =capaian/70%x4

Jika kurang dari 1%a maka, Nilai =capaian/1%x4

Jika 5 < RFTE < 11 sks, maka 

skor = (RFTE – 3) / 2.

Jika 13 < RFTE < 21 sks, maka 

skor = (71 – 3 x RFTE) / 8.

Jika RFTE ≤  5 sks, atau RFTE ≥ 21 

maka skor = 1

Jika persentase kurang dari 50% maka nilai = persentase/50x4

Nilai 4 jika jumlah kegiatan sebagai peserta lebih besar atau sama dengan jumlah dosen,

 jika lebih kecil, maka nilai =Jumlah kegiatan sebagai peserta/jumlah dosen x 4

Jika rata-rata kurang 20 juta maka nilai = capaian/20x4

Jika kurang dari 8 juta, maka , Nilai = rata-rata/8x4

Jika kurang dari 4 juta maka, Nilai =rata-rata/4x4
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Capaian Nilai
Nilai Akhir 

(diisi auditor)
Keterangan

KOREKSI CAPAIAN 

JIKA ADA

Harkat

No ParameterStandar

M: 

Management

68
Kontribusi alumni terhadap Prodi 

dalam bidang akademik

Semua bentuk partisipasi 

dilakukan oleh alumni.

3-4 bentuk partisipasi 

dilakukan oleh 

alumni.

Hanya 2 bentuk 

partisipasi yang 

dilakukan oleh 

alumni.

Hanya 1 bentuk 

partisipasi saja yang 

dilakukan oleh 

alumni.

Tidak ada 

partisipasi alumni.
13 4 4.00

69
Kontribusi alumni terhadap Prodi 

dalam bidang non akademik

Semua bentuk partisipasi 

dilakukan oleh alumni.

3-4 bentuk partisipasi 

dilakukan oleh 

alumni.

Hanya 2 bentuk 

partisipasi yang 

dilakukan oleh 

alumni.

Hanya 1 bentuk 

partisipasi saja yang 

dilakukan oleh 

alumni.

Tidak ada 

partisipasi alumni.

17 4 4.00

70
Kepuasan pengguna terhadap 

lulusan Prodi (tiap dua tahun)
3.67 3.67 3.67

71
Implementasi MoU dengan 

instansi dalam negeri di Prodi 

Ada 3 kerjasama dengan 

institusi di dalam negeri 

dan ada implementasinya

Ada 2 kerjasama 

dengan institusi di 

dalam negeri dan ada 

implementasinya

Ada 1 kerjasama 

dengan institusi di 

dalam negeri dan 

ada 

implementasinya

Belum ada atau 

tidak ada 

kerjasama.

(Tadak ada skor 

nol)
15 4 4.00

72

Implementasi MoU dengan 

instansi luar negeri negeri di 

Prodi

Ada 2 kerjasama dengan 

institusi di luar negeri dan 

ada implementasinya

Ada 1 atau lebih  

kerjasama dengan 

institusi di luar negeri 

(MOU) dan ada 

implementasinya

Ada 2 MOU atau 

lebih tapi belum 

terimplementasi

Ada 1 MOU atau 

lebih tapi belum 

terimplementasi

Tidak ada MOU 3 4 4.00

73

Ketersediaan dokumen tindak 

lanjut berdasarkan hasil umpan 

balik stakeholders (dosen, 

mahasiswa, alumni, dan 

pengguna) terhadap Prodi dalam 3 

tahun terakhir

Dokumen tindak lanjut 

dari hasil umpan balik 4 

stakeholders

Dokumen tindak 

lanjut dari hasil 

umpan balik 3 

stakeholders

Dokumen tindak 

lanjut dari hasil 

umpan balik 2 

stakeholders

Dokumen tindak 

lanjut dari hasil 

umpan balik 1 

stakeholders

Tidak dilakukan 4 4 4.00

74

Reputasi dosen yang aktif dalam 

dakwah Islamiyah di tingkat 

nasional atau internasional 

Persentasi dakwah dosen 

tingkat nasional dan 

internasional 15%

20% 4.00 4.00

75

Persentase dosen dalam 

melakukan dakwah islamiyah 

(penceramah, panitia PHBI, 

pengurus masjid, penulis artikel 

keislaman dll)

100.00% 4.00 4.00

Auditi

Auditor,

Dr. Junanah, MIS Dra. Kartini, M.Si

Terdapat 7 kompetensi : Integritas (etika dan moral), Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme), 

Bahasa Inggris, Penggunaan Teknologi Informasi, Komunikasi, Kerjasama tim dan Pengembangan diri

Skor akhir = [4 x (a) + 3 x (b) + 2 x (c) + (d)] / 7

(Lihat sheet PENDAPAT PENGGUNA)

O: 

Outcome & 

Cooperation

Yogyakarta, 1 November  2017

(Jumlah dosen yg melakukan dakwah/jumlah dosen tetap) x 4

Jika kurang 15%, nilai = capaian / 15% x 4












