
TUNTUTAN AKREDITASI REALITA

1

Adanya strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang 

jelas dan didukung oleh dokumen.

Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang 

jelas dan didukung oleh dokumen masih perlu diperbaiki

2

adanya sosialisasi visi-misi.  Sosialisasi yang efektif tercermin 

dari tingkat pemahaman seluruh pemangku kepentingan internal 

yaitu sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga 

kependidikan.

Sosialisasi atas visi, misi masih kurang tercermin dari 

tingkat pemahaman seluruh pemangku kepentingan internal 

yang blm merata

3

Tata pamong menjamin:  (1)terwujudnya visi, (2)terlaksananya 

misi, (3)tercapainya tujuan, (4)berhasilnya strategi yang 

digunakan secara:  (a)kredibel, (b)transparan, (c)akuntabel, 

(d)bertanggung jawab, dan (e)adil.

Tata pamong sudh mulai terlaksana dlm rangka menjamin 

terwujudnya visi,  misi, tercapainya tujuan, berhasilnya 

strategi dan pengelolaan yg menunjukkan sebuah sistem 

kerja yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung 

jawab, dan adil.

4

adanya indikasi pelaksanaan kepemimpinan yang efektif yang 

mencakup : (a)kepemimpinan operasional, (b)kepemimpinan 

organisasi, (c)kepemimpinan publik.

Belum optimal  karakteristik kepemimpinan yang efektif yang 

mencakup 3 hal: (kepemimpinan operasional, kepemimpinan 

organisasi, kepemimpinan publik).

5
Ketua program studi mengelola prodi secara efektif yang 

mencakup: (a)planning, (b)organizing , (c)staffing, (d)leading, 

(e)controlling .

Sistem pengelolaan STAI & PS secara fungsional dan 

operasional yang efektif mencakup: planning, organizing , 

staffing, leading, controlling masih perlu dittingkatkan
6 terlaksananya sistem penjaminan mutu di program studi. Struktur penjaminan mutu di program studi belum ada

7
adanya Penjaringan umpan balik dari audit internal dan tindak 

lanjutnya.

Penjaringan umpan balik  dan tindak lanjutnya belum 

berjalan secara rutin

8
adanya penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, 

bakat dan minat tingkat: nasional dan internasional

Penghargaan tingkat internasional blm ada, nasional sangat 

minim, wilayah sdh banyak

9
adanya Upaya pelacakan dan perekaman data lulusan. Upaya pelacakan dan perekaman data lulusan belum 

diseriusi

10

Adanya penggunaan hasil pelacakan untuk perbaikan: (1) proses 

pembelajaran, (2) penggalangan dana, (3) informasi pekerjaan, (4) 

membangun jejaring.

mulai berjalan 

11
adanya pendapat pengguna lulusan yang baik terhadap mutu 

alumni.

 ada

12
Adanya partisipasi lulusan dan alumni dalam mendukung 

pengembangan akademik program studi yang mencakup: 

(a)pembiayaan,   (b)fasilitas,    ©jaringan kerjasama

sdh mulai  diberdayakan dengan baik

13

Adanya partisipasi lulusan dan alumni dalam mendukung 

pengembangan non-akademik program studi yg mencakup : 

(a)pembiayaan,   (b)fasilitas,    ©jaringan kerjasama 

masih sedikit

14

Adanya pedoman tertulis tentang:  (a)sistem seleksi dan 

perekrutan, (b)sistem penempatan, ©sistem pengembangan, (d) 

sistem retensi, dan (d) sistem pemberhentian dosen dan tenaga 

kependidikan. 

proses penyempurnaan

15
Adanya pedoman tertulis tentang:  (a)sistem monitoring dan 

evaluasi, serta (b)rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja 

tenaga kependidikan. 

ada

16
Adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di 

bidang:  (a)pendidikan, (b)penelitian, dan (c)pengabdian kepada 

masyarakat.

dilakukan secara rutin, namun belum sesuai pedoman 

secara 100%

17
Adanya dosen tetap berpendidikan S2 yang bidang keahliannya 

sesuai dengan kompetensi PS min. 6 orang

ada

TATA PAMONG, 

KEPEMIMPINAN 

DAN 

PENJAMINAN 

MUTU

MAHASISWA 

DAN ALUMNI

SDM

1.kelemahan SDM dlm menyusun visi, 
misi,tujuan,sasaran dan strategi,          

2.kelemahan atas tuntutan akreditasi

1.kelemahan SDM dlm bidang manajemen 
prodi dan penjaminan mutu,        

2.ketidaktahuan ttg tuntutan akreditasi,        
3.ragu merekrut tenaga ahli,       4.tugas 

menumpuk sehingga kurang fokus dlm bekerja,       
5.kepemimpinan belum disiapkan dari 

sebelum prodi dibuka,          6.ketidakjelasan 
hak dan wewenang

1.kelemahan SDM dlm bidang manajemen 
kemahasiswaan,        2.ketidaktahuan ttg 

tuntutan akreditasi,            

1.kelemahan SDM dlm bidang manajemen SDM 
dan administrasi       2.ketidaktahuan ttg 

tuntutan akreditasi,        3.ragu merekrut dosen  
dan tenaga ahli  karena takut jika ada dosen yg 

merusak nilai dan norma yang ada     
4.ketidakjelasan hak dan wewenang           

5.Honor dan penggajian belum mendpat 
perhatian yg besar

STANDAR
EVALUASI DIRI PRODI & STAI 

AKAR MASALAH DAN SOLUSINO

VISI DAN MISI
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TUNTUTAN AKREDITASI REALITA

1.kelemahan SDM dlm menyusun visi, 
misi,tujuan,sasaran dan strategi,          

2.kelemahan atas tuntutan akreditasi

STANDAR AKAR MASALAH DAN SOLUSINO

VISI DAN MISI

18
Adanya dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala yang 

bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.

belum ada

19 6 dosen sesuai prodi memiliki Sertifikat Pendidik Profesional. yang ada adalah 4 dosen tetap tapi tidak sesuai prodi

20
Rasio dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang 

PS terhadap jumlah mahasiswa maks. 1: 45.

PBA=  1: 35,  KPI= 1: 22

21 Rata-rata beban dosen per semester 12-16 SKS Rata-rata beban dosen per semester lebih dari 12 SKS

22
keahlian (pendidikan terakhir) dosen sesuai dengan mata kuliah 

yang diajarkannya.

sebagian besar sdh sesuai

23
Tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar min.12 

pertemuan/smster/ 2 SKS

Tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar sesuai dgn 

jadwal

24
Maks.rasio jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh 

dosen 25%.

Rasio jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh 

dosen di bawah 5%

25
Kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang 

diampu.

 terkelola dgn baik

26

Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS aktif 

dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop / 

pagelaran/ pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen 

PT sendiri.

sebagian sdh berjalan

27

Dosen tetap berprestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, 

pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional 

dan internasional

tidak ada

28
Dalam bidang akademik dan profesi, dosen tetap memiliki : 

(a)Reputasi dan (b)keluasan jejaring.

sangat kurang

29

Struktur kurikulum memuat standar kompetensi lulusan yang 

terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya.

sdh  disesuaikan dengan KKNI

30 adanya kesesuaian antara kurikulum dengan visi dan misi PS. sdh ada penyesuaian dengan KKNI dan peninjauan ulang

31 Adanya kesesuaian mata kuliah dengan standar kompetensi.  sesuai

32
Setiap Matakuliah dilengkapi dengan: (a)deskripsi matakuliah, 

(b)silabus dan (c)SAP.

 lengkap

33 Adanya fleksibilitas mata kuliah pilihan.  ada fleksibilitas MK pilihan

34
Kejelasan substansi praktikum dan adanya pelaksanaan 

praktikum.

belum lengkap admnya dan berkasnya

35 Adanya kegiatan peninjauan kurikulum selama 5 tahun terakhir. Pelaksanaan peninjauan kurikulum ada.

36
Kurikulum sesuai dengan:  (a)KKNI,  (b)perkembangan Ipteks dan 

(c)kebutuhan.

sdh disesuaikan

37

Adanya pedoman monitoring, pengkajian, dan perbaikan secara 

periodik atas kegiatan perkuliahan (kehadiran dosen dan 

mahasiswa), penyusunan materi perkuliahan, serta penilaian hasil 

belajar.

sdh ada

38
Rata-rata mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik per 

semester maks. 20 orang.

sesuai

39
Adanya pelaksanaan kegiatan pembimbingan akademik min. 4x 

persemster.

sda

40
Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan akademik per 

mahasiswa per semester min. 3x.

sda

41 Efektivitas kegiatan pembimbingan akademik. sda

42 Rata-rata 4 mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir. sda

43
Rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian 

TA min. 8x.

sda

44 dosen tetap sesuai PS yg sudah lektor membimbing tugas akhir Kualifikasi akademik dosen belum terpenuhi

SDM

KURIKULUM, 

PEMBELAJARA

N DAN 

SUASANA 

AKADEMIK 

1.kelemahan SDM dlm bidang manajemen SDM 
dan administrasi       2.ketidaktahuan ttg 

tuntutan akreditasi,        3.ragu merekrut dosen  
dan tenaga ahli  karena takut jika ada dosen yg 

merusak nilai dan norma yang ada     
4.ketidakjelasan hak dan wewenang           

5.Honor dan penggajian belum mendpat 
perhatian yg besar

1.kelemahan SDM dlm bidang manajemen 
kurikulum,        2.ketidaktahuan ttg tuntutan 

akreditasi,        3.ragu merekrut dosen,       
4.pemilihan jenis prodi yang  dibuka belum 
memikirkan konsekwensinya terutama ttg 

dosen 
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TUNTUTAN AKREDITASI REALITA

1.kelemahan SDM dlm menyusun visi, 
misi,tujuan,sasaran dan strategi,          

2.kelemahan atas tuntutan akreditasi

STANDAR AKAR MASALAH DAN SOLUSINO

VISI DAN MISI

45

Adanya kebijakan tentang suasana akademik (a)otonomi 

keilmuan, (b)kebebasan akademik, (c)kebebasan mimbar 

akademik.

ada

46
Adanya keterlibatan program studi secara otonom dalam:  

(a)perencanaan target kinerja, (b)perencanaan kegiatan/ kerja dan 

(c)perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana. 

ada

47
Jumlah dana operasional tridarma mencakup upah dan gaji 

min.18jt/mhswa

sesuai

48 Adanya Dana penelitian min.3jt./dosen /thn berjalan

49
Adanya bahan pustaka yang berupa buku teks yang relevan 

dengan PS min.400 buah.

sesuai

50
Adanya bahan pustaka mn.2 judul berupa jurnal ilmiah 

internasional .

ada

51 Adanya bahan pustaka min.9 buah berupa prosiding  seminar 

dalam tiga tahun terakhir.

sedikit

52
Akses data thd 11 item adm. Dapat diakses melalui jaringan 

luas..

ada

53
Semua Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS 

per tahun melakukan penelitian, dilakukan rutin selama 3 tahun 

terakhir.

berjalan

54
Min. 25% dari mahasiswa yang melakukan tugas akhir dilibatkan 

dalam penelitian dosen.

berjalan

55
Semua Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS 

per tahun menulis artikel ilmiah, dilakukan rutin selama 3 tahun 

terakhir.

belum optimal

56
Min. ada 2 karya PS/institusi yang telah memperoleh 

perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam tiga 

tahun terakhir.

ada

57

Min.ada 4 kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga 

tahun terakhir yang relevan dengan PS.lengkap dengan MoU dan 

bukti realisasi kerjasama.

ada

KURIKULUM, 

PEMBELAJARA

N DAN 

SUASANA 

AKADEMIK 

KEUANGAN, 

SARPRAS DAN 

SISTEM 

INFORMASI

1.kelemahan SDM dlm bidang manajemen 
kurikulum,        2.ketidaktahuan ttg tuntutan 

akreditasi,        3.ragu merekrut dosen,       
4.pemilihan jenis prodi yang  dibuka belum 
memikirkan konsekwensinya terutama ttg 

dosen 

1.kelemahan SDM dlm bidang manajemen 
keuangan dan sarpras,        2.ketidaktahuan ttg 

tuntutan akreditasi,        3.ragu merekrut tenaga 
ahli administrasi dan keuangan,       

1.kelemahan SDM dlm bidang manajemen 
penelitian, pengabdian masyarakat dan 

kerjasama,        2.ketidaktahuan ttg tuntutan 
akreditasi,        3.ragu merekrut tenaga ahli,       

4.belum memaksimalkan potensi masyaikh utk 
perluasan jaringan kerjasama

PENELITIAN 

DAN 

KERJASAMA
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