KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita masih
dapat menyelesaikan tugas-tugas diantaranya menyusun Laporan Kinerja Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2020. Laporan kinerja ini disusun merupakan
perwujudan pertanggungjawaban pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
serta Peraturan Mnteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 Tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah Menyusun Rencana Strategis 2020-2024
dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta manualnya. Langkah ini
merupakan perwujudan tekad Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk terus
mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu tata kelola yang
berorientasi pada hasil (kinerja) dan meningkatkan kualitas layanan publik. Disadari
bahwa untuk dapat mewujudkan hal itu perlu mengimplementasikan SAKIP secara baik
melalui peningkatan kualitas pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan
kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerjanya.
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) berkomitmen untuk terus
meningkatkan kinerja, memenuhi amanah mewujudkan pembangunan pendidikan tinggi
yang mampu menghasilkan inovasi teknologi serta sumber daya manusia yang terampil
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus dapat menjadi solusi bagi
permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi terus berupaya meningkatkan akses Pendidikan Tinggi pada masyarakat yang tidak
mampu secara ekonomi, mendorong peningkatan kualitas lulusan pendidikan tinggi yang
memiliki daya saing, kualitas Perguruan Tinggi (PT) menuju World Class University (WCU),
meningkatkan kualitas pendidikan dosen untuk dapat meningkatkan kualitas pengajaran
dan pembimbingan kepada mahasiswa maupun dalam melakukan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.
Laporan kinerja tahun 2020 ini disusun mengacu pada indikator-indikator yang telah
ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2020-2024, serta
berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, agar masyarakat dan berbagai pihak
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yang berkepentingan serta stakeholder dapat memperoleh gambaran tentang kinerja
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Jakarta,

Januari 2020

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,

Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D
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IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud dan tekad Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instans i
Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta
Peraturan Mnteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) berkomitmen untuk terus
meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu tata kelola yang berorientasi
pada hasil (kinerja) dan meningkatkan kualitas layanan publik. Beberapa upaya yang
dilakukan dalam rangka mengimplementasikan SAKIP secara baik adalah melakukan
perbaikan pada komponen sakip yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,
pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja, serta menindaklanjuti catatancatatan penting rekomendasi hasil evaluasi.
Sesuai amanah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi
akademik. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
menyelenggarakan fungsi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

perumusan kebijakan di bidang pendidikan tinggi akademik;
pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, kelembagaan, dan
sumber daya pendidikan tinggi akademik;
perumusan pemberian izin penyelenggaraan perguruan tinggi swasta yang
diselenggarakan oleh masyarakat;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan tinggi akademik;
pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Masing-masing sasaran yang
ditetapkan mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat
ketercapaiannya. Hasil pengukuran kinerja tahun 2020 bisa dilihat dari ketercapaian
masing-masing indikator kinerja utama.
Hasil pengukuran kinerja tahun 2020 bisa dilihat dari ketercapaian masing-masing
sasaran strategis dan indikator kinerja utama yaitu:
1. Sasaran Program: Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan
tinggi;
2. Sasaran Program: Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan;
3. Sasaran Program: Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas.
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Tabel 1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020
No.
1.

2.

Sasaran
Program
Meningkatnya
kualitas
pembelajaran
dan relevansi
pendidikan
tinggi Tinggi

Tahun 2020
Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%
Capaian

Jumlah perguruan tinggi yang masuk
dalam Top 500 World Class University

3

3

100

Jumlah perguruan tinggi yang masuk
dalam Top 500 World Class University
by Subject

4

8

200

Jumlah perguruan tinggi menjadi PTNBH

14

13

92,8

Persentase program studi
terakreditasi/sertifikasi internasional
(PTN)

10

9,27

92,7

Persentase lulusan perguruan tinggi
yang bekerja dalam jangka waktu 1
tahun setelah kelulusan

64,77

75,4

116,4

Persentase lulusan perguruan tinggi
dengan gaji minimum sebesar 1.5x
UMR

30

28,1

93,66

Persentase lulusan perguruan tinggi
(D4 dan S1) dengan pengalaman
setidaknya 1 (satu) semester di luar
kampus

30

26,22

87,3

Persentase pendanaan dan
pengembangan fasilitas riset
pendidikan tinggi yang dibiayai oleh
mitra (PTN)

5

-

-

45,1

46,4

102,88

69

68,74

99,62

17,28

18

104

BB

-

-

1

-

-

Meningkatnya Persentase dosen yang bersertifikat
kualitas dosen
Persentase dosen yang memiliki
dan tenaga
pengalaman bekerja atau tersertifikasi
kependidikan
di industri atau profesinya
Persentase dosen berkualifikasi S3

3.

Terwujudnya
tata kelola
Ditjen
Pendidikan
Tinggi yang
berkualitas

Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan
Tinggi minimal BB
Jumlah Satker di Ditjen Dikti
mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
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Pagu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam DIPA 2020 yang digunakan untuk
mendukung pencapaian sasaran program tahun 2020 sebesar Rp 35.886.689.898.000.
Dari pagu anggaran yang dianggarkan untuk mencapai target yang ditetapkan berhasil
terserap sebesar Rp 32.867.723.603.216 sehingga persentase daya serap anggaran
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sampai Desember 2020 adalah sebesar 91,59%.
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BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pendidikan tinggi merupakan faktor penting dalam pembangunan di Indonesia. Hal
ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) yang menjadi acuan dalam
pengambilan kebijakan pemerintah. Dasar hukum pembangunan iptek nasional dan
pendidikan tinggi tersebut adalah UUD Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke4 Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
UUD 1945 Pasal 28 C ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak
mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan
pendidikan, dan memperoleh manfaat dari iptek, seni, dan budaya demi meningkatkan
kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Selanjutnya dalam Pasal 31
ayat (1) dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
Sementara itu, Pasal 31 ayat (3) menyebutkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan
ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang
diatur dengan undang-undang.
Selanjutnya Pasal 31 ayat (4) menjelaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran
pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara
(APBN) serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi
kebutuhan penyelenggaraan nasional. Tambahan pula, Pasal 31 ayat (5) menyatakan
bahwa Pemerintah memajukan iptek dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan
persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Pembangunan pendidikan tinggi hanya akan memberikan kontribusi nyata terhadap
pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan
masyarakat, jika pendidikan tinggi mampu menghasilkan produk teknologi dan inovasi
serta sumber daya manusia yang terampil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau
dapat menjadi solusi bagi permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat
Pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2020-2024,
terpancang arah kebijakan dan strategi pendidikan tinggi mendukung arah kebijakan dan
strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melalui kebijakan
Merdeka Belajar yang bercita-cita qmenghadirkan pendidikan tinggi yang bermutu bagi
semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi di jenjang
pendidikan tinggi serta hasil pembelajaran yang berkualitas.
1.2 Maksud dan Tujuan
Penyusunan laporan kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2020
ditujukan sebagai bentuk Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atas pelaksanaan
program/kegiatan, kinerja dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai Visi dan
Misi yang telah ditetapkan. Penyusunan laporan kinerja ini juga untuk menilai dan
mengevaluasi pencapaian sasaran dan kinerja tahun 2020 Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi.
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1.3 Tugas dan Fungsi
Sesuai amanah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi
akademik. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
menyelenggarakan fungsi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

perumusan kebijakan di bidang pendidikan tinggi akademik;
pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, kelembagaan, dan
sumber daya pendidikan tinggi akademik;
perumusan pemberian izin penyelenggaraan perguruan tinggi swasta yang
diselenggarakan oleh masyarakat;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan tinggi akademik;
pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Hal penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga-lembaga publik
adalah implementasi tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi menyadari sepenuhnya bahwa aspek tata kelola kepemerintahan yang
baik merupakan landasan awal bagi kesuksesan tercapainya Visi dan Misi organisasi.
Tantangan yang dihadapi organisasi kedepan sangatlah berat seiring dengan
perkembangan lokal dan global yang menuntut organisasi harus mampu beradaptasi
dengan cepat terhadap perubahan-perubahan dan trend baru yang terjadi.
1.4 Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ditetapkan berdasarkan
amanah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45
Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
terdiri atas:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
b. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
c. Direktorat Kelembagaan; dan
d. Direktorat Sumber Daya.
Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi digambarkan pada Gambar
1 berikut ini.
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Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
1.5 Sumber Daya Manusia
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi didukung oleh 267 orang pegawai, yang terdiri dari 146 pegawai pria dan 121
pegawai wanita.
Tabel 2 Pegawai Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Berdasarkan Unit Kerja
No
1
2
3
4

Unit Kerja
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Kelembagaan
Direktorat Sumber Daya
Total

Jenis Kelamin
Pria
Wanita
59
29
31
33
25
29
31
30
146
121

Jumlah
88
64
54
61
267

1.6 Anggaran
Pagu anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2020 sebesar Rp.
35.886.689.898.000 dengan proporsi terbesar adalah anggaran untuk PTN dan Kopertis
sebesar 82,7% dan sisanya dialokasikan untuk Unit Kerja di pusat.
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Tabel 3 Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2020
No
1
2
3
4
5

Satuan Kerja
Sekretariat Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi
Direktorat Kelembagaan
Direktorat Pembelajaran Dan
Kemahasiswaan
Direktorat Sumber Daya
PTN dan LLDIKTI
Grand Total

Pagu

Proporsi (%)

5.052.415.229.000

14,1%

192.317.368.000

0,5%

201.318.398.000

0,6%

745.158.868.000

2,1%

29.695.480.035.000
35.886.689.898.000

82,7%
100%

Dari sisi jenis belanja paling besar dialokasikan untuk belanja barang sebesar 43%,
belanja pegawai 37%, belanja modal 13% dan belanja bantuan sosial 7%.
2.463.060.600.000 ; 7%
13.274.795.686.000 ; 37%

4.763.284.837.000 ; 13%

15.385.548.775.000 ; 43%

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Belanja Bansos

Grafik 1 Alokasi Anggaran Berdasarkan Belanja Tahun 2020

1.7 Sistematika Penyajian
Laporan kinerja ini melaporkan capaian kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
tahun 2020 sesuai Renstra Tahun 2020-2024. Analisis Capaian Kinerja (performance
result) diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) sebagai
tolok ukur keberhasilan organisasi, yang memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah
kinerja (performance gap) sebagai perbaikan kinerja di masa mendatang.
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun
2020 adalah sebagai berikut:
1. Ikhtisar Eksekutif, menyajikan ringkasan pencapaian Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Tahun 2020.
2. Bab. I - Pendahuluan, menjelaskan latar belakang penyusunan laporan, maksud
dan tujuan, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi, sumber daya manusia
dan anggaran.

4 | Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2020

3.
4.

5.

Bab. II - Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis, Arah Kebijakan
dan Strategi, dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020.
Bab. III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020, menjelaskan tentang pengendalian,
pengukuran dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta
pencapaian kinerja sebagai pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran
strategis pada tahun 2020.
Bab. IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dan upaya perbaikan.
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BAB II PERENCANANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sebagai kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM
melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan
memajukan kebudayaan, Kemdikbud dalam menentukan visi kementerian berdasarkan
pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 20202024, serta Visi Indonesia 2045.
Adapun Visi Kemdikbud 2020-2024 adalah:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk
mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui
terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, berketuhanan dan
berakhlak mulia, gotong royong, dan berkebinekaan global
Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemdikbud mendukung
terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang
dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan
profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan
pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna
mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang
berlandaskan gotong royong, Kemdikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan
dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai
dengan Visi dan Misi Presiden tersebut.
2.2. Misi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai
Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia
Indonesia; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
Untuk itu, misi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam melaksanakan Nawacita
kedua tersebut adalah sebagai berikut:
1.
2.

Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan
berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung
transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

2.3. Tujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Perumusan tujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ditujukan untuk mencapai
visi dan misi Kemdikbud. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menetapkan tiga tujuan:
1. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi;
2. Penguatan mutu dosen dan tenaga kependidikan; dan
3. Penguatan sistem tata Kelola Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
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2.4. Sasaran Program Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan Pendidikan tinggi, diperlukan
sejumlah sasaran program (SP) yang akan dicapai pada tahun 2024 yaitu:
1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan pertama — Penguatan mutu dan
relevansi pendidikan tinggi adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan
relevansi Pendidikan tinggi;
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kedua — Penguatan mutu dosen
dan tenaga kependidikan adalah meningkatnya kualitas dosen dan tenaga
kependidikan;
3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan ketiga — Penguatan sistem tata
Kelola Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi adalah terwujudnya tata Kelola
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang berkualitas
2.5. Arah Kebijakan dan Strategi
Arah kebijakan dan strategi pendidikan tinggi mendukung arah kebijakan dan strategi
Kemdikbud melalui kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan
pendidikan tinggi yang bermutu bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka
partisipasi yang tinggi di jenjang pendidikan tinggi serta hasil pembelajaran yang
berkualitas.
Secara lebih detail, Kebijakan Merdeka Belajar mendorong partisipasi dan dukungan
dari semua pemangku kepentingan: keluarga, guru, lembaga pendidikan, Dunia
Usaha/Dunia Industri (DU/DI), dan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Gambar 2.

Gambar 2 Kebijakan Merdeka Belajar
Sumber: Peta Jalan Pendidikan Indonesia, 2020

Gambar 2 di atas menjelaskan bahwa Kebijakan Merdeka Belajar dapat terwujud
secara optimal melalui:
(1) Peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antar elemen masyarakat, dan
budaya;
(2) Peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan pendidikan;
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(3) Perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan; dan
(4) Penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.
Adapun implementasi dari Kebijakan Merdeka Belajar pada aras pendidikan tinggi
adalah Kebijakan Kampus Merdeka. Kebijakan Kampus Merdeka diawali dengan empat
butir kebijakan yaitu:
(1) Pembukaan program studi baru;
(2) Sistem akreditasi perguruan tinggi;
(3) Perguruan tinggi negeri berbadan hukum; dan
(4) Hak belajar tiga semester di luar program studi.
Keempat butir kebijakan ini bertujuan untuk memulai perubahan paradigma
pendidikan tinggi agar lebih otonom dengan kultur pembelajaran yang inovatif.
Perguruan tinggi akan memiliki proses pemelajaran yang semakin fleksibel dan bebas
untuk melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi.
Kebijakan Kampus Merdeka akan menyentuh semua elemen dalam ekosistem pendidikan
tinggi, namun mahasiswa adalah fokus utama dari Kebijakan Kampus Merdeka.
Mahasiswa akan mampu memilih jurusan studi yang lebih mutakhir dan berpadanan
dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki kebebasan untuk
memilih mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan pengembanan kapasitas dirinya.
Sebagai jiwa dari kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti)
selama 2020-2024, Kebijakan Kampus Merdeka terwujud dalam segala arah kebijakan
dan strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Secara garis besar, arah kebijakan dan
strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk periode 2020-2024 adalah sebagai
berikut:
1. Peningkatan angka partisipasi Pendidikan tinggi.
Strategi yang dilakukan Kemdikbud dalam rangka peningkatan angka partisipasi
pendidikan tinggi adalah:
1)
meningkatkan daya tampung dan pemerataan akses perguruan tinggi;
2)
meningkatkan mutu dan memperluas layanan pendidikan jarak jauh berbasis
teknologi, salah satunya dengan memperkuat Universitas Terbuka sebagai
platform pembelajaran pendidikan tinggi jarak jauh;
3)
mendorong kemitraan dengan dan investasi DU/DI dalam pendidikan tinggi.
2.

Penguatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi

Strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam rangka
penguatan mutu dengan menambah jumlah perguruan tinggi tingkat dunia adalah:
1)
mewujudkan diferensiasi misi perguruan tinggi dengan mendorong fokus
perguruan tinggi dalam mengemban tridharma perguruan tinggi, yakni sebagai
research university, teaching university, atau vocational university;
2)
merasionalkan jumlah perguruan tinggi (right sizing) dan meningkatkan
kesehatan serta keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang
bermutu melalui penggabungan dan pembinaan/penguatan kapasitas serta
meningkatkan otonomi PTN dengan menjadi PTN BH;
3)
meningkatkan kerja sama antar perguruan tinggi dalam negeri, dan antara
perguruan tinggi dengan DU/DI dan pemerintah;
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4)

5)

6)

7)
8)
9)
10)

11)
12)

13)
14)

15)
16)

menetapkan beberapa perguruan tinggi sebagai Centers of Excellence dalam
rangka percepatan hadirnya perguruan tinggi tingkat dunia dan pembinaan
perguruan tinggi lain yang sedang berkembang;
meningkatkan mutu dan relevansi penelitian sejalan dengan kebutuhan sektorsektor pembangunan serta DU/DI untuk penguatan knowledge/innovationbased economy yang relevan dengan kebutuhan Revolusi Industri 4.0 dan
pembangunan berkelanjutan;
meningkatkan mutu dan relevansi pengabdian kepada masyarakat yang sejalan
dengan kebutuhan pembangunan nasional, seperti pengurangan angka
kemiskinan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, penguatan
UMKM, atau perbaikan lingkungan hidup;
meningkatkan kerja sama dengan universitas kelas dunia (Top 100 QS/THES)
dalam pengembangan pendidikan dan penelitian;
meningkatkan entrepreneurship mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat
inkubasi bisnis/startup berbasis karya iptek;
membangun Science Techno Park di 5 (lima) universitas: UGM, UI, ITB, IPB, dan
ITS;
melibatkan industri/masyarakat sebagai penopang dalam ‘pentahelix’ untuk
mempercepat pembangunan melalui pengajaran kurikulum/penilaian proyek
mahasiswa serta kontribusi pendanaan;
mendorong kinerja dosen untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan
relevan dengan kebutuhan masyarakat dan DU/DI;
meningkatkan publikasi kelas dunia serta paten/HKI, meningkatkan reputasi
jurnal ilmiah dalam negeri agar berkelas dunia, meningkatkan visibilitas karya
perguruan tinggi secara internasional;
mendorong dukungan dari DU/DI melalui kesempatan magang, kerja sama
penelitian dan komersial, berbagi sumber daya, dan pendanaan;
mengembangkan future skills platform bersama dengan masyarakat dan DU/DI
untuk memberikan masukan dalam pengembangan kurikulum, dan pedagogi
di perguruan tinggi;
melaksanakan inisiatif Kampus Merdeka yang mendorong studi interdisipliner
dan pengalaman di industri/masyarakat bagi mahasiswa diploma atau S1; dan
memfasilitasi dosen mengambil waktu untuk mendapatkan pengalaman
langsung di DU/DI dan/atau memperoleh sertifikasi di industri.

Strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam rangka
penguatan relevansi pendidikan tinggi berdasarkan kebutuhan lapangan kerja adalah:
1)
memberikan kesempatan DU/DI untuk turut memberikan pengakuan terhadap
kompetensi peserta didik di pendidikan tinggi melalui sertifikasi;
2)
mendorong pembelajaran, project work, riset terapan dan inovasi berbasis
DU/DI melalui pengembangan teaching factory dan teaching industry agar
sekolah bermitra dengan pelaku DU/DI agar peserta didik tidak hanya belajar
berproduksi tetapi memastikan hasil produksinya memenuhi standar industri;
3)
menata asesmen kompetensi peserta didik dalam mendorong kesiapan kerja;
4)
memfasilitasi penyampaian informasi dan peningkatan pemahaman peserta
didik terkait dunia kerja melalui platform teknologi; dan
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5)

3.

menggunakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagai acuan dalam
pengembangan kompetensi dan pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau
dalam pendidikan tinggi.

Penguatan mutu dosen dan tenaga kependidikan

Strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam rangka
penguatan mutu dosen dan tenaga kependidikan adalah:
1)
menyediakan beasiswa bagi dosen dan tenaga kependidikan;
2)
memfasilitasi dosen dan tenaga kependidikan untuk mengikuti
pelatihan/magang/bekerja di luar negeri dan/atau dalam industri;
3)
menyelenggarakan sertifikasi dosen;
4)
melakukan penilaian angka kredit dosen dan tenaga kependidikan;
5)
menyelenggarakan program World Class Professor dalam rangka mendukung
pencapaian World Class University.
4. Penguatan sistem tata kelola Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam rangka
penguatan akuntabilitas layanan pendidikan Tinggi adalah bertindak sebagai penunjang,
fasilitator, dan pembina untuk satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi.
2.6. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menetapkan Perjanjian Kinerja, merupakan
komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur dalam waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola.
Tujuan ditetapkan Perjanjian Kinerja antara lain: meningkatkan akuntabilitas,
transparansi dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima
amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar
evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan
sanksi.
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK)
Tahun 2020 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya berbasis
pada Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2020-2024. Perjanjian Kinerja ini
merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2020, selengkapnya
dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 4 Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2020
No.
1

2

3

Tujuan
Meningkatnya
kualitas
pembelajaran dan
relevansi
pendidikan tinggi

Meningkatnya
kualitas dosen dan
tenaga
kependidikan
Terwujudnya tata
kelola Ditjen
Pendidikan Tinggi
yang berkualitas

Indikator
Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500
World Class University
Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500
World Class University by Subject
Jumlah perguruan tinggi menjadi PTN-BH
Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi
internasional (PTN)
Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja
dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan
Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji
minimum sebesar 1.5x UMR
Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1)
dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di
luar kampus
Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas
riset pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra (PTN)
Persentase dosen yang bersertifikat
Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja
atau tersertifikasi di industri atau profesinya
Persentase dosen berkualifikasi S3
Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Tinggi minimal BB
Jumlah Satker di Ditjen Dikti mendapatkan predikat
ZI-WBK/WBBM
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Target
3
4
14
10
64,77
30
30
5
45,1
69
17,28
BB
1

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Pengendalian Kinerja
Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan tata kelola pemerintahan yang
berorientasi hasil, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, secara konsisten menerapkan
manajemen kinerja berupa: perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, pengukuran
kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana diperlihatkan pada Gambar
3. Hal ini dilakukan agar kinerja kementerian berubah dari cara pandang yang berorientasi
proses/kegiatan (process oriented) menuju manajemen kinerja yang berorientasi
hasil/kinerja (output/outcome oriented). Untuk itu, hal-hal yang berkaitan dengan kinerja
seperti tujuan, sasaran, target, capaian, indikator kinerja utama (IKU) menjadi titik-tolak
manajemen, yang dirumuskan secara seksama, jelas dan akurat serta ditetapkan.
Dalam rangka pengendalian kinerja, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi secara
konsisten melakukan monitoring dan evaluasi melalui instrumen tatap muka dan berbasis
web dalam rangka mengevaluasi kemajuan kinerja secara periodik (triwulan).
Sehubungan dengan hal tersebut terus dikembangkan sistem informasi dalam rangka
pemantauan dan evaluasi kinerja program, realisasi capaian fisik dan anggaran unit
organisasi.

Pengndalian
Kinerja

Capaian
Kinerja

Pengukuran
Kinerja

Evaluasi
Kinerja

Gambar 3 Manajemen Kinerja Berorientasi Hasil (Output/Outcome)
3.2 Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya
akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja
manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja financial organisasi, dan kinerja lainnya
yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan
dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan
realisasinya. Adapun rumusannya adalah sebagai berikut:
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Realisasi
Persentase Capaian =

x 100%
Rencana

Dengan membandingkan antara realisasi dan rencana, maka dapat dilihat jumlah
persentase pencapaian pada masing-masing indikator kinerja utama. Dengan diketahui
capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan
ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi
dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja dimasa
yang akan datang.
Untuk mengukur capaian masing-masing IKU dilakukan secara umum yakni melalui
data capaian kinerja dan pengukuran dengan kondisi riil yang ada. Sedangkan analisis
capaian masing-masing IKU diupayakan disampaikan secara rinci dengan mendefinisikan
alasan penetapan masing-masing IKU; cara mengukurnya; capaian kinerja yang
membandingkan tidak hanya antara realisasi kinerja dengan target, tetapi pembandingan
dengan tahun sebelumnya, dan pada akhir periode Renstra; disertai dengan data
pendukung berupa tabel, foto/gambar, grafik, dan data pendukung lainnya.
3.3 Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, yang dimaksud dengan akuntabilitas kinerja adalah
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para
pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan
sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah
yang disusun secara periodik.
Upaya penguatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan penerapan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu rangkaian sistematik dari
berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan
pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja
pada instansi pemerintah. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengacu kepada Permendikbud No 39
Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
Capaian penguatan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun
2020 adalah sebagai berikut:
1. Telah disusunnya Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tahun 20202024 yang megacu kepada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Tahun 2020-2024
2. Telah disusunnya Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi
3. Telah disusunnya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi
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Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaantahun 2020
4. Telah disusunnya Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri
5. Penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal mulai dari Eselon I, Eselon II s.d
staf
6. Penyusunan Kontrak Kinerja/Perjanjian Kinerja di Perguruan Tinggi dan LLDIKTI mulai
dari Pimpinan tertinggi s.d staf
7. Melakukan pemantaun dan evaluasi terhadap pencapaian IKU dan pencapaian
pelaksanaan program kegiatan serta anggaran secara berkala
8. Penggunaan Sistem Pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran
secara online dengen menggunakan Aplikasi SIMPROKA (Sistem Informasi
Monitoring Program, Kegiatan dan Anggaran), dimana dengan system tersebut:
• Pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran mulai dari level
output hingga komponen
• Terintegrasi dengan aplikasi SMART Kemenkeu dan aplikasi Monev Bappenas
• Pengguna dapat memanfaatkan laporan progress pelaksanaan program,
kegiatan dan anggaran untuk pengambilan keputusan secara lebih efektif dan
efisien
9. Penggunaan Sistem apilkasi e-kinerja, dimana dengan system tersebut:
• Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi sudah diinput melalui sistem
aplikasi dan direviu secara online
• Pengukuran capaian kinerja unit kerja dapat dilakukan dengan mudah dan cepat
karena sudah berbasis online
10. Pengembangan Aplikasi Dashboard Monev Ditjen Dikti Sistem apilkasi e-kinerja,
dimana dengan system tersebut:
• Pemantauan dan Evaluasi Program, Kegiatan dan Anggaran dilakukan hanya
dengan menggunakan satu aplikasi yang memuat informasi dari 3 aplikasi
berbeda (MOLK, SIMRPOKA dan EKINERJA)
• Pengguna cukup membuka satu aplikasi untuk dapat melihat laporan kinerja dari
satuan kerja sehingga akan memangkas waktu proses pemantauan dan evaluasi
supaya menjadi lebih efektif dan efisien
3.4 Analisis Capaian Kinerja
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah merumuskan Sasaran Strategis dan
Indikator Kinerja Utama (IKU) agar pemangku kepentingan mudah dalam mengukur dan
menganalisa keberhasilan kinerja Kementerian. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
merupakan tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang menjadi
tanggungjawabnya. IKU ditetapkan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 dan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi 2020-2024.
Secara lebih konkrit ketercapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi tahun 2020 tercermin pada capaian Indikatro Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:
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Tabel 5 Capaian Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun
2020
No.
1.

2.

Sasaran
Program
Meningkatnya
kualitas
pembelajaran
dan relevansi
pendidikan
tinggi Tinggi

Meningkatnya
kualitas dosen
dan tenaga
kependidikan

Tahun 2020
Indikator Kinerja

Terwujudnya
tata kelola
Ditjen
Pendidikan
Tinggi yang
berkualitas

%
Capaian

Jumlah perguruan tinggi yang masuk
dalam Top 500 World Class University

3

3

100

Jumlah perguruan tinggi yang masuk
dalam Top 500 World Class University
by Subject

4

8

200

Jumlah perguruan tinggi menjadi
PTN-BH

14

13

92,8

Persentase program studi
terakreditasi/sertifikasi internasional
(PTN)

10

9,27

92,7

Persentase lulusan perguruan tinggi
yang bekerja dalam jangka waktu 1
tahun setelah kelulusan

64,77

75,4

116,4

Persentase lulusan perguruan tinggi
dengan gaji minimum sebesar 1.5x
UMR

30

28,1

93,66

Persentase lulusan perguruan tinggi
(D4 dan S1) dengan pengalaman
setidaknya 1 (satu) semester di luar
kampus

30

26,22

87,3

Persentase pendanaan dan
pengembangan fasilitas riset
pendidikan tinggi yang dibiayai oleh
mitra (PTN)

5

-

-

Persentase dosen yang bersertifikat

45,1

46,4

102,88

69

68,74

99,62

17,28

18

104

BB

-

-

1

-

-

Persentase dosen yang memiliki
pengalaman bekerja atau
tersertifikasi di industri atau
profesinya
Persentase dosen berkualifikasi S3

3.

Target Realisasi

Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan
Tinggi minimal BB
Jumlah Satker di Ditjen Dikti
mendapatkan predikat ZIWBK/WBBM
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Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Program
dan Indikatro Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi Tinggi
Upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi menjadi semakin penting dalam rangka
menjawab berbagai tantangan besar. Tantangan paling nyata adalah globalisasi,
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), pergerakan tenaga ahli antar negara
yang begitu masif. Hal ini menuntut lembaga perguruan tinggi untuk melahirkan sarjanasarjana yang berkualitas, memiliki keahlian dan kompetensi yang siap menghadapi
kompetisi global. Peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi juga merupakan
urgensi yang mendesak untuk ditingkatkan. Pendidikan dan dunia kerja bukan hanya
untuk menyiapkan lulusan yang siap kerja karena memiliki keterampilan atau keahlian
yang dibutuhkan dunia industri. Pendidikan tinggi mesti juga melatih lulusan untuk
mampu mandiri menjadi wirausaha yang membuka lapangan kerja bagi dirinya maupun
orang lain. Pendidikan dan dunia kerja jadi fokus yang penting saat ini.
Oleh karena itu, sasaran meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi
pendidikan tinggi tinggi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan menetapkan
indikator kinerja yang harus ditingkatkan yaitu:
1)
Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 World Class University
2)
Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 World Class University by
Subject
3)
Jumlah perguruan tinggi menjadi PTN-BH
4)
Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional (PTN)
5)
Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun
setelah kelulusan
6)
Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR
7)
Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman
setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus
8)
Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi
yang dibiayai oleh mitra (PTN)
Dari delapan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran kinerja, 5
(lima) indikator kinerja belum mencapai target dan 3 (tiga) indikator kinerja yang sudah
mencapai target.
Gambaran tingkat ketercapaian sasaran meningkatnya kualitas pembelajaran dan
relevansi pendidikan tinggi tinggi adalah sebagai berikut:
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Tabel 6 Capaian sasaran meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan
tinggi
Tahun 2020
No

Indikator Kinerja

Target Realisasi

%
Capaian

1

Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500
World Class University

3

3

100

2

Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500
World Class University by Subject

4

8

200

3

Jumlah perguruan tinggi menjadi PTN-BH

14

13

92,8

4

Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi
internasional (PTN)

10

9,27

92,7

5

Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam
jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan

64,77

75,4

116,4

6

Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji
minimum sebesar 1.5x UMR

30

28,1

93,66

7

Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan
pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus

30

26,22

87,3

8

Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas riset
pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra (PTN)

5

-

-

1. Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 World Class University
Jumlah perguruan tinggi masuk top 500 dunia ditetapkan sebagai indikator kinerja
untuk mengukur mutu dan tingkat daya saing perguruan tinggi Indonesia di tingkat
internasional dan membangun kesadaran akan pentingnya perguruan tinggi di Indonesia
hadir dalam pemeringkatan perguruan tinggi dunia. Persaingan untuk menjadi yang
terbaik akan mendorong perguruan tinggi untuk selalu mengacu pada kriteria yang
digunakan dalam menentukan pengembangan universitas dan programnya. Sehingga
apapun kriteria yang digunakan oleh lembaga pemeringkat, secara otomatis akan
diadopsi sebagai panduan dalam menyusun program kerja sekaligus sistem penilaian
kinerja internal.
Sejalan dengan rencana strategis Kemdikbud program ini dimaksudkan untuk
mendorong terwujudnya perguruan tinggi berkualitas, dikelola secara otonom dalam
lingkungan organisasi yang sehat, sehingga mampu menghasilkan luaran yang bermutu
dan berdaya saing tinggi. Secara khusus pendanaan ini ditujukan untuk mendorong
peningkatan reputasi akademik perguruan tinggi menuju World Class University (WCU).
Indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini meliputi
beberapa aspek: a) Academic Reputation; b) Employer Reputation; c) Research and
Publication dan d) Internationalization.
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Sampai dengan tahun 2020 perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 World Class
University berjumlah 3 PT. Ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja.
4

3

3

Target

Realisasi

3

2

1

0

Grafik 2 Capaian Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 World Class University

Bila dilihat dari capaian dua tahun sebelumnya, terlihat UGM dan ITB mengalami
kenaikan peringkat, sedangkan UI mengalami penurunan peringkat selama dua tahun
berturut-turut.
No
1
2
3

Tabel 7 Peringkat PT dalam QS Ranking Tahun 2018-2020
Perguruan Tinggi
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Universitas Gadjah Mada
391
320
254
Universitas Indonesia
292
296
305
Institut Teknologi Bandung
359
331
313

Untuk World University Ranking tahun 2020, dari 13 Perguruan Tinggi yang dibina,
terdapat 9 universitas yang masuk dalam pemeringkatan. Universitas Gadjah Mada masih
menjadi universitas dengan ranking paling tinggi diantara universitas-universitas di
Indonesia.
Tabel 8 Evaluasi 13 PT menuju kelas dunia berdasarkan data QS
Survei (50%)

Data (50%)

Perguruan
Tinggi

Reputasi
Akademik
(40%)

Employer
Reputation
(10%)

Rasio
Fakultas/
Mahasiswa
(20%)

Universitas
Gadjah
Mada
Universitas
Indonesia

44,9

43,2

59,5

1,7

48,7

2,2

37,4

254

40,9

52,9

35,9

2,1

88,3

3,4

34,0

305

Sitasi per
Fakultas
(20%)

Fakultas
internasional
(5%)

Mahasiswa
internasional
(5%)

Total
Skor

Peringkat
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Survei (50%)
Perguruan
Tinggi

Universitas
Sumatera
Utara
Universitas
Airlangga
Universitas
Hasanuddin
Universitas
Padjadjaran
Universitas
Diponegoro
Universitas
Brawijaya
Universitas
Sebelas
Maret
Universitas
Pendidikan
Indonesia
Institut
Teknologi
Bandung
Institut
Teknologi
Sepuluh
Nopember
Institut
Pertanian
Bogor

Reputasi
Akademik
(40%)

Employer
Reputation
(10%)

Data (50%)
Rasio
Fakultas/
Mahasiswa
(20%)

Sitasi per
Fakultas
(20%)

Fakultas
internasional
(5%)

Mahasiswa
internasional
(5%)

Total
Skor

Peringkat

1,9

22,7

521-530

1,6

12,5

8011000

Tidak masuk peringkat QS
24,3

35,3

39,4

1,3

20,7

Tidak masuk peringkat QS
11,2

16,1

27,5

1,4

9,1

Tidak masuk peringkat QS
Tidak masuk peringkat QS
Tidak masuk peringkat QS

Tidak masuk peringkat QS
38,3

45,1

52,8

4

36,3

1,7

33.3

313

9,5

18,1

32,5

2,4

53,7

5,1

15.6

751-800

17,6

21,7

47,2

2

57,4

3,6

22.2

531-540

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka untuk memudahkan mencapai peringkat
dunia, 13 PT dibagi ke dalam 4 kelompok yaitu:
1. Kelompok yang ditargetkan berperingkat 100 besar yaitu: ITB, UGM dan UI
2. Kelompok yang ditargetkan berperingkat kurang dari 500 yaitu: UNAIR, IPB, ITS
dan UNPAD
3. Kelompok yang ditargetkan berperingkat kurang dari 800 yaitu: UNDIP dan UB
4. Kelompok yang ditargetkan berperingkatkan kurang dari 1000 yaitu: UNHAS,
UNS, USU dan UPI
Dengan target 13 PT tersebut secara bertahap pada tahun 2024 akan mencapai
posisi top 500 dunia dan ada yang mencapai top 100 dunia, dimulai pada tahun 2021
diharapkan beberapa PT yang belum masuk QS rangking sudah mulai memperoleh
peringkat di QS rangking. Berdasarkan evaluasi dan analisa, maka diperoleh rekomendasi
untuk meningkatkan peringkat PT akan dijabarkan secara umum dan khusus (tabel 9).
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1.

Rekomendasi Umum

Berikut rekomendasi umum yang dapat dilakukan Perguruan Tinggi untuk
meningkatkan peringkat, yaitu:
a. Academic Reputation
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Meningkatkan Visibility PT di kancah Internasional;
Memperbaiki Data Academic Peers – Max 400 orang;
Setiap tahun mengusulkan dengan daftar baru (latest responses supersede previous
ones);
Konsentrasi kepada Kolega Riset di DN maupun LN (bukan Pejapat PT partner di LN);
Meningkatkan kontak dengan kolega (Riset) Dosen di LN maupun DN;
Lebih fokus pada Kolega di wiliyah Regional dari pada Internasional;
Rektor seraca rutin keep in touch dengan para Academic Peers;
Para Dosen harus tampil di dunia (visibility) melalui:;
Academic recharging pada world class researcher;
Research collaboration dengan world class researcher, world class laboratory, atau
world class institution;
Publikasi di top tier journals bersama world class researcher
Menjadi reviewer atau editorial boards jurnal
Aktif dalam asosiasi keilmuan tingkat dunia
Mempromosikan local scientists untuk memperoleh medali keilmuan kelas dunia
Universitas perlu tampil di dunia (visibility) melalui:
Host international conferences yang bergengsi (terafiliasi dengan asosiasi keilmuan
tingkat dunia)
Memberikan gelar honoris causa secara teratur kepada world class figures
Website dan social media yang update, informatif dan atraktif (in English)
dan lain-lain

b. Citation per Faculty
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

Program Riset untuk Topik riset yang mempunyai uniqueness tinggi
Program riset kolaborasi untuk PT penerima grant WCU
Program publikasi internasional berjenis jurnal review
Program reward untuk dosen yang punya jurnal terindeks scopus dan mensitasi paper
Dosen Indonesia,
Program reward kepada dosen yang memiliki peningkatan jumlah sitasi
Mengelola akun social media professional (Google Scholar, FB, LinkedIn,
ResearchGate, Mendeley, ORCID, Web of Sciences, dan lain-lain) untuk menarik sitasi
(attract citation)
Bergabung dengan kelompok penelitian kelas global; kolaborasi dengan peneliti kelas
dunia (h-indeks minimal 125 atau jumlah publikasi minimal 300 di jurnal bergengsi
yaitu PROGRAM MIRA).
Membina PT klaster 2 dengan tujuan ganda: mengangkat kualitas partner sekaligus
meningkatkan sitasi secara alamiah (dalam artikel yang dipublikasi tidak perlu
mencantumkan nama dosen ITS, agar tidak dianggap self-citation).
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c.

Faculty-Student Ratio
1)
2)
3)

4)
5)
6)

Mengangkat kembali Dosen S3 yang sudah pensiun - NIDK
Menambah jumlah dosen – Dosen Tetap Non-PNS
Kerjasama Akademik (Pengajaran & Riset) dengan para peneliti di LPNK dan Litbang
Kementrian menjadi dosen/NIDK (terlibat didalam kegiatan Pendidikan dan penelitian
di Universitas)
Meningkatkan jumlah dosen asing melalui penyelenggaraan joint /double degree,
credit earnings mahasiswa Indonesia ke perguruan tinggi luar negeri
Meningkatkan Kuliah Tamu (baik Dosen LN maupun tenaga ahli dari industri atau
institusi lainnya)
Meluluskan mahasiswa (dengan program akselerasi) yang melebihi batas waktu studi

d. Employer Reputation
1)
2)

3)

e.

International Faculty & Student
1)

2)
3)
4)

2.

Memperbarui Data yang di submit ke QS (setiap tahun)
Alumni Gathering
• melakukan sosialisasi tentang survey online dari QS dalam gathering atau
pertemuan dengan alumni
Melakukan pertemuan/gathering dengan perusahaan-perusahaan pengguna lulusan
(lebih berkonsentrasi pada Perusahaan DN)
• sosialisasi tentang survey online dari QS
• mendekatkan hubungan antara universitas dengan pengguna lulusan dalam
kurikulum (relevansi)

Penyelenggaraan joint /double degree, credit earnings/transfer, internship, sandwich
program mahasiswa Indonesia ke perguruan tinggi luar negeri (dosen yang mengajar
atau membimbing dapat dimasukan dalam daftar dosen asing)
Penyediaan beasiswa untuk mahasiswa asing (pascasarjana)
Promosi program studi dan topik riset yang memiliki kekhasan (uniqueness) sehinga
menjadi daya tarik para mahasiswa dan peneliti asing.
Promosi universitas di berbagai penjuru dunia (Prioritas di Asia dan Afrika)

Rekomendasi khusus

Berikut merupakan rekomendasi umum yang dapat dilakukan Perguruan Tinggi
untuk meningkatkan peringkat, yaitu:
Tabel 9 Rekomendasi untuk 13 PT yang dibina untuk menuju Top 500 World Class University
Kode PT
001001

Nama PT
Universitas Gadjah
Mada
(UGM)

Rekomendasi Khusus
UGM mempunyai tiga kekuatan yang perlu terus
dijaga yaitu employer reputation, faculty student
ratio, dan international faculty.
1. Meningkatkan jumlah publikasi internasional
(bukan konferensi) pada Jurnal-jurnal bereputasi
tinggi (terindeks scopus); sejak awal ada baiknya
untuk publikasi Q1 dan mempunyai anggota
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Kode PT

Nama PT

001002

Universitas Indonesia
(UI)

001003

Universitas Sumatera
Utara
(USU)

Rekomendasi Khusus
pengarang dari luar negeri mendapat
penghargaan khusus.
2. Meningkatkan jumlah sitasi:
- publikasi artikel yang berkualitas, khususnya
untuk bidang-bidang sosial, humaniora dan
seni di top tier journals, mengingat sitasi
artikel di bidang-bidang tersebut mempunyai
bobot yang tinggi (lebih tinggi di banding
bidang teknik, kesehatan, dan life sciences).
3. Meningkatkan academic reputation dengan lebih
proaktif menghubungi calon-calon respondent
potensial, yaitu mereka yang pernah berkunjung
dan melihat sendiri kampus UGM, atau mereka
yang pernah mempublikasi artikel bersama dosen
UGM.
Minimal
mempertahankan
posisi
employer
reputation, faculty-student ratio, international
faculty, dan international students yang skornya
relatif sudah berimbang atau lebih baik daripada 2
universitas pembanding. Meningkatkan skor pada
academic reputation dan citation per faculty dengan
beberapa program berikut ini:
1. Meningkatkan jumlah publikasi internasional
(bukan konferensi) pada jurnal-jurnal bereputasi
tinggi (terindeks scopus)
2. Meningkatkan jumlah sitasi:
- publikasi artikel yang berkualitas serta
mempunyai uniqueness tinggi pada jurnaljurnal bereputasi tinggi (top tier journals).
- mengelola pendanaan penelitian lebih
berfokus pada riset bersama (internal dan
eksternal) dengan target publikasi pada
jurnal-jurnal bereputasi tinggi (top tier
journals).
- kerjasama penelitian dan publikasi artikel
dengan peneliti ber. h-index > 125
- Melibatkan lebih banyak mahasiswa
pascasarjana untuk mendukung kualitas
penelitian melalui program beasiswa
teaching and research assistant
1. Upayakan semaksimal mungkin bagaimana agar
USU masuk dalam radar QS World University
Ranking, dengan cara antara lain:
• Melakukan komunikasi secara lebih Intensif
dengan QS Management
• Mengundang Tim QS (manajemen Baru) ke
USU untuk diskusi dan mendapatkan saran
rekomendasi program.
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Kode PT

Nama PT
2.

3.

4.
001004

Universitas Airlangga
(UNAIR)

1.

2.

3.
4.

5.
001005

Universitas
Hasanuddin
(UNHAS)

1.

Rekomendasi Khusus
Memperbaiki faculty-student ratio, dengan cara
antara lain:
• Meluluskan mahasiswa (dengan program
akselerasi) yang melebihi batas waktu studi,
untuk mengurangi jumlah mahasiswa
terdaftar sehingga memperbaiki Facultystudent ratio.
• Meningkatkan jumlah dosen (misal: dalam
program double degree internasional dapat
dicatat dosen asing yang terlibat, memberi
NIDK untuk dosen-dosen S3 yang
pensiun,dan lain-lain)
• Mengurangi input/penerimaan mahasiswa
Meningkatkan
publikasi
pada
Jurnal
Internasional
terindeks
Scopus
(bukan
konferensi internasional)
Meningkatkan semua kriteria QS World
University Ranking
Meningkatkan jumlah publikasi pada jurnal
terindeks scopus (bukan pada konferensi
internasional),
termasuk
bidang
sosialhumaniora dan ekonomi-manajemen
Meningkatkan jumlah sitasi dengan cara
meningkatkan jumlah publikasi pada jurnaljurnal berkualitas (top tiers) dan/atau jurnal
review.
Meningkatkan jumlah mahasiswa internasional
Memperbaiki faculty-student ratio, dengan cara
(antara lain):
• Meluluskan mahasiswa (dengan program
akselerasi) yang melebihi batas waktu studi,
untuk mengurangi jumlah mahasiswa
terdaftar.
• Meningkatkan jumlah dosen (misal: dalam
program double degree internasional dapat
dicatat dosen asing yang terlibat, memberi
NIDK untuk dosen-dosen S3 yang
pensiun,dan lain-lain).
• Mengurangi input mahasiswa
Meningkatkan semua kriteria QS World
University Ranking
Upayakan semaksimal mungkin bagaimana agar
UNHAS masuk dalam radar QS World University
Ranking, dengan cara antara lain:
• Melakukan komunikasi secara lebih Intensif
dengan QS Management
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Kode PT

Nama PT

Rekomendasi Khusus
Mengundang Tim QS (manajemen Baru) ke
Unhas untuk diskusi dan mendapatkan
saran rekomendasi program.
Memperbaiki faculty-student ratio, dengan cara
antara lain:
• Meluluskan mahasiswa (dengan program
akselerasi) yang melebihi batas waktu studi,
untuk mengurangi jumlah mahasiswa
terdaftar
• Meningkatkan jumlah dosen (misal: dalam
program double degree internasional dapat
dicatat dosen asing yang terlibat, memberi
NIDK untuk dosen-dosen S3 yang pensiun)
• Mengurangi input/penerimaan mahasiswa
baru
Meningkatkan jumlah publikasi pada jurnal
internasional terindeks scopus (bukan konferensi
internasional).
Meningkatkan semua kriteria QS World
University Ranking
Memperbaiki Faculty-student ratio, dengan cara
(antara lain):
• mengurangi student body/Input mahasiswa.
• mengakselerasi kelulusan mahasiswa yang
melebihi batas waktu studi dengan program
khusus,
untuk
mengurangi
jumlah
mahasiswa terdaftar.
• meningkatkan jumlah dosen (misal: dalam
program double degree internasional dapat
dicatat dosen asing yang terlibat, memberi
NIDK untuk dosen-dosen S3 yang
pensiun,dan lain-lain).
Meningkatkan jumlah publikasi pada jurnaljurnal berkualitas (top tiers), bukan pada
Konferensi Internasional. Membangun kembali
jaringan yang mengaku reputasi UNPAD selama
ini misalnya dengan Malaysia.
Meningkatkan jumlah sitasi:
• publikasi Artikel yang berkualitas serta
mempunyai
uniqueness
tinggi
dan
dipublikasikan pada jurnal-jurnal bereputasi
tinggi (top tier journals).
• publikasi Artikel jurnal berjenis artikel review
• kerjasama publikasi artikel dengan peneliti
ber- h-index > 125
Meningkatkan semua kriteria QS World
University Ranking
•

2.

3.

4.
001007

Universitas
Padjadjaran
(UNPAD)

1.

2.

3.

4.
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Kode PT
001008

Nama PT
Universitas
Diponegoro
(UNDIP)

1.
2.

3.

4.

5.
001019

Universitas Brawijaya
(UB)

1.

2.

3.

4.

Rekomendasi Khusus
Memasukkan perankingan QS ke dalam rencana
strategik universitas.
Memperbaiki faculty-student ratio, dengan cara
(antara lain):
• Mengurangi student body/Input mahasiswa.
• Meluluskan mahasiswa (dengan program
akselerasi) yang melebihi batas waktu studi,
untuk mengurangi jumlah mahasiswa
terdaftar.
• Meningkatkan jumlah dosen (misal: dalam
program double degree internasional dapat
dicatat dosen asing yang terlibat, memberi
NIDK untuk dosen-dosen S3 yang
pensiun,dan lain-lain).
Meningkatkan jumlah publikasi pada jurnal
terindeks
Scopus
(bukan
konferensi
internasional)
Meningkatkan sitasi dengan cara meningkatkan
jumlah publikasi pada jurnal-jurnal berkualitas
(top tiers) dan/atau jurnal review.
Meningkatkan semua kriteria QS World
University Ranking
Memperbaiki faculty-student ratio, dengan cara
(antara lain):
• Mengurangi student body/Input mahasiswa.
• Meluluskan mahasiswa (dengan program
akselerasi) yang melebihi batas waktu studi,
untuk mengurangi jumlah mahasiswa
terdaftar.
• Meningkatkan jumlah dosen (misal: dalam
program double degree internasional dapat
dicatat dosen asing yang terlibat, memberi
NIDK untuk dosen-dosen S3 yang
pensiun,dan lain-lain).
Upayakan semaksimal mungkin bagaimana agar
UB masuk dalam radar QS World University
Ranking, dengan cara (antara lain):
• Melakukan komunikasi secara lebih Intensif
dengan QS Management
• Mengundang Tim QS (manajemen Baru) ke
UB untuk diskusi dan mendapatkan saran
rekomendasi program & strategi.
Meningkatkan Publikasi pada Jurnal terindeks
Scopus (bukan konferensi internasional),
terutama sekali pada Jurnal bereputasi tinggi
(Top Tiers) untuk meningkatkan sitasi.
Meningkatkan semua kriteria QS World
University Ranking
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Kode PT
001027

Nama PT
Universitas Sebelas
Maret
(UNS)

1.

2.

3.

4.
5.
001034

Universitas Pendidikan 1.
Indonesia
(UPI)

2.

Rekomendasi Khusus
Upayakan semaksimal mungkin bagaimana agar
UNS masuk dalam radar QS World University
Ranking, dengan cara antara lain:
• Melakukan komunikasi secara lebih Intensif
dengan QS Management
• Mengundang Tim QS (manajemen Baru) ke
UNS untuk diskusi dan mendapatkan saran
rekomendasi program.
Memperbaiki faculty-student ratio, dengan cara
antara lain:
• Meluluskan mahasiswa (dengan program
akselerasi) yang melebihi batas waktu studi,
untuk mengurangi jumlah mahasiswa
terdaftar
• Meningkatkan jumlah dosen (misal: dalam
program double degree internasional dapat
dicatat dosen asing yang terlibat, memberi
NIDK untuk dosen-dosen S3 yang
pensiun,dan lain-lain)
• Mengurangi input/penerimaan mahasiswa
Meningkatkan
publikasi
pada
Jurnal
Internasional
terindeks
Scopus
(bukan
konferensi internasional)
Publikasi internasional di jurnal bidang sosialhumaniora dan ekonomi-manajemen
Meningkatkan semua kriteria QS World
University Ranking
Upayakan semaksimal mungkin bagaimana agar
UPI masuk dalam radar QS World University
Ranking, dengan cara antara lain:
• Melakukan komunikasi secara lebih Intensif
dengan QS Management
• Mengundang Tim QS (manajemen Baru) ke
UPI untuk diskusi dan mendapatkan saran
rekomendasi program.
Memperbaiki faculty-student ratio, dengan cara
antara lain:
• Meluluskan mahasiswa (dengan program
akselerasi) yang melebihi batas waktu studi,
untuk mengurangi jumlah mahasiswa
terdaftar
• Meningkatkan jumlah dosen (misal: program
double degree untuk meningkatkan dosen
asing, memberi NIDK untuk dosen-dosen S3
yang pensiun,dan lain-lain)
• Mengurangi input/penerimaan mahasiswa
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Kode PT

Nama PT

Rekomendasi Khusus
Meningkatkan
publikasi
pada
Jurnal
Internasional
terindeks
Scopus
(bukan
konferensi internasional)
4. Meningkatkan semua kriteria QS World
University Ranking
ITB mempunyai kekuatan yang perlu terus dijaga
yaitu employer reputation. Selain itu perlu dilakukan
upaya:
1. Meningkatkan jumlah publikasi internasional
(bukan konferensi) pada Jurnal-jurnal bereputasi
tinggi (terindeks scopus); sejak awal ada baiknya
untuk publikasi Q1, dan ada program dimana
makalah yang mempunyai anggota pengarang
dari luar negeri mendapat penghargaan khusus.
2. Meningkatkan academic reputation dengan lebih
proaktif menghubungi calon-calon responden
potensial, yaitu mereka yang pernah berkunjung
dan melihat sendiri kampus ITB atau mereka
yang pernah mempublikasi artikel.
3. Meningkatkan jumlah mahasiswa internasional
(khususnya pascasarjana-internasional)
4. Meningkatkan jumlah sitasi dengan publikasi
artikel yang berkualitas serta mempunyai
uniqueness tinggi dan dipublikasikan pada jurnaljurnal bereputasi tinggi (top tier journals).
Mengencourage publikasi Artikel jurnal berjenis
artikel review, kerjasama publikasi artikel dengan
peneliti ber- h-index > 125
5. Meningkatkan semua kriteria QS World
University Ranking
1. Meningkatkan jumlah publikasi pada jurnal
terindeks scopus (bukan pada konferensi
Internasional).
2. Meningkatkan jumlah sitasi:
• publikasi artikel yang berkualitas serta
mempunyai
uniqueness
tinggi
dan
dipublikasikan pada jurnal-jurnal bereputasi
tinggi (top tier journals).
• publikasi Artikel jurnal berjenis artikel review
• kerjasama publikasi artikel dengan peneliti
ber- h-index > 125
3. Meningkatkan jumlah mahasiswa Pascasarjana
(Asing/internasional)
4. Memperbaiki faculty-student ratio, dengan cara
(antara lain):
• Meluluskan mahasiswa (dengan program
akselerasi) yang melebihi batas waktu studi,
3.

002001

Institut Teknologi
Bandung
(ITB)

002002

Institut Teknologi
Sepuluh Nopember
(ITS)
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Kode PT

Nama PT

5.
002003

Institut Pertanian
Bogor
(IPB)

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Rekomendasi Khusus
untuk mengurangi jumlah mahasiswa
terdaftar.
• Meningkatkan jumlah dosen (misal: program
double degree untuk meningkatkan dosen
asing, memberi NIDK untuk dosen-dosen S3
yang pensiun,dan lain-lain).
• Mengurangi input/penerimaan mahasiswa
baru
Meningkatkan semua kriteria QS World
University Ranking
Meningkatkan academic reputation dengan
menggunakan international faculty (IPB memiliki
686 dosen asing).
Meningkatkan jumlah publikasi pada jurnal
terindeks scopus (bukan pada konferensi
internasional).
Meningkatkan jumlah sitasi dengan cara:
• meningkatkan jumlah publikasi pada Jurnajurnal berkualitas (top tiers),
• meningkatkan jumlah paper-paper yang
interdisciplinary research.
Meningkatkan jumlah mahasiswa internasional
Memperbaiki faculty-student ratio, dengan cara
(antara lain):
• meluluskan mahasiswa (dengan program
akselerasi) yang melebihi batas waktu studi,
untuk mengurangi jumlah mahasiswa
terdaftar.
• meningkatkan Jumlah Dosen (misal: program
double degree untuk meningkatkan dosen
asing, memberi NIDK untuk dosen-dosen S3
yang pensiun,dan lain-lain).
• Mengurangi input/penerimaan mahasiswa
baru
Meningkatkan semua kriteria QS World
University Ranking

Peringkat Perguruan Tinggi menuju kelas dunia mengalami peningkatan untuk
beberapa PT, namun ada yang mengalami penurunan pada PT lainnya. Pada tahun 2020
ini PT yang masuk QS rangking hanya 7 PT yaitu UGM, UI, ITB, IPB, UNAIR, ITS, UNPAD.
Padahal ditahun 2019 ada 8 PT yang masuk. Hal ini dikarenakan UNDIP sudah tidak masuk
lagi dalam QS rangking. Berikut perbandingan PT di Indonesia yang masuk ke QS Rangking
sejak tahun 2016:

28 | Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2020

Tabel 10 Peringkat Perguruan Tinggi di QS Rangking Tahun 2016 -2020
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Perguruan Tinggi
UI
UGM
ITB
IPB
UNAIR
UNPAD
ITS
UNDIP
UB
UNHAS
UNS
UPI
USU

2016
325
501 - 550
401-410
701+
701+
701+
701+
701+
-

2017
277
401-410
331
751-800
701-750
801-1000
801-1000
801-1000
-

2018
292
391
359
701-750
751-800
651-700
801-1000
801-1000
801-1000
-

2019
296
320
331
601-650
651-700
751-800
801-1000
801-1000
-

2020
305
254
313
531-540
521-530
801-1000
751-800
-

Tabel di atas menggambarkan bahwa UGM, ITB, IPB, UNAIR, ITS mengalami kenaikan
peringkat, sedangkan UI dan UNPAD mengalami penurunan. Sedangkan UB, UNHAS, UNS,
UPI dan USU masih belum mengalami kemajuan untuk masuk dalam radar QS Rangking.
Secara umum dampak positif program PT Indonesia masuk dalam Top 500 dunia yaitu:
Tabel 11 Dampak positif program PT Indonesia masuk dalam Top 500
Academic Excelence

Economic Benefit

Social Impact

Dengan masuk Top 500 dunia,
Perguruan Tinggi Indonesia
mampu bersaing di tingkat
internasional baik dari sisi
kualitas pembelajaran, metode,
fasilitas,
hasil
penelitian,
keterserapan
lulusan,
peningkatan kerjasama dalam
dan
luar
negeri
serta
peningkatan
pertukaran
mahasiswa dan dosen dengan
Perguruan Tinggi Internasional.
Dengan
demikian
terjadi
peningkatan produktivitas karya
ilmiah
Perguruan
Tinggi
Indonesia menghasilkan inovasi
dan
dimanfaatkan
secara
aplikatif di masyarakat.

Dalam jangka panjang, dengan PT
Indonesia masuk top 500 dunia
mampu meningkatkan devisa
negara
karena
banyaknya
mahasiswa asing yang berminat
studi di Indonesia, mampu
menarik
mahasiswa/dosen
terbaik di seluruh dunia untuk
datang dan bekerjasama dengan
PT di Indonesia. Selain itu, dengan
keberhasilan
hilirisasi
hasil
akademik PT Indonesia akan
membentuk pasar kreatif dan
inovatif
sehingga
sangat
mendukung perekonomian dan
keuangan negara.
Saat ini Kota yang menjadi pusat
perekonomian dunia (megacities)
sangat didukung oleh PT yang
masuk dalam top 100 WCU,
dimana
PTnya
mampu
menghasilkan
kelas
kreatif,
dengan mendatangkan talenta
terbaik dari seluruh dunia di
berbagai
bidang,
mampu
mengembangkan
dan
mengaplikasikan teknologi maju,
serta mampu menjaga toleransi.

World Class University juga
mampu
berperan
dalam
memutus rantai kemiskinan,
pengangguran,
ketimpangan
dan kesenjangan sosial dengan
mencetak SDM yang terampil
dan inovatif. SDM Unggul adalah
kunci Indonesia Maju.

29 | Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2020

Untuk menunjang pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen Dikti melakukan upaya
melalui beberapa program yaitu:
1. Pendanaan BPPTNBH untuk peningkatan program WCU di 11 PTNBH;
2. Academic Recharging;
3. Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB);
4. Bantuan Fasilitasi Kerja Sama Internasional (BFKSI);
5. Penguatan Kelembagaan Kantor Urusan Internasional (PKKUI).
Ketercapaian target jumlah perguruan tinggi masuk top 500 dunia juga menghadapi
beberapa kendala, antara lain:
a. Kurangnya komitmen Pimpinan PT dalam menaikkan peringkat dunia;
b. Pendanaan program WCU di masing-masing PT masih sangat bergantung pada dana
dari Kementerian;
c. Rasio dosen / mahasiswa masih rendah;
d. Jumlah publikasi terindeks dan sitasi yang amat rendah;
e. Jumlah dosen dan mahasiswa asing yang kecil;
f. Sistem pangkalan data yang belum terbangun,
g. Jejaring dengan pengguna global yang belum terbangun dan teridentifikasi dengan
baik.
Beberapa langkah antisipasi yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang
adalah:
a. Mendorong perguruan tinggi (terutama PTN-BH) untuk meningkatkan peringkat
kelas dunia;
b. Perguruan Tinggi dalam pengalokasian anggaran perlu memprioritaskan pembiayaan
program dan kegiatan yang terkait dengan penilaian WCU;
c. Menambah dosen untuk meningkatkan rasio dosen/mahasiswa;
d. Menambah jumlah mahasiswa S3;
e. Meningkatkan alokasi beasiswa untuk S3 dalam negeri;
f. Menginisiasi kerjasama institusional yang dapat meningkatkan produktivitas riset;
g. Membiayai post-doc dan World Class Profesor asing untuk meningkatkan mutu kelas
dunia di PTN-BH;
h. Memberi insentif riset program S3 dalam negeri dan kepada profesor / dosen
produktif;
i. Memonitor dan mengevaluasi progress penyiapan menuju WCU.
Selain itu, strategi program yang dapat dilaksanakan oleh Ditjen Dikti pada tahun
2021 diantaranya:
1. Berlangganan data QS untuk 13 PTN;
2. Memfasilitasi Program Riset Kolaborasi dengan PT LN (contoh: MIRA/Impact,
Academic recharging, dan lain-lain)
3. Menjalin kerjasama dengan PTLN kelas dunia lainnya, seperti Oxford, Havard, dan
lain-lain (10 besar dunia) yang akan sangat berdampak bagi seluruh civitas
akademika, dan perekonomian nasional;
4. Memfasilitasi Program Riset Kolaborasi antar 13 PTN;
5. Pemberian beasiswa kepada mahasiswa asing (jumlah harus terus ditingkatkan).
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6. Menfasilitasi Bimbingan Teknis kepada PT yang belum masuk Radar QS terkait
Pengolahan dan Submit QS-Data
7. Pemberian insentif publikasi untuk paper yang mensitasi paper-paper dari 13 PTN
8. Menfasilitasi Promosi 13 PTN ke berbagai penjuru dunia (contoh: aktif dalam QS
event), maupun mengikuti pameran pendidikan internasional.

2. Jumlah Perguruan Tinggi yang masuk dalam Top 500 World Class University by
Subject
Selain ranking secara umum, QS juga melakukan pemeringkatan PT berdasarkan
subject. Tahun 2020 ada 8 PT yang masuk Top 500 World Class University by Subject. Ini
melebihi target yang ditetapkan sebanyak 4 PT.
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Grafik 3 Capaian jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 World Class University by
Subject

Terdapat 8 Perguruan Tinggi dari 13 Perguruan Tinggi yang dibina, masuk dalam
peringkat QS by subject. Berikut rincian 8 perguruan tinggi tersebut:
Tabel 12 Daftar Perguruan Tinggi yang masuk Top 500 by subject
No

1

Kode
Perguruan
Tinggi

001001

Perguruan Tinggi

Universitas Gadjah
Mada

Peringkat QS by Subject
Art and Humanities (274), Engineering &
Tech (355), Social Sciences and
Management (266), Agriculture &
Forestry
(151-200),
Business
&
Management
(201-250),
Chemical
Engineering (351-400), Computer Science
and Information System (401-450),
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No

Kode
Perguruan
Tinggi

Perguruan Tinggi

Peringkat QS by Subject
Development studies (51-100), Economic
& Econometric (401-450), Electric &
Electric
Engineering
(301-350),
Geography (151-200), Law (251-300),
Mechanical,
Aeronautical
&
Manufacturing Engineering (401-450),
Medicine (401-450), Sociology (151-200)

2

001002

3
4

001004
001019

5

001034

Universitas Indonesia

Universitas Airlangga
Universitas Brawijaya
Universitas Pendidikan
Indonesia

6

002001

Institut Teknologi
Bandung

7

002002

Institut Teknologi
Sepuluh Nopember

Art and Humanities (286), Engineering &
Tech (295), Life Sciences and Medicine
(451-500),
Social
Sciences
and
Management (203), Accounting &
Financial (151-200), Architecture (151200), Chemical Engineering (351-400),
Computer Science and Information
System
(251-300),
Economic
&
Econometric (351-400), Electric & Electric
Engineering (251-300), Geography (151200), Mechanical, Aeronautical &
Manufacturing Engineering (351-400),
Medicine
(251-300),
Politic
&
International
Studies
(151-200),
Sociology (251-300)
Business & Management (451-500)
Agriculture & Forestry (301-350)
Education (251-300)
Engineering & Technolgy (244), Natural
Sciences (390), Social Sciences and
Management (320), Agriculture &
Forestry (301-350), Architecture (151200), Art & Design (101-150), Business &
Management
(251-300),
Chemical
Engineering (201-250), Civil Engineering
(151-200), Computer Science and
Information System (251-300), Electric &
Electric Engineering (201-250), Material
Sciences (351-400), Mathematics (301350), Mechanical, Aeronautical &
Manufacturing Engineering (201-250)
Engineering & Tech (451-500), Chemical
Engineering (351-400), Computer Science
and Information System (451-500),
Electric & Electric Engineering (401-450),
Mechanical,
Aeronautical
&
Manufacturing Engineering (351-400),
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No

Kode
Perguruan
Tinggi

Perguruan Tinggi

Peringkat QS by Subject

8

002003

Institut Pertanian Bogor

Agriculture & Forestry (51-100),
Environmental Sciences (351-400),

Untuk menunjang pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen Dikti melakukan upaya
melalui beberapa program yaitu:
1. Pendanaan BPPTNBH untuk peningkatan program WCU di 11 PTNBH;
2. Academic Recharging;
3. Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB);
4. Bantuan Fasilitasi Kerja Sama Internasional (BFKSI);
5. Penguatan Kelembagaan Kantor Urusan Internasional (PKKUI).
Ketercapaian target jumlah perguruan tinggi masuk top 500 dunia juga menghadapi
beberapa kendala, antara lain:
a. Kurangnya komitmen Pimpinan PT dalam menaikkan peringkat dunia;
b. Pendanaan program WCU di masing-masing PT masih sangat bergantung pada dana
dari Kementerian;
c. Rasio dosen / mahasiswa masih rendah;
d. Jumlah publikasi terindeks dan sitasi yang amat rendah;
e. Jumlah dosen dan mahasiswa asing yang kecil;
f. Sistem pangkalan data yang belum terbangun;
g. Jejaring dengan pengguna global yang belum terbangun dan teridentifikasi dengan
baik.
Beberapa langkah antisipasi yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang
adalah:
a. Mendorong perguruan tinggi (terutama PTN-BH) untuk meningkatkan peringkat
kelas dunia;
b. Perguruan Tinggi dalam pengalokasian anggaran perlu memprioritaskan pembiayaan
program dan kegiatan yang terkait dengan penilaian WCU;
c. Menambah dosen untuk meningkatkan rasio dosen/mahasiswa;
d. Menambah jumlah mahasiswa S3;
e. Meningkatkan alokasi beasiswa untuk S3 dalam negeri;
f. Menginisiasi kerjasama institusional yang dapat meningkatkan produktivitas riset;
g. Membiayai post-doc dan world class profesor asing untuk meningkatkan mutu kelas
dunia di PTN-BH;
h. Memberi insentif riset program S3 dalam negeri dan kepada profesor / dosen
produktif;
i. Memonitor dan mengevaluasi progress penyiapan menuju WCU.
Strategi Program yang dapat dilaksanakan oleh Ditjen Dikti pada tahun 2021, yaitu:
a.
b.

Berlangganan data QS untuk 13 PTN;
Memfasilitasi Program Riset Kolaborasi dengan PT LN (contoh: MIRA/Impact,
Academic recharging, dan lainnya);
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c.

d.
e.
f.
g.
h.

Menjalin kerjasama dengan PTLN kelas dunia lainnya, seperti Oxford, Havard, dan
lain-lain (10 besar dunia) yang akan sangat berdampak bagi seluruh civitas
akademika, dan perekonomian nasional
Memfasilitasi Program Riset Kolaborasi antar 13 PTN
Pemberian beasiswa kepada mahasiswa asing (jumlah harus terus ditingkatkan)
Menfasilitasi Bimbingan Teknis kepada PT yang belum masuk Radar QS terkait
Pengolahan dan Submit QS-Data
Pemberian insentif publikasi untuk paper yang mensitasi paper-paper dari 13 PTN
Menfasilitasi Promosi 13 PTN ke berbagai penjuru dunia (contoh: aktif dalam QS
event), maupun mengikuti pameran pendidikan internasional.

3. Jumlah perguruan tinggi menjadi PTN-BH
Sesuai dengan UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada saat ini
terdapat tiga jenis status PTN, dimana statusnya sangat menentukan tingkat otonomi
perguruan tinggi yang bersangkutan. Pertama, PTN Satuan Kerja (Satker) dengan pola
pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Kedua, PTN Badan Layanan Umum (BLU)
dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. Ketiga, PTN Badan Hukum
dengan pola pengelolaan keuangan negara yang lebih otonom.
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Grafik 4 Capaian Jumlah perguruan tinggi menjadi PTN-BH

Sampai dengan tahun 2020 terdapat 13 PTN yang statusnya sudah menjadi Badan
Hukum. Berikut daftar Jumlah perguruan tinggi menjadi PTN-BH, yang telah dicapai pada
tahun 2020 terdiri dari:
1. Universitas Gadjah Mada;
2. Univerisitas Indonesia;
3. Universitas Sumatera Utara;
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Universitas Airlangga;
Universitas Padjadjaran;
Univeritas Hasanudin;
Universitas Pendidikan Indonesia;
Institut Teknologi Bandung;
Institut Pertanian Bogor;
Institut Teknologi Surabaya;
Universitas Diponegoro;
Universitas Sebelas Maret;
Universitas Brawiyaja.

Kebijakan Kampus Merdeka yang diprakarsai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Mendikbud) memberi kemudahan PTN untuk meningkatkan status menjadi PTN Badan
Hukum (BH). Kebijakan memudahkan perubahan PTN menjadi PTNBH berlandaskan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia
Nomor 4/2020 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 88/2014 tentang
perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
Untuk tahun 2020 telah dilaksanakan proses evaluasi terhadap usulan perubahan
PTN menjadi PTN BH sebagai berikut:
1. Universitas Sebelas Maret;
2. Universitas Brawijaya;
3. Universitas Andalas;
4. Universitas Negeri Malang;
5. Universitas Negeri Padang.
Pada tahun 2021 rencana akan dilaksanakan Bimtek terhadap 2 calon PTN BH yaitu:
Universitas Negeri Semarang dan Univeristas Syiah Kuala. Pada tahun 2020 proses
evaluasi terhadap usulan perubahan PTN menjadi PTN BH terangkum dalam tabel sebagai
berikut:
Tabel 13 Usulan PTN Badan Hukum Tahun 2020

Perguruan Tinggi

Proses

Upaya yang dilakukan

Universitas Sebelas Maret Terbit Perpres Nomor 56 Tahun Proses
mengusulkan
2020 tentang Perguruan Tinggi Perpres Nomor 56 Tahun
Badan Hukum Universitas 2020 ke Setneg telah
Negeri Sebelas Maret
selesai.
Terbit Surat Menteri
Penyusunan
Naskah
Universitas Brawijaya
Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 74740/MPK.A/HK/2020
tanggal 31 Agustus 2020,
tentang ijin penyusunan
rancangan peraturan
pemerintah tentang PTN
Badan Hukum Universitas
Brawijaya

Akademik dan Pembahasan
RPP dengan Kementerian
Lain
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Perguruan Tinggi

Proses

Upaya yang dilakukan

Masuk dalam usulan program
Universitas Andalas
Universitas Negeri Malang penyusunan rancangan
Universitas Negeri Padang peraturan pemerintah untuk
usulan penerbitan PP-PTN BH
Tahun 2021 Nomor Surat
5723/E3/TU/2020, tanggal 11
Nopember 2020

Sudah dilakukan evaluasi
dokumen: Evaluasi Diri,
RPJP, Rencana Peralihan,
Penyusunan Naskah
Akademik dan Pembahasan
Rancangan Statuta

Dari 2 Perguruan Tinggi calon PTN BH yang akan mengikuti pelaksanaan Bimtek,
ternyata hanya bisa dilakukan pada 1 (satu) PT calon PTN BH, yaitu: Universitas Negeri
Semarang. Sedangkan Universitas Syiah Kuala, masih akan diproses kembali pada tahun
2021. Untuk calon PTN BH (Universitas Negeri Semarang) upaya yang dilakukan adalah
akan diusulkan Prolegnas tahun 2021.

Gambar 4 Rapat pembahasan RPP Statuta PTN BH UB tgl 10 Maret 2020

Perubahan PTN menjadi Badan Hukum tentu ada kendala dalam pelaksanaannya.
Beberapa kendala dan upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Pendidikan Tinggi dalam
mendorong PTN menjadi Badan Hukum terangkum dalam tabel berikut:
Tabel 14 Kendala dalam perubahan status PTN Badan Hukum

Kendala yang dihadapi
Pandemi menyebabkan pertemuan tatap 1.
muka dan evaluasi lapangan tidak dapat
dilaksanakan, sehingga anggaran untuk 2.
evaluasi lapangan tidak terserap. Belum
banyak
PTN
BLU/Satker
yang
mengusulkan perubahan menjadi PTN
BH.
3.

Upaya yang telah dilakukan
Dilakukan penyesuaian anggaran
untuk kondisi pandemi
Mengadakan
sosialisasi
usul
perubahan menjadi PTN BH untuk
menjaring PTN BLU/Satker menjadi
PTN BH
Evaluasi lapangan dilaksanakan secara
daring
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4. Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional (PTN)
Pencapaian Global Competitiveness Index (GCI) Indonesia salah satunya ditopang
oleh faktor perbaikan sejumlah indikator pendidikan. Utamanya, keberhasilan dalam
memperluas kesempatan pendidikan untuk memacu daya saing secara global. Hal
tersebut dapat dicapai dengan cara memperbaiki sistem pelayanan pendidikan agar
semakin banyak perguruan tinggi Indonesia yang masuk ke peringkat tinggi di dunia.
Untuk dapat masuk ke peringkat dunia, salah satu indikatornya adalah program studi
(prodi) yang unggul.
Program studi merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang
memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan
akademik, pendidikan profesi, dana/atau pendidikan vokasi. Sebagai kesatuan kegiatan
pendidikan dan pembelajaran, UU Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa program
studi dapat diselenggarakan atas izin Menteri bila telah memenuhi persyaratan minimum
akreditasi dan wajib diakreditasi ulang saat jangka waktu akreditasinya berakhir.
Salah satu penilaian mutu perguruan tinggi adalah peringkat akreditasi setiap
program studi yang ada di PT bersangkutan. Dengan demikian, peringkat akreditasi
program studi mencerminkan kualitas sebuah perguruan tinggi. Oleh karena itu, menjadi
kewajiban Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengawal peningkatan prodi
menjadi unggul dan menjadikan peningkatan jumlah prodi unggul menjadi salah satu
indikator sasaran strategisnya. Upaya berkelanjutan dilakukan dalam rangka
meningkatkan kualitas program studi. Perguruan tinggi yang memegang peranan penting
sebagai komponen utama dalam sistem pembelajaran pada suatu perguruan tinggi.
Kualitas perguruan tinggi, salah satunya ditandai dengan akreditasi dan atau sertifikasi
internasional yang diraih oleh prodi-prodi yang diselenggarakan di PT tersebut.
Prodi terakreditasi/sertifikasi internasional merupakan indikator untuk mengukur
kinerja program studi yang telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT
dan Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya dengan merujuk pada Standar Nasional
Pendidikan Tinggi. Persentase prodi yang sudah terakreditasi/sertifikasi oleh Lembaga
akreditasi internasional yang diakui oleh Kemdikbud melalui Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga
Akreditasi Internasional.
Program studi yang masuk dalam kategori ini adalah semua prodi akademik,
termasuk prodi kedokteran dan Kesehatan. Referensi yang digunakan untuk penetapan
IKP ini adalah Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi dan Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi
danPendidikan Tinggi.
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Grafik 5 Capaian Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional (PTN)

Sumber data untuk memperoleh informasi prodi terakreditasi/sertfikasi adalah
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (https://pddikti.kemdikbud.go.id). Data pada PDDikti
bersumber dari: (a) Laman BAN PT, (b) Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), (c) Direktorat
Belmawa, dan (d) Lembaga Akreditasi Internasional.Metode pengitungan untuk
menentukan capaian persentase prodi terakreditasi/sertfikasi internasional (PTN) adalah
jumlah prodi yang terakreditasi/sertfifikasi internasional dibagi dengan jumlah prodi yang
terakreditasi oleh LAM atau BAN PT kemudian jumlah tersebut dikalikan dengan 100%.
Sampai dengan tahun 2020 dihitung berdasarkan data jumlah prodi akademik dan
profesi (prodi kedokteran dan kesehatan) sejumlah 3.442 sedangkan data jumlah prodi
terakreditasi/sertifikasi internasional sejumlah 319 program studi atau 9,27%.
Dalam rencana strategis 2020 - 2024, target yang ditetapkan pada tahun 2020, untuk
program studi terakreditasi/sertfikasi internasional sebesar 10%. Pada tahun 2020
persentase capaian program studi terakreditasi/sertfikasi internasional sebesar 9,27%.
Berarti persentase capaian tahun 2020 dibandingkan dengan target pada tahun 2020,
yakni sebesar 92,27%. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa persentase capaian
pada tahuan 2020 belum melampaui target yang ditetapkan.
Untuk mencapai target jumlah prodi terakreditasi/sertifikasi internasional,
diselenggarakan beberapa kegiatan yaitu:
1.

Prodi difasilitasi akreditasi internasional

Akreditasi merupakan pengakuan kualitas terhadap lembaga pendidikan yang
diberikan oleh badan/organisasi yang berwenang sesuai kriteria penilaian lembaga
tersebut. Akreditasi ditujukan kepada institusi penyelenggara pendidikan, seperti
program studi, tetapi bukan kepada lulusan. Akreditasi internasional didasarkan pada
kriteria yang menjadi tolak ukur dimensi mutu dan telah disepakati pada tingkat
internasional. Pada akreditasi internasional ini, evaluasi dilakukan oleh asesor
independen yang sesuai bidang keahliannya dan yang berasal dari berbagai negara.
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Evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia agar dapat
memperoleh benchmark sesuai standar mutu internasional. Mutu dalam pendidikan
tinggi bukanlah gagasan satu dimensi sederhana tentang mutu pendidikan melainkan
konsep multidimensi serta berkaitan dengan ragam kebutuhan dan harapan pemangku
kepentingan.
Sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu program studi, Direktorat
Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah
menggulirkan Bantuan Program Fasilitasi Akreditasi Internasional Program Studi. Pada
Bantuan Program Fasilitasi Akreditasi Internasional Program Studi tahun 2020 ini bantuan
diberikan kepada program studi yang sedang dalam proses pengajuan akreditasi
internasional. Lembaga akreditasi internasional yang dituju adalah sesuai Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/P/2020 Tentang
Lembaga Akreditasi Internasional
2.

Prodi melakukan kerja sama kurikulum dengan dunia industri/dunia usaha/PT QS
Rank 100

Dalam rangka menyiapkan lulusan yang tangguh dalam menghadapi perubahan
sosial, budaya, dunia kerja, dan teknologi yang semakin berkembang dengan pesat di era
revolusi industri 4.0, kompetensi mahasiswa harus semakin diperkuat sesuai dengan
perkembangan yang ada. Diperlukan adanya link and match antara lulusan pendidikan
tinggi bukan hanya dengan dunia usaha dan dunia industri saja tetapi juga dengan masa
depan yang semakin cepat mengalami perubahan. Berdasarkan hal tersebut Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan telah memberlakukan kebijakan baru di bidang pendidikan
tinggi melalui program “Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)” yang saat ini mulai
diterapkan oleh perguruan tinggi. Kebijakan Mendikbud tersebut berkaitan dengan
pemberian kebebasan bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran selama
maksimum tiga semester belajar di luar program studi dan kampusnya. Kebijakan MBKM
memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar
yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di
antaranya pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, riset, proyek independen, kegiatan
wirausaha, proyek kemanusiaan, asistensi mengajar di satuan pendidikan, dan proyek di
desa/kuliah kerja nyata tematik. Selain itu, mahasiswa juga diberikan kebebasan untuk
mengikuti kegiatan belajar di luar program studinya di dalam perguruan tinggi yang sama
dengan bobot SKS tertentu. Semua kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh mahasiswa
dengan dibimbing dosen dan diperlukan adanya perjanjian kerja sama jika dilakukan
bersama pihak di luar program studi.
Kunci keberhasilan implementasi kebijakan MBKM di sebuah perguruan tinggi adalah
adanya sebuah keberanian dalam mengubah pola pikir dari pendekatan kurikulum
berbasis konten yang kaku menjadi kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang
adaptif dan fleksibel untuk menyiapkan mahasiswa menjadi insan dewasa yang mampu
berdikari. Program studi ditantang dalam mengembangkan kurikulum yang adaptif dan
mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang semakin pesat tanpa
keluar dari tujuan dalam menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran yang
telah ditentukan. Di samping itu, dalam implementasi kebijakan MBKM dibutuhkan
adanya kolaborasi dan kerja sama dengan mitra ataupun pihak lain yang berkaitan
dengan bidang keilmuannya dan turut serta dalam mendukung capaian pembelajaran
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yang diinginkan. Keadaan yang terjadi di lapangan dengan adanya kebijakan MBKM ini,
program studi mengalami kesulitan dalam mengembangkan kurikulum dan
implementasinya. Untuk itu diperlukan panduan pengembangan kurikulum dan model
kerjasama untuk implementasi MBKM.

Gambar 5 Sosialisasi Merdeka Belajar

Dalam rangka mendukung keberhasilan program studi dalam menerapkan kurikulum
yang sejalan dengan kebijakan MBKM, diperlukan adanya model kerja sama kurikulum
antara program studi dengan mitra ataupun pihak lain yang berkaitan dengan bidang
keilmuannya. Untuk itu, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi menyelenggarakan program bantuan Program Studi
Menerapkan Kerja Sama Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.
3.

Prodi melaksakanan inovasi digital.

Visual, audio visual, animasi dan simulasi yang dikemas sedemikian rupa dalam
berbagai jenis dan format media digital. Ragam modul digital yang bersifat sebagai
sumber belajar terbuka (open education resources), merupakan salah satu unsur penting
dalam upaya menerapkan inovasi pembelajaran digital.
Memasuki era Revolusi Industri 4.0, kemampuan SDM dalam menguasai literasi baru
menjadi hal yang penting dan perlu. Digitalisasi dan otomatisasi dalam banyak aspek di
kehidupan, mendorong SDM untuk dapat secara berkelenjautan dan secara terus
menerus beradaptasi terhadap kemajuan teknologi. Kompetensi-kompetensi yang
diperlukan untuk mampu bersaing dalam era digital juga perlu ditingkatkan dan
dikembangkan. SDM Indonesia dituntut untuk mampu beradapatasi dan melakukan
peningkatan kapasitas (capacity building) untuk mampu menguasai literasi-literasi baru
memiliki literasi baru (new literacy), diantaranya adalah literasi teknologi (technology
literacy), literasi digital (digital literacy) dan literasi kemanusiaan (human literacy). Daya
saing bangsa, salah satunya ditentukan oleh kompetensi literasi baru ini.
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Menanggapi hal tersebut, perguruan tinggi dituntut untuk mampu menghasilkan
lulusan yang komptetitif dan memiliki kemampuan literasi baru. Literasi digital, misalnya,
adalah kemampuan untuk membaca, menganalisis dan menggunakan informasi (big
data) dalam dunia digital dewasa ini. Literasi teknologi, adalah kemampuan memahami
cara kerja teknologi seperti pemrograman (coding), inteligensi buatan (artificial
intelegensi), prinsip rekayasa teknologi, dan lain-lain. Sementara literasi manusia adalah
kemampuan untuk berhubungan dengan sesame manusia seperti komunikasi, desain,
kepemimpinan, kewirausahaan dan soft skills lainya. Oleh karenanya, Kemdikbud harus
mendorong perguruan tinggi untuk menghasilkan inovasi-inovasi pembelajaran yang
dapat digunakan untuk mendukung menciptakan lulusan yang kompeten dan mampu
bersaing secara global dan kontekstual. Kemampuan dalam melakukan analisis dan
mengolah data, serta memiliki kompetensi yang diakui secara global menjadi tuntutan
yang harus dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi dalam membekali lulusannya untuk
dapat beradaptasi secara baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan jumlah prodi
terakreditasi/sertfikasi internasional, di antaranya:
a. Jumlah prodi yang mengusulkan akreditasi setiap tahun tidak seimbang dengan
kemampuan;
b. Melaksanakan proses penilaian akreditasi;
c. Implementasikan sistem penjaminan mutu internal di perguruan tinggi atau program
studi yang belum optimal;
d. Keterbatasan sumber dana dalam pemenuhan standar operasional penyelenggaraan
prodi;
e. Keterbatasan dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di PT dan Prodi.
Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan jumlah prodi
terakreditasi/sertfikasi internasional, dilakukan upaya di antaranya:
a. Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dari berbagai disiplin harus terus
diupayakan, agar proses akreditasi program studi dapat menjangkau jumlah yang
lebih banyak dan merata secara nasional;
b. Meningkatkan program pembinaan bagi perguruan tinggi atau program studi yang
diarahkan untuk membangun dan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu
internal di perguruan tinggi atau program studi;
c. Penyediaan bantuan/hibah untuk kegiatan persiapan akreditasi prodi yang
kompetitif dan afirmatif;
d. Mendorong, meningkatkan, dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi di Indonesia melalui penataan regulasi, fasilitasi dalam bentuk
sosialisasi, workshop, pelatihan, bimbingan teknis, maupun bantuan dana, sistem
informasi, dan program pengembangan, yang dilaksanakan secara terintegrasi,
sistemik, komprehensif, dan terus menerus.
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5. Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun
setelah kelulusan
Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi syarat penting untuk menghadapi
tantangan dunia. Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan pendidikan tinggi
merupakan faktor penting dalam pembangunan manusia. Kemajuan Iptek, globalisasi,
dan semakin bergesernya perekonomian dunia pada ekonomi berbasis pengetahuan,
berdampak langsung terhadap meningkatnya daya saing global. Kondisi tersebut
membutuhkan kualifikasi tenaga kerja yang tinggi sehingga kebutuhan akan pendidikan
tinggi terus meningkat.
Salah satu indikator keberhasilan pendidikan tinggi adalah dengan melihat jumlah
mahasiswa lulusan pendidikan tinggi yang langsung bekerja. Oleh karena itu, perguruan
tinggi dituntut mampu menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing dan siap berkiprah
dalam pembangunan. Daya saing lulusan yang ditunjukkan melalui masa tunggu
mendapatkan pekerjaan pertama, keberhasilan lulusan berkompetisi dalam seleksi, dan
gaji yang diperoleh. Relevansi (kesesuaian) pendidikan lulusan ini ditunjukkan melalui
profil pekerjaan (macam dan tempat pekerjaan), relevansi pekerjaan dengan latar
belakang pendidikan, manfaat mata kuliah yang diprogram dalam pekerjaan, saran
lulusan untuk perbaikan kompetensi lulusan. Selain itu, relevansi pendidikan juga
ditunjukkan melalui pendapat pengguna lulusan tentang kepuasan pengguna lulusan,
kompetensi lulusan dan saran lulusan untuk perbaikan kompetensi lulusan.
Tracer study adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan paling cepat
dua tahun setelah lulus. Tracer study yang dilakukan dalam menghitung masa tunggu
lulusan perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama. Seberapa besar lulusan
perguruan tinggi mampu berkiprah dalam pembangunan sesuai relevansi pendidikannya
dapat dilakukan upaya penelusuran terhadap lulusannya (tracer study).
Tracer study merupakan pendekatan yang memungkinkan institusi pendidikan tinggi
memperoleh informasi tentang kekurangan yang mungkin terjadi dalam proses
pendidikan dan proses pembelajaran dan dapat merupakan dasar untuk perencanaan
aktivitas untuk penyempurnaan di masa mendatang. Hasil tracer study dapat digunakan
perguruan tinggi untuk mengetahui keberhasilan proses pendidikan yang telah dilakukan
terhadap anak didiknya. Dalam penilaian akreditasi selalu mempersyaratkan adanya data
hasil tracer study tersebut melalui parameter masa tunggu lulusan, persen lulusan yang
sudah bekerja, dan penghasilan pertama yang diperoleh.
Dalam rangka menunjang pelaksanaan program penyelarasan pendidikan dengan
dunia kerja, sangat diperlukan data lulusan agar perguruan tinggi dapat lebih
mempersiapkan calon lulusannya untuk bersaing di pasar kerja yang kompetitif. Sebagai
bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat, perlu dilakukan pelacakan para lulusan
untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan keterampilan yang didapat
memudahkan lulusan dalam mendapatkan pekerjaan.
Bekerja adalah melakukan kegiatan/pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut
selama seminggu yang lalu dengan maksud untuk memperoleh atau membantu
memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar
termasuk kelompok penduduk yang bekerja.
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Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
menjadikan persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangkau waktu 1
tahun setelah kelulusan menjadi salah satu indikator kinerja sasaran strategis. Persentase
lulusan pendidikan tinggi yang langsung bekerja merupakan indikator untuk mengukur
lulusan perguruan tinggi yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha dengan masa
tunggu kurang dari 12 (dua belas) bulan berdasarkan Laporan Tracer study (TS) perguruan
tinggi terhadap lulusan yang lulus 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan Tracer study
(Periode TS-2).
Dalam indikator ini yang dimaksud perguruan tinggi adalah perguruan tinggi negeri
dan perguruan tinggi swasta. Sumber data yang digunakan untuk memperoleh informasi
capaia IKP ini adalah Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, berdasarkan laporan Tracer study
PT dan Laman Tracer study Belmawa Kemdikbud (pkts.kemdikbud.go.id).
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Grafik 6 Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah
kelulusan

Dari grafik di atas, realisasi dan persentase capaian pada tahun 2020 dihitung
berdasarkan data jumlah seluruh mahasiswa yang terdata pada sistem tracer study, mulai
tahun 2018 – 2019, sejumlah 120.153 lulusan. Rincian data yakni pada tahun 2018
sejumlah 545 PT dan pada tahun 2019 sejumlah 404 PT yang melaporkan Tracer study.
Data lulusan yang terekam dalam tracer study periode 2018 – 2019 sejumlah 120.153
lulusan.
Dalam rencana strategis 2020 - 2024, target yang ditetapkan pada tahun 2020, untuk
persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah
kelulusan sebesar 64,77%. Pada tahun 2020 persentase capaian lulusan perguruan tinggi
yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan sebesar 75,4%. Berarti
persentase capaian tahun 2020 dibandingkan dengan target pada tahun 2020, yakni
sebesar 116,4%. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa persentase capaian tahun
2020 telah melampau target yang ditetapkan.
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Dalam melaksanaan penelusuran alumni (tracer study) ada beberapa tahapan yaitu
persiapan, pelaksanaan, pengumpulan data hingga mengunggah data tersebut pada
portal tracer study. Keberhasilan capaian jumlah persentase lulusan yang langsung
bekerja sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data tentang hasil tracer study yang
dilakukan oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, pembaruan data
yang valid tentang jumlah lulusan yang sudah bekerja melalui kegiatan tracer study yang
dilaksanakan oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia perlu dioptimalkan dan dilakukan
secara berkelanjutan. Melalui cara tersebut data hasil tracer study dapat
menggambarkan keadaan alumni perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian persentase lulusan
yang langsung bekarja, yaitu:
a.

Lulusan terdata dalam sistem informasi terintergrasi tracer study

Tracer study (TS) adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan 2 (dua)
tahun setelah lulus dan bertujuan untuk mengetahui outcome pendidikan dalam bentuk
transisi dari dunia Pendidikan Tinggi (Dikti) ke dunia kerja, situasi kerja terakhir,
keselarasan dan aplikasi kompetensi di dunia kerja. TS juga dapat memberikan informasi
mengenai output pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan
kompetensi, proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi Dikti
terhadap pemerolehan kompetensi serta input pendidikan berupa penggalian lebih lanjut
terhadap informasi sosiobiografis lulusan.
Tracer study dapat menyediakan informasi untuk kepentingan evaluasi hasil Dikti dan
selanjutnya dapat digunakan untuk penyempurnaan dan penjaminan kualitas lembaga
Dikti bersangkutan. Di samping itu TS juga menyediakan informasi berharga mengenai
hubungan antara Dikti dan dunia kerja profesional, menilai relevansi pendidikan tinggi,
informasi bagi para pemangku kepentingan (stakeholders), dan kelengkapan persyaratan
bagi akreditasi Dikti.

Gambar 6 Workshop Pengisian Data Aplikasi PRIMA
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Dalam rangka pengembangan PT, TS berperan penting misalnya sebagai tahap awal
pengembangan kurikulum pendidikan tinggi yang baru. TS-pun menjadi salah satu syarat
kelengkapan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan
juga kelengkapan dokumen evaluasi diri yang diperlukan dalam pengajuan proposal
melalui Kemdikbud. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, TS yang dilakukan PT
masih sangat bervariasi dari segi kualitas. Pemanfaatan informasi yang diperoleh pun
belum optimal. Akreditasi di level fakultas dan program studi menyebabkan pelaksanaan
TS di tingkat PT tidak dilaksanakan sehingga gambaran utuh di tingkat PT atau antar PT
tidak tersedia.
Tracer study paling tepat dilaksanakan oleh Pusat Karir di tingkat PT karena, (1)
memiliki populasi target yang sama, yaitu lulusan baru, (2) menghindari terjadinya
ketimpangan pelayanan bagi mahasiswa dan lulusan akibat beragamnya kemampuan
fakultas/program studi (3) pelaksanaan TS menjadi terinstitusionalisasi sehingga dapat
lebih terjamin regularitasnya, (4) posisi Pusat Karir di struktur PT memungkinkan alokasi
sumber daya bagi pelaksanaan TS, (5) efisiensi sumber daya dan (6) efektivitas
pemanfaatan hasil karena terjaminnya komparabilitas data.
b. Mahasiswa menjalankan wirausaha
Pentingnya program mahasiswa berwirausaha di perguruan tinggi telah disadari oleh
pemerintah dan diwujudkan melalui Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang
mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan
belajar yang sesuai. Perlu program dan aksi lebih lanjut agar kebijakan tersebut dapat
diimplementasikan sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.
Sebagai bagian dari upaya implementasi kebijakan Merdeka Belajar - Kampus
Merdeka dalam wirausaha mahasiswa, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi akan melaksanakan Program Kewirausahaan Kampus Merdeka tahun 2020 yang
merupakan bagian dari program Kemdikbud untuk memperkuat ekonomi nasional dan
mendukung percepatan ekonomi digital menuju revolusi industri 4.0.
Program Kewirausahaan Kampus Merdeka tahun 2020 didesain berdasarkan
framework dari proses program wirausaha Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
Mahasiswa akan mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi kewirausahaan, menyusun
proposal wirausaha, menjalankan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen
pembimbing atau mentor kewirausahaan dan dievaluasi di akhir program. Proses
pembelajaran berwirausaha ini diharapkan dapat menjadi blended learning
kewirausahaan yang dapat dikonversi dalam satuan SKS pembelajaran di perguruan
tinggi.
Kegiatan pertama dalam Program Kewirausahaan Kampus Merdeka 2020 adalah
Workshop Kewirausahaan yang diadakan 7 sesi dan bertujuan untuk peningkatan
kapasitas berwirausaha mahasiswa Indonesia dalam menjalankan dan mengembangkan
bisnis. Selanjutnya kegiatan kedua adalah pelaksanaan Kegiatan Bisnis Manajemen
Mahasiswa Indonesia yang menekankan pada pendanaan pengembangan bisnis
mahasiswa dan Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia yang memberikan skema
akselerasi bagi mahasiswa yang memiliki bisnis startup digital. Kedua kegiatan ini berjalan
simultan dan bersamaan.
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Gambar 7 Kerangka Program Kewirausahaan Kampus Merdeka 2020

Guna terwujudnya tujuan dari Program Kewirausahaan Kampus Merdeka 2020,
maka dalam prosesnya diberikan pula pendampingan melekat oleh praktisi / pengusaha
sebagai mentor dan dosen pendamping yang memposisikan diri sebagai coach bisnis yang
berjalan melalui Program Pendampingan Wirausaha Mahasiswa Indonesia (PWMI).
Diharapkan semua progres dilaporkan secara berkala dengan form bimbingan bagi
mentor. Sebagai puncak dari kegiatan Kewirausahaan Kampus Merdeka 2020
dilaksanakan Startup Summit dan Pameran atau Ekspo Kewirausahaan Mahasiswa
Indonesia 2020.
c.

Mahasiswa mengikuti pengembangan penalaran, kreativitas, dan inovasi

Kreativitas merupakan penjelmaan integratif dari tiga faktor utama dalam diri
manusia, yaitu: pikiran (kognitif), perasaan (afektif), dan keterampilan (psikomotorik).
Dalam faktor pikiran terdapat imajinasi, persepsi dan nalar. Faktor perasaan terdiri dari
emosi, estetika dan harmonisasi. Sedangkan faktor keterampilan mengandung bakat, faal
tubuh dan pengalaman. Dengan demikian, agar mahasiswa dapat mencapai level kreatif,
ketiga faktor termaksud diupayakan agar optimal dalam sebuah kegiatan yang diberi
nama Program Kreativitas Mahasiswa (PKM).
PKM dikembangkan untuk mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan
kreativitas dan inovasi berlandaskan penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang
tinggi. Dalam rangka mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang cendekiawan,
wirausahawan mandiri dan arif, mahasiswa diberi peluang untuk mengimplementasikan
kemampuan, keahlian, sikap, tanggungjawab, membangun kerjasama tim maupun
mengembangkan kemandirian melalui kegiatan yang kreatif dalam bidang ilmu yang
ditekuni.
PKM secara umum bertujuan untuk memandu mahasiswa menjadi pribadi yang (1)
tahu dan taat aturan; (2) kreatif, inovatif dan (3) objektif kooperatif dalam membangun
keragaman intelektual.
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d. Program studi penyelenggara RPL.
Program ini terutama difokuskan pada pemberdayaan Perguruan Tinggi Daerah
Tertinggal (PTDT), baik pada institusi, dosen, maupun mahasiswanya, dalam hal
pembelajaran daring dan implementasi sistem RPL. Adapun definisi daerah tertinggal
yang dimaksudkan dalam program ini adalah yang sesuai dengan Peraturan Presiden
Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.
Dalam rangka mendukung Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, program
ini juga dimanfaatkan untuk mempercepat upaya memperkaya wawasan keilmuan
mahasiswa, baik di PTDT maupun di PT Mitra, dengan mengambil mata kuliah secara
daring yang bersifat sebagai mata kuliah pengayaan di PT Mitra. Adapun yang dimaksud
dengan mata kuliah pengayaan adalah mata kuliah yang diambil di luar kurikulum
program studi dari mahasiswa yang bersangkutan.
Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan persentase
lulusan yang langsung bekerja, di antaranya:
a. Ketimpangan antara profil lulusan universitas dengan kualifikasi tenaga kerja siap
pakai yang dibutuhkan perusahaan
b. Belum sinerginya dunia pendidikan tinggi dengan dunia industri
Strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian indikator
lulusan perguruan tinggi yang langsung bekerja antara lain:
a. Meningkatkan kualitas kualifikasi lulusan sesuai dunia kerja
b. Membangun kerja sama dan kolaborasi antara dunia pedidikan tinggi dengan dunia
industri

6. Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR
Tahun 2017 sudah memasuki era ASEAN Community yang mempunyai semangat
kebersamaan berupa One Vision, One Identity, One Community. Pada era ASEAN
Community, terbuka peluang pasar bebas dalam ketenagakerjaan. Hal itu ditandai salah
satunya dengan adanya kesepakatan berupa Mutual Recognation Arrangement (MRA)
terhadap beberapa profesi di wilayah ASEAN untuk dapat saling mengakui mampu
bekerja di semua negara ASEAN.
Pemberlakuan pasar bebas ASEAN (ASEAN Comunity) akan berakibat terjadinya
peningkatan persaingan di bursa tenaga kerja. Hal itu, akan mempengaruhi banyak
orang, terutama pekerja yang berkecimpung pada sektor keahlian khusus. Masyarakat
Ekonomi ASEAN tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga
pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Berbagai
profesi tersebut sangat mungkin diisi oleh tenaga kerja asing yang notabene memiliki
tingkat kompetensi lebih unggul.
Pemberlakuan pasar bebas ASEAN (ASEAN Comunity) di samping merupakan sebuah
tantangan, pada dasarnya juga merupakan sebuah peluang. Sebagai sebuah tantangan,
pasar bebas mengharuskan tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi unggul agar
peluang kerja di Indonesia tidak dipenuhi oleh tenaga asing. Sementara itu, sebagai
sebuah peluang pasar bebas ASEAN membuka akses pekerjaan yang lebih luas untuk
tenaga kerja Indonesia yang berkompetensi unggul meraih perkerjaan di negara-negara
ASEAN.
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Pemberlakuan MEA menuntut lembaga pendidikan berbenah diri guna menyiapkan
kualitas lulusan yang lebih baik. Dalam rangka mengupayakan tumbuhnya tenaga kerja
Indonesia yang unggul dan memiliki kompetensi memerlukan keterlibatan perguruan
tinggi. Perguruan tinggi harus mampu menghasilkan kualitas lulusan y ang mampu
menangkap peluang pasar bebas ASEAN.
Salah satu indikator untuk mengukur kualitas lulusan adalah persentasi lulusan yang
terserap di dunia kerja dan besaran gaji yang diterima. Berdasarkan pertimbangan
tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Indikator Kinerja
Sasaran Program, yaitu “Persentase Perguruan Tinggi dengan Gaji Minimum Sebesar 1,5
X Upah Minimun Regional (UMR). Persentase lulusan pendidikan tinggi yang telah bekerja
dan mendapatkan gaji minimum sebesar 1,5 X UMR tersebut berdasarkan Laporan Tracer
Study (TS) perguruan tinggi terhadap lulusan yang lulus 2 (dua) tahun sebelum
pelaksanaan Tracer study (Periode TS-2).
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Grafik 7 Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR

Pada grafik di atas, realisasi dan persentase capaian pada tahun 2020 dihitung
berdasarkan data jumlah seluruh mahasiswa yang terdata pada sistem Tracer Study,
mulai tahun 2018 – 2019, sejumlah 120.153 lulusan. Rincian data yakni pada tahun 2018
sejumlah 545 PT dan pada tahun 2019 sejumlah 404 PT yang melaporkan Tracer Study.
Data lulusan yang terekam dalam Tracer Study periode 2018 – 2019 sejumlah 120.153
lulusan.
Dalam rencana strategis 2020 - 2024, target yang ditetapkan pada tahun 2020, untuk
persentase lulusan pendidikan tinggi yang telah bekerja dan mendapatkan gaji minimum
sebesar 1,5 X UMR sebesar 30%. Pada tahun 2020 persentase capaian lulusan pendidikan
tinggi yang telah bekerja dan mendapatkan gaji minimum sebesar 1,5 X UMR sebesar
28,1%. Berarti persentase capaian tahun 2020 dibandingkan dengan target pada tahun
2020, yakni sebesar 93,6%. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa persentase
capaian tahun 2020 belum memenuhi target yang ditetapkan.
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Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian persentase lulusan
pendidikan tinggi yang telah bekerja dan mendapatkan gaji minimum sebesar 1,5 X UMR,
yaitu: (a) instrumen kompetensi lulusan, (b) prodi penyelenggara uji kompetensi, dan (c)
layanan ijazah pendidikan tinggi. Pelaksanaan kegiatan tersebut diuraikan sebagai
berikut:
1. Instrumen Kompetensi Lulusan
Dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, maka diperlukan
sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki standar kompetensi lulusan yang
berdaya saing unggul. Maka Pemerintah menerbitkan aturan yang mengamanatkan uji
kompetensi, yang mengatur:
1) Mahasiswa bidang kesehatan, Pendidikan kedokteran, dan Pendidikan Profesi
Guru pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji
Kompetensi secara nasional;
2) Uji Kompetensi diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan
Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang
terakreditasi;
3) Uji Kompetensi ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang
memenuhi standar kompetensi kerja;
4) Standar kompetensi kerja disusun oleh Organisasi Profesi dan konsil masingmasing dan ditetapkan oleh Menteri;
5) Mahasiswa pendidikan vokasi yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat
Kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi;
6) Mahasiswa pendidikan profesi yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat
Profesi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Prodi Penyelenggara Uji Kompetensi
Dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, maka diperlukan
sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki standar kompetensi lulusan yang
berdaya saing unggul. Maka Pemerintah menerbitkan aturan yang mengamanatkan uji
kompetensi, yang mengatur:
1) Mahasiswa bidang kesehatan, Pendidikan kedokteran, dan Pendidikan Profesi
Guru pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji
Kompetensi secara nasional;
2) Uji Kompetensi diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan
Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang
terakreditasi;
3) Uji Kompetensi ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang
memenuhi standar kompetensi kerja;
4) Standar kompetensi kerja disusun oleh Organisasi Profesi dan konsil masingmasing dan ditetapkan oleh Menteri;
5) Mahasiswa pendidikan vokasi yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat
Kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi.;
6) Mahasiswa pendidikan profesi yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat
Profesi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi.
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Uji Kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku
peserta didik pada perguruan tingi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang
Kesehatan, Pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Gigi. Maka perlu dilakukan peta
kegiatan di kompetensi lulusan untuk pelaksanaan uji kompetensi di Tahun 2020
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3.

Mahasiswa Mendapatkan Layanan Ijazah Pendidikan Tinggi

Kegiatan mahasiswa mendapatkan layanan ijazah pendidikan tinggi mencakup tiga
kegiatan, yaitu (a) penyetaraan ijazah luar negeri, (b)perubahan data mahasiswa, dan (c)
penyelesaian kasus ijazah.

Gambar 8 Penyetaraan Ijazah Luar Negeri
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Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan indikator
persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR,
diantaranya:
a. ketimpangan antara profil lulusan universitas dengan kualifikasi tenaga kerja siap
pakai yang dibutuhkan perusahaan;
b. belum sinerginya dunia pendidika tinggi dengan dunia industri.
Strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian indikator
ini antara lain:
a. Meningkatkan kualitas kualifikasi lulusan sesuai dunia kerja;
b. Membangun kerja sama dan kolaborasi antara dunia pedidikan tinggi dengan dunia
industri.

7. Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman
setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus
Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan
yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan
bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Kebijakan Merdeka
Belajar - Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa
dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat
dilaksanakan:
1) Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi
sesuai masa dan beban belajar;
2) Mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian
masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program
studi.
Melalui Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk
1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar
program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau
setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang
sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda
di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
Indikator ini ditetapkan untuk memfasilitasi pelaksanaan kebijakan merdeka belajar
yang memberikan mahasiswa kesempatan untuk mendapatkan pengalaman di luar prodi
asal atau kampus asal. Kegiatan di luar kampus menurut Buku Panduan Kampus Merdeka
adalah:
1) Magang atau praktek kerja: Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba,
organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan/startup
(bagi prodi vokasi yang sudah punya program magang wajib, tidak dapat dihitung);
2) Proyek di desa: Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan
masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat,
infrastruktur, dan lainnya;
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3) Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar. dan menengah selama
beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun terpencil;
4) Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri
maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antar
perguruan tinggi atau pemerintah;
5) Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora,
yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti;
6) Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara
mandiri – dibuktikan dengan penjelasan / proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti
transaksi konsumen atau slip gaji pegawai;
7) Studi atau proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek
mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan
keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) dapat dikerjakan bersamasama dengan mahasiswa lain;
8) Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang
merupakan program Perguruan Tinggi atau untuk sebuah yayasan atauorganisasi
kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri
(seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan
lingkungan, palang merah, peace corps.
Kriteria Tempat Magang sebagai berikut. Pertama, telah menjalin Kerja sama dengan
pihak Perguruan Tinggi dan Kemdikbud diantaranya di sini adalah BUMN, Kemenlu dan
lain-lain. Kedua, bila belum terjalin Kerja sama maka mahasiswa dapat mengajukan
Company Profile Perusahan dan Kesediaan menjadi tempat magang dengan melihat
kesesuaian Prodi yang diambil oleh mahasiswa dan Perusahaan tersebut memenuhi
kesesuaian prodi mahasiswa tersebut. Ketiga, tempat magang menyediakan fasilitas
untuk magang mahasiswa.
Berdasarkan pertimbangan hal-hal di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
menetapkan Indikator Kinerja yakni “Persentase lulusan PT (D4 dan S1) dengan
pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus”. Sumber data yang digunakan
untuk memperoleh informasi capaia indikator ini adalah Pangkalan Data Pendidikan
Tinggi, berdasarkan laporan Tracer Study PT, Laman Tracer Study Belmawa Kemdikbud
(pkts.kemdikbud.go.id), dan laporan magang industri.
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Grafik 11 Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya
1 (satu) semester di luar kampus

Pada grafik di atas, realisasi dan persentase capaian pada tahun 2020 dihitung
berdasarkan data jumlah jumlah mahasiswa sebesar 31.510 dengan rincian: (a) Program
PERMATA – SAKTI sejumlah 5.659 mahasiswa, (b) Transfer Kredit Internasional (ICT)
sejumlah 288 mahasiswa, (c) Kampus Merdeka Perintis (KMP) sejumlah 2.277 mahasiswa,
(d) Mahasiswa mengikuti RPL sejumlah 9.517, dan (e) PKM sejumlah 13.769 mahasiswa
dengan pembaginya mahasiswa yang terlapor pada sistem tracer study
(pkts.kemdikbud.go.id) mulai tahun 2018 – 2019 sebanyak 120.153 mahasiswa. Pada
tahun 2020 persentase capaian lulusan PT (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1
(satu) semester di luar kampus sebesar 26,22%. Berarti persentase capaian tahun 2020
dibandingkan dengan target pada tahun 2020, yakni sebesar 87,4%. Dengan demikian
dapat dinyatakan bahwa persentase capaian tahun 2020 belum memenuhi target yang
ditetapkan.
Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian persentase capaian
lulusan PT (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus,
yaitu: (a) prodi menjadi model Center of Excelent MBKM, (b) prodi mendapat fasilitas
pemberdayaan masyarakat desa dan proyek kemanusiaan, (c) mahasiswa mengikuti
pembelajaran jarak jauh, (d) mahasiswa melaksanakan inovasi pendidikan khusus, (e)
mahasiswa mengikuti pembelajaran di daerah 3T, (f) mahasiswa mengikuti transfer kredit
internsional, dan (g) mahasiswa mengikuti kegiatan Permata Sakti. Pelaksanaan kegiatan
tersebut diuraikan sebagai berikut:
1) Prodi Menjadi Model Center of Excelent MBKM
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam meningkatkan akses
pendidikan tinggi dan meningkatkan link and match antara lulusan pendidikan tinggi
dengan dunia kerja di era revolusi industri 4.0 telah membuat kebijakan baru di bidang
pendidikan tinggi. Kebijakan baru tersebut adalah “Merdeka Belajar - Kampus Merdeka”
yang terdiri dari empat paket kebijakan: Pertama, memberikan otonomi kepada
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Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang memiliki
akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerja sama dengan organisasi dan/atau
universitas yang masuk dalam QS Top 100 World Universities dapat membuka dan
menutup program studi; Kedua, memberikan kesempatan bagi PTN Badan Layanan
Umum (BLU) dan PTN Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH);
Ketiga, Akreditasi prodi dapat diperpanjang secara otomatis selama tidak ada laporan
penurunan kualitas dari masyarakat ataupun dari pemerintah; dan Ke-empat adalah
memberikan hak kepada mahasiswa apabila ingin mengambil mata kuliah di luar program
studi.
Kebijakan keempat tersebut terkait dengan kegiatan pembelajaran pada perguruan
tinggi yang memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk mengambil SKS di luar
program studi selama tiga semester yang dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi
dalam PT dan atau pembelajaran di Luar PT. Kegiatan Pembelajaran di Luar PT dapat
meliputi pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan
pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, dan proyek
independen yang semua kegiatan tersebut diatas harus dibimbing oleh dosen. Kampus
merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan
meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh dan siap kerja.
2) Prodi Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Proyek
Kemanusiaan
Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) adalah kegiatan
pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa melalui Unit
Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan atau Lembaga Eksekutif Mahasiswa. Mahasiswa
pelaksana PHP2D ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa peduli dan berkontribusi
kepada masyarakat di desa agar terbangun desa binaan yang aktif, mandiri,
berwirausaha, dan sejahtera. Di sisi lain, masyarakat desa diharapkan mampu
menemukan dan mengembangkan potensi yang sudah ada untuk diwujudkan menjadi
kegiatan nyata atau mengembangkan kegiatan yang telah dirintis masyarakat menjadi
lebih berkembang dan bermanfaat sehingga dapat mewujudkan ketahanan nasional di
wilayah Republik Indonesia.
Peran mahasiswa dalam membina dan memberdayakan masyarakat desa di PHP2D
sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam hal hak belajar tiga
semester di luar program studi dalam satu Perguruan Tinggi dan atau di luar Perguruan
Tinggi. Pembinaan dan pemberdayaan desa oleh mahasiswa dalam PHP2D merupakan
salahsatu bentuk kegiatan dari delapan kegiatan pembelajaran di luar kampus, yaitu
megang/praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar,
penelitian/riset, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen dan proyek kemanusiaan.
Secara umum tujuan PHP2D adalah terbukanya kesempatan mahasiswa untuk
berperan aktif dalam pembangunan, melalui program pengabdian kepada masyarakat
yaitu: (1) Membantu mengatasi permasalahan di desa dengan berbagai aspek melalui
upaya peningkatan kesadaran/sikap, wawasan/pengetahuan dan keterampilan; (2)
Menerapkan konsep pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui inovasi
teknologi yang dilaksanakan dalam tim kerja yang bersifat multidisipliner dan kolaboratif;
(3) Membangun kemitraan dengan stakeholder terkait dalam mewujudkan program.

55 | Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2020

Gambar 9 Kegiatan Merdeka Belajar di Universitas Islam Syekh- Yusuf

3) Mahasiswa Melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh
Memasuki era Revolusi Industri 4.0, kemampuan SDM dalam menguasai literasi baru
menjadi hal yang penting dan perlu. Digitalisasi dan otomatisasi dalam banyak aspek di
kehidupan, mendorong SDM untuk dapat secara berkelenjautan dan secara terus
menerus beradaptasi terhadap kemajuan teknologi. Kompetensi-kompetensi yang
diperlukan untuk mampu bersaing dalam era digital juga perlu ditingkatkan dan
dikembangkan. SDM Indonesia dituntut untuk mampu beradapatasi dan melakukan
peningkatan kapasitas (capacity building) untuk mampu menguasai literasi-literasi baru
memiliki literasi baru (new literacy), diantaranya adalah literasi teknologi (technology
literacy), literasi digital (digital literacy) dan literasi kemanusiaan (human literacy). Daya
saing bangsa, salah satunya ditentukan oleh kompetensi literasi baru ini.
Menanggapi hal tersebut, perguruan tinggi dituntut untuk mampu menghasilkan
lulusan yang komptetitif dan memiliki kemampuan literasi baru. Literasi digital, misalnya,
adalah kemampuan untuk membaca, menganalisis dan menggunakan informasi (big
data) dalam dunia digital dewasa ini. Literasi teknologi, adalah kemampuan memahami
cara kerja teknologi seperti pemrograman (coding), inteligensi buatan (artificial
intelegensi), prinsip rekayasa teknologi, dan lain-lain. Sementara literasi manusia adalah
kemampuan untuk berhubungan dengan sesame manusia seperti komunikasi, desain,
kepemimpinan, kewirausahaan dan soft skills lainya. Oleh karenanya, Kemdikbud harus
mendorong perguruan tinggi untuk menghasilkan inovasi-inovasi pembelajaran yang
dapat digunakan untuk mendukung menciptakan lulusan yang kompeten dan mampu
bersaing secara global dan kontekstual. Kemampuan dalam melakukan analisis dan
mengolah data, serta memiliki kompetensi yang diakui secara global menjadi tuntutan
yang harus dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi dalam membekali lulusannya untuk
dapat beradaptasi secara baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4) Mahasiswa Melaksanakan Inovasi Pendidikan Khusus
Seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan tinggi memiliki tantangan yang
semakin besar. Setidaknya, terdapat lima isi pokok tantangan pendidikan tinggi dilihat
dari sisi tenaga terampil berpendidikan tinggi, kelembagaan, sumber daya, penelitian dan
pengembangan serta inovasi. Menjawab tantangan tersebut, Kementrian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi menetapkan visi: “Terwujudnya pendidikan tinggi yang
bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.” Visi
tersebut diwujudkan dengan misi: 1) meningkatkan akses, relevansi, dan mutu
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Pendidikan Tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas; dan 2) Meningkatkan
kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi.
Sehubungan dengan hal tersebut, Kemdikbud menetapkan tujuan strategis
meningkatnya relevansi, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia berpendidikan
tinggi, serta kemampuan iptek dan inovasi untuk keunggulan daya saing bangsa. Tujuan
strategis tersbeut dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis sebagai berikut: 1)
meningkatnya kualitas pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi; 2) meningkatnya
kualitas kelembagaan Iptek & Dikti; 3) meningkatnya relevansi, kualitas & kuantitas
Sumber Daya Iptek dan Dikti; 4) meningkatnya relevansi & produktivitas Riset dan
Pengembangan; dan 5) menguatnya kapasitas inovasi. Dirketorat Pembelajaran dan
Kemahasiswaan mengemban tugas untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya
kualitas pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi.
Di sisi lain, prioritas nasional pendidikan mencanangkan pada peningkatan akses,
kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan melalui berbagai program diantaranya: 1)
peningkatan relevansi pendidikan; 2) kapasitas Iptek, inovasi, dan daya saing perguruan
tinggi; 3) penguatan kelembagaan perguruan tinggi; 4) peningkatan ketersediaan sarana
dan prasarana yang berkualitas; 5) penyediaan bantuan pendidikan yang efektif; 5)
peningkatan pendidikan agama dan pendidikan karakter; 6) pengembangan
pembelajaran yang berkualitas; 7) peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan; dan 8)
penyediaan guru dan dosen yang berkualitas dan penempatan yang merata.
5) Mahasiswa Mengikuti Pembelajaran di Daerah 3T
Merdeka belajar adalah kemerdekaan berpikir yang dikaitkan dengan Pendidikan
nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Perguruan tinggi diharapkan untuk secara terus-menerus mengembangkan budaya
akademik yang demokratis Merdeka Belajar agar dapat mendukung pelaksanaan proses
pembelajaran yang mengarahkan mahasiswa menjadi insan cerdas, kompetitif, dan
berkepribadian unggul dengan kemerdekaan berfikir.Para mahasiswa diharapkan tidak
hanya menguasai bidang ilmu yang ditekuni di kampus, tetapi juga mengusai bidang lain
yang dapat menunjang keberhasilan mereka di masa depan dengan kemerdekaan
berfikir.Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka
Belajar. Pelaksanaannya memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata
kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS).
Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela, jadi
mahasiswa boleh mengambil ataupun tidak sks di luar kampusnya sebanyak dua semester
atau setara dengan 40 sks. Ditambah, mahasiswa juga dapat mengambil sks di prodi lain
di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh.
Ini tidak berlaku untuk prodi kesehatan. Kampus Mengajar: Memberdayakan mahasiswa
untuk membantu proses pengajaran di SD berbagai desa/kota di Indonesia
Program Memberdayakan mahasiswa untuk membantu proses pengajaran di
berbagai desa/kota di Indonesia merupakan salah satu jenis pembinaan kreativitas
mahasiswa yang mengarahkan mahasiswa untuk mengeksplorasi kemampuannya baik
pada tataran praktis maupun teoritis yang memiliki dampak besar pada pengembangan
potensi bangsa. Hal ini memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengembangkan
dirinya. Dengan demikian, potensi besar generasi bangsa ke depan dapat lebih di
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eksplorasi lebih jauh melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional dan memberikan
peluang lebih terbuka bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi dan kreativitas
yang dimiliki demi meningkatkan potensi dan aktivitas produktifnya di kemudian hari.

Gambar 10 Tahap Pelaksanaan Program KMP

6) Mahasiswa Mengikuti Transfer Kredit Internasional
Transfer kredit akademik adalah proses mengevaluasi komponen kualifikasi untuk
menentukan keseluruhan / kesetaraan dengan kualifikasi lain dengan menyatukan kredit
yang sebanding untuk pencapaian akademis dan prestasi individu. Transfer Kredit
merupakan sebuah mekanisme pengakuan beban kerja dan prestasi pada suatu lembaga
pendidikan tinggi dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengalihan dan
Pemerolehan Kredit adalah pengakuan
Hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran
lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Pengalihan
Angka Kredit dan Pemerolehan Angka Kredit dapat dilakukan antar-prodi yang sama atau
yang berbeda. Program Studi Peserta bebas menentukan mata kuliah yang akan
dialihkreditkan pada Program Studi di Perguruan Tinggi Penerima.
Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Direktorat
Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyelenggarakan Program Transfer Kredit
Internasional sebagai bagian dari upaya pengembangan kompetensi dan wawasan
mahasiswa. Program Transfer Kredit Internasional merupakan proses pengakuan
terhadap beban studi dan capaian pembelajaran (learning outcomes) yang telah
diperoleh oleh seorang mahasiswa selama di perguruan tinggi mitra di luar negeri (host
university). Disamping itu, melalui Program Transfer Kredit Internasional, perguruan
tinggi asal (home university) di Indonesia dapat mengenal, mempelajari berbagai sistem
transfer kredit yang ada seperti European Transfer Credit System, ASEAN Credit Transfer
System maupun UMAP Credit Transfer System, serta kemudian menerapkan dan
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mengembangkan sistem transfer kredit yang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan
pendidikan tinggi di Indonesia.
Mobiltas dan integrasi perdagangan serta investasi di kawasan Asia dan dunia saat
ini sangat cepat sehingga secara otomatis peningkatan mobilitas masyarakat antar negara
juga semakin signifikan. Hal ini menyebabkan pendidikan tinggi memegang peranan
penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang mampu menciptakan dan
mempertahankan masyarakat global dan berbasis pengetahuan.
Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi
sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin
dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Permendikbud No 3 Tahun 2020 memberikan
hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya. Melalui
program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan
meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan minat dan
cita-citanya. Kita meyakini, pembelajaran dapat terjadi di manapun, semesta belajar tak
berbatas, tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium, tetapi juga di desa,
industri, dan tempat-tempat kerja.
7) Mahasiswa Mengikuti Kegiatan Permata Sakti (Minat dan Bakat, Softskill, dan
Pertukaran Pelajar)
Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara-Sistem Alih Kredit dengan
Teknologi Informasi (PERMATA-SAKTI) adalah program pertukaran mahasiswa antar
perguruan tinggi di Seluruh Indonesia, dimana setiap perguruan tinggi dapat mengirim
dan/atau menerima mahasiswa dari dan ke perguruan tinggi lainnya, untuk menempuh
perkuliahan/praktek/skripsi/magang, baik pada program studi yang sama, maupun pada
program studi berbeda selama satu semester penuh, guna mendukung Program Merdeka
Belajar & Kampus Merdeka Kemdikbud R.I. Pada tahun 2020, program PERMATA-SAKTI
dilaksanakan secara full daring karena adanya pandemi Covid-19.
Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan indikator ini,
di antaranya:
a. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka baru diluncurkan pada awal tahun,
sehingga masih banyak perguruan tinggi yang baru akan mempersiapkan
implementasinya;
b. Pandemi Covid-19 tidak memungkinkan untuk dilaksanakan mobilitas mahasiswa
secara luring;
c. Koordinasi dengan perguruan tinggi penerima bantuan dana terhambat terkait
penandatanganan dokumen kerja sama, karena tidak memungkinkan untuk
pertemuan tatap muka.
Strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian ini
antara lain:
a. Mengubah skema dan model pertukaran yang semula mobilitas mahasiswa
dilaksanakan secara luring/sit in di perguruan tinggi mitra menjadi dilaksanakan
dengan full daring atau sistem pembelajaran daring perguruan tinggi mitra;
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b.

c.

Koordinasi dengan perguruan tinggi penerima bantuan dana dilaksanakan secara
daring adapun terkait penandatanganan dokumen kerja sama dikarenakan pandemi
Covid-19 maka dokumen dikirimkan oleh perguruan tinggi melalui pos;
Menyusun panduan program sejak awal tahun sehingga waktu pelaksanaan
programnya bisa lebih panjang.

8. Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi
yang dibiayai oleh mitra (PTN)
Pendanaan dan pengembangan fasilitas Pendidikan Tinggi oleh mitra adalah bantuan
pendanaan atau pengembangan yang diberikan oleh mitra perguruan tinggi dalam rangka
menambah atau meningkatkan fasilitas untuk riset dan pembelajaran di pendidikan
tinggi.
Pendanaan dan pengembangan fasilitas riset Pendidikan Tinggi ini didasari oleh
kerjasama antara mitra PT dengan PT untuk meningkatkan kebermanfaatan dari kedua
belah pihak. Bagi Perguruan Tinggi, kerjasama dimaksud ditujukan untuk meningkatkan
kualitas lulusan dan hasil riset. Sedangkan bagi Mitra, kualitas lulusan dan hasil penelitian
yang dimaksud dapat dimanfaatkan oleh Mitra untuk meningkatkan kapasitasnya.
6
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Grafik 12 Capaian Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi
yang dibiayai oleh mitra (PTN)

Jumlah pendanaan atau pengembangan yang diperoleh dari mitra yang disetarakan
dengan nilai rupiah dibandingkan dengan total pendanaan untuk membiayai fasilitas
(sarpras) pendidikan tinggi. Pada tahun 2020 target persentase pendanaan dan
pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra (PTN) 5% namun
belum ada pendataan terkait dengan komponen perhitungan indikator ini. Dengan
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demikian dapat dinyatakan bahwa persentase capaian tahun 2020 belum memenuhi
target yang ditetapkan.
Secara umum kendala yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan Pendanaan
dan Pengembangan Fasilitas Riset Pendidikan Tinggi yang dibiayai oleh Mitra (PTN) Tahun
2020 adalah sebagai berikut:
1. Mitra pada umumnya tidak menyediakan dana langsung , namu berupa in kind. In
kind dapat berupa menyediakan lahan uji, ikut serta dalam penilaian protype produk,
dan memperkirakan produk yang akan daang berkembang di masa yang akan datang
2. Kerjasama para peneliti di PTN dengan Mitra memerlukan waktu yang cukup lama,
dan harus dimulai dari saat Riset dimulai.
3. Perguruan Tinggi pada umumnya untuk melakukan investasi pada fasilitas riset
diajukan melalui Proyek pengembangan PT melalui Kementerian.
Strategi yang diambil untuk menghadapi permasalahan di atas adalah sebagai
berikut:
1. Mendorong peneliti melalui Kementerian/Lembaga penyandang dana untuk dapat
bermitra untuk penelitian yang sesuai dengan para penelti di PTN
2. Rencana Induk Penelitian dan Road Map unggulan di PTN perlu dibuat dan
mendorong penelitian kolaborasi yang berorientasi produk
3. Mendorong Perguruan Tinggi Negeri untuk terbuka dalam melaporkan Kerjasama
dengan mitra dalam hal pendanaan dan pengembangan fasilitas riset

Sasaran 2: Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan
Bertolak dari fakta yang ada menunjukkan bahwa kemajuan Indonesia dalam
menangani masalah SDM Dikti khususnya ketercukupan jumlah dan kualitas dosen perlu
ditingkatkan. Disamping itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar bisa
menjadi negara dengan pendapatan tinggi, Indonesia membutuhkan banyak tenaga
terampil dari berbagai profesi.
Oleh karena itu Sasaran Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan
merupakan upaya yang harus dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja yang harus
ditingkatkan yaitu:
1. Persentase dosen yang bersertifikat;
2. Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri
atau profesinya;
3. Persentase dosen berkualifikasi S3.
Dari tiga indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran kinerja, 1 (satu)
indikator kinerja belum mencapai target dan 2 (dua) indikator kinerja yang sudah
mencapai target. Indikator kinerja yang belum mencapai target. Gambaran tingkat
ketercapaian Sasaran Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan adalah
sebagai berikut:

61 | Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2020

Tabel 15 Capaian sasaran Sasaran Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan
No

Indikator Kinerja

1

Persentase dosen yang bersertifikat

2

Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau
tersertifikasi di industri atau profesinya

3

Persentase dosen berkualifikasi S3

Target

Tahun 2020
Realisasi % Capaian

45,1

46,4

102,88

69

68,74

99,62

17,28

18

104

1. Persentase dosen yang bersertifikat
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen menegaskan bahwa
pengakuan dosen sebagai pendidik profesional dilakukan melalui pemberian sertifikat
pendidik. Pemberian sertifikat pendidik bagi dosen dilakukan melalui sertifikasi dengan
penilaian portofolio pengalaman pendidikan dan penelitian serta kegiatan akademik
profesional lain yang diperoleh selama bertugas. Oleh karena itu, pengakuan atas
pengalaman langsung yang telah diinternalisasi dan dimaknai secara reflektif, merupakan
bagian integral dari proses pembentukan kompetensi dosen sebagai agen pembelajaran
menjadi dasar penilaian sertifikasi dosen.
Untuk meningkatkan persentase dosen yang memiliki sertifikat Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi telah melaksanakan program Sertifikasi Dosen (Serdos) sejak tahun
2008. Program Sertifikasi Dosen adalah suatu kegiatan penilaian portofolio dosen yang
dikelola secara terpusat dan merupakan suatu program nasional bertujuan untuk menilai
kompetensi dosen dan memberikan sertifikat pendidik untuk dosen. Serdos dilaksanakan
sejak tahun 2008 dengan menggunakan sistem berbasis manual (off-line), pada tahun
2011 pelaksanaan Serdos mengalami perubahan mendasar dalam hal prosedur dan
tatalaksananya, yaitu dari sistem berbasis manual (off-line) ke sistem berbasis on-line.
Pelaksanaan Serdos secara terus-menerus mengalami penyempurnaan dan pembenahan
pangkalan data Serdos.

62 | Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2020

50
45,1

46,4

40

30

20

10

0

Target

Realisasi

Grafik 13 Capaian Persentase dosen yang bersertifikat

Persentase Dosen yang bersertifikat dihitung dari persentase dosen tetap yang
bersertifikasi dosen dibandingkan dengan jumlah dosen tetap sesuai dengan rumus di
bawah:

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑜𝑠𝑒𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡 =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑠𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑜𝑠𝑒𝑛
𝑥 100%
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑠𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝

Pada tahun 2020 jumlah dosen yang sudah memiliki sertifikasi dosen sebanyak
111.017 dosen dan jumlah dosen tetap adalah 239.472 sehingga perhitungan
persentasenya menjadi atau 45,4%. Jika dibandingkan dengan targetrealisasi capainnya
adalah 102.88%.
Secara umum kendala yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan persentase
dosen yang memiliki sertifikasi dosen Tahun 2020 adalah masalah teknis, masalah gagal
sinkron dan telat sinkron, antara data pada server Sister Perguruan Tinggi dengan server
Sister Kemdikbud. Langkah antisipatif dan strategi yang diambil untuk mengatasi
hambatan di atas adalah dengan mensosialisasikan ke Perguruan tinggii agar melakukan
proses sinkronisasi secara rutin dan berkala. Apabila melakukan perubahan (transaksi
data) di Sister Perguruan Tinggi maka harus dilanjutkan dengan proses sinkron data ke
server Sister Kemdikbud.

2. Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di
industri atau profesinya
63 | Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2020

Dalam UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No 37
Tahun 2009 tentang Dosen dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No. 17 tahun 2013 jo No. 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional
Dosen dan Angka Kreditnya, dinyatakan bahwa Jabatan fungsional Dosen yang
selanjutnya disebut jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan
pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta
bersifat mandiri. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Jabatan Akademik Dosen berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di
bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini
jenjang karir seorang dosen dinyatakan dalam bentuk jenjang jabatan akademik dosen,
yang terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan professor.
Dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di Industri atau
profesinya yang dimaksud adalah dosen yang memiliki jabatan minimal asisten ahli atau
memiliki sertifikasi di industri atau sertifikasi profesi. Persentase dosen yang memiliki
pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya dihitung dari
perbandingan antara jumlah dosen yang mempunyai jabatan fungsional dan/atau
tersertifikasi dengan jumlah seluruh dosen tetap.
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Grafik 14 Capaian Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau
tersertifikasi di industri atau profesinya
Pada tahun 2020 jumlah dosen yang sudah memiliki jabatan fungsional dan/atau
bersertifikasi sebanyak 168.070 orang dan jumlah dosen tetap adalah 244.687 sehingga
perhitungan persentasenya menjadi 68,74%. Target Persentase dosen yang memiliki
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pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya pada Tahun 2020
adalah 69%, sehingga realisasi capainnya adalah 99.62%.
Program di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang bertujuan untuk
meningkatkan persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di
industri atau profesinya antara lain adalah sebagai berikut:
a. Penilaian Angka Kredit Dosen
Penilaian Angka Kredit Dosen yang diproses pada Direktorat Sumber Daya adalah
pengajuan ke Lektor Kepala dan Pengajuan ke Guru Besar, sedangkan untuk jabatan
asisten ahli dan Lektor diproses oleh masing-masing PTN dan LLDIKTI untuk PTS.
b. Program Magang Dosen
Program magang adalah suatu kegiatan pembinaan yang dikelola secara terpusat
dan merupakan suatu program nasional bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
seorang dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yan
dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdikbud. Pembinaan
ini terutama dilaksanakan melalui hubungan yang intensif antara peserta program
magang dan tenaga pembinanya di Perguruan Tinggi Pembina (PT Pembina) selama
4 (empat) bulan. Program ini bukan dimaksudkan untuk pencapaian suatu gelar
lanjutan, walaupun dapat pula dimanfaatkan untuk mencari peluang dan penjajagan
melanjutkan studi mencapai gelar Doktor.
Secara umum kendala yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan persentase
dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau
profesinyapada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
1. Permasalahan utama proses penilaian angka kredit dosen adalah masih terdapat
banyak usulan yang belum dapat disetujui karena belum memenuhi syarat khusus
terutama publikasi di jurnal internasional bereputasi.
2. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan tidak terkecuali Indonesia memberikan
tantangan tersendiri terhadap pelaksanaan Penilaian Angka Kredit dosen. Tim Penilai
Angka Kredit terdiri atas Profesor dari Perguruan Tinggi Negeri yang terdepan dalam
bidang ilmunya masing-masing barasal dari segala penjuru tanah air. Adanya wabah
covid-19 membatasi ruang gerak dan menghambat perjalanan penilaian Angka
Kredit Dosen.
3. Pemberlakuan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit 2019 (PO PAK 2019)
yang merupakan aturan baru penganti PO PAK 2014 menjadi tantangan lain dalam
pelaksanaan penilaian angka kredit dosen. Pelaksanaan penyamaan persepsi dan
penilaian angka kredit yang dilaksanakan secara daring mengakibatkan kurangnya
interkasi langsung antar tim penilai, hal ini sangat berpengaruh pada terkendalanya
proses penyamaan persepsi antar tim penilai.
4. Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan program magang dosen pada Tahun 2020
tidak dapat dilaksanakan karena berlaku lockdown pada PT Pembina Program
Magang Dosen
Langkah antisipatif dan strategi yang diambil untuk mengatasi hambatan di atas
adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengatasi permasalahan publikasi pada jurnal internasional bereputasi perlu
dilakukan peningkatan kompetensi dosen dalam penulisan karya ilmiah yang
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2.

3.

4.

publikasi di jurnal Internasional bereputasi dengan bimbingan teknis penulisan karya
ilmiah pada jurnal internasional bereputasi.
Optimalisasi penilaian angka kredit dosen lebih banyak dilakukan secara daring
melalui sistem Penilaian angka kredit untuk mengefektifkan pelayanan di masa
pandemi.
Membuat wadah diskusi untuk membahas permasalahan Penilaian angka kredit
dosen pada aplikasi media social sebagai tempat untuk berbagi pegetahuan dan
berdiskusi.
Untuk program magang dosen, apabila Pandemi COVID-19 sudah berakhir, maka
penyelenggaraan Magang Dosen tahun 2021 dilakukan seperti tahun-tahun
sebelumnya. Dalam hal Pandemi Covid-19 masih berlanjut, maka penyelenggaraan
Program Magang Dosen tahun 2021 akan dilaksanakan dengan kombinasi metode
daring dan luring sebagai berikut:
•
Materi-materi yang dapat diberikan secara daring seperti pengenalan tugas
dan fungsi pokok unit kerja, metoda penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat dan lain lain.
•
Materi-materi lainnya seperti kunjungan ke unit, pengenalan kampus akan
dilakukan secara luring dengan mempertimbangkan penerapan protokol
COVID-19.

3. Persentase dosen berkualifikasi S3
Kualifikasi adalah kemampuan yang diperoleh dengan cara menyelesaikan
pendidikan formal. Kualifikasi dapat diartikan sebagai kapasitas, pengetahuan, atau
keterampilan yang sesuai dengan suatu peluang, atau membuat seseorang memenuhi
syarat untuk menjalankan tugas, jabatan, posisi, hak istimewa, atau menyandang suatu
status. Kualifikasi menunjukkan kepantasan untuk tujuan melalui pemenuhan kondisi
yang diperlukan seperti pencapaian usia tertentu, pengambilan sumpah, penyelesaian
sekolah atau pelatihan yang dibutuhkan, atau perolehan gelar pendidikan.
Sebagaimana diatur dalam UU No 14 Tahun 2005 pasal 46 ayat (2), dosen memiliki
kualifikasi akademik minimum lulusan magister untuk program diploma atau program
sarjana; dan lulusan program doktor untuk program pascasarjana. Oleh karena itu,
kualifikasi dosen menjadi salah satu indikator peningkatan relevansi, kualitas, dan
kuantitas sumber daya. Standar minimal kualifikasi dosen adalah lulusan magister, karena
itu dosen yang merupakan lulusan program doktor menjadi kualifikasi yang dinilai telah
melampaui standar regulasi saat ini. Dalam rangka peningkatan kualitas dosen sebagai
sumberdaya pendidikan tinggi, Direktorat Sumber Daya menjalankan berbagai program
peningkatan kualifikasi dosen. Outcome dari program-program tersebut adalah
meningkatnya persentase dosen berkualifikasi S3.
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Grafik 15 Capaian Persentase dosen berkualifikasi S3

Menurut data pddikti.kemdikbud.go.id pada Tahun 2020 tercatat jumlah dosen
berkualifikasi S3 sebanyak 43.210 dosen dan jumlah dosen tetap sebanyak 239.472
dosen. Sehingga persentase dosen yang berkualifikasi S3 dapat dihitung sebesar 18%. Jika
dibandingkan dengan target sebesar 17,8% maka ralisasi tahun 2020 dibandingkan
dengan target mencapai 104%.
Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, persentase dosen
berkualifikasi S3 mengalami peningkatan, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:
Tabel 16 Persentase Dosen Berkualifikasi S3 Tahun 2015-2020
Keterangan
2016
2017
2018
2019
Jumlah Dosen
29.140
32.533
36.404
37.221
Berkualifikasi S3
Total Jumlah Dosen
191.433
202.690
221.825
229.799
Tetap
Persentase Dosen
15,22%
16,08%
16,41%
16,20%
Berkualifikasi S3
Penambahan Jumlah
4.393
3.393
3.871
817
Dosen S3
Jumlah Lulusan
1.354
1.179
1.192
1.056
Penerima Beasiswa
Kemdikbud*
Sumber: *PD-Dikti Oktober 2020; ** Studi.kemdikbud.go.id Oktober 2020

2020

43.210*
239.472*
18%
13.063
213**

Penambahan jumlah dosen berkualifikasi S3 lebih tinggi apabila dibandingkan tahuntahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena terdapat peningkatan kualitas data dosen di
dalam PDDIKTI yang tersinkronisasi dengan SISTER karena proses pemutakhiran data
yang dapat dilakukan secara langsung oleh pengguna, kemudian pada seleksi CPNS
beberapa tahun terakhir formasi dosen ada beberapa yang mensyaratkan sudah
berkualifikasi S3.
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Faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan persentase dosen berkualifikasi S3
tahun 2020 antara lain:
1. Program pemerintah maupun pihak swasta dalam penyediaan dana beasiswa dan
mulai meningkat;
2. Terdapat penyedia dana beasiswa non Kemdikbud;
3. Pinjaman hibah luar negeri untuk program beasiswa bertambah;
4. Meningkatnya dosen yang melanjutkan studi ke jenjang S3 dengan biaya sendiri.
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berupaya meningkatkan persentase jumlah
dosen yang berkualifikasi S3 dengan menyelenggaran program beasiswa Beasiswa
Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) dan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana
Luar Negeri (BPPLN). Beasiswa S3 yang diselenggarakan dalam Negeri berupa BPPDN
Reguler, BPPDN Masyarakat Pendudung Pendidik, PMDSU (Pendidikan Magister menuju
Doktor untuk Sarjana Unggul). Beasiswa yang diselenggarakan untuk di luar negeri di
antaranya BPPLN Reguler, BPPLN Masyarakat Pendudung Pendidik, AMINEF, dan lainlain.
Tabel 17 Jumlah Lulusan Penerima Beasiswa Ditjen Dikti
No
1
2

Tahun
2016
2017

Lulus S3
1.354
1.179

3
4
5

2018
2019
2020

1.192
1.056
213

Sumber: studi.kemdikbud.go.id

Hambatan yang dihadapi Direktorat Sumber Daya dalam upaya pencapaian target
persentase dosen yang berkualifikas S3 diantaranya:
1. Kebijakan pemerintah untuk mengalihkan anggaran beasiswa ke LPDP sejak tahun
2016, mengakibatkan anggaran beasiswa pada DIPA Direktorat Sumber Daya tidak
ada alokasi beasiswa S3 untuk angkatan baru bagi dosen (hanya ada on going).
Alokasi beasiswa dosen yang disediakan oleh LPDP selalu tidak terserap karena
kriteria persyaratan untuk mendapatkan beasiswa tidak dapat dipenuhi oleh dosen;
2. Dosen berkualifikasi S2/Magister masih sangat dibutuhkan perguruan tinggi untuk
melakukan aktifitas mengajar di perguruan tinggi tersebut;
3. Kebijakan pemerintah akan rasio dosen, menuntut perguruan tinggi tidak bisa
melepas dosen tersebut untuk melanjutkan studi;
4. Banyaknya penambahan dosen baru yang umumnya berkualifikasi S2 sehingga
mempengaruhi persentase dosen S3.
Hal-hal yang perlu dilakukan ke depan untuk mengatasai kendala tersebut antara
lain:
1. Mencari mekanisme pembiayan untuk beasiswa melalui program sponsor baik
dengan swasta di luar negeri maupun dalam negeri;
2. Mengupayakan untuk mendapatkan kuota anggaran beasiswa S3 dalam dan luar
negeri;
3. Mengusulkan kebijakan untuk dosen dengan status ijin belajar diperbolehkan
mendapatkan skema beasiswa pemerintah;
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4.

Menerapkan kebijakan bahwa dosen dengan status belajar masih dapat dihitung
sebagai rasio dosen sehingga tidak membebani perguruan tinggi.

Sasaran 3: Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas
Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan
perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama
menyangkut aspek-aspek: (a) kelembagaan atau organisasi; (b) ketatalaksanaan atau
business process; dan (c) sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi
dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance). Reformasi Birokrasi adalah ukuran unntuk menilai kinerja dan capaian
program reformasi birokrasi berdasarkan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang
baik (good governance), bersifat obyektif dan komprehensif yang diperoleh dari hasil
penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(KEMENPAN & RB) terhadap 8 (delapan) Area Perubahan RB, yaitu: (1). manajemen
perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur; birokrasi dengan integritas dan kinerja
yang tinggi; (2). peraturan perundang-undangan; regulasi yang tertib, tidak tumpang
tindih, dan kondusif; (3). organisasi; yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing); (4).
tata laksana; sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan
sesuai dengan prisip-prinsip good governance; (5). sdm aparatur; sdm aparatur yang
berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera;
(6). akuntabilitas; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; (7).
pengawasan; meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
(8). pelayanan publik; pelayanan prima yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
Oleh karena itu Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang
berkualitasmerupakan upaya yang harus dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja
yang harus ditingkatkan yaitu:
1.
2.

Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Tinggi minimal BB
Jumlah Satker di Ditjen Dikti mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Gambaran tingkat ketercapaian Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi
yang berkualitas adalah sebagai berikut:
Tabel 18 Capaian sasaran Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang
berkualitas
No

Indikator Kinerja

Target

Tahun 2020
Realisasi
% Capaian

1

Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Tinggi
minimal BB*

BB

-

-

2

Jumlah Satker di Ditjen Dikti mendapatkan
predikat ZI-WBK/WBBM

1

-

-

*Tidak dilakukan penilaian karena unit baru
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1. Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Tinggi minimal BB
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, yang dimaksud dengan akuntabilitas kinerja adalah
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para
pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan
sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah
yang disusun secara periodik.
Upaya penguatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan penerapan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu rangkaian sistematik dari
berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan
pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja
pada instansi pemerintah. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengacu kepada Permendikbud No 39
Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
Pada tahun 2020 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai unit kerja baru di
Kemdikbud tidak dilalakukan penilaian terhadap implementasi SAKIP. Namun untuk
satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tetap dilakukan penilaian.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020
C; 3; 3%
CC; 5; 6%
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BB; 29; 33%
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Grafik 16 Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020
Pada tahun 2020, dari 89 satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi yang telah dievaluasi oleh Kementerian, sebanyak 24 satuan kerja atau 27%
mendapatkan nilai A, 26 satuan kerja atau 29% mendapatkan nilai BB, 24 satuan kerja
atau 33% mendapatkan nilai BB, 26 satuan kerja atau 29% mendapatkan nilai B, 5 satuan
kerja atau 6% mendapatkan nilai CC, 3 satuan kerja atau 3% mendapatkan nilai C, dan 2
satuan kerja atau 2% mendapatkan nilai D.
Jika dibandingkan dengan target rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB maka
pada tahun 2020 dapat tercapai dengan nilai rata-rata 70,2.
70 | Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2020

80
70,01

70,02

Target Rata-rata Nilai SAKIP

Realisasi Nilai Rata-rata Nilai SAKIP

70
60
50
40
30
20

10
0

Grafik 17 Rata-Rata Nilai SAKIP Satuan Kerja
Selama tahun 2020 Sekretarait Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah
melakukan beberapa penguatan akuntabilitas kinerja dengan hasil sebagai berikut:
1. Telah disusunnya Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tahun 20202024 yang megacu kepada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Tahun 2020-2024;
2. Telah disusunnya Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi;
3. Telah disusunnya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi
Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaantahun 2020;
4. Telah disusunnya Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri
5. Penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal mulai dari Eselon I, Eselon II s.d
staf;
6. Penyusunan Kontrak Kinerja/Perjanjian Kinerja di Perguruan Tinggi dan LLDIKTI mulai
dari Pimpinan tertinggi s.d staf;
7. Melakukan pemantaun dan evaluasi terhadap pencapaian IKU dan pencapaian
pelaksanaan program kegiatan serta anggaran secara berkala;
8. Penggunaan Sistem Pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran
secara online dengen menggunakan Aplikasi SIMPROKA (Sistem Informasi
Monitoring Program, Kegiatan dan Anggaran), dimana dengan system tersebut:
• Pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran mulai dari level
output hingga komponen
• Terintegrasi dengan aplikasi SMART Kemenkeu dan aplikasi Monev Bappenas
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•

9.

Pengguna dapat memanfaatkan laporan progress pelaksanaan program,
kegiatan dan anggaran untuk pengambilan keputusan secara lebih efektif dan
efisien
Penggunaan Sistem apilkasi e-kinerja, dimana dengan system tersebut:
• Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi sudah diinput melalui sistem
aplikasi dan direviu secara online
• Pengukuran capaian kinerja unit kerja dapat dilakukan dengan mudah dan cepat
karena sudah berbasis online

Dari pencapaian di tahun 2020 terlihat masih ada banyak satuan kerja yang belum
mendapatkan nilai yang diharapakan, ini disebabkan oleh beberapa hal seperti:
1. Baru bergabungnya kembali satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Masih kurangnya pemahaman satuan kerja terkait dengan implementasi SAKIP
sehingga banyak temuan terkait dengan komponen-komponen SAKIP seperti:
a. Tujuan pada Renstra pada Sebagian Satker belum memiliki Indikator Kinerja
Tujuan dan target keberhasilan sesuai yang dipersyaratkan pada Kertas Kerja
Evaluasi Tahun 2020;
b. Perjanjian Kinerja, sebagai basis evaluasi atas implementasi SAKIP pada sebagian
Satker belum dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan
yang antara lain dapat diwujudkan dengan sosialisasi Perjanjian Kinerja oleh
Pimpinan Satker kepada seluruh pegawai untuk dijadikan acuan dalam
melaksanakan program dan kegiatan;
c. Perjanjian Kinerja Individu yang menggambarkan keselarasan dengan kinerja
organisasi belum disusun oleh sebagian Satker sesuai yang dipersyaratkan pada
Kertas Kerja Evaluasi Tahun 2020;
d. Pengukuran data kinerja atas Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi belum
dilakukan oleh sebagian Satker sesuai yang dipersyaratkan pada Kertas Kerja
Evaluasi Tahun 2020, dan hal ini mempengaruhi penilaian pada komponen
Evaluasi Internal 3. Pemberian Reward atau Punishment atas capaian kinerja
pegawai belum diimplementasikan pada sebagian Satker sesuai yang
dipersyaratkan pada Kertas Kerja Evaluasi Tahun 2020;
e. Evaluasi internal berkala atas progress capaian Perjanjian Kinerja bersama
Pimpinan belum dilakukan oleh sebagian Satker, sebagai tindak lanjut
pengukuran kinerja sesuai yang dipersyaratkan pada Kertas Kerja Evaluasi Tahun
2020. Data dukung yang diberikan Satker pada umumnya hanya berfokus pada
evaluasi pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran;
f. Laporan Kinerja pada sebagian Sakter belum dipublikasikan pada website resmi
untuk mendukung keterbukaan informasi publik sesuai yang dipersyaratkan
pada Kertas Kerja Evaluasi Tahun 2020. 2. Informasi terkait efisiensi anggaran
pada Laporan Kinerja belum disajikan oleh sebagian Satker sesuai yang
dipersyaratkan pada Kertas Kerja Evaluasi Tahun 2020. 3. Pemanfaatan
informasi yang disajikan pada Laporan Kinerja belum dilakukan oleh Pimpinan
Satker untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan serta
peningkatan kinerja, yang diwujudkan dalam bentuk Rapat Evaluasi Akhir atau
Awal Tahun;
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g.

Capaian atas target Perjanjian Kinerja pada sebagian Satker masih ada yang
belum tercapai secara optimal. Disarankan agar Satker dapat memprioritaskan
kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target Perjanjian Kinerja. 2.
Data-data pendukung capaian kinerja pada sebagian Satker masih ada yang
belum menggambarkan sumber data yang valid sehingga sulit untuk diverifikasi.

Untuk mengatasi beberapa kendala yang ditemukan dalam evaluasi SAKIP tahun
2020 ke depan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi perlu melakukan perbaikan dengan
melakukan beberapa hal seperti:
1. Asistensi dan sharing session praktik baik Satker yang implementasi SAKIP nya sudah
sangat baik;
2. Penguatan SDM pengelola SAKIP pada unit kerja bekerja sama dengan KemenpanRB
dan Pusdiklat;
3. Peningkatan kapasitas Satker dalam pelaksanaan SAKIP yang meliputi Perencanaan
Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja, Laporan Kinerja dan Capaian Kinerja
bersama KemenpanRB dan K/L dengan implementasi SAKIP yang sudah baik;
4. Sosialisasi Evaluasi SAKIP Mandiri.

2. Jumlah Satker di Ditjen Dikti mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM
Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang
pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui
reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas
pelayanan public.
Di tahun 2020, Ditjen Pendidikan Tinggi mengajukan 15 satker untuk mengikuti
pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Pengajuan 15 satker ini terdiri dari 1 satker kategori
Mandiri dan 14 satker kategori Mandatory melalui Strategi Nasional Pencegahan
Korupsi/Stranas PK.
1.

Kategori Mandiri
Ditjen Pendidikan Tinggi mengajukan Sekretariat Ditjen Pendidikan Tinggi
(Setditjen Dikti) sebagai satker yang membangun Zona Integritas menuju
WBK/WBMM sebagai kategori Mandiri. Proses pembangunan Zona Integritas di
Setditjen diawali dengan pencanangan pembangunan Zona Integritas yang dilakukan
pada tanggal 1 Juli 2020 oleh Dirjen Pendidikan Tinggi. Pada pencanangan tersebut
Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi menyampaikan tiga sasaran pembangunan Zona
Integrita di Setditjen Dikti antara lain terselenggaranya birokrasi yang bersih dan
akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan penyelenggraan pelayanan publik yang prima.
Untuk mewujudkan hal tersebut dibentuklah slogan “DIKTI SIGAP MELAYANI”
sebagai sebuah visi bersama. SIGAP merupakan akronim dari Senyum dan Semangat,
Integritas, Gotong royong, Amanah dan Profesional.

2.

Kategori Mandatory
Selain mengajukan Setditjen Dikti yang masuk dalam kategori Mandiri, terdapat
14 PTN yang membangun Zona Integritas dalam kategori Mandatory. Ke 14 PTN
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tersebut ditunjuk langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui
program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Pembangunan Zona Integritas tidak dilakukan di tingkat Universitas, namun
pelaksanaannya dilakukan di tingkat Fakultas. Pemilihan Fakultas untuk membangun
Zona Integritas merupakan miniatur pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Universitas.
Diharapkan dengan adanya suatu Fakultas di Universitas yang mendapat predikat
WBK/WBBM, maka Fakultas tersebut akan menjadi best practice bagi Fakultas lain
dalam menerapkan pembangunan Zona Integritas. Berikut adalah data ke 14
Fakultas yang pada tahun 2020 ini membangun Zona Integritas
Tabel 19 Pembangunan Zona Integritas di PTN
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1.

2.

3.

Nama PTN
Universitas Sumatera Utara
Universitas Andalas
Universitas Riau
Universitas Indonesia
Universitas Padjadjaran
Universitas Diponegoro
Universitas Airlangga
Universitas Brawijaya
Universitas Gadjah Mada
Universitas Mulawarman
Universitas Tanjungpura
Universitas Lambung Mangkurat
Universitas Hasanuddin
Universitas Sam Ratulangi

Fakultas
Fakultas Keperawatan
Fakultas Teknik
Fakultas Keperawatan
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Fakultas Teknik
Fakultas Psikologi
Fakultas Teknologi Pertanian
Fakultas Filsafat
Fakultas Teknik
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Fakultas Teknik
Fakultas Ilmu Budaya
Fakultas Teknik

Pembangunan Zona Integritas di PTN dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni:
April – Juni 2020
Ditjen Dikti melakukan serangkaian kegiatan pendampingan kepada PTN dalam
pembangunan Zona Integritas. Kegiatan pendampingan dilakukan melalui video
conference mengingat kondisi pandemi yang melanda tanah air. Dalam kegiatan
tersebut, rencana aksi di masing area perubahan dibahas serta strategi dalam
melaksanakan implementasinya.
Juni 2020
Setelah rencana aksi tersusun dan terimplementasikan, maka kegiatan
selanjutnya adalah pendampingan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE).
Pendampingan ini dilakukan sebelum dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud sebagai Tim Penilai Internal (TPI).
Juli 2020
Setelah TPI melakukan verifikasi dokumen hasil isian LKE, TPI memberikan waktu
bagi PTN untuk memperbaiki/melengkapi dokumen yang kurang. Untuk itu, Ditjen
Dikti kembali melakukan pendampingan agar dokumen yang diminta sesuai dengan
ketentuan.
Setelah dokumen yang diminta sesuai dengan persyaratan, maka selanjutnya TPI
mengadakan survey. Responden survey internal pegawai di Fakultas serta eksternal
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4.

5.

pengguna layanan Fakultas. Fakultas yang memenuhi syarat pengisian LKE dan hasil
survey kemudian selanjutnya dikirim ke KemenpanRB selaku Tim Penilai Nasional
(TPN).
Agustus – September 2020
Dalam periode ini, TPN melakukan survey kepada stakeholders pengguna layanan
di Setditjen Dikti dan di Fakultas. Bagi satuan kerja yang lolos dari survey ini, maka
satuan kerja tersebut berhak untuk mengikuti tahapan berikutnya. Hasil dari
penilaian TPN, terdapat 3 satuan kerja yang gagal di tahap ini. Ketiga satket tersebut
adalah:
1. Fakultas Filsafat – Universitas Gadjah Mada
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Padjdjaran
3. Fakultas Teknik – Universitas Sam Ratulangi
Oktober – Nopember 2020
Dalam tahap akhir ini, TPN mengundang tim ZI Setditjen Dikti dan 11 Tim ZI
Fakultas untuk mengikuti Desk Evaluasi. Pelaksanaan Desk Evaluasi dilaksanakan
dengan menggunakan media video conference. Dalam Desk Evaluasi tersebut, Tim ZI
diminta memaparkan hasil pembangunan Zona Integritas serta capaian yang telah
dilaksanakan.

KemenpanRB selaku Tim Penilai Nasional (TPN) pada tanggal 21 Desember 2020
telah mengumumkan satuan kerja yang berhasil membangun Zona Integritas dan
mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani (WBBM).
Namun Setditjen Dikti dan 11 Fakultas yang telah sampai pada tahap akhir penilaian
tidak ada yang berhasil mendapat predikat WBK. Laporan resmi tentang hasil penilaian
akan dikirim oleh Menteri PANRB kepada Mendikbud. Dalam laporan tersebut akan
dijelaskan faktor-faktor yang membuat pelaksanaan pembangunan Zona Integritas belum
dianggap berhasil oleh TPN dan oleh karena itu belum dapat mendapat predikat
WBK/WBBM.
Mendindaklanjuti hasil penilaian ini, Tim ZI Setditjen Dikti telah menyusun program
pembangunan Zona Integritas di Setditjen Dikti dan PTN di tahun 2021. Program ini
disusun agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas berhasil dengan baik dan
mendapat predikat WBK/WBBM. Program di tahun 2021 adalah ebagai berikut:
1. Benchmarking dengan Fakultas yang lolos mendapatkan predikat WBK
2. Manajemen Perubahan: Workshop tentang Agen Perubahan dan pembangunan
budaya kerja dan pola pikir
3. Penataan Tata Laksana: Pengintegrasian Peta Proses Bisnis dengan Renstra
4. Penataan Sistem Manajemen SDM: Workshop tentang peningkatan kapasitas SDM
dalam pembangunan ZI
3.5 Realisasi Anggaran
Pagu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam DIPA 2020 yang digunakan untuk
mendukung pencapaian sasaran program tahun 2020 sebesar Rp 35.886.689.898.000.
Dari pagu anggaran yang dianggarkan untuk mencapai target yang ditetapkan
berhasil terserap sebesar Rp 32.884.147.295.536 sehingga persentase daya serap
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anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sampai Desember 2020 adalah sebesar
91,63%.
Tabel 20 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2020
Berdasarkan Sasaran Program
No
1

Sasaran Progran
Meningkatnya kualitas pembelajaran
dan relevansi pendidikan tinggi
Tinggi
Meningkatnya kualitas dosen dan
tenaga kependidikan
Terwujudnya tata kelola Ditjen
Pendidikan Tinggi yang berkualitas

2
3

Grand Total

Pagu

Realisasi

%

20.732.527.265.000

18.565.294.121.683

89,55

429.049.172.000

405.402.641.999

94,49

14.725.113.461.000

13.913.450.531.854

94,49

35.886.689.898.000

32.867.723.603.216

91,63

Berdasarkan unit organisasi realisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun
2020 untuk adalah sebagai berikut.
Tabel 21 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2020

Berdasarkan Unit Organisasi
No
1

4

Unit Organisasi
Sekretariat Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi
Direktorat Kelembagaan
Direktorat Pembelajaran Dan
Kemahasiswaan
Direktorat Sumber Daya

5

PTN dan LLDIKTI

29.695.480.035.000

26.881.711.756.690

90,52

Grand Total

35.886.689.898.000

32.884.147.295.536

91,63

2
3

Pagu

Realisasi

%

5.052.415.229.000

4.988.966.657.609

98,74

192.317.368.000

180.788.739.522

94,01

201.318.398.000

184.257.091.973

91,53

745.158.868.000

648.423.049.742

87,02

Dari sisi jenis belanja realisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2020
untuk belanja pegawai persentase realisasi anggaran sebesar 94,79%, belanja barang
sebesar 89,85%, belanja modal sebesar 84,30% dan belanja bantuan sosial sebesar
99,94%.
Tabel 22 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2020

Berdasarkan Jenis Belanja
Belanja
Pegawai
Barang
Modal
Bansos
Total

Pagu
13.274.795.686.000
15.385.548.775.000
4.763.284.837.000
2.463.060.600.000
35.886.689.898.000

Realisasi
12.583.717.916.691
13.823.364.129.342
4.015.568.549.503
2.461.496.700.000
32.884.147.295.536
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%
94,79
89,85
84,30
99,94
91,63

Selanjutnya, berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2020, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi melaksanakan 4 kegiatan yang masing-masing dilaksanakan
oleh unit Eselon II, PTN dan LLDIKTI sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun realisasi
DIPA atas 4 kegiatan tersebut pada TA 2020 adalah sebagai berikut:
Tabel 23 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2020 Berdasarkan
Kegiatan
Kegiatan
Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Ditjen Pendidikan Tinggi
Peningkatan Kualitas Pembelajaran
dan Kemahasiswaan
Pengembangan Kelembagaan
Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Total

Pagu

Realisasi

%

30.077.023.671.000

27.544.793.320.592 91,58

2.910.896.519.000

2.891.443.756.238 99,33

266.759.520.000
242.350.730.443 90,85
2.632.010.188.000
2.205.559.488.263 83,8
35.886.689.898.000 32.884.147.295.536 91,63

Sedangkan berdasarkan sumber pendanaan realisasi anggaran Direktorat Jenderal
Pendidikan Tingga tahun 2020 adalah sebagai berikut:
Tabel 24 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2020 Berdasarkan
Sumber Dana
Sumber Dana
Rupiah Murni
Pinjaman Luar Negeri
Rupiah Murni Pendamping
PNBP
Badan Layanan Umum
Hibah Langsung Dalam Negeri
Hibah Langsung Luar Negeri
Surat Berharga Syariah Negara
Grand Total

Pagu
21.075.650.216.000
1.221.986.176.000
206.499.599.000
1.948.415.807.000
10.550.480.445.000
11.580.000.000
1.916.279.000
870.161.376.000
35.886.689.898.000

Realisasi
20.104.082.908.526
981.794.108.592
182.383.775.489
1.631.745.535.185
9.233.360.348.208
9.535.630.000
1.910.460.000
739.334.529.536
32.884.147.295.536

%
95,39
80,00
88,32
83,75
87,52
82,35
99,70
84,97
91,63

Secara umum realisasi anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2020
untuk mencapai sasaran kegiatan sudah tercapai dengan baik. Namun masih ada kegiatan
terutama Belanja Pegawai yang realisasinya belum baik. Ini desebabkan karena Belanja
Pegawai yang dianggarkan masih mengikuti perhitungan jumlah pegawai saat masih di
Kemenristekdikti sehingga anggaran yang dialokasikan tidak sesuai dengan jumlah
pegawai sebenarnya. Untuk tahun selanjutnya perencanaan anggaran terkait dengan gaji
akan diperbaiki sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.
Sedangkan untuk belanja barang terutama kegiatan di Perguruan Tinggi yang dibiayai
oleh PNBP dan BLU yang sebagian besar kegiatan digunakan untuk pelaksanaan
tridharma perguruan tinggi banyak mengalami kendala dan perubahan bentuk kegiatan
dari kegiatan luring menjadi daring akibat pandemi Covid-19 sehingga relisasinya menjadi
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tidak maksimal. Begitu juga untuk belanja modal, banyak pekerjaan-pekerjaan pengadaan
dan konstruksi yang tertunda akibat pandemi Covid-19.
Untuk tahun selanjutnya dikarenakan pandemi Covid-19 mungkin masih belum
mereda diharapkan seluruh kegiatan dapat sedini mungkin dilaksanakan sesuai dengan
kondisi Covid-19 sehingga di akhir tahun hasilnya sesuai dengan yang direncanakan.
3.6 Efisisensi Sumber Daya
Tahun 2020 adalah tahun yang sangat berat untuk semua pihak, begitu juga dengan
seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pandemi Covid19 membuat semua pihak berusaha untuk melakukan adaptasi terhadap segala bentuk
pelaksanaan program dan kegiatan. Begitu juga yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi pada tahun 2020. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah
melakukan penghematan dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 dan
kegiatan penting lainnya yaitu:
1. Refocusing Tahap I, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan refocusing
anggaran untuk penanganan Covid-19 sejumlah 90 M.
2. Refocusing Tahap II, berdasarkan berdasarkan Perpres No. 54 tahun 2020 Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan beberapa hal yaitu:
• Refocusing anggaran sejumlah 315 Miliar untuk penanganan Covid-19 dan
Sebagian direalokasi ke PTN untuk penanganan Covid-19 sebesar 205,7 M
• Pemotongan akibat Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur
Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN)
2020 sebesar 385 Miliar
3. Refocusing Tahap III, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan emotongan
anggaran dalam rangka kebutuhan Bantuan Subsidi Upah (BSU) di lingkup
Kemdikbud sebesar 230 Miliar.

78 | Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2020

BAB IV P E N U T U P
Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ini menyajikan informasi atas
hasil-hasil kinerja yang dicapai Tahun Anggaran 2020 secara menyeluruh, dalam rangka
meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan hilirisasi hasil-hasil penelitian agar dapat
memberikan nilai tambah dan kemanfaatan secara nyata bagi masyarakat. Berbagai
keberhasilan maupun kekurangan sebagaimana tercermin dalam capaian kinerja
Indikator Kinerja Utama (IKU), telah tergambarkan secara rinci pada tabel, gambar dan
uraian penjelasan diatas. Kita menyadari sepenuhnya bahwa untuk dapat memenuhi
target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 20202024 masih memerlukan upaya dan kerja keras, konsolidasi, serta koordinasi internal dan
eksternal dengan stakeholder.
Tahun 2020 merupakan tahun pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
melaksanakan Rencana Strategis 2020-2024. Berbagai upaya telah dilakukan dalam
rangka meningkatkan pencapaian kinerja optimal, agar semua target-target yang
diperjanjikan semaksimal mungkin dapat terealisasi. Secara umum target-target Sasaran
yang tercermin dalam IKU berhasil dicapai dan bahkan beberapa diantaranya berhasil
melebihi yang ditargetkan. Namun demikian beberapa target kinerja juga belum dapat
terpenuhi.
Oleh karena itu terhadap indikator kinerja yang tidak mencapai target, untuk
meningkatkan capaian indikator outcome yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian
Kinerja (PK), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kedepan akan berupaya terus
meningkatkan fungsi koordinasi, sinergi, pelaksanaan kebijakan dan meningkatkan
efektivitas instrumen kebijakan yang ada. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian outcome
bisa disinergikan dengan kebijakan dan program dari Kementerian/Lembaga terkait dan
stakeholder. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kedepan akan mendorong potensi di
perguruan tinggi rangka membangun daya saing bangsa, serta sebagai upaya
meningkatkan peringkat daya saing Indonesia demi mencapai sasaran jangka menengah
untuk unggul setidaknya di tingkat ASEAN.
Pada akhirnya dengan berbekal komitmen, kesamaan persepsi dan kekuatan,
semangat reformasi birokrasi, serta sumberdaya yang ada, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi akan terus meningkatkan kinerjanya sesuai peran dan tanggungjawab
yang diembannya, sehingga amanah Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2020-2024 di
bidang pendidikan tinggi optimis dapat dicapai dan ditingkatkan kinerjanya.
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LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA
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