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Tips Menyusun LED

• Ikuti panduan LED
• Basis data yang sahih
• Disusun dalam periode waktu
• Bentuk tim penyusun LED (pimpinan Fak, Prodi/Dep, dosen, 

tendik, mahasiswa)
• Kerjakan LKPT bersamaan dengan LED.
• Konsistensi data
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Penjelasan tiap kriteria

Uraian
Kriteria

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Latar belakang Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö

2. Kebijakan Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö

3. Strategi Pencapaian standar Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö

4. Indikator Kinerja Utama Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö

5. Indikator Kinerja Tambahan Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö

6. Evaluasi Capaian Standar Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö

7. Penjaminan Mutu Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö

8. Kepuasan Pengguna Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö

9. Simpulan Hasil Evaluasi dan tindak
lanjut Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö



Penulisan Latar Belakang

C1. Kriteria Visi dan Misi
Latar Belakang
• Bagian ini menjelaskan latar belakang, 
tujuan, rasional, dan mekanisme
penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi 
(VMTS), yang mencakup antara lain: 
keterlibatan para pemangku kepentingan
internal maupun eksternal, pertimbangan
terhadap kemajuan teknologi dan ilmu
pengetahuan, dan kebutuhan
pengembangan perguruan tinggi. 

Kata kunci
- Latar Belakang
- Tujuan
- Rasional
- Mekanisme

Penetapan VMTS
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Penulisan Latar Belakang

Latar Belakang
- Paparkan mengapa memilih VMTS (jelaskan kekuatan institusi sehingga VMTS 

tersebut menjadi penciri dan cita-cita yang akan dicapai). 
Tujuan VMTS:

1. sebagai acuan untuk penyusunan Renstra, Renop dst
2. Sebagai dasar penyusunan kurikulum dst

Rasional--> jelaskan mengapa VMTS rasional akan dicapai (apa kekuatan yang 
dimiliki?)
Mekanisme--> keterlibatan para pemangku kepentingan internal maupun
eksternal, pertimbangan terhadap kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, dan 
kebutuhan pengembangan perguruan tinggi. 

Prof. Intiyas Utami 5



Hindari

• Memindahkan isi renstra dan renop ke Kriteria.
• Mengisi VMTS dengan Bahasa normatif (menjelaskan pentingnya

Renstra, Renop namun tidak menjelaskan faktanya).
• Memaparkan VMTS dengan sosialisasi di berbagai media (gaya VMTS 

7 standar).
• Menjelaskan mekanisme dengan flowchart tetapi tidak ada

penjelasannya.
• Menyebutkan VMTS tanpa dokumen pendukung (SK Rektor)
• Memaparkan rasionalisasi tanpa dikaitkan dengan kriteria lain.
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Perhatikan Matriks Penilaian LKPT
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3 C  Kriteria
C.1
Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran
C.1.4
Indikator Kinerja Utama

Perguruan Tinggi 
memiliki rencana 
pengembangan jangka 
panjang, menengah, dan 
pendek yang memuat 
indikator kinerja dan 
targetnya untuk 
mengukur ketercapaian 
tujuan strategis yang 
telah ditetapkan.

Perguruan tinggi memiliki:
1) rencana pengembangan 
mencakup: jangka panjang, jangka 
menengah, dan jangka pendek,
2) indikator kinerja,
3) target yang berorientasi pada 
daya saing internasional, dan
4) bukti pelaksanaan 
pengembangan yang konsisten.

Bobot ; 4.



Penulisan Kebijakan

• Tuliskan kebijakan internal yang relevan tiap kriteria, dan urutkan dari yang
tertinggi sampai level operasional (Mulai dari Statuta, Renstra, Renop,
Peraturan, pedoman, SOPm
• Tidak perlu menjelaskan kebijakan eksternal (Undang- Undang, Peraturan,

Pedoman).
• Ikuti panduan tiap kriteria

• Contoh Kriteria 1 VMTS:
Deskripsi dokumen formal kebijakan: penyusunan, evaluasi, sosialisasi, dan 
implementasi VMTS kedalam peraturan dan program pengembangan.

• Contoh Kriteria 2:
Deskripsi dokumen formal kebijakan pengembangan sistem tata pamong yang 
ditetapkan oleh PT, legalitas organisasi dan tata kerja institusi, sistem pengelolaan, 
sistem penjaminan mutu, dan kerjasama.
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Penulisan Kebijakan

• Contoh Kriteria 3 Kemahasiswaan:
Dokumen formal kebijakan (sistem penerimaan mahasiswa baru ) dan layanan
mahasiswa (bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, 
pengembangan soft skills, layanan beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, 
dan layanan kesehatan).
.

• Contoh Kriteria 4 Sumber Daya Manusia:
•Kebijakan penetapan standar kualifikasi, kompetensi, beban kerja, proporsi, serta
pengelolaan SDM: perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, 
retensi, pemberhentian, dan pensiun telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan
pendidikan, penelitian, dan PkM. Kriteria perencanaan, rekrutmen, seleksi, 
penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pensiun ditetapkan serta
dikomunikasikan. Kegiatan mencakup studi lanjut, seminar, konferensi, workshop, 
simposium, dll.
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Penulisan Kebijakan

• Contoh Kriteria 5 Keuangan, sarana dan prasarana:

•Dokumen formal tentang: 1) kebijakan pengelolaan keuangan (perencanaan, 
sumber-sumber keuangan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggung
jawaban), 2) kebijakan pengelolaan sarpras (perencanaan, pengadaan, 
pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan).
.

• Contoh Kriteria 6 Pendidikan

Deskripsi dokumen formal kebijakan dan panduan pendidikan yang mencakup
tujuan dan sasaran pendidikan, strategi dan metode untuk mencapainya dan 
instrumen atau cara untuk mengukur efektivitasnya.
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Penulisan Kebijakan

• Contoh Kriteria 7 Penelitian:
Berisi deskripsi dokumen formal kebijakan penelitian yang mencakup
perencanaan (termasuk arah dan fokus penelitian), pelaksanaan, dan 
pelaporan penelitian serta panduan penelitian. 
Contoh: Standar Penelitian, Rencana Induk Penelitian, Kebijakan Penelitian, SOP 
pengajuan hibah penelitian dll

• Contoh Kriteria 8 Pengabdian Masyarakat
Berisi deskripsi dokumen formal kebijakan dan panduan PkM yang mencakup
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM. 
Contoh: Standar PKM, Rencana Induk PKM, Kebijakan PKM, Pedoman Hibah
PKM, SOP Pelaporan Hibah Penelitian.

Prof. Intiyas Utami 11



Penulisan Standar

Standar
Strategi
Sumber Daya
Mekanisme Kontrol Pencapaian
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Contoh Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Sistem Penjaminan Mutu, Standar Kerjasama

Kata Kunci



Penulisan Standar
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Contoh Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Sistem Penjaminan Mutu, Standar Kerjasama
No STANDAR STRATEGI SUMBER DAYA MEKANISME 

KONTROL 
PENCAPAIAN

1 Standar Tata Pamong
PT memiliki Rencana
Strategis yang mengacu pada 
SNDIKTI yang dimutakhirkan
setiap 5 tahun.

dst

PT melakukan evaluasi diri untuk
menilai ketercapaian target tiap
tahun.

Anggaran yang 
tersedia, dosen dan 
tendik.

Rapat kerja setiap
tahun, Rapat Fakultas
setiap bulan, Rapat
Pimpinan setiap
minggu, monitoring 
dan evaluasi setiap
semester, AMI setiap
tahun

2 Standar Kerjasama
PT memiliki kerjasama
dengan mitra industry dalam
bentuk MOA, SPK untuk
setiap bidang Tridharma

PT menyusun tim yang 
melakukan kunjungan mitra
industry untuk penjajagan
kerjasama setiap semester di tiap
fakultas.

Anggaran, sumber
daya manusia (dosen, 
tendik), sarpras

Rapat kerja
Rapat Biro
Rapat Pimpinan
Monev
AMI



Penulisan Indikator Kinerja Utama 
(IKU)

• Indikator menyesuaikan tiap Kriteria yang tercantum di panduan.
• IKU bersumber dari SPMI dan Renstra
• Apabila SPMI tidak memiliki IKU maka perlu dilakukan kaji ulang

SPMI.
• Apabila Renstra memiliki IKU yang belum mengacu ke SNDIKTi, 

maka perlu dilakukan kaji ulang.
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Contoh IKU Standar Tata Kelola
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Perlu dijelaskan satu per satu sesuai
IKU dalam panduan



Contoh
Kata Kunci Penjelasan
Ketersediaan dokumen formal sistem tata 
pamong dan tata kelola untuk menyusun
arah strategis sesuai dengan konteks
institusi untuk menjamin akuntabilitas, 
keberlanjutan dan transparansi, serta
memitigasi potensi risiko, termasuk dalam
pengembangan organisasi. 

• Tersedia SK Rektor No…tahun…tentang
Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.

• Tersedia SK Rektor No…tahun…tentang
Pemberlakuan Renstra

• Tersedia SK Rektor No…tahun..tentang
Manajemen Risiko

• Tersedia SK Rektor No…tahun…tentang
Penganggaran
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Ketersediaan dokumen formal struktur
organisasi dan tata kerja institusi beserta
tugas pokok dan fungsinya. 

SK Rektor tentang Struktur Organisasi
dan Tupoksi
(sertakan penjelasan singkatnya, juga 
gambar struktur)

Ketersediaan bukti yang sahih terkait
praktek baik perwujudan GUG 
mencakup 5 pilar, yaitu: kredibilitas, 
transparansi, akuntabilitas, tanggung
jawab, dan berkeadilan. 

Jelaskan satu per satu komponen
dengan contoh:
Kredibilitasà berikan contoh Tridharma
Akuntabilitasà contoh: BKD, Laporan
Dies, Laporan keuangan, Sistem
Akademik dll
dst
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Matriks Penilaian
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4 C.2
Tata Pamong, Tata Kelola 
dan Kerjasama
C.2.4
Indikator Kinerja Utama
C.2.4.a)
Sistem Tata Pamong

A. Ketersediaan dokumen 
formal sistem tata pamong 
sesuai konteks institusi untuk 
menjamin akuntabilitas, 
keberlanjutan dan 
transparansi, serta mitigasi
potensi risiko.

Perguruan tinggi memiliki 
dokumen formal sistem tata 
pamong yang dijabarkan ke 
dalam berbagai kebijakan dan 
peraturan yang
digunakan secara konsisten, 
efektif, dan efisien sesuai konteks 
institusi serta menjamin 
akuntabilitas, keberlanjutan, 
transparansi, dan mitigasi potensi 
risiko.

Bobot :0,98

B. Ketersediaan bukti yang 
sahih terkait upaya institusi 
melindungi integritas 
akademik dan kualitas 
pendidikan tinggi.

Perguruan tinggi memiliki bukti 
yang sahih (dokumen formal 
kebijakan dan peraturan) guna 
menjamin integritas dan kualitas 
institusi yang dilaksanakan secara 
konsisten, efektif dan efisien.
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C. Ketersediaan dokumen formal struktur 
organisasi dan tata kerja institusi beserta 
tugas dan fungsinya

Perguruan tinggi memiliki dokumen 
formal struktur organisasi dan tata kerja 
institusi yang dilengkapi tugas dan 
fungsi guna menjamin terlaksananya 
fungsi perguruan tinggi secara 
konsisten, efektif, dan efisien.

D. Ketersediaan bukti yang sahih terkait 
praktik baik perwujudan Good University
Governance (paling tidak mencakup aspek 
kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, 
tanggung jawab, dan keadilan), dan 
manajemen risiko. Perguruan tinggi 
mengumumkan
ringkasan laporan tahunan kepada 
masyarakat (PP  No. 4
Tahun 2014 Pasal 33 ayat 3).

Perguruan tinggi memiliki bukti yang 
sahih terkait praktik baik perwujudan 
GUG mencakup aspek: kredibilitas, 
transparansi, akuntabilitas, tanggung 
jawab, keadilan, dan manajemen risiko 
secara konsisten, efektif, dan efisien. 
Perguruan tinggi mengumumkan
ringkasan laporan tahunan kepada 
masyarakat.

E. Keberadaan dan keberfungsian 
lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk  
menjamin tata nilai dan integritas.

Skor  = (A + (2 x B) + C + (2 x D) + (2 x E)) 
/ 8

Perguruan tinggi memiliki lembaga yang 
sepenuhnya melaksanakan atau
fungsi yang berjalan dalam penegakan 
kode etik untuk  menjamin tata nilai dan 
integritas secara konsisten, efektif, dan 
efisien.



Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan adalah indikator kinerja tata pamong, tata kelola dan 
kerjasama lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Data 
indikator kinerja tambahan yang sahih harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis
untuk perbaikan berkelanjutan. 
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Indikator kinerja tambahan adalah indikator kinerja mahasiswa lain berdasarkan
standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Data indikator kinerja tambahan
yang sahih harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan
berkelanjutan. 

Kriteria Mahasiswa

Kriteria Tata Pamong



Penjelasan IKT

• Data indikator kinerja tambahan yang sahih harus diukur, 
dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

• Pengukuran data IKTà melalui indicator yang bisa
dikuantifikasià diukur dengan frekuensi, atau prosentase, atau
jumlah atau ketersediaan atau keterlaksanaan

• Dimonitor à Monev atau Rapat-rapat, AMI
• Dikaji à FGD, Workshop, Rapat-rapat
• Dianalisis à didiskusikan dalam forum internal dan dijadikan

bahan kebijakan
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STANDAR MUTU TAMBAHAN BIDANG 
PENDIDIKAN

STANDAR MUTU INOVASI 
PEMBELAJARAN

STANDAR PEMBELAJARAN DARING

MONEV
RAPAT PIMPINAN

AMI
RAPAT FAKULTAS

DISKUSI 
KELOMPOK 
RUMPUN

BUKTI: CONTOH 
TINDAK LANJUT 
(TEMUAN AMI)

IKT Kriteria Pendidikan



TIPS MENYUSUN EVALUASI CAPAIAN KINERJA 
CONTOH: BIDANG KEUANGAN

CEK RENSTRA 
BIDANG 

KEUANGAN & 
SPMI KEUANGAN

TELUSURI 
INDIKATOR 

BIDANG 
KEUANGAN REALISASI

BANDINGKAN

KETIDAKSESUAIAN
A. KEUANGAN
a. Biaya Operasional Mahasiswa
b. Rata-rata dana penelitian dosen/thn
c. Rata-rata Pengabdian dosen/thn
B. SARPRAS
a. Kecukupan, aksesibilitas, mutu

sarana
b. Kecukupan, aksesibilitas, mutu sistem

informasi
c. Kecukupan, aksesibilitas, mutu

prasarana (masukkan utk yang 
berkebutuhan khusus)

MASALAH
(KELEMAHAN)

AKAR MASALAH

IKU

IKT Serapan anggaran/waktu penyusunan
anggaran/laporan pertanggungjawaban

KESESUAIAN

KEBERHASILAN
(KEUNGGULAN)



LAKUKAN JANGAN LAKUKAN

• Mohon mengambil unsur
kekuatan, kelemahan, peluang
dan ancaman dari hasil
evaluasi.

• Mohon mengidentifikasi
masalah dan akar masalah
berdasarkan fakta.

• Mohon mengidentifikasi
peluang dan ancaman dari
latar belakang.

• Jangan mengambil unsur
kekuatan, kelemahan, peluang
dan ancaman dari sumber
yang tidak disajikan
sebelumnya (copy paste 
borang lain)

• Masalah dan akar masalah
tidak berdasarkan fakta.

• Mohon tidak semua
penjelasan berisi tabel (bisa
kombinasi
narasi/tabel/grafik/gambar)



MASALAH 1

AKAR MASALAH 1MASALAH 2

MASALAH 3

MASALAH 5

MASALAH 5

AKAR MASALAH 2

TIPS EVALUASI CAPAIAN KINERJA 
MENCARI MASALAH DAN AKAR 

MASALAH

Temukan masalah dari perbandingan antara STANDAR VS REALISASI
Masalah harus nyata, benar-benar terjadi, dengan dukungan data yang valid

Menjadi Kelemahan
dalam SWOT



No Keterangan Skor Bobot Nilai

1 1 sd 4 20% Skor x bobot

2 1 sd 4 20%

3 1 sd 4 50%

4 1 sd 4 10%

100%

KEKUATAN

No Keterangan Skor Bobot Nilai

1 1 sd 4 25% Skor x bobot

2 1 sd 4 25%

3 1 sd 4 25%

4 1 sd 4 25%

100%

TIPS MENYUSUN SWOT

KELEMAHAN

No Keterangan Skor Bobot Nilai

1 1 sd 4 20% Skor x bobot

2 1 sd 4 20%

3 1 sd 4 20%

4 1 sd 4 40%

100%

PELUANG

No Keterangan Skor Bobot Nilai

1 1 sd 4 25% Skor x bobot

2 1 sd 4 25%

3 1 sd 4 50%

100%

ANCAMAN

A B

C D

X = A-B

Y = C-D



GRAFIK SWOT

Internal

Eksternal

Opportunity/
Peluang

(O)

Threat/Ancaman
(T)

Weakness/ 
Kelemahan

(W)

Strength/Kekuatan
(S)

1

2

3

4

-1

-4

-3

-2

4321-1-2-3-4

WO SO

WT ST

(1,1)

-5 5

-5

5

X, Y



LATAR BELAKANG
- Standar berbasis SNPT

- Standar tambahan
Penelitian

TUJUAN (STANDAR SPMI-
PENELITIAN/ STANDAR 

PENGABDIAN)

RASIONAL
- Kaitkan dengan Visi

Misi
- Kaitkan dengan

penciri PT
- Kaitkan dengan
jaringan kerjasama PT

- Kaitkan dengan SDM 
dan Sarpras yang 

dimiliki

MEKANISME
- Perencanaan

(Penyusunan Standar, 
Renstra Riset Road 
Map riset, Renstra

PKM dan Road Map 
PKM)

- Pelaksanaan -
Pelaporan

(bagaimana bentuk
dan cara melaporkan
à Sistem informasi)



Contoh
Tujuan Penetapan Standar Penelitian

• Penetapan standar-standar penelitian bertujuan untuk menyelenggarakan
kegiatan penelitian yang bermutu, terstandar dan menghasilkan luaran
yang bermanfaat dalam rangka pencapaian visi dan misi PT ABC, terutama
yang terkait dengan bidang penelitian. 
• PT ABC berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan penelitian yang pada 

proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporannya terlaksana sesuai
dengan SN DIKTI. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, PT ABC menetapkan
8 standar penelitian yang terdiri dari standar hasil, standar isi, standar
proses, standar pengelolaan, standar peneliti, standar sarana dan 
prasarana, standar pembiayaan dan pendanaan, serta standar penilaian
penelitian. Keseluruhan standar penelitian tersebut menjadi patokan
dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian. 
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Contoh Tujuan Penelitian…(lanjutan)

• Keberadaan standar mutu penelitian menjamin bahwa proses 
perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian berjalan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku agar target-target dalam bidang
penelitian dapat dicapai. Berdasarkan pada indikator-indikator yang 
telah dituangkan, Fakultas ABC melakukan monitoring dan evaluasi
secara berkala dan berkesinambungan. Monitoring dilakukan melalui
mekanisme rapat-rapat yang dilakukan secara berjenjang pada semua
pejabat struktural. Sementara itu, evaluasi dilakukan melalui
mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan secara rutin
setiap tahun pada semua program studi.
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C7. PENELITIAN

C8. PENGABDIAN MASYARAKAT

SK REKTOR
- RENSTRA

- ROADMAP
- PEDOMAN/PANDUAN

- SISTEM INFORMASI



C7. PENELITIAN

C8. PENGABDIAN MASYARAKAT

SPMI (8 STANDAR PENELITIAN)
SPMI (8 STANDAR 

PENGABDIAN  MASYARKAT)

SUMBER DAYA
1. DOSEN, TENDIK

2. DANA
3. SARPRAS

MEKANISME KONTROL 
PENCAPAIAN

AUDIT, RAPAT, MONEV



C7. PENELITIAN

C8. PENGABDIAN MASYARAKAT

RENSTRA RISET & PKM
PEDOMAN PENELITIAN  & 
PKM & BUKTI SOSIALISASI

LAPORAN PENELITIAN & PKM
SK REVIEWER

PROSEDUR  REVIEW

KELOMPOK/PUSAT STUDIà SK 
REKTOR

(RISET & PKM)



C7. PENELITIAN

C8. PENGABDIAN MASYARAKAT

SUMBER: RENSTRA ATAU IKT (DENGAN 
SURAT KEPUTUSAN REKTOR)

Misal
Jumlah publikasi dosen

Kriteria publikasi
Dll

LAPORAN MONEV
BERITA ACARA MONEV

BERITA ACARA TINDAK LANJUT



Indikator Kinerja Utama

• Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Indikator Kinerja Tambahan

• Indikator luaran lain yang ditetapkan oleh masing masing perguruan tinggi untuk melampui
SN DIKTI.

Evaluasi Capaian Kinerja

• Deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang 
telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya
dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi
akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, 
dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.

Kriteria 9. Luaran dan Capaian Tridharma



Penjaminan Mutu Luaran

• Deskripsi dan bukti yang sahih sistem penjaminan mutu luaran dan capaian yang 
ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya
peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.

Kepuasan Pengguna

• Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan pengguna luaran perguruan tinggi (pengguna
lulusan dan mitra), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, 
perekaman, dan analisis datanya.

• Ketersediaan bukti yang sahih tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang 
dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.

Kesimpulan hasil evaluasi ketercapaian standar luaran dan capaiaan 
tridharma serta tindak lanjut

• Ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan
pengembangan PkM.

Kriteria 9. Luaran dan Capaian Tridharma



BAB III.
ANALISIS DAN

PENETAPAN
PROGRAM

PENGEMBANGAN 
INSTITUSI

1. Analisis capaian kinerja
• Cakupan aspek antar kriteria yang dievaluasi: kelengkapan, 

keluasan, kedalaman, ketepatan, dan ketajaman analisis untuk
mengidentifikasi akar masalah yang didukung oleh data/informasi
yang andal dan memadai serta konsisten dengan hasil analisis yang 
disampaikan pada setiap kriteria.

2. Analisis SWOT atau analisis lain yang relevan
• Ketepatan mengidentifikasi kekuatan atau faktor pendorong, 

kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang 
dihadapi serta keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja. 
Analisis SWOT harus mencakup strategi pengembangan.

3. Strategi pengembangan
• Kemampuan institusi dalam menetapkan prioritas pengembangan

sesuai dengan kapasitas, kebutuhan, dan rencana strategi
pengembangan institusi secara keseluruhan.

4. Program Keberlanjutan
• Mekanisme penjaminan keberlangsungan program dan good 

practices yang dihasilkan, serta jaminan ketersediaan sumberdaya
untuk mendukung pelaksanaan program termasuk rencana
penjaminan mutu yang berkelanjutan.



Analisis Capaian Kinerja

• Mohon membuat analisis, bukan mengcopy paste tabel SWOT.
• Analisisà dikaitkan antar dan intra kriteria.
• Dari semua masalah dan akar masalah dirumuskan semua kriteriaà

dicari BENANG MERAH nya.
• Nilai lebih jika diberi dukungan tabel/grafik/histogram/piechart. dll



Analisis SWOT atau lainnya yang relevan

• Mohon tidak berisi rekap tabel.
• Sifatnya analisis à kaitkan antar komponenà narasi antar komponen.
Contoh:
Visi dan Misi PT ABC dirumuskan untuk memiliki keunggulan di bidang
teknologi informasi (KRITERIA 1). Dukungan pencapaian VM ditunjukkan
dengan kualitas dosen yang sesuai bidang ilmu (KRITERIA 4) dan kurikulum
yang sesuai dengan KKNI (KRITERIA 5). Namun demikian, permasalahan
yang masih dihadapi adalah dari sisi jumlah dan kualitas penelitian dan
pengabdian masyakarat dosen (KRITERIA 7,8). Permasalahan lain adalah
dalam aspek luaran publikasi yang belum optimal (KRITERIA 9).



STRATEGI PENGEMBANGAN

• Kaitkan dengan RENSTRA (pastikan semua kriteria masuk).
• Jangan tabel RENSTRA dipindah ke bagian ini.
• Uraikan contoh tiap kriteriaà Strategi (ACTION)à terukur

indikatornya.
Contoh:
Permasalahan (dari SWOT) diatasi dengan merumuskan strategi di 
bidang sumber daya manusia yaitu:……..
Permasalahan (dari SWOT) diatasi dengan merumuskan strategi di 
bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yaitu….


