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A. Latar Belakang 
 

Merujuk data Kemenristekdikti bulan Juni 2019, dari 27.779 program studi aktif yang ada di 
Indonesia, baru 395 program studi yang telah meraih rekognisi internasional melalui perolehan 
akreditasi/sertifikasi internasional. Perguruan Tinggi di Indonesia yang program studinya telah 
terekognisi internasional ditunjukkan pada Tabel 1, baru 31 Perguruan Tinggi  yang program 
studinya telah memperoleh rekognisi internasional. Perolehan 5 (lima) tertinggi didapat oleh 
Universitas Gadjah Mada, disusul oleh Universitas Airlangga, Institut Teknologi Bandung, Universitas 
Indonesia, dan Institut Pertanian Bogor.  

Tabel 1. Jumlah Program Studi Rekognisi Internasional berdasarkan Perguruan Tinggi 

No Perguruan Tinggi Jumlah Program Studi 

1 Universitas Gadjah Mada 65 Prodi 

2 Universitas Airlangga 40 Prodi 

3 Institut Teknologi Bandung 39 Prodi 

4 Universitas Indonesia 38 Prodi 

5 Institut Pertanian Bogor 28 Prodi 

6 Institut Teknologi Sepuluh Nopember 20 Prodi 

7 Universitas Brawijaya 19 Prodi 

8 Universitas Islam Indonesia 19 Prodi 

9 Universitas Hasanudin 14 Prodi 

10 Universitas Islam Bandung 14 Prodi 

11 Universitas Pendidikan Indonesia 12 Prodi 

12 Universitas Telkom 12 Prodi 

13 Universitas Diponegoro 10 Prodi 

14 Politeknik Negeri Bandung 10 Prodi 

15 Universitas Andalas 7 Prodi 

16 Universitas Bina Nusantara 6 Prodi 

17 Universitas Kristen Duta Wacana 6 Prodi 

18 Universitas Negeri Padang 6 Prodi 

19 Universitas Sebelas Maret 5 Prodi 

20 Universitas Trisakti 5 Prodi 

21 Universitas Padjajaran 3 Prodi 

22 Universitas Surabaya 3 Prodi 

23 Universitas Muhammadiyah Malang 3 Prodi 

24 Universitas Sumatera Utara 2 Prodi 

25 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2 Prodi 

26 Universitas Islam Sultan Agung 2 Prodi 

27 Universitas Lampung 1 Prodi 

28 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 1 Prodi 

29 Universitas Parahyangan  1 Prodi 

30 Universitas Tarumanegara 1 Prodi 

31 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 1 Prodi 

Total 395 Prodi 

Sumber: Data olahan Kemenristekdikti, Juni 2019 
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Adapun sebaran rekognisi internasional sesuai bidang dapat dilihat pada Gambar 1.   Rumpun Teknik 

menduduki posisi tertinggi, disusul oleh Rumpun Ekonomi, dan Rumpun Kesehatan. 

 

Gambar 1. Sebaran Rekognisi Internasional berdasar Rumpun Keilmuan 

(Sumber: Kemenristekdikti, Juni 2019) 

Jumlah program studi yang telah memperoleh rekognisi internasional tersebut jauh lebih kecil 

dibanding dengan jumlah program studi yang terakreditasi A oleh BAN PT. Total program studi yang 

terakreditasi A dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia adalah 3.762 program studi (per Juni 

2019). Jadi total program studi terakreditasi A dan juga terekognisi internasional adalah 10,5 % dari 

total program studi aktif, oleh karena itu, Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa, 

Kemenristekdikti memandang perlu untuk menggulirkan program untuk memfasilitasi program 

studi dalam percepatan menuju rekognisi internasional.  

 

Program fasilitasi program studi menuju rekognisi internasional pada 2019 difokuskan pada 

program akreditasi internasional dan asesmen AUN-QA.  Akreditasi merupakan pengakuan terhadap 

lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang, sebagai hasil penilaian bahwa 

lembaga tersebut telah memenuhi syarat/kriteria mutu yang ditetapkan. Istilah ini banyak dipakai 

dan sering dikaitkan dengan hak tertentu bagi lulusan dari institusi terakreditasi. Akreditasi 

ditujukan kepada institusi penyelenggara pendidikan (program studi misalnya) dan bukan kepada 

lulusan. ABET misalnya menuliskan bahwa akreditasi adalah “proof that a collegiate program has met 

standards essential to produce graduates ready to enter the critical fields of STEM eduation” 

(http://www.abet.org/accreditation/what-is-accreditation/why-abet-accreditation-matters/). 

Keuntungan bagi mahasiswa/ lulusan di antaranya yang terpenting adalah menjadi eligible dalam 

proses lisensi kerja.  

 

http://www.abet.org/accreditation/what-is-accreditation/why-abet-accreditation-matters/
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Sertifikasi melalui asesmen merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data/informasi 

secara sistematik sebagai dasar perencanaan dan pengembangan mutu lembaga secara 

berkelanjutan. ASEAN University Network (AUN) menggunakan istilah “Quality Assessment” untuk 

menunjukkan masing-masing anggota menerima penilaian silang, “cross-external audits using 

commonly agreed upon auditing instruments”, untuk kriteria-kriteria yang telah disepakati 

(http://www.aunsec.org/pdf/5.2.1.2.1_AUN-QAGuidelines.pdf).  

 

Akreditasi/sertifikasi merupakan suatu pengakuan mutu dari pihak eksternal tentang input, proses, 

output, outcomes, dan sistem/manajemen mutu pendidikan di suatu program studi/perguruan 

tinggi. Pengakuan atau rekognisi ini didasarkan pada kriteria yang menjadi tolok ukur dimensi mutu 

dan telah disepakati pada tingkat nasional, regional, maupun internasional.  Mutu dalam pendidikan 

tinggi bukanlah gagasan satu dimensi sederhana tentang mutu pendidikan. Mengingat beragamnya 

kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, mutu pendidikan tinggi dapat dikatakan sebagai 

konsep multi dimensi. 

 

Pada rekognisi internasional, evaluasi dilakukan oleh asesor independen yang berasal dari berbagai 

negara. Evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia agar dapat 

direkognisi secara internasional. Pemerintah Republik Indonesia menyadari pentingnya mutu 

pendidikan tinggi dan kebutuhan untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu holistik untuk 

meningkatkan standar akademik dan meningkatkan pendidikan, penelitian, dan pelayanan 

perguruan tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, penguatan sistem penjaminan mutu internasional 

yang berorientasi pada pengembangan standar internasional menjadi suatu keharusan bagi 

perguruan tinggi di Indonesia. Proses implementasi perlu dilakukan secara masif dan konsisten agar 

perguruan tinggi direkognisi secara internasional. 

 

Rekognisi internasional program studi umumnya menggunakan outcomes-based education (OBE) 

sebagai kriteria rujukan utamanya. OBE adalah sistem pendidikan yang fokus pada kemampuan yang 

dapat dilakukan mahasiswa di akhir pengalaman belajar mereka. OBE melibatkan restrukturisasi 

kurikulum, pengajaran dan pembelajaran, penilaian dan monitoring/evaluasi dalam pendidikan. 

Struktur kurikulum dirancang sedemikian rupa agar kemampuan mahasiswa yang telah 

didefinisikan dapat dicapai. Selain itu, OBE mengharuskan mahasiswa untuk menunjukkan bahwa 

mereka telah memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. 

OBE menitikberatkan pada apa yang siswa dapat atau mampu lakukan, bagaimana kita dapat 

membantu agar mahasiswa mencapai kemampuan itu, bagaimana kita tahu apakah mahasiswa telah 

mencapai/memiliki kemampuan tersebut. Jika belum, bagaimana kita melakukan perbaikan 

berkelanjutan agar kemampuan tersebut dapat dicapai atau Continuous Quality Improvement (CQI). 

Prinsip dasar OBE adalah bagaimana membantu mahasiswa dalam mengembangkan dan 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang memungkinkan mereka mencapai 

capaian pembelajaran (learning outcomes) yang diinginkan. OBE mensyaratkan bahwa kurikulum 

dirancang setelah learning outcomes terlebih dahulu dirumuskan dengan jelas (backward design). 

Dalam OBE, mahasiswa didorong agar terlibat secara mendalam dalam proses pembelajaran. Selain 

itu mahasiswa diberikan kesempatan yang luas dalam proses pembelajaran agar hasil yang 

memuaskan dapat dicapai. 
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Pada OBE, mahasiswa membangun pemahaman melalui kegiatan pembelajaran yang relevan dan 

metode/kegiatan pengajaran/pembelajaran dan asesmennya diselaraskan capaian pembelajaran. 

OBE memiliki beberapa manfaat yaitu kurikulum menjadi lebih terarah dan koheren, lulusan menjadi 

lebih "relevan" untuk kebutuhan industri dan memiliki pengetahuan lebih luas serta dapat 

dijalankannya perbaikan mutu berkelanjutan. 

Dalam merancang program ini, Direktorat Penjaminan Mutu mengelompokkan Program Studi 

berdasarkan kesiapan menuju rekognisi internasional. Pengelompokkan tersebut didasarkan atas 

kriteria kesiapan dalam menghadapi rekognisi internasional, yaitu:  

Kriteria Lembaga Akreditasi Internasional: 
Kriteria mengapa lembaga akreditasi internasional dipilih antara lain: 

 

 
 

Gambar 2. Kriteria Pemilihan Lembaga Akreditasi Internasional 

 

Kriteria Komitmen 

Kriteria komitmen menunjukkan adanya komitmen, strategi, program, dan aktivitas yang nyata guna 

mendukung program studi dan institusi untuk mencapai pemenuhan standar internasional. Institusi 

telah menunjukkan komitmen kuat secara internal yang ditunjukkan dengan adanya strategi internal 

yang sistematis untuk pengembangan program studi ke arah akreditasi internasional.  

Kriteria Administratif (Dasar) 

Kriteria administratif menunjukkan kemampuan program studi dan institusi secara formal yang 

ditunjukkan dengan indikator sebagai berikut: 
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1. Akreditasi Nasional Unggul 

Telah terakreditasi A atau Unggul untuk program studi dan didukung pula oleh institusinya 

(minimal B atau Sangat Baik); 

2. Budaya Mutu Berkelanjutan 

Di kriteria ini menunjukkan bahwa program studi dan institusi telah menunjukkan budaya mutu 

yang sangat baik dengan perolehan akreditasi nasional yang berulang. 

 

Kriteria Substantif (Lanjut) 

Kriteria lanjut menunjukkan kemampuan program studi dan institusi secara substansial berupa 

pengetahuan, pengalaman, maupun pemenuhan standar secara umum yang ditunjukkan dengan 

indikator sebagai berikut: 

1. Kemampuan Evaluasi Diri Berbasis Standar Rekognisi Internasional 

Kriteria ini menunjukkan bahwa program studi dan institusi telah menunjukkan kemampuan 

secara institusional dalam melakukan asesmen untuk mengukur kesenjangan antara kondisi 

awal dan standar internasional yang dituju. 

2. Pemenuhan Standar Internasionalisasi 

Kriteria ini menunjukkan pemenuhan kriteria, standar, dan prosedur sesuai dengan rekognisi 

internasional.  

Berdasarkan kriteria di atas, secara umum program studi di Indonesia dapat dikelompokkan 

menjadi:  

Tabel 2. Pengelompokkan Program Studi berdasarkan Kriteria Kesiapan Menuju Rekognisi 

Internasional 

Kelompok Capaian Indikator 

Kelompok 1 Program studi telah 
rekognisi internasional  

1. Institusi telah mempunyai strategi yang 

sistematis untuk mendorong program studi 

rekognisi internasional; 

2. Program studi telah memenuhi semua kriteria 

administratif maupun substantif. 

Kelompok 2 Program studi dalam 
proses rekognisi 
internasional 

1. Institusi telah mempunyai strategi yang sistematis 

untuk mendorong program studi rekognisi 

internasional; 

2. Program studi telah memenuhi semua kriteria 

dasar namun belum memenuhi semua kriteria 

substantif. 

Kelompok 3 Program studi menuju 
rekognisi internasional   

1. Institusi telah mempunyai komitmen tetapi belum 

mampu menyusun strategi yang sistematis untuk 

mendorong program studi rekognisi internasional; 

2. Program studi telah memenuhi semua kriteria 
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administratif namun belum memenuhi semua 

kriteria subtantif. 

Kelompok 4 Program studi 
berpotensi menuju 
rekognisi internasional 

1. Institusi telah mempunyai komitmen tetapi belum 

mampu menyusun strategi secara sistematis; 

2. Program studi telah memenuhi sebagian besar 

kriteria administratif maupun substantif.  

 

Strategi Peningkatan Jumlah Program Studi Rekognisi Internasional 

Tujuan utama pengembangan strategi ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan program studi 

yang rekognisi internasional. Secara umum terdapat 4 program utama yaitu: 

1. Program Fasilitasi Program Studi 

Strategi ini untuk memastikan program studi yang telah memulai proses rekognisi 

internasional berhasil dalam proses tersebut; 

2. Program Akselerasi Program Studi 

Strategi ini untuk mendorong program studi yang potensial maupun sedang dalam persiapan 

agar terakselerasi untuk mendapatkan rekognisi internasional; 

3. Progam Pendampingan Program Studi 

Strategi ini untuk memberi bantuan teknis dan penguatan institusional baik kepada program 

studi maupun institusi untuk dapat menyusun strategi internal menuju rekognisi 

internasional; 

4. Program Pemeliharaan dan Pengasuhan Program Studi 

Strategi ini untuk memastikan program studi yang telah rekognisi internasional dapat 

mempertahankan statusnya dan turut mendiseminasikan pengalamannya ke program studi/ 

institusi lain melalui program asuh serta berkontribusi dalam memperkuat kesetaraan 

kualitas pendidikan di Indonesia di mata internasional.  

 

Pada tahun 2019, Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa akan melanjutkan program 

percepatan program studi menuju rekognisi internasional melalui Program Fasilitasi Program Studi 

dalam Mempersiapkan Rekognisi Internasional. 
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B. Deskripsi Program, Tujuan, Sasaran, Output dan Indikator 

Keberhasilan Program 
 

1. Deskripsi program 

Program layanan peningkatan mutu program studi agar terekognisi internasional melalui 

bimbingan teknis dalam mengembangkan dan mengimplementasikan OBE, mengembangkan 

sistem dan manajemen mutu di program studi agar memenuhi syarat rekognisi internasional. 

2. Tujuan: 

a. Memfasilitasi 10 (sepuluh) program studi/fakultas untuk persiapan meraih rekognisi 

internasional dalam upaya meningkatkan jumlah program studi yang terekognisi 

internasional. 

b. Memastikan program studi mendapat rekognisi internasional.  

3. Sasaran 

a. Program studi dalam klaster 2, yaitu program studi dalam proses rekognisi internasional. 

b. Institusi telah mempunyai strategi yang sistematis untuk mendorong program studi 

terekognisi internasional. 

c. Program studi telah memenuhi semua kriteria dasar namun belum memenuhi semua kriteria 

substantif. 

d. Rencana rekognisi telah diterima oleh lembaga akreditasi/AUN-QA. 

4. Output program: 

a. Tersusunnya strategi dan peta jalan program studi menuju rekognisi internasional. 

b. Ada upaya progres pelaksanaan OBE, sebagai prasyarat rekognisi internasional. 

c. Dokumen kelayakan untuk mengajukan proses rekognisi internasional. 

5. Indikator keberhasilan: 

Program studi terekognisi internasional dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada tahun 

2020. 

 

 

C. Dasar Hukum 

 

1. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi; 

2. Peraturan Pemerintah nomor 04 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

3. Permenristekdikti No. 15 tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemristekdikti;  

4. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 juncto No 50 tahun 2018, tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi; 

5. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi; 

6. Permenristekdikti No.62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  

7. Permenristekdikti No. 50 tahun 2017, tentang Rencana Strategis Kemenristekdikti Tahun 2015-

2019;  
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D. Rancangan Program 

Program studi yang terpilih dapat mengikuti bimbingan teknis untuk mempersiapkan proses 

rekognisi internasional. Persiapan yang harus dilakukan oleh program studi, antara lain memastikan 

SDM, sistem pendidikan, dan sistem penjaminan mutunya telah memenuhi kriteria rekognisi 

internasional. Oleh karena itu, pada program fasilitasi ini, akan dilakukan tiga kali bimbingan teknis 

dengan uraian sebagai berikut: 

 

1. Bimbingan Teknis I: Asesmen outcomes. 

Pada bimbingan teknis ini peserta akan dibimbing untuk mereview rumusan outcomes program 

studi dan merumuskan tahapan-tahapan untuk asemen outcomes tersebut. Peserta akan 

dibimbing untuk merencanakan asesmen dan melakukan asesmen outcomes untuk beberapa 

outcomes program studi menggunakan metode yang sesuai. Ouput dari bimbingan teknis ini 

adalah, peserta dapat melakukan asesmen untuk seluruh outcomes. Hasil asesmen ini selanjutnya 

perlu dianalisis dan dievaluasi sehingga program studi mengetahui tingkat 

ketercapaian/pemenuhan outcomesnya. Hasil ini dibandingkan dengan target yang telah 

ditetapkan untuk mengetahui gap yang terjadi sehingga rencana perbaikannya dapat ditentukan. 

2. Bimbingan Teknis II: Penyusunan Dokumen Rekognisi. 

Peserta perlu menetapkan terlebih dahulu rencana badan rekognisi internasional yang akan 

dituju. Selanjutnya pada bimbingan teknis kedua ini, peserta akan dibimbing untuk memahami 

kriteria-kriteria dalam akreditasi sehingga peserta dapat menyusun self assessment report (SAR) 

denga baik. Bimbingan teknis akan dilakukan secara paralel sesuai dengan jenis rekognisi yang 

akan dituju. 

3. Bimbingan Teknis III: Persiapan Visitasi 

Setiap proses rekognisi selalu diikuti dengan proses asesmen lapangan. Pada bimbingan teknis 

ini akan dijelaskan elemen-elemen yang penting untuk dipersiapkan agar proses rekognisi 

internasional dapat berjalan dengan baik. 

 

Setiap program studi yang memperoleh fasilitas ini dapat mengirimkan sebanyak 4 orang peserta 

dengan ketentuan: 

1. Akomodasi dan konsumsi selama bimbingan teknis akan dibiayai oleh Direktorat Penjaminan 

Mutu, Ditjen Belmawa, di luar transportasi dari dan menuju lokasi. 

2. Peserta harus membawa surat tugas dari Pimpinan Perguruan Tinggi dan SPPD yang telah 

ditandatangani dan di cap dan dilengkapi nama pejabat yang menanda tangani SPPD. 
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E. Persyaratan 
 

Perguruan Tinggi Pengusul harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

1. Memiliki akreditasi institusi minimal B yang masih berlaku. 

2. Program studi yang diusulkan untuk mengikuti program fasilitasi ini harus mempunyai predikat 

akreditasi A (BAN PT). 

3. Telah mempunyai rencana OBE. 

4. Diutamakan program studi yang sedang mempersiapkan untuk rekognisi internasional. 

 

F. Panduan Proposal 

Proposal ditulis dengan format bebas dengan jumlah halaman sekitar 10 halaman dan berisi: 

1. Latar belakang. 

2. Profil prodi yang diusulkan. 

3. Tahapan rencana menuju akreditasi internasional (RENSTRA Institusi). 

4. Dukungan institusi. 

5. Rencana kegiatan. 

 

G. Proses Review Proposal 

Review proposal dilakukan oleh Panel Reviewer baik secara desk evaluation maupun visitasi, 
berdasarkan kriteria review sebagai berikut:  
 
1. Asesmen Administrasi 

Proposal yang masuk akan dievaluasi terhadap pemenuhan persyaratan administrasi.  
 

2. Asesmen Kecukupan (Evaluasi Dokumen)  
Proposal yang memenuhi persyaratan dievaluasi oleh peer reviewer secara terpisah oleh tiga 
reviewer berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.  
 

3. Asesmen Lapangan (Visitasi)  
Asesmen lapangan dilakukan untuk verifikasi, validasi, dan penilaian program studi dan 

perguruan tinggi dalam mempersiapkan rekognisi internasional.  
 

4. Pleno reviewer  
Reviewer melakukan pleno untuk merekomendasikan calon peserta program fasilitasi program 
studi menuju akreditasi internasional. Pleno dilakukan untuk validasi dan melihat konsistensi 
hasil penilaian dengan deskripsi dari aspek penilaian yang dilakukan oleh asesor. Hasil validasi 
ini diajukan untuk menetapkan keputusan akhir.  
 

5. Penetapan Pemenang  
Program studi yang diterima sebagai peserta pada program fasilitasi program studi menuju 
akreditasi internasional ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Penetapan dilakukan setelah 
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memperhatikan rekomendasi dari reviewer baik menyangkut evaluasi proposal lengkap 
maupun pertimbangan lainnya sesuai hasil rapat pleno reviewer.  

 
 

H. Kriteria Seleksi 

1. Kapasitas dan kapabilitas prodi yang diusulkan: 

Penilaian pada komponen ini didasarkan pada dua hal, yaitu tingkat implementasi OBE pada 

program studi dan penjaminan mutu pada standar-standar untuk mendukung implementasi 

OBE. Tingkat implementasi OBE dapat dikategorikan sebagai berikut: 

Tingkat 
Rumusan 

Outcomes 

Kurikulum 

OBE 

Assessment 

Plan & Method 

Implementasi 

Asesmen 
CQI 

1 Ada     

2 Ada Sesuai    

3 Ada Sesuai Ada   

4 Ada Sesuai Ada Terlaksana  

5 Ada Sesuai Ada Terlaksana Terlaksana 

 

Program fasilitasi ini ditujukan bagi program studi yang telah melaksanakan OBE, minimal pada 

tingkat 3 sehingga hanya perlu dilakukan proses asesmen outcomes agar implementasi OBE telah 

bermakna. Untuk mencapai outcomes yang sudah ditentukan, diperlukan input dan proses 

pendidikan yang terjamin bahwa outcomes dapat dicapai. Untuk menjamin hal tersebut, 

diperlukan sistem penjaminan mutu. Pengusul perlu menunjukkan bahwa sistem penjaminan 

mutu di institusinya memungkian standar dan kriteria yang ditetapkan lembaga rekognisi dapat 

dipenuhi sehingga outcomes dapat dicapai.  

 
2. Peta jalan menuju akreditasi internasional 

Penilaian pada komponen ini dimaksudkan untuk mengetahui rencana institusi dalam 

mendukung pengembangan mutu program studi agar dapat rekognisi  internasional. Peta jalan 

institusi dalam mendukung rekognisi internasional sebaiknya dilakukan secara institusional dan 

terdokumentasikan dalam Rencana Strategis institusi. Timeline, sasaran, dan target 

pengembangan program studi menuju rekognisi internasional tergambar dengan jelas.  

 
3. Dukungan institusi 

Program rekognisi internasional tentu bukan hanya keinginan program studi saja, tetapi 

program tersebut sebaiknya juga merupakan program institusi perguruan tinggi. Oleh karena itu, 

dukungan institusi menjadi sangat penting, khususnya dukungan institusi dalam 

mengembangkan kurikulum, SDM, sistem, dan manajemen penjaminan mutu. Pada komponen ini 

akan dinilai seberapa besar dukungan institusi dalam mengembangkan kurikulum program 

studi, SDM, fasilitas, sistem, dan manajemen penjaminan mutu  
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I. Info Proposal 

1. Jadwal kegiatan 

Sosialisasi program     : 8 April – 27 Juni 2019 

Pengumuman penjaringan proposal   : 1 Juli 2019 

Batas akhir pemasukan proposal    : 20 Juli 2019 

Pengumuman penetapan pemenang   : 31 Juli 2019 

Pelaksanaan Program: 

Bimtek I: Asesmen outcomes    :  26  -  27  Agustus 2019 

Bimtek II: Penyusunan Dokumen akreditasi  :  20 – 21 September 2019 

Bimtek III: Persiapan visitasi    :  25 – 26 Oktober 2019 

Jadwal Kegiatan 

Aktivitas 

TAHUN 2019 

April Mei Juni Juli Agustus Sept Oktober 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Sosialisasi program fasilitasi 

program rekognisi 

internasional 

                                                        

Pengumuman penjaringan 

proposal  
                                                      

Seleksi proposal                                                    

Pengumuman pemenang                                                         

Pelaksanaan kegiatan Bimtek 

I. Asesmen outcomes 
                                                        

Pelaksanaan kegiatan, Bimtek 

II. Penyusunan Dokumen 
                                                        

Pelaksanaan kegiatan, Bimtek 

III. Persiapan Visitasi 
                                                        

 

 

2. Alamat Pengiriman Proposal 

Pengiriman proposal ditujukan kepada Direktur Penjaminan Mutu, up: Subdit 

Pengembangan Sistem Mutu, melalui surel ke psmpenjamu@gmail.com, dengan 

mencantumkan perihal: Proposal Fasilitasi Rekognisi Internasional 2019. Batas akhir 

pengiriman proposal adalah 20 Juli 2019, pukul 23:59.  

Proposal yang kami terima setelah tanggal tersebut tidak akan direview, kecuali ada 

perubahan kebijakan dan jadwal yang akan diinfokan lebih lanjut lagi.  

Pengumuman prodi penerima fasilitasi, dapat dilihat dilaman spmi.ristekdikti.go.id. 

 

 

 

mailto:psmpenjamu@gmail.com



