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Penilaian Akreditasi LAMDIK

Setiap item indikator dalam instrumen akreditasi PS dinilai secara 
kuantitatif dengan rentang skor 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).

Kriteria Elemen Indikator
Harkat Penyekoran Butir

4 3 2 1

Program Sarjana mempunyai indikator berjumlah 85 item, Program 

Magister 60 item, Program doktor 60  item, dan Program PPG 65 item.



Penilaian Akreditasi LAMDIK

Penilaian setiap item indikator secara rinci dapat dilihat pada Panduan 
dan Matriks Penilaian (Buku 4). Nilai Akreditasi (NA) dihitung secara 
kumulatif dengan memperhatikan  bobot setiap item indikator, dengan 
perhitungan sebagai berikut.

NA = ∑ Skori x Boboti di mana: ∑Boboti = 100.



Penilaian Akreditasi LAMDIK



Penilaian Akreditasi LAMDIK

Item-item indikator yang dinilai dapat dikategorikan menjadi dua 
macam, kuantitatif dan kualitatif. Contoh item-item pada Program 
Studi Sarjana.

NO. KATEGORI JUMLAH KETERANGAN

1 Kuantitatif 38 item Skor dihitung oleh sistem.

2 Kualitatif 47 item Skor dihitung oleh asesor berdasarkan
“judgment” asesor terhadap data yang ada di
LED.



Penilaian Akreditasi LAMDIK

Data 
Kuantitatif*

Data Asesor
AK**

Skor dihitung
sistem

Skor dihitung
asesor***

*Data Kuantitatif PS (DKPS)-Sarjana.xlsx
**Asesor-AK-Sarjana.xlsx
*** Dua asesor berunding ketika terdapat perbedaan skor lebih dari 1 poin pada setiap item 

dan perbedaan total skor yang berbeda lebih dari 10 poin (Perlamdik 25)
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KISI-KISI INSTRUMEN
Program Sarjana

No KOMPONEN SUB-KOMPONEN BOBOT ITEM

1 Profil UPPS 10.0% i1 – i9

2 Kepemimpinan
dan Tata Kelola

B1 : VMTS
B2: Tata Pamong, Tata Kelola, 
Kerjasama, dan Penjaminan Mutu

7.5% i10 – i20

3 Input B3: Mahasiswa
B4: Sumber Daya Manusia
B5: Keuangan

15.5% i21 – i45

4 Proses B6: Pendidikan
B7: Penelitian
B8: Pengabdian kepada Masyarakat

29.0% i46 - i68

5 Output B9: Keluaran dan Capaian Tridarma 33.0% i69 – i82

6 Analisis
Permasalahan

5.0% i83 – i85



Elemen Indikator
Harkat Penyekoran Butir

4 3 2 1
Keuangan (1,25) 4. UPPS memiliki

dana pendidikan, 
penelitian, 
pengabdian
kepada
masyarakat, 
publikasi, dan 
investasi yang 
memadai. 

UPPS memiliki dana: 

a. pendidikan sebesar
≥ 18 juta rupiah/ 
mahasiswa/ tahun, 

b. penelitian sebesar 
≥ 10 juta rupiah 
/dosen /tahun, 

c. PkM sebesar ≥ 5 
juta rupiah/dosen/ 
tahun, 

d. publikasi sebesar ≥ 
3 juta rupiah/dosen/ 
tahun, 

e. investasi sebesar ≥ 
2 miliar/tahun. 

UPPS memiliki
dana: 

a. pendidikan
sebesar 10-17 juta
rupiah/ mahasiswa
/ tahun, 

b. penelitian 
sebesar 7-9 juta 
rupiah/ dosen 
/tahun, 

c. PkM sebesar 3-4 
juta rupiah/dosen/ 
tahun, 

d. publikasi 
sebesar 2 juta 
rupiah /dosen / 
tahun, 

e. investasi sebesar
1,5 – 1,9 miliar/ 
tahun. 

UPPS memiliki
dana: 

a. pendidikan
sebesar 5-9 juta
rupiah/ mahasiswa
/ tahun, 

b. penelitian 
sebesar 4-6 juta 
rupiah/ dosen 
/tahun, 

c. PkM sebesar 1-2 
juta rupiah/dosen/ 
tahun, 

d. publikasi 
sebesar 1 juta 
rupiah /dosen/ 
tahun, 

e. investasi sebesar
1 – 1,4 
miliar/tahun. 

UPPS memiliki
dana: 

a. pendidikan
sebesar < 5juta 
rupiah/ mahasiswa
/ tahun, 

b. penelitian 
sebesar ≤ 3 juta 
rupiah/ dosen 
/tahun, 

c. PkM sebesar < 1 
juta rupiah/dosen/ 
tahun, 

d. publikasi 
sebesar < 1 juta 
rupiah/ dosen/ 
tahun, 

e. investasi sebesar
< 1 miliar/tahun. 



Elemen Indikator
Harkat Penyekoran Butir

4 3 2 1

Daya Tarik 
Program Studi
(0,9) 

23. Dalam tiga
tahun terakhir
jumlah animo
calon
mahasiswa
meningkat. 

Dalam 3 tahun
terakhir jumlah
animo calon
mahasiswa
yang mendaftar
di PS 
meningkat
secara
konsisten ≥ 
15 % dari daya
tampung. 

Dalam 3 tahun
terakhir jumlah
animo calon
mahasiswa
yang mendaftar
di PS 
meningkat
secara
konsisten < 15 
% dari daya
tampung. 

Dalam 3 tahun
terakhir jumlah
animo calon
mahasiswa
yang mendaftar
di PS tidak
mengalami
peningkatan. 

Dalam 3 tahun
terakhir jumlah
animo calon
mahasiswa
yang mendaftar
di PS 
menunjukkan
angka
penurunan. 

Tahun Akademik Daya Tampung Calon Mahasiswa Seleksi

TS-2 120 752

TS-1 120 878

TS*) 120 997



TABEL MATRIK PENILAIANElemen Indikator
Harkat Penyekoran Butir

4 3 2 1

Kualifikasi

akademik DTPS 

(0,5) 

26. 

PS memiliki

DTPS dengan

kualifikasi

akademik

magister/doktor

yang relevan

dengan mata

kuliah inti di PS 

dalam jumlah

yang memadai

PS memiliki

DTPS dengan

kualifikasi

akademik

magister ≥ 5 

dan doktor > 2 

PS memiliki

DTPS dengan

kualifikasi

akademik

magister ≥5 

dan doktor 1- 2 

PS memiliki

DTPS dengan

kualifikasi

akademik

magister ≥5 

PS memiliki

DTPS dengan

kualifikasi

akademik

magister < 5 

Dosen Tetap suatu Program Studi (DTPS) adalah dosen tetap perguruan tinggi yang mengajar
mata kuliah kompetensi inti PS yang diakreditasi. Dengan demikian, dosen tetap PT yang 
mengajar mata kuliah non-kompetensi inti PS, seperti mata kuliah umum (MKU), bukan
termasuk DTPS.

 Satu orang dosen dapat menjadi DTPS di lebih dari satu PS, seperti PS yang memiliki program 
sarjana, program magister, dan program doktor.



TABEL MATRIK PENILAIAN

Elemen Indikator
Harkat Penyekoran Butir

4 3 2 1

Produktivitas
penelitian
dosen (2,0) 

64. 
DTPS melakukan
kegiatan penelitian
yang relevan dengan
bidang keahlian PS 
minimal 1 kali dalam
1 tahun, baik dengan
pembiayaan
PT/mandiri, 
pembiayaan dalam
negeri, maupun
pembiayaan luar
negeri. 

.

Jika RI ≥ a, 
maka Skor = 4 

Jika RI < a dan RN ≥ b, 
maka Skor = 3 + (RI / a) 

Jika RI = 0 dan RN = 
0 dan RL ≥ c, 
maka Skor = 2 

Jika 0 < RI < a dan 0 < RN < b, 
maka Skor = 2 + (2 x (RI/a)) + (RN/b) - ((RI 
x RN)/(a x b)) 

Jika RI = 0 dan RN = 
0 dan RL < c, 
maka Skor = (2 x 
RL) / c 

RI = NI / 3 / NDTPS, RN = NN / 3 / NDTPS , RL = NL / 3 / NDTPS 
Faktor: a = 0,05, b = 0,3 , c = 1 
NI = Jumlah penelitian sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir. 
NN = Jumlah penelitian sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir. 
NL = Jumlah penelitian sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun terakhir. 
NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan
bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti  program studi yang diakreditasi. 



TABEL MATRIK PENILAIAN

CONTOH MATRIK PENILAIAN – PROGRAM SARJANA

Elemen Indikator

Harkat Penyekoran Butir

4 3 2 1

Kepuasan 
pengguna 
lulusan 
(2,4)

78. Lulusan PS 
menunjukkan kinerja yang 
baik, yang meliputi aspek: 
(1) etika, (2) keahlian pada 
bidang ilmu (kompetensi 
utama), (3) kemampuan 
berbahasa asing, (4) 
penggunaan teknologi 
informasi, (5) kemampuan 
berkomunikasi, (6) 
kerjasama dan (7) 
pengembangan diri.

Skor =TKi/7
Tingkat kepuasan aspek ke-i dihitung dengan 
rumus sebagai berikut:
TKi = (4 x ai) + (3 x bi) + (2 x ci) + di i = 1, 2, ..., 7
ai = persentase “sangat baik”.
bi = persentase “baik”.
ci = persentase “cukup”.
di = persentase “kurang” 



Hasil akreditasi PS dinyatakan dengan status: Terakreditasi dan

Tidak Memenuhi Syarat Peringkat. PS dengan status

Terakreditasi diberi peringkat Unggul, Baik Sekali, atau Baik.

Penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi

ditentukan oleh Nilai Akreditasi.

HASIL AKREDITASI



No. Nilai Akreditasi Status Peringkat

1 NA ≥ 361

Terakreditasi

Unggul

2 301 ≤ NA< 361 Baik Sekali

3 200 ≤NA< 301 Baik

4 NA < 200 Tidak Memenuhi

Syarat Peringkat

-

HASIL AKREDITASI



Terima Kasih


