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Perihal : Pengelompokan (Clustering) Peringkat Perguruan Tinggi Indonesia 

Kepada Yth. 
1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri seluruh Indonesia 
2. Koordinator Perguruan Tinggi Swasta seluruh Indonesia 

Guna menunjang salah satu Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam 
memberikan bimbingan teknis dan evaluasi serta melakukan perumusan kebijakan di 
bidang pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 7 UU Pcndidikan Tinggi 
yang mencakup pengaturan, perencanaan, pcngawasan, pemantauan, dan evaluasi serta 
pembinaan dan koordinasi, maka diperlukan informasi serta pemetaan yang jelas terhadap 
kondisi perguruan tinggi di Indonesia. 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Pendidikan Tinggi pasal 56 upaya pemetaan 
tersebut di atas harus memanfaatkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) yang 
pemutakhiran datanya mcnjadi kewajiban sctiap perguruan tinggi. Dengan demikian 
pemanfaatan data PDPT secara menyeluruh akan mendorong terjadinya perbaikan 
berkelanjutan baik bagi perguruan tinggi maupun pcndidikan tinggi secara 
keseluruhan, Dengan perkataan lain pendayagunaan PDPT dilakukan untuk peningkatan 
kesehatan organisasi sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan dengan lebih 
efektif dan efisien. Oleh karena itu, Ditjen Pendidikan Tinggi melakukan telaah dan 
klasifikasi peringkat perguruan tinggi Indonesia sesuai dengan data/informasi yang 
tercatat pada PDPT ditambah informasi penting lainnya seperti data BAN-PT maupun data 
prestasi yang pernah diraih oleh perguruan tinggi dalam program-program yang dikelola 
oleh Ditjen Pendidikan Tinggi serta pangkalan data eksternal terpercaya yang berkaitan 
dengan publikasi internasional. 

Tujuan dari pengelompokan peringkat perguruan tinggi ini adalah untuk memberikan 
gambaran terhadap kualitas pengelolaan perguruan tinggi yang mencakup kualitas 
pengelolaan Sumber Daya Manusia, Kclembagaan (Manajemen), Kemahasiswaan, serta 
Penelitian, sehingga mempermudah Ditjen Pendidikan Tinggi dalam melakukan 
pembinaan, pemantauan, dan penentuan target/sasaran dalam penerapan kebijakan, 
pemberian dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), maupun 
pemberian insentif/hibah lainnya. 

Adapun informasi-informasi yang saat ini digunakan dalam melakukan pengelompokan 
peringkat perguruan tinggi ini - dcngan lidak menutup kemungkinan informasi-informasi 
lainnya digunakan dalam analisis-analisis selanjutnya sejalan dengan perkembangan 
ketersediaan data/informasi pada PDPT, Ditjen Dikli, maupun sumber lainnya - meliputi 
hal-hal sebagai berikut : 

No lenis lnformasi Vari a be I Sumber 
1 Kualitas dan a. Rasio Dosen berpendidikan $3 terhadap jumlah PDPT 

Kuantitas Dosen doscn keseluruhan -----
b. Rasio Dosen dalam jabatan Lektor Kepala dan PDPT 

- - Guru Besar terhad_ap jumlah dosen keseluruhan 
c. Rasio Dosen Tetap terhadap jumlah dosen PDPT 

keseluruhan -

-

. - - ----- - - - - -~-

d. ~asio Jumlah Mahasiswa terhad<!Q dosen tetap PDPT - - --- - - - I -
I 

--------
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2 ; Kualitas 
Manajemen 

-
I 

I 

3 Kualitas 
Kegiatan 
Kemahasiswaan 

- -

4 Kualitas 
Kegiatan 
Penelitian -

Tel. (021) 57946063 - Fax. (021) 57946062 

a. Akreditasi lnstitusi 

b. Rasio Program Studi terakreditasi A dan B 
terhadap total program studi 

c. Rasio dana dari SPP Mahasiswa terhadap dana 

d. 

e. 

a. 

b. -

a. 

b. 
c. 

masyarakat keseluruhan I 
Rata-rata ras i o lama ~tudi aktual terhadap lama 

ut kurikulum pada satu periode studi menur 
p_~laporan -
Rata-rata rasl o IPK aktual terhadap IPK maksimum 
pada satu per 1ode pelaporan 

Jumlah capaia n (emas, perak dan perunggu) pada 
PIMNAS 
Prestasi pada lomba internasional 

kinerja peneli tian sesuai kritcria DP2M 

Jumlah doku men terindeks scopus 
ilrniah tcrindeks scopus Jumlah artikel 

BAN-PT J 
-

BAN-PT 

Ditjen Dikti 

PDPT 

-
PDPT 

Ditjen Dikti 

Ditjen Dikti 

Dit1en Diktl 

SC OPUS 
SCOPUS 

Dengan mernpertimbangkan se makin perlunya Ditjen Pcndidikan Tinggi untuk mengetahui 
gambaran kualitas pengelolaan perguruan tinggi Indonesia melalui pengelompokan 
peringkat perguruan tinggi ini, maka Ditjen Pendidikan Tinggi akan mcnggunakan 
data/informasi yang dibutuhkan tcrsebut yang tercatat dalam PDPT, BAN-PT, maupun data 
terkait lainnya per tanggal 23 Maret 2015. Untuk itu, kami harapkan perguruan tinggi 
dapat segera memperbaharui dan melengkapi data/informasi dalam PDPT. Selanjutnya, 
data tersebut akan diolah dan dianalisis. Hasil dari analisis data terkait pengelompokan 
peringkat perguruan tinggi akan diumumkan pada hulan }uni 2015. 
Demikian informasi sekaligus himbauan kepada pimpinan perguruan tinggi ncgeri serta 
permohonan bantuan kepada Koordinator Perguruan Tinggi Swasta seluruh Indonesia 
untuk mcnyampaikan kepada para pimpinan perguruan tinggi swasta di lingkungannya 
untuk memahami dan mengetahui rencana publikasi pengelompokan perguruan tinggi 
Indonesia berdasarkan peringkat kualitas pengelolaan perguruan tinggi yang mengacu 
pada data PDPT, BAN-PT dan data/informasi lainnya. 

Atas pe1·hatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terimakasih. 

Tembusan: 
l. Pit Dirjen Pendidikan Tinggi sebagai laporan 
2. Sesditjen Pendidikan Tinggi 
3. Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidlkan 
4. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan 

Direktur Kelembagaan tlan Kerja Sama 

_.._ 
l-". - I' 

llermawan l<resno Dipojono 
NIP. 195602071980101001 

5. Direktur Penelitian dan Pcngabdian pada M::isyarakat 
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Pembaharuan Data PD Dikti Untuk Pengelompokan 
Peringkat Perguruan Tinggi 

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta 
Di Lingkungan Kopertis Wilayah Ill 
di Jakarta 

Menindaklanjuti Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti Nomor 
1613/E2.4/LN/2015 tanggal 20 Februari 2015 tentang Pengelompokan (Clustering) 
Peringkat Perguruan Tinggi Indonesia (terlampir), Ditjen Dikti akan melakukan 
pengelompokan peringkat perguruan tinggi untuk memberikan gambaran kualitas 
pengelolaan perguruan tinggi dalam rangka merumuskan kebijakan di bidang pendidikan 
tinggi. Data I informasi yang akan dianalisa untuk pengelompokan peringkat perguruan 
tinggi berasal dari PD Dikti, BAN-PT, dan data terkait lainnya per tanggal 23 Maret 2015. 

Sehubungan dengan hal tersebut, PTS di lingkungan Kopertis Wilayah Ill Jakarta dihimbau 
untuk segera memperbaharui dan melengkapi data yang terkait hal-hal sebagai berikut : 

No Jenis lnformasi Variabel Sumber 

1 Kualitas dan a. Rasio Dosen berpendidikan S3 terhadap 
PD Dikti 

kuantitas Dosen jumlah dosen keseluruhan 

b. Rasio Dosen dalam jabatan Lektor Kepala 
dan Guru Besar terhadap jumlah dosen PD Dikti 
keseluruhan 

c. Rasio Dosen Tetap terhadap jumlah dosen PD Dikti 
keseluruhan 

d. Rasio jumlah Mahasiswa terhadap Dosen 
PD Dikti 

Tetap 

2 Kualitas a. Akreditasi lnstitusi BAN-PT 
Manajemen b. Rasio Program Studi Akreditasi Adan B 

terhadap total program studi 
BAN-PT 

c. Rasio dana dari SPP Mahasiswa terhadap Ditjen Dikti 
dana masyarakat keseluruhan. 

d. Rata-rata rasio lama studi aktual terhadap 
lama studi menurut kurikulum pada satu PD Dikti 
periode laporan 

e. Rata-rata rasio IPK aktual terhadap IPK 
PD Dikti maksimum pada satu periode laporan. 



3 Kualitas Kegiatan I a Jumlah capa1an (Emas. Perak dan - ---i-
Kemahasrswaan Perunggu) pada PIMNAS I Ditien Diktl 

b Prestas1 pada lomba mternasional Ditjen D1kt1 
- + 
4 Kualitas Kegiatan a Krneria penelitran sesuai kriteria DP2M 

b. Jumlah.dokumen terindeks scopus 

D1tien D1kt1 
Penelitran 

I c Jumlah artikel ilmiah terindeks scopus 

-

SCOPUS 

SCOPUS 

r. llza Mayuni, M.A. / 
5906221986022001 ~. 

-< 

tJ. 
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Lampiran : 1 (satu) berkas 
Perihal : Pengelompokan (Clusterin9) Perlngkat Perguruan Tinggi Indonesia 

Kepada Yth. 
1. Pimpinan Perguruan Tinggi Nege1i seluruh Indonesia 
2. Koord inator Perguruan Tinggi Swasta seluruh Indonesia 

Guna menunj::mg salah satu Tugas dan Fungsi Dirckto rat jenderal Pendidikan Tinggi dalam 
membcrikan blmbingan teknis dan evaluasi serta melakukan perumusan kebijakan di 
bidang pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 7 UU Pendidikan Tinggi 
yang mencakup pengaturan, percncanaan, pengawasan, pcmantauan, dan evaluasi serta 
pembinaan dan koordinasi, maka diperlukan informasi serta pemetaan yang jelas terhadap 
kondisi perguruan tinggi di Indonesia. 

pemut.akhiran tlatanya menjadi kewa1iba11 seuap perguruan tinggi. 1Je11ean de11a1uan 
pemanfaatan data PDPT secara menyeluruh akan mendorong tcrjadinya perbaikan 
berkelanjutan baik bagi perguruan tinggi maupun pendidikan linggi sccara 
keseluruhan, Dengan perkataan lain pendayagunaan PDPT dilakukan untuk peningkatan 
kesehatan organisasi schingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan dengan lebih 
efektif dan efisien. Oleh karena itu, Ditjen Pendidikan Tinggi melakukan telaah dan 
klasifikasi perlngkat perguruan tinggi Indones ia sesua i dengan data/informasi yang 
tercatat pada PDPT .ditambah informasi penting lainnya seperti data BAN-PT maupun data 
prestasi yang pernah diraih oleh perguruan tinggi dalam program-program yang dikelola 
oleh Ditjen Pendidikan Tinggi serta pangkalan dala ekstcrnal terpercaya yang berkaitan 
dengan publikasi internasional. 

Tujuan dari pengelompokan peringkat perguruan tinggi ini adalah untuk memberikan 
gambaran terhadap kualitas pengelolaan perguruan tinggi yang mencakup kualitas 
pengelolaan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan (Manajemen), Kemahasiswaan, serta 
Penelitian, sehingga mempermudah Ditjen Pendidikan Tinggi dalam melakukan 
pembinaan, pemantauan, dan penentuan target/sasaran dalam penerapan kebijakan, 
pemberian dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), maupun 
pemberian inscutif/hibah lainnya. 

Adapun informasi-informasi yang saat ini digunakan dalam melakukan pengelompokan 
peringkat perguruan tinggi ini - dengan tidak menutup kemungkina11 informasi-informasi 
lainnya digunakan dalam analisis-analisis selanjutnya sejalan dcngan perkembangan 
ketersediaan data/informasi pada PDPT, Ditjen Dlkti, maupun sumber lainnya - meliputi 
hal·hal sebagai berikut : 

No Jenis Jnformasi Variabel Sumber 
l Kualitas dan a. Rasio Dosen berpcndidikan 53 terhadap jumlah PDPT 

Kuantitas Dasen dosen keseluruhan --b. Rasia Dosen dalam jabatan Lektor Kepala dan PDPT 
Guru Besar terhadap Jumfah dosen keseluruhan 

c. Rasio Dosen Tetap terhadap jumlah dosen · - ---Pori:---

·-·-f-· 
keseluruhan 

d. Rasio !umlab Mahasiswa terhadae dosen tetae PDPT ·-
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2 Kualitas BAN-PT 
Manaiemen a. Akredltasl lnstitusi - ---- ··-

ll. Ras lo Program St ud I terakreditasi A dan B BAN-PT 
terhadap total program studl - - -

c. Rasio dana dari SPP Mahasiswa terhadap dana Oitjen Oikti 
masyarakat keseluruhan ·--

d. Rata-rata rasio lama studi aktual terhadap lama PDPT 
st udi menurut kurikulum pada satu per iode 

- ----- pelaporon ------ ---e. Rata·rata raslo IPK aktual tcrhadap IPK maksimum PDPT 
pada satu periode pelaporan 

3 Kualitas Dltjen Dikti 
Kegiatan a. Jumlah capaian {emas, perak dan perunggu) pada 

Kemahasiswaan PIMNAS 
b. Prestasi pada lomba internaslonal Diticn Dikti 

4 Kualitas Oitjen Di kti 
Kegiatan a. kinerja penellt ian sesuai krlteria DP2M 

Pcnelitian ----· 
b. Jumlah dokumen terindeks scopus SCOPUS 
c . Jumlah artlkel llmiah terindeks scopus SCOPUS . 

Dengan mernpertimbangkan semakin perlunya Ditjen Pendidikan Tinggi untuk rnengetahui 
gambaran kualitas pengelolaan perguruan linggi Indonesia melalui pengelompokan 
peringkat perguruan tinggi ini, maka Ditjen Pendidikan Tinggi akan menggunakan 
data/informasi yang dibutuhkan terse but yang tercatat dalam PDPT, BAN-PT, maupun data 
terkait lainnya per tanggal 23 Maret 2015. Untuk itu, kami harapkan perguruan tinggi 
dapat segera memperbaharui dan melengkapi data/informasi dalam PDPT. Selanjutnya, 
data tersebut akan diolah dan dlanalisis. Hasil dari analisis data terkait pengelompokan 
peringkat perguruan tinggi akan diumumkan pada bulan Juni 2015. 
Demikian informasi sekaligus himbauan kepada pimpinan perguruan tinggi negeri serta 
permohonan bantuan kepada Koordinator Perguruan Tinggl Swasta seluruh Indonesia 
untuk menyampaikan kepada para pimpinan perguruan tinggi swasta di lingkungannya 
untuk memahami dan mengetahui rencana publikasi pengclompokan pcrguruan tinggi 
Indonesia berdasarkan peringkat kualitas pengelolaan perguruan tinggi yang mengacu 
pada data PDPT, BAN-PT dan data/lnformasi lainnya. 

Atas perhatian dan kcrja sama yang baik, kami ucapkan terimakaslh. 
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Tembusan: "~' ,.- ' ,· 
1. Pi t. Dlrjen Pendldlkan Tinggi sebagai laporan 
2. Sesditjen Pendidikan Tinggi 
3. Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
4. Di rektur Pembclajaran dan Kemahasiswaan 
5. Direktur Peneli tian dan Pengabdian pada Masyarakat 

-

l 
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