Menjadi Lembaga Pendidikan
Tinggi Vokasi yang Berkualitas
dan Unggul Dalam Sains Terapan

Menyelenggarakan pendidikan vokasi
yang berkualitas dengan di dukung oleh
suasana akademik yang kondusif bagi
peningkatan mutu sumber daya manusia

Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat yang memberi kontribusi bagi ilmu
pengetahuan dan teknologi serta masyarakat

Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan
dengan dukungan sumber daya yang handal dan budaya
akademik yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang
kompeten, berkarakter dan berdaya saing
tinggi

Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat yang mempunyai nilai manfaat bagi
pengembangan IPTEK dan meningkatkan kehidupan
masyarakat dalam menunjang pembangunan
nasional

Meningkatnya kualitas lulusan
pendidikan tinggi vokasi

Meningkatnya kualitas
kurikulum dan pembelajaran

Melaksanakan tata kelola dan tata pamong yang
menjamin peningkatan kualitas perguruan tinggi
secara berkelanjutan

Meningkatkan kinerja dan citra institusi
yang ditopang oleh manajemen
perguruan tinggi yang profesional
berdasarkan prinsip tata kelola yang baik
dan peningkatan berkelanjutan

Meningkatnya kualitas
dosen Pendidikan Tinggi
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di
lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi

➢ Persentase lulusan S1 dan
D4/D3/D2 yang berhasil
mendapat pekerjaan;
melanjutkan studi; atau
menjadi wiraswasta.
➢ Persentase lulusan S1 dan
D4/D3/D2 yang
menghabiskan paling
sedikit 20 (dua puluh) sks di
luar kampus ; atau meraih
prestasi paling rendah
nasional

➢ Persentase program studi S1
dan D4/D3/D2 yang
melaksanakan kerja sama
dengan mitra
➢ Persentase mata kuliah S1 dan
D4/D3/D2 yang menggunakan
metode pembelajaran
pemecahan kasus (case method)
atau pembelajaran kelompok
berbasis projek (team-based
project) sebagai sebagian bobot
evaluasi
➢ Persentase program studi S1
dan D4/D3/D2 yang memiliki
akreditasi atau sertiﬁkat
internasional yang diakui
pemerintah

➢ Persentase dosen yang berkegiatan
tridarma di kampus lain, di QS100
berdasarkan bidang ilmu (QS100 by
subject), bekerja sebagai praktisi di
dunia industri, atau membina
mahasiswa yang berhasil meraih
prestasi paling rendah tingkat
nasional dalam 5 (lima) tahun
terakhir
➢ Persentase dosen tetap berkualiﬁkasi
akademik S3; memiliki sertiﬁkat
kompetensi/profesi yang diakui oleh
industri dan dunia kerja; atau berasal
dari kalangan praktisi profesional,
dunia industri, atau dunia kerja
➢ Jumlah keluaran penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat yang
berhasil mendapat rekognisi
internasional atau diterapkan oleh
masyarakat perjumlah dosen

➢ Rata-rata Predikat SAKIP Satker
minimal BB
➢ Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran
atas pelaksanaan RKA-K/L Satker
minimal 93

