
n t %
1  Meningkatnya Kualitas Layanan Lembaga 

Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) 
 Persentase Layanan LLDIKTI yang tepat waktu  (n/t) x 100, n = juml layanan tepat waktu, 

t = tot juml layanan yang diberikan oleh 
LLDIKTI 

41 42 97.62% 97.62%  PTK, PP, HKTL, 
HUMAS 

 Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai 
lebih dari 3.000(tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau 
meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain 

 (n/t) x 100, n = juml PTS dengan 
peringkat akreditasi unggul, juml PTS 
dengan lebih dari 3.000 mhs yang 
terdaftar, atau juml PTS yang 
berkonsolidasi dengan PTS lain, t= tot juml 
PTS di wilayah kerja LLDIKTI 

103 244 42.21% 42.21%  KELEMBAGAAN, SI 

2  Meningkatnya efektivitas sosialisasi 
kebijakan pendidikan tinggi 

 Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) 
lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 
(dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus, atau meraih prestasi 
paling rendah tingkat nasional 

(n/t) x 100 , n= juml PTS yang lebih dari 
30% mhs S1 dan D4/D3/D2 yang 
menghabiskan paling sedikit 20 sks 
berkegiatan di luar kampus, atau meraih 
prestasi dalam kompetisi atau lomba paling 
rendah tingkat nasional, t= tot juml PTS di 
wilayah kerja LLDIKTI

102 246 41.46% 41.46%  KEMAHASISWAAN 

 Persentase PTS yang implementasi kebijakan antitoleransi, 
antikekerasan seksual, anti perundungan dan antikorupsi 

 (n/t) x 100, n = juml PTS yang memiliki 
kebijakan antitoleransi, anti kekerasan 
seksual, anti perundungan dan anti 
korupsi, t = total juml PTS di wilayah kerja 
LLDIKTI 

49 246 19.92% 60.57%  AKADEMIK 

3  Meningkatnya inovasi perguruan tinggi 
dalam rangka meningkatkan mutu 
pendidikan 

 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan 
meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar 
kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan 
mitra 

 (n/t) x 100, n= juml PTS yang lebih dari 
20% dosen berkegiatan di luar kampus 
dan lebih dari 30% dari progdi S1 dan 
D4/D3/D2 melaksanakan kef a sama 
dengan mitra, t = total juml PTS di wilayah 
kerja LLDIKTI 

136 246 55.28% 55.28%  PTK, SI 

4  Meningkatnya tata kelola LLDIKTI  Predikat SAKIP A  PP 
 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L 95  PP 

Semarang, 08 Februari 2021
Kepala LLDIKTI Wilayah VI

Muhammad Zainuri
NIP. 196207131987031003

NO

INDIKATOR KINERJA UTAMA SESUAI KEPMEN 754/2020

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI SEMARANG

TAHUN 2021

 FUNGSI 
PENANGGUNGJWB 

RUMUS TARGET TARGET FORMULA  INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  SASARAN KEGIATAN 


