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 Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Vokasi 
di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI  
Jawa Tengah 
 

Meneruskan surat Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi nomor 0056/D4/JM.01.00/2022              
tanggal 18 Januari 2022 perihal Permintaan Calon Fasilitator Wilayah SPMI Vokasi, dengan hormat kami 
sampaikan bahwa dalam rangka akselerasi pencapaian budaya mutu di perguruan tinggi vokasi melalui 
implementasi SPMI Vokasi secara terencana dan berkelanjutan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 
akan melaksanakan seleksi calon fasilitator wilayah SPMI untuk pendidikan tinggi vokasi yang calon 
fasilitator wilayah ini nantinya akan diberi tugas membantu LLDIKTI dalam melakukan diseminasi, 
bimbingan teknis SPMI, dan pembinaan perguruan tinggi/program studi yang tidak memenuhi syarat 
peringkat (TMSP) akreditasi sesuai kebutuhan.  

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk mengirimkan 1 (satu) orang 
perwakilan dari perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah Saudara, untuk mengikuti seleksi 
dengan syarat sebagai berikut:  

1. Berasal dari Politeknik Negeri/Swasta dengan kriteria:  
a. Memiliki peringkat APT dan APS (prodi asal calon) minimal B atau Baik Sekali.  
b. Telah mengimplementasikan SPMI minimal satu siklus penuh dibuktikan dengan dokumen audit 

mutu internal di lingkungan perguruan tinggi.  
2. Memiliki kompetensi bidang SPMI dengan pengalaman minimal pernah terlibat dalam kegiatan SPMI 

di perguruan tinggi dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sebagai Auditor Mutu Internal dan pernah 
menjadi tim SPMI perguruan tinggi.  

3. Calon yang diusulkan telah mendapat persetujuan dari pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan 
dibuktikan dengan surat persetujuan yang ditandatangani pimpinan dan cap perguruan tinggi .  

pengiriman data calon fasilitator paling lambat tanggal 21 Januari 2022 pukul 10.00 WIB melalui link 
https://bit.ly/calonfasilitatorspmi6, dan perlu kami sampaikan bahwa LLDIKTI Wilayah VI berhak 
melakukan seleksi atas nama yang diajukan dan keputusan LLDIKTI bersifat mutlak dan tidak dapat 
diganggu gugat.  

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. 
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