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No Nama pelatihan Tujuan Metode Sasaran 

1.  Pelatihan sistem 
penjamin mutu internal 
perguruan tinggi 
akademik dan non 
akademik 
 

Program yang ditawarkan 
workshop penjamin mutu internal 
akademik dan non akademik yang 
meliputi keuangan, SDM dan aset 
yang terkait dengan kegiatan 
pendidikan, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat 

Pembahasan teori, 
interaksi bersama 
nara sumber dan 
peserta 

Anggota 
Lembaga 
Penjaminan 
Mutu, pejabat 
struktural 
universitas dan 
fakultas 

2.  Pelatihan audit mutu 
internal PT (AMI-PT) 

Agar peserta mampu melakukan 
audit mutu internal perguruan 
tinggi (akademik dan non 
akademik). 

Teori dan praktik 
audit internal 

Tenaga audit 
perguruan 
tinggi dan calon 
auditor internal 

3.  Pelatihan 
pengembangan sistem 
Pendidikan di 
Perguruan tinggi 
 
  

Agar para peserta mampu 
memahami pengembangan sistem 
pendidikan di perguruan tinggi 
(akademik dan non akademik). 

Workshop  Dosen dan 
pejabat terkait 
di perguruan 
tinggi yang 
trampil dalam 
mnegmbangkan 
sistem PT 

4.  Konsultasi  renstra 
akademik perguruan 
tinggi 
 

Tujuannya melayani para peserta 
yang ingin berkonsultasi untuk 
membuat renstra akademik 

Konsultasi interaktif Civitas 
akademika 
perguruan 
tinggi  

5.  Pelatihan  pedagogik 
(SETARA PEKERTI) bagi 
dosen  

Tujuannya diadakan pelatihan ini 
adalah untuk peningkatan 
kemampuan pedagogik dosen 
dalam pembelajaran. 

Workshop Dosen  

6.  Pelatihan  penyusunan 
borang akreditasi Prodi 
dan perguruan tinggi 
 

membantu para penyusun borang 
akademik di PT agar sesuai dengan 
standar yang ditetapkan BAN PT 

Pendampingan dan 
konsultasi interaktif 

Penyusun 
borang 

7.  Pelatihan Penyusunan 
Uraian Tugas 
 

Mendampingi pimpinan dan 
pegawai dalam suatu institusi 
dalam menentukan dan menyusun 
uraian tugas masing-maisng 

Workshop  Para karyawan 
negeri dan 
swasta 

8.  Uji Kompetensi 
Pegawai 

Melihat dan menilai kompetensi 
para pegawai sesuai dengan 
kompetensinya 

Asesment  Para karyawan 
negeri dan 
swasta 

9.  Pelatihan analisis 
jabatan 
 

Mendampingi pimpinan dan 
pegawai dalam suatu institusi 
dalam melakukan analisis jabatan 
masing-masing 

Workshop  Para karyawan 
negeri dan 
swasta 

10.  Pelatihan analisis Pelatihan ini tujuan untuk melatih Workshop, praktek Karyawan di 



 

beban kerja 
 

pemahaman pada  peserta dalam 
melakukan analisis beban kerja, 
model perhitungannya dan 
penerapannya yang sesuai dengan 
masing-masing jabatan 

langsung pembuatan 
Anjab dan ada 
konsultasi interaktif 

lingkungan 
pendidikan 
tinggi dan 
pemerintah 
daerah 

11.  Pelatihan SOP 
(Standard Operating 
Procedure) 
 

Pelatihan ini dimaksudkan agar 
peserta mampu memahami  cara, 
metode dan teknik penyusunan  
SOP (sistem prosedur operasional 
standar ) untuk mencapai kinerja 
yang produktivitas dan perbaikan 
sistem sebuah organisasi. 

Metode workshop 
yang aplikatif. Yaitu 
kombinasi teori dan 
praktek penyusunan 
SOP  

Pejabat yang 
berwenang dan 
karyawan 

12.  Pelatihan penyusunan 
Indek kepuasan 
mahasiwa  

Pelatihan ini dimaksudkan agar 
peserta mampu memahami  cara 
menyusun indeks bagi kepuasan 
mahasiswa dalam lembaga 
pendidikan tinggi  

Teori  dan praktek 
langsung penyusunan 
Indeks kepuasan 
mahasiswa. Serta 
dilakukan  
Pendampingan 
 dan konsultasi  IKM 

Dosen dan 
pejabat fakultas 
terkait 

13.  Pelatihan penyusunan 
indeks kepuasan 
masyarakat 
 

Pelatihan ini dimaksudkan agar 
peserta mampu memahami  cara 
menyusun instrumen untuk 
mengukur kepuasan mahasiswa 
dalam lembaga pendidikan tinggi  

Teori  dan praktek 
langsung penyusunan 
instrumen kepuasan 
mahasiswa. 
 

Pemerintah 
daerah dan 
lembaga 
pendidikan 
tinggi 

14.  Pelatihan penyusunan 
standar akademik PT 

Pelatihan ini bertujuan untuk 
mendampingi para penyusun 
akademik untuk menyusun 
akademik yang terstandar 

Teori dan praktek 
langsung serta 
pendampingan 
selama proses 
penyusunan 
akademik 

Pemangku 
kebijakan di 
perguruan 
tinggi 

15.  Pelatihan dan 
Konsultasi Peta Bisnis 
Proses 

Memberikan pelatihan dan 
konsultasi peta bisnis proses di 
lingkungan PT 

Teori dan praktek 
langsung serta 
pendampingan 
selama proses 
penyusunan 
akademik 

Pemangku 
kebijakan di 
perguruan 
tinggi 
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