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Kami sampaikan dengan hormat bahwa kualitas perguruan tinggi sangat
ditentukan oleh ketersediaan layanan pendidikan yang prima bagi peserta
didik. Aspek layanan terpenting diantaranya adalah ketersediaan dosen
tetap, ruang kulaih, ruang laboratorium, ruang kerja dosen, ruang komputer
dan akses internet.
Untuk Aspek layanan tersebut diatas, kami sampaikan standar sebagai
berikut :
1. Rasio Dosen tetap terhadap mahasiswa 1 : 25
2. Ruang Kuliah : 2 m2 / mahasiswa
3. Ruang Laboratorium : 2 m2/ mahasiswa
4. Ruang Kerja dosen : 4 m2 / mahasiswa
5. Ruang Komputer : 1 m2 / mahasiswa
6. Akses Internet : 1 kbps/mahasiswa
Dengan menggunakan standart tersebut diatas maka jumlah mahasiswa yang
dapat ditampung diperguruan tinggi dapat ditentukan. Dalam waktu dekat
Ditjen DIKTI akan melakukan evaluasi apakah setiap perguruan tinggi telah
memenuhi standart layanan tersebut diatas dan apabila terjadi ketidak
sesuaian akan ditindaklanjuti dengan pengurangan jumlah mahasiswa atau
penambahan fasilitas.
Bagi perguruan tinggi yang telah memenuhi standart layanan tersebut diatas
dan berencana menambah jumlah mahasiswa, maka harus memenuhi syarat
tambahan sebagai berikut :
1. Publikasi Internasional minimal 1 judul/tahun/perguruan tinggi.
2. Program penelitian minimal 62 judul/tahun/perguruan tinggi.
3. Program pengabdian masyarakat minimal 17 judul/tahun/perguruan
tinggi.
4. Program Pengembangan Kreatifitas Mahasiswa minimal 66
judul/tahun/perguruan tinggi.

5. Program perolehan paten : Teknologi Tepat Guna; pengembangan
bahan ajar minimal 2 judul /tahun/perguruan tinggi.
6. Indeks Prestasi Komulatif rata – rata lulusan > 3.00
7. Produktifitas pendidikan > 20%
8. Lama Studi rata – rata < % 5 tahun
9. Peringkat Akreditasi > B
10.Prestasi Perolehan hibah kompetisi > 1
11.Jumlah program Pasca Sarjana > 10
Apabila perguruan tinggi dapat memenuhi syarat tambahan tersebut diatas,
maka jumlah mahasiswa dapat ditambah antara 10 – 20 %.
Demikian untuk menjadikan perhatian dan terima kasih atas kerjasamanya.
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