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Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan Kopertis Wilayah IV
Sehubungan dengan akan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemeritah (LAKIP) Kopertis
Wilayah IV Tahun 2016, dengan ini kami mohon agar Saudara menyampaikan data yang diperlukan sesuai
format terlampir. Untuk kelancaran penyusunan LAKIP tersebut, kami mohon agar data dimaksud dapat
kami terima paling lam bat pada 16 Desember 2016 melalui email keukopwi14@yahoo.co.id, dalam format
excel.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

/

Data yang diperlukan untuk LAKIP Kopertis Wilayah IV Tahun 2016
Nama PTS: - - - - - - - - -

No
1

Data PTS
Jumlah mahasiswa yang difasilitasi mengikuti kompetisi bidang sains dan matematika,
kreatifitas, olah raga dan seni tingkat nasional.

2

Jumlah mahasiswa penerima beasiswa selain BBPPA/Bidikmisi (sebutkan sumbernya) .

3

Kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat nasional/iternasional.

4

Jumlah mahasiswa yang melaksanakan program kreatifitas mahasiswa (sebutkan
kegiatannya).

5

Jumlah mahasiswa mengikuti uji kompetensi (khusus bagi prodi yang telah melaksanakan uji
komtepensi) .

6

Jumlah mahasiswa asing di perguruan tinggi.

7

Jumlah mahasiswa berprestasi nasional/internasional, sebutkan.

8

Jumlah tenaga pendidik yang meraih prestasi (sebutkan bidangnya).

9

Jumlah hasil penelitian dosen, sebutkan sumber dananya.

10

Jumlah hasil pengabdian pada masyarakat, sebutkan sumber dananya.

11

Jumlah mahasiswa sesuai tingkat strata (S1/S2/53).

12

Jumlah prodi dan sebutkan peringkat akreditasinya.

13

Jumlah dosen yang sudah memiliki sertifikat pendidik (klasifikasikan PNS/Non PNS)

14

Jumlah dosen tetap, klasifikasikan menurut:
-PNS/Non PNS
-Kualifikasi pendidikan Sl/S2/S3

15

-

Jumlah dosen yang menulis di jurnal nasional terakreditasi

-

Jumlah dosen yang menulis di jurnal internasional terakreditasi

16

Jumlah HKI yang dihasilkan, sebutkan.

17

Jumlah produk inovasi yang dihasilkan, sebutkan.

18

Rasia dosen terhadap mahasiswa.

NB: Apabila ada hal-hal yang kurang dipahami, Saudara dapat menghubungi Sdri Gina (08122146786)
melalui telp/sms/WA.

