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Yth. Kepala LLDikti Wilayah I - XVI 
(daftar terlampir) 

 

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi 
mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang pembelajaran, peserta didik, 
kelembagaan, sarana prasarana, dosen dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi vokasi, dengan demikian 
Direktorat ini akan melaksanakan kebijakan penjaminan mutu khusus pendidikan tinggi vokasi. 

 

Dalam rangka akselerasi pencapaian budaya mutu di perguruan tinggi vokasi melalui implementasi SPMI 
Vokasi secara terencana dan berkelanjutan, kami akan melaksanakan seleksi calon fasilitator wilayah SPMI 
untuk pendidikan tinggi vokasi. 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 3 (tiga) 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. 

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

3. Calon yang diusulkan telah mendapat persetujuan dari pimpinan perguruan tinggi yang 
bersangkutan. 

 
Seleksi akan dilaksanakan secara daring melalui video conference dengan cara mendaftar melalui 
https://bit.ly/seleksifaswilSPMI-Vokasi2022 paling lambat tanggal 22 Januari 2022. 

 

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi staf penjaminan mutu atas nama Sdr. Manongar Simbolon 
dengan hp/wa No.0877 8196 1934. 

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. 
Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, 

 
 

 

Beny Bandanadjaja 
Tembusan: NIP 197009302000031001 
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi 

http://www.vokasi.kemdikbud.go.id/
https://bit.ly/seleksifaswilSPMI-Vokasi2022
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Profil 
Seleksi Fasilitator Wilayah SPMI Vokasi 

 

 

Calon-1 
Nama Lengkap dgn Gelar  :       

Tempat & tgl lahir :    

 Umur: …. Tahun Pangkat & Golongan :  

   Alamat email & whatsapp :       

Jabatan di PT sekarang :       

Pengalaman di penj. mutu  :         

:         (dari…sd …) 

Perguruan Tinggi Asal  :      Peringkat APT:     

Program Studi Asal :     Peringkat APS:    

 

 

Calon-2 
Nama Lengkap dgn Gelar  :       

Tempat & tgl lahir :    

 Umur: …. Tahun Pangkat & Golongan :  

   Alamat email & whatsapp :       

Jabatan di PT sekarang :       

Pengalaman di penj. mutu  :         

:         (dari…sd …) 

Perguruan Tinggi Asal  :      Peringkat APT:     

Program Studi Asal :     Peringkat APS:    

 

 

Calon-3 
Nama Lengkap dgn Gelar  :       

Tempat & tgl lahir :    

 Umur: …. Tahun Pangkat & Golongan :  

   Alamat email & whatsapp :       

Jabatan di PT sekarang :       

Pengalaman di penj. mutu  :         

:         (dari…sd …) 

Perguruan Tinggi Asal  :      Peringkat APT:     

Program Studi Asal :     Peringkat APS:    


