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Overview
Akreditasi internasional merupakan salah satu indikator kinerja utama dari indeks emas ITS
dalam aspek Mendunia untuk Reputasi internasional. Selain itu, bagi Prodi yang memperoleh
akreditasi internasional, akan mendapatkan peringkat akreditasi Unggul di tingkat nasional.
Dalam rangka proses penyusunan dan finalisasi dokumen SAR oleh prodi, sebelum
dikumpulkan kepada lembaga akreditasi, dilakukan pendampingan serta review yang dilakukan
beberapa kali oleh Kantor Penjaminan Mutu (KPM) melalui reviewer internal, peer review maupun
eksternal serta dari tim KPM.
Dengan adanya banyak perubahan dan perbaikan dokumen dari Prodi, diperlukan komunikasi
intensif antara prodi, KPM dan reviewer untuk menghindari terjadi kesalahan terhadap review
dokumen. Sarana komunikasi selama ini dilakukan menggunakan media yang telah ada seperti
whatsapp, group whatsapp serta MS Teams. Apabila ada pertanyaan terkait informasi misal tentang
kriteria maupun persyaratan yang harus dipenuhi dalam akreditasi, KPM menyampaikan ulang
informasi yang diberikan baik dalam bentuk ppt atau pdf atau memberikan link untuk informasi yang
dibutuhkan.
Status dokumen akreditasi dan hasil review harus dikonfirmasikan kepada prodi dan reviewer
oleh KPM melalui media komunikasi dan disampaikan kepada yang terkait. Selain itu informasi yang
didapatkan dari hasil diskusi dan komunikasi antara KPM dan lembaga akreditasi disampaikan kepada
prodi dan pihak terkait di universitas melalui media komunikasi dan rapat koordinasi.
Dashboard informasi pengajuan akreditasi internasional adalah sebuah dashboard untuk
memberikan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengajuan akreditasi internasional,
diantaranya :
1. Informasi dan knowledge kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk akreditasi
internasional tertentu,
2. Monitoring proses dan progress dokumen serta kelengkapan mulai awal sampai dengan diajukan
kepada lembaga akreditasi internasional.
3. Merupakan sarana penghubung yang disediakan oleh KPM untuk prodi dan reviewer
4. Informasi status pengajuan akreditasi serta hasil diskusi dan komunikasi antara KPM dengan
lembaga akreditasi internasional.

