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LAPORAN ONLINE BENCHMARKING KE HARVARD UNIVERSITY    

 

 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang 

diselenggarakan oleh UNISSULA maka LP3M melaksanakan online benchmarking ke 

perguruan tinggi yang bereputasi di tingkat internasional. Hal ini perlu dilakukan agar 

penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNISSULA dapat terselenggara dengan perencanaan 

yang matang dan  berkelanjutan.  

Kegiatan benchmarking ini dilakukan untuk memberikan masukan pandangan dan alternatif  

bagi LP3M agar mampu mengawal capaian VMTS  UNISSULA sehingga menjadi  salah 

satu Universitas di Indonesia yang memniliki recognisi internasional dengan pemenuhan 

kriteria World Class University pada tahun 2030.  

 

B. Tujuan Program 

Adapun tujuan kegiatan ini adalah: 

a. Untuk menganalisis/mempelajari strategi pencapaian VMTS  Harvard University sebagai 

Langkah UNISSULA menuju World Class University pada tahun 2030 

b. Untuk mengetahui serta mempelajari sistem pendukung  penjaminan mutu 

berkelanjutan meskipun dalam kondisi pandemic COVID 19 yang membatasi secara 

menyeluruh mobilitas di wilayah nasional maupun internasional  

 

C. Waktu Kunjungan Kerja 

Kegiatan online benchmarking ini ini dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2021. 

 

 

D. Peserta Benchmarking 

Peserta yang mengikuti kunjungan kerja ini berjumlah lima orang sebagai berikut: 

1. Endang Surani. S. Si. T., M. Kes  

2. Ns. Suyanto, S.Kep.,M.Kep.,Sp.Kep.MB 

3. Moch Taufik, ST.,MIT 



 

4. Dr. Alifah Ratnawati 

5. Anang Putranto, ST 

 

E. Hasil Kunjungan Kerja 

Hasil dari kegiatan benchmarking yang dilakukan ke Universitas Harvard, Amerika 

Serikat:  

1. Website resmi Harvard University untuk penjaminan mutu: 

https://catalyst.harvard.edu/regulatory/qa-qi/ 

2. Statement visi dan Misi: With world-class faculty, groundbreaking research 

opportunities, and a diverse group of talented students, Harvard is more than just a 

place to get an education yang diterjemahkan sebagai berikut: Dengan Sumber daya 

manusia berkelas dunia, membuka peluang penelitian dengan mahasiswa berbakat 

dengan beragam latar belakang. Harvard bukan hanya tempat untuk memperoleh 

Pendidikan yang maknanya pembelajaran di Harvard University menjadikan individu 

berbakat menjadi sosok yang memiliki kompetensi keilmuan, kemampuan menjadi 

problem solver dalam menjawab tantangan masyarakat  di era yang ketidakpastiannya 

tinggi. 

3. Harvard University berdiri sejak tahun 1636 yang saat ini memiliki 5212 mahasiswa 

dengan fakultas/school sebagai berikut:   

• School Division of Continuing Education 

• Harvard Business School 

• Harvard College  

• Harvard Divinity School 

• Harvard Graduate School of Arts and Sciences 

• Harvard Graduate School of Design 

• Harvard Graduate School of Education 

• Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences 

• Harvard Kennedy School  

• Harvard Law School 

• Harvard Medical School 

• Harvard Online 

https://catalyst.harvard.edu/regulatory/qa-qi/


 

• Harvard Radcliffe Institute 

• Harvard School of Dental Medicine 

• Harvard T.H. Chan School of Public Health 

4. Jumlah program studi untuk program sarjana sebanyak 60, program post graduatenya 

135, kemudian ada program lainnya yang sifatnya gelar ataupun non gelar sebanyak 

90 program. Dengan sebaran program yang ditawarkan, sangat jelas bahwa Harvard 

University memiliki berbagai program yang sifatnya sangat mikro sehingga kedalaman 

bahan kajian untuk menjadikan seseorang menjadi sangat ahli dalam satu bidang 

menjadi sangat jelas. Mahasiswa dapat memilih program sesuai dengan minat dan 

keahliannya. Keseluruhan program tersusun secara alphabetical sehingga 

memudahkan visitors/pengunjung untuk mencari program studi yang dicari.  

 

5. Untuk menjadi world class University Harvard mengutamakan  dosen sebagai Sumber 

Daya Manusia  yang utama untuk  membangun  suasana akademik unggul  sehingga 

unggul dibidang penelitian dan  hasilnya memberikan kontribusi yang besar kepada 

masyarakat. Spirit life long learning juga dibangun sehingga menciptakan academic 

athmosfer yang sangat kuat.  

6. Harvard University tidak mengejar kuantitas mahasiswa (5212 mahasiswa)  meskipun 

telah menjadi Universitas bereputasi internasional. Harvard University fokus untuk 

merekrut mahasiswa yang berbakat istimewa. Hal ini untuk menjaga mutu 

internasional dan juga  ketersediaan atau ketercukupan rasio dosen dan mahasiswa.  

7. Harvard  Research Center memberikan peluang pendanaan untuk riset unggulan di 

bidangnya. Potensi ini diperoleh dengan membuka Kerjasama dengan philantropi 

internasional.  Roadmap penelitian dosen melibatkan kontribusi yang signifikan dari 

mahasiswa sebagai media pembelajaran yang mengacu pada problem-based learning 

atau project-based learning. 

8. Rekomendasi hasil Benchmarking UNISSULA mengundang native speaker dari 

Harvard University Amerika Serikat. 

 



 

LAMPIRAN 1 

DOKUMENTASI HASIL  BENCHMARKING 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 


