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Dengan hormat,
Kami informasikan bahwa Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggaral<an lndonesian Surwy of Sadent Learning
Aclivities ftSSlA) 2017/2A18 yang merupakan survei online tentang apa yang dialami mahasisra dalam proses
pembelajaran. Survei ini dilakukan dengan mengadopi kuesioner NSSE ltlationol Survey of Student Engogement) dari
lndiana University. Survei ini ditujukan pada program studi 91 dengan responden mahasiswa yangtelah rnenempuh
pendidikan satu tahun (angkatan 2016) dan yang berada pada tahun akhir {angkatan 2014}. Metode dan instrumen
survei lSSl-A telah dibahas dalam forum yang diprakarsai olefr Kerjasama HELM-LSAID, DlKTl, dan UGM yang

diselengarakan diYogyalorta tanggal 27-28luli 2015. lnstrumen survei ISSIA sangat relevan dengan arah kebijakan
pembelajaran yang diamanatkan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.
Perlu kami sampaikan bahwa hasilsurvei ISS|A iniditujukan bukan untuk melakukan pemeringkatan perguruan tinggi
melainkan untuk menyediakan bahan kajian bagi masing-masing perguruan tinggi guna meningkatkan keterlibataktifan
mahasiswa dalam pembelajaran mereka. Hasil surveijuga dapat menjadi bahan kajian bagi kebijakan pendidikan tinggi

ditingkat nasional.
Melaluisurat ini kami bermakud mengajukan permohonan kepada Prof. Dr. lr. H, ldiannor Mahyudin, M.Si untuk
menginformasikan atau mensosialisasikan kepada perguruan tinggi di Kopertis Xl untuk berpartisipasi mengikuti survei
ISSLA 20172O18 guna membantu perguruan tinggiyang bersangkutan dalam menyediakan informasidiagnostikyang
berma nfaat bagi pengemba ngan mutu pendidika n.
Terlampir kami sampaikan: (1) formulir keikusertaan dalam survei, (2) informasi biaya survei dan cara pembayaran
keikutsertaary (3) ketentuan dan syarat keikutsertaan, {4} tahapan kegiatan survei, dan (5} gambaran bentuk laporan
Survei ISSLA (file dapat didownload juga melaluiwebsite: http'.//uem.id/surveyissla).
Formulir pendaftaran keikutsertaan mohon dapat dikirimkan kepada Tm ISSLA pada Program Magister Manajemen
Pendidikan Tinggi, Sekolah Pascasarjana Untas Disiplin, Universitas Gadjah Mada. Untuk keterangan lebih lanjut dapat
menghubungi Seketariat ISSLA melaluiteleponTll/A ke 0822 2578 0@9 atau email: issla@ugm.ac.id
Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.
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