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KATA PENGANTAR
Pembelajaran merupakan jantung kehidupan perguruan tinggi. Proses
pembelajaran dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan dimana terjadi
penyampaian materi pembelajaran dari seorang tenaga pendidik kepada
peserta didik yang dimilikinya. Kegiatan pembelajaran sangat bergantung
pada komponen‐komponen yang ada didalamnya, seperti peserta didik,
tenaga pendidik, media pembelajaran, materi pembelajaran serta adanya
rencana pembelajaran.
Keberadaan komponen tersebut dalam sebuah proses pembelajaran
merupakan sebuah hal yang teramat penting karena komponen tersebut
sangat bergantung satu sama lain. Tenaga pendidik berperan dalam
mewujudkan sebuah situasi pembelajaran yang baik bagi peserta didik,
menggunakan rencana pembelajaran yang baik dan sesuai, sehingga jalannya
proses pembelajaran yang diterima oleh para peserta didik dapat dikontrol
serta mampu menggunakan dan memaksimalkan media pembelajaran guna
meningkatkan pemahaman peserta didik terkait dengan materi
pembelajaran yang disampaikan. Jika hal tersebut dipahami sebagai sebuah
kebutuhan dalam proses pembelajaran, maka akan menjadikan sebuah
kegiatan pembelajaran yang berkualitas.
Dalam upaya untuk menghasilkan kegiatan pembelajaran yang berkualitas,
Universias Subang harus dapat memberikan jaminan mutu terhadap kegiatan
pembelajaran melalui aktivitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta
evaluasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara berkelanjutan dan
menempatkan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama sekaligus
pelaku proses dalam penyelenggaraan pendidikan. Agar kegiatan
pelaksanaan pembelajaran dapat menjadi lebih berkualitas, perlu adanya
suatu standar proses pembelajaran yang dapat dijadikan acuan bagi
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
Dengan adanya standar proses pembelajaran, diharapkan proses
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian standar proses
pembelajaran, di Universitas Subang dapat menjadi lebih baik dan mampu
menyelenggarakan pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas bagi para
peserta didiknya.
Subang,

November 2017

Tim Penyusun.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Secara umum, sistem pendidikan tinggi memiliki empat tahapan pokok, yaitu:
input, proses, output, dan outcomes. Input Perguruan Tinggi (PT) adalah
lulusan SMA, MA dan SMK sederajat yang mendaftarkan diri untuk
berpartisipasi mendapatkan pengalaman belajar dalam proses pembelajaran
yang telah ditawarkan. Tahapan selanjutnya setelah menjadi mahasiswa
adalah menjalani proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang baik
memiliki unsur yang baik dalam beberapa hal, salah satunya adalah
ketersediaan rancangan pembelajaran dalam bentuk dokumen kurikulum
yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar kerja. Rancangan pembelajaran dalam
bentuk dokumen kurikulum inilah yang kemudian diimplementasikan dalam
kegiatan pelaksanaan pembelajaran.
Dalam UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, definisi
pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber
belajar pada suatu lingkungan belajar. Dengan demikian pembelajaran
bukanlah interaksi antara mahasiswa dengan dosen, atau dosen mengajar
mahasiswa mendengarkan, akan tetapi interaksi dosen dan mahasiswa
dengan sumber belajar.
Agar kegiatan pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan baik, perlu
adanya perencanaan penyelenggaraan pembelajaran yang baik pula. Hal ini
dikarenakan sistem pembelajaran merupakan bagian penting untuk mampu
menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi. Sistem pembelajaran yang
baik harus mampu memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk
membuka potensi dirinya dalam menginternalisasi knowledge, skills dan
attitudes serta pengalaman belajar sebelumnya.
Berdasarkan pada hal‐hal tersebut diatas, perlu ditetapkan standar proses
pembelajaran di Universitas Subang yang mengatur mengenai perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian proses pembelajaran yang
merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu pembelajaran yang
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diarahkan untuk pengembangan potensi mahasiswa sesuai

dengan

pemberdayaan, pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni serta berorientasi pada kebutuhan serta harapan stakeholder dan
pengguna lulusan.
1.2 Tujuan dan Fungsi
Standar proses pembelajaran ini, dimaksudkan agar semua pihak yang terkait
dalam

proses

pembelajaran

mengetahui

dan

memahami

rambu‐

rambu/aturan tentang pelaksanaan proses pembelajaran, sehingga semua
pihak yang terkait dapat mempersiapkan diri agar proses pembelajaran dapat
berjalan dengan baik.
Adapun tujuan dari standar proses pembelajaran ini adalah sebagai pedoman
baku yang dapat digunakan dalam pelaksanaan proses pembelajaran
ditetapkan.
1.3 Sasaran
Sasaran buku pedoman ini adalah pengelola penyelenggaraan kegiatan
akademik dan pendukung akademik, baik di tingkat Universitas, Fakultas
maupun Program Studi di lingkungan Universitas Subang.
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BAB II
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP
2.1 Pengertian
Berdasarkan Permenristekdikti No, 44 tahun 2015, standar proses
pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran
pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
Proses pembelajaran yang baik adalah proses pembelajaran yang berbasiskan
pada capaian pembelajaran sesuai dengan yang ada pada dokumen
kurikulum. Oleh karenanya, sistem pembelajaran dibangun berdasarkan
perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah (domain) belajar dan
hirarkinya. Kegiatan pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh
pembelajaran dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan (tatap muka atau
jarak jauh), praktikum atau praktek, magang, pelatihan, diskusi, lokakarya,
seminar, dan tugas‐tugas pembelajaran lainnya.
Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi,
dan teknik yang dapat mengkondisikan pembelajar berpikir kritis,
bereksplorasi, berkreasi dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka
sumber belajar. Dengan dikeluarkannya Permenristekdikti No. 44 tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, program studi dituntut untuk
menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kualifikasi KKNI. Berkaitan dengan
hal itu, maka materi pembelajaran sebaiknya disusun mengikuti taksonomi
dimensi pengetahuan yang akan dicapai dan dimensi proses kognitif urutan
serta cara penyampaiannya. Hal ini berarti, pola pembelajaran yang terpusat
pada dosen sudah tidak memadai untuk mencapai tujuan pendidikan berbasis
capaian pembelajaran. Pembelajaran yang dibangun harus mampu
mendorong mahasiswa mendemonstrasikan hasil belajarnya dalam berbagai
bentuk kegiatan, unjuk kerja, kemampuan dan sikap terbuka, mau menerima
masukan untuk menyempurnakan kinerjanya.
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2.2 Ruang Lingkup
Standar mutu Proses Pembelajaran yang ditetapkan oleh Universitas Subang
meliputi garis besar batasan Standar Proses Pembelajaran sesuai dengan
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). Agar pelaksanaan proses
pembelajaran dapat terus ditingkatkan, diperlukan suatu standar proses
pembelajaran

beserta

standar

turunannya

yang

merujuk

pada

Permenristekdikti No 44 tahun 2015, Praktek Baik dalam Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi (DIKTI 2008), Statuta Universitas Subang, Renstra
Universitas Subang 2017-2023, Pedoman Akademik Universitas Subang, serta
untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.
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BAB III
STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN
Pembelajaran yang merupakan proses pengembangan kreatifitas berpikir
harus dapat meningkatkan kemampuan berpikir mahasiswa serta dapat
meningkatkan dan mengkonstruksikan pengetahuan baru sebagai upaya
meningkatkan penguasaan dan pengembangan yang baik terhadap materi
pembelajaran.
Evaluasi hasil belajar mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara
obyektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang
sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan. Evaluasi hasil
belajar difungsikan untuk mengukur prestasi akademik mahasiswa dan
memberi masukan mengenai efektifitas proses pembelajaran.
3.1 Visi dan Misi
3.1.1 Visi Universitas Subang
“Menjadi Perguruan Tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat
tahun 2023”
3.1.2 Misi Universitas Subang
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalaam
rangka menghasilkan lulusan yang berilmu pengetahuan, bermoral
pancasila, dan berjiwa entrepreneurship.
2. Menjalin kerjasama dalam penelitian dengan berbagai pihak, baik
dengan instrument pemerintah, swasta, dan lembaga lain dalam rangka
meningkatkan mutu lulusan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi
pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni.
4. Ikut serta dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Subang dan
Provinsi Jawa Barat.
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3.2 Pihak yang Terlibat
3.2.1

Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar
1. Dekan Fakultas
2. Wakil Dekan
3. Kabag Administrasi Akademik
4. Ketua Program Studi
5. Kasubag Perencanaan Program dan Informasi
6. Dosen Wali

3.2.2 Stakeholders
1. Mahasiswa
2. Dosen
3. Dosen Wali
3.2.3 Customer
1. Mahasiswa
2. Orang Tua wali
3. Penggguna lulusan (Industri)
3.3 Definisi Standar dan Istilah Berkaitan
1. Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang
pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh
capaian pembelajaran lulusan.
2. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman
penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang
diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar
mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap
sesuai dengan sasaran kurikulum.
3. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara
penyampaian dan penialaiannya yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan belajara‐mengajar di perguruan tinggi.
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4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka
penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan,
menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan
bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pembeian
pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di
berbagai sektor.
5. Perkuliahan adalah kegiatan tatap muka/pertemuan antara dosen
dan mahasiswa yang bertujuan untuk menyampaikan materi
matakuliah.
6. Perencanaan Pembelajaran adalah kegiatan‐kegiatan yang harus
dilakukan sebelum masa perkuliahan dilakukan (kontrak perkuliahan).
7. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 – 19
minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan
iringannya, termasuk 2 – 3 minggu kegiatan penilaian.
8. Dosen Pembimbing Akademik (dosen wali) adalah dosen yang
ditetapkan menjadi penasehat akademik mahasiswa melalui Surat
Keputusan Rektor atau Surat Keputusan Dekan Fakultas.
9. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap
pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui
kegiatan terjadwal per minggu.
10. Responsi adalah kegiatan pembelajaran terstruktur pada program
pendidikan akademik yang dibimbing oleh dosen atau asisten yang
bertujuan untuk meningkatkan pemahaman materi kuliah melalui
latihan soal, diskusi, mentoring atau kegiatan terbimbing lainnya.
11. Praktikum,

Praktik,

Studio dan Bengkel adalah

kegiatan

pembelajaran melalui pengalaman untuk menerapkan, menguji, atau
simulasi suatu keadaan nyata dari hal‐hal yang terdapat dalam teori
atau konsep.
12. Geladi, Kerja Praktik/Magang, Kerja Industri dan Co Op merupakan
suatu latihan yang dirancang secara cermat untuk meciptakan suatu
pengalaman kerja tertentu bagi mahasiswa, yang dilakukan dalam
suasana belajar.
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13. Proyek Akhir adalah karya tulis ilmiah dari hasil karya akhir yang
wajib disusun oleh seorang mahasiswa sebagai salah satu syarat
penyelesaian pendidikan di pada Program Diploma‐3 (D3) atau
Diploma‐4/Sarjana Terapan (D4) di lingkungan Universitas Subang,
yang ditujukan sebagai penjuru (capstone) bagi capaian kompetensi
kelulusan.
14. Tugas Akhir/Skripsi adalah karya tulis ilmiah dari hasil karya akhir
yang wajib disusun oleh seorang mahasiswa sebagai salah satu syarat
penyelesaian pendidikan pada program Sarjana (S1) di lingkungan
Universitas Subang, yang ditujukan sebagai penjuru (capstone) bagi
capaian kompetensi kelulusan.
15. Thesis adalah karya tulis ilmiah dari hasil karya akhir penelitian yang
wajib disusun oleh seorang mahasiswa sebagai salah satu syarat
menyelesaikan pendidikan pada Program Magister (S2) di lingkungan
Universitas Subang, yang ditujukan sebagai penjuru (capstone) bagi
capaian kompetensi kelulusan.
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3.4 Pernyataan dan Indikator Standar
Standar Mutu Proses Pembelajaran dibagi kedalam beberapa standar sebagai
berikut:
1.

2.

Standar Perencanaan Proses Pembelajaran
a.

Standar Perencanaan Perkuliahan.

b.

Standar Perencanaan Praktikum.

Standar Pelaksanaan & Evaluasi Proses Pembelajaran
a.

Standar Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran (Perkuliahan,
Geladi, Kerja Praktik/Magang, Kerja Industri, Co Op).

b.

Standar Monitoring & Evaluasi Kegiatan Pembelajaran.
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3.4.1

Standar Perencanaan Proses Pembelajaran

No
Standar
Kriteria
Standar Perencanaan Perkuliahan
1. Ketua Program Studi (Ka. Prodi) 1. Rencana pembelajaran yang
bertanggung
jawab
untuk
disusun sesuai dengan format
melakukan perencanaan proses
rencana
pembelajaran
pembelajaran yang disusun untuk
Universitas.
setiap mata kuliah dan disajikan 2. Perencanaan pembelajaran
dalam rencana pembelajaran
dilakukan paling lambat 1
sesuai dengan format rencana
bulan
sebelum
awal
pembelajaran Universitas paling
perkuliahan berlangsung.
lambat 1 bulan sebelum awal 3. Ka. Prodi dapat melibatkan
perkuliahan berlangsung.
dosen
pengajar
atau
kelompok keahlian suatu
bidang ilmu pengetahuan
dan/atau teknologi dalam
program
studi
untuk
penyusunan
rencana
pembelajaran tersebut.
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Indikator
Terdapat dokumen rencana pembelajaran lengkap untuk
setiap matakuliah yang sesuai template Universitas dan
berdasarkan Pedoman Penyusunan Kurikulum yang
mencakup :
1. Tahap Penyusunan Kurikulum;
2. Tahap Perancangan Pembelajaran dan
3. Tahap Evaluasi Program Pembelajaran.
Komponen RPS paling sedikit memuat:
a. Nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks
dan matakuliah prasyarat
b. Capaian pembelajaran matakuliah.
c. Minggu dan pertemuan pelaksanaan perkuliahan.
d. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap
pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran
matakuliah.

No

Standar

Kriteria
e.
f.
g.
h.
i.
j.
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Indikator
Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang
akan dicapai
Bentuk/metode pembelajaran
Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan
pada tidap tahap pembelajaran
Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan
dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh
mahasiswa selama satu semester
Kriteria, indikator dan bobot penilaian, serta
Daftar referensi yang digunakan,
Komponen RTM paling sedikit
memuat:
a. Fakultas
b. Program Studi
c. Mata kuliah
d. Kode Mata kuliah
e. Semester
f. SKS
g. Minggu & pertemuan pemberian tugas
h. Tujuan Tugas
i. Uraian Tugas, yang meliputi:
‐ Obyek
‐ Batasan yang harus dikerjakan
‐ Metode dan cara pengerjaan, acuan yang
digunakan
‐ Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/
dikerjakan
j. Kriteria Penilaian

No
Standar
2. Ka.Prodi bertanggung jawab
untuk menjamin bahwa 100%
matakuliah memiliki Rencana
Pembelajaran Semester.
3. Kabag Administrasi Akademik
berkoordinasi dengan Kabag
Keuangan yang membawahi
Kabag Umum, bertanggung jawab
untuk melakukan persiapan dan
pemeriksaan kebutuhan sarana
dan prasarana perkuliahan &
praktikum paling lambat 1 bulan
sebelum awal perkuliahan.
4. Ketua
Program
Studi
bertanggungjawab
untuk
menentukan dosen pembimbing
akademik bagi setiap mahasiswa
dan melakukan pengendalian
pembimbingan
akademik
mahasiswa setiap semester.

Kriteria
Terdapat materi pembelajaran

Indikator
Persentase matakuliah dilengkapi dengan deskripsi
matakuliah, berdasarkan Pedoman Kurikulum
Terdapat bukti materi pembelajaran dalam bentuk slide
kuliah, modul, dsb.
Koordinasi terkait persiapan Terdapat cek list persiapan dan pemeriksaan kebutuhan
dan pemeriksaan sarana dan sarana & prasarana perkuliahan, termasuk berita cara
prasarana perkuliahan dan pemeriksaan sarana & prasarana setiap semesternya.
praktikum, seperti proyektor,
AC, komputer, dsb, dilakukan.
Terdapat
bukti
koordinasi
dilakukan.

Terdapat
mekanisme
pembentukan
dosen
pembimbing akademik dan
monitoring
proses
pembimbingan
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1.
2.

Rata‐rata banyaknya mahasiswa per dosen
pembimbing akademik/ wali per semester
Jumlah rata‐rata pertemuan pembimbingan per
mahasiswa per semester

No
Standar
5. Ka.Prodi
bertanggungjawab
untuk
menentukan
dosen
pembimbing tugas akhir bagi
setiap mahasiswa dan melakukan
proses
pengendalian
penyelesaian
tugas
akhir
mahasiswa.
Standar Perencanaan Praktikum
1. Ka.Prodi
harus
memastikan
bahwa
setiap
matakuliah
praktek/praktikum
harus
memiliki
modul
praktek/
praktikum dan didistribusikan ke
mahasiswa paling lambat 1
minggu sebelum perkuliahan
berlangsung.
2. Ka.Prodi
&
UPT
Puskom
bertanggungjawab
untuk
melakukan rekrutasi asisten
lab/asisten praktikum paling
lambat 1 bulan sebelum awal
semester berjalan berlangsung.
3. UPT Puskom bertanggung jawab
untuk melakukan pemeliharaan
lab secara rutin.

Kriteria
Prodi memiliki mekanisme
pembentukan
dosen
pembimbing tugas akhir dan
pengendalian
penyelesaian
tugas akhir.

Terdapat modul
praktikum/praktek.

1.
2.
3.

Indikator
Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas
akhir.
Rata‐rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama
penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali.
Rata‐rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa kurang
dari 12 bulan (dijadwalkan 2 semester mulai dari
semester 7 untuk S1 dan mulai semester 5 untuk D3).

Terdapat modul praktikum untuk setiap matakuliah
praktikum & didistribusikan kepada mahasiswa.

Proses
rekrutasi
asisten Terdapat bukti proses rekrutasi asisten praktikum, yang
lab/asisten
praktikum terdiri dari:
dilakukan paling lambat 1 bulan 1. Pengumuman kebutuhan rekrutasi
sebelum
awal
perkuliahab 2. Penilaian rekrutasi (kriteria penilaian)
3.Pengumuman penerimaan rekrutasi
berlangsung.
Pemeliharaan lab dilakukan Pemeliharaan laboratorium dilakukan sesuai SOP dan
sesuai ketentuan kebijakan terdapat bukti pelaksanaan pemeliharaan lab yang minimal
setiap fakultas dan prodi.
mencakup:
1. Kebutuhan perangkat keras/lunak yang diperlukan
2. Pemeriksaan alat/ komputer yang diperlukan dalam
kegiatan praktikum
3.Daftar inventarisasi perangkat dalam setiap lab
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3.4.2

Standar Pelaksanaan dan Evaluasi Proses Pembelajaran

No
Standar
Kriteria
Indikator
Standar Pelaksanaan Perkuliahan & Praktikum
1. Dosen pengajar matakuliah teori Kegiatan perkuliahan dan praktikum Terdapat bukti presensi dan berita acara
atau praktikum wajib melakukan dilaksanakan secara penuh (16 pengajaran dosen untuk setiap matakuliah.
pengisian
presensi
kehadiran minggu) dan sesuai dengan beban
mengajar serta mengisikan BAP kreditnya.
perkuliahan/praktikum
sebelum
mulai melakukan pengajaran.
2. Koordinator dosen dan dosen
tunggal pengajar matakuliah harus
menyerahkan soal ujian paling
lambat 3 hari kerja sebelum
pelaksanaan ujian dilakukan.

Dosen pengajar non matakuliah Terdapat Berita Acara serah terima soal ujian dari
umum, Soal ujian diserahkan paling koordinator dosen dan dosen tunggal pengajar
lambat 3 hari kerja ke BAAK Fakultas matakuliah ke Sub BAAK Fakultas.
sebelum pelaksanaan ujian dilakukan
Bagi dosen pengajar matakuliah
umum, soal ujian diserahkan ke Ka
Subag Akademik paling lambat 3 hari
kerja sebelum pelaksanaan ujian
dilakukan.
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No
Standar
Kriteria
Indikator
3. Kasubag
Akademik
Fakultas Pelaksanaan Kerja Praktik/Magang Terdapat bukti semua persyaratan dipenuhi dan
bertanggung jawab terhadap tertib sesuai dengan aturan yang tercantum diverifikasi oleh BAAK Fakultas.
administrasi pelaksanaan Kerja dalam Pedoman, sebagai berikut:
Praktik/Magang Mahasiswa yang 1. Mahasiswa telah dinyatakan lulus
dilaksanakan setiap tahun.
tingkat II, dan lulus matakulah
minimal 90 SKS dengan IP >= 2 SKS
untuk program S1
2. Mahasiswa
mengambil
SKS
matakuliah Kerja Praktik/ Magang
pada registrasi semester sebelum
keberangkatan Kerja Praktik
3. Dilaksanakan diakhir semester VI
untuk program S1. Untuk program
D3 dilaksanakan diakhir semester
IV.
4. Masa pendaftaran 4 bulan sebelum
pelaksanaan
5. Waktu pelaksanaan 6‐8 minggu
diluar jadwal kuliah (bulan Juli‐
Agustus).
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No
Standar
4. Ka Subag Akademik Fakultas
bertanggung jawab terhadap
tertib administrasi pelaksanaan
Kerja Industri Mahasiswa yang
dilaksanakan setiap tahun.

Kriteria
Indikator
Pelaksanaan Kerja Industri sesuai Terdapat bukti semua persyaratan dipenuhi dan
dengan aturan yang tercantum dalam diverifikasi oleh Sub BAAK Fakultas.
Pedoman Akademik, sebagai berikut:
1. Mahasiswa telah dinyatakan lulus
Tingkat II untuk program D3.
2. Mahasiswa
mengambil
SKS
matakuliah Kerja Industri pada
semester dilaksanakannya Kerja
Industri.
3. Waktu pelaksanaan 3‐4 bulan pada
jadwal perkuliahan berjalan, pada
semester terakhir masa studi atau
semester sebelumnya.
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No

Standar

Kriteria

Indikator

STANDAR MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN & PRAKTIKUM
1. Ka. Prodi harus melakukan
Penilaian butir ini dihitung
monitoring & evaluasi
dengan cara berikut:
kehadiran mahasiswa,
Skor akhir = Jumlah skor setiap butir
kehadiran dosen dan
3
kesesuaian materi kuliah
Sedangkan penghitungan skor
yang diajarkan dengan
untuk setiap butir sebagai berikut :
silabus setiap semester
1 Tidak ada monitoring
berjalan.
2 Ada monitoring tetapi tidak ada
evaluasi
3 Ada monitoring, evaluasi tidak
kontinu
4 Ada monitoring dan evaluasi
secara kontinu
2. Ka. Prodi bertanggung jawab
Soal ujian sesuai dengan RPS
untuk melakukan
matakuliah
penjaminan mutu soal ujian
dan kesesuaiannya dengan isi
silabus sehingga
menghasilkan soal ujian yang
bermutu baik dan dapat
mengukur kompetensi yang
dirumuskan.
3. Ka. Prodi bertanggung jawab
Rentang waktu memasukkan nilai
untuk melakukan monitoring
tepat waktu untuk setiap matakuliah
pemasukan nilai tepat waktu
yang diajar pada semester berjalan
untuk seluruh matakuliah
dalam jangka waktu maksimal 14
pada semester berjalan.
hari setelah pelaksanaan ujian
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Terdapat mekanisme monitoring & evaluasi kehadiran
mahasiswa, kehadiran dosen & kesesuaian materi
kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester
disertai bukti pelaksanaan kegiatannya.

Terdapat bukti pelaksanaan evaluasi soal ujian serta
tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan hasil
evaluasi tersebut.

Terdapat hasil monitoring dan evaluasi pemasukan
nilai tepat waktu untuk seluruh dosen matakuliah
dalam semester berjalan.

No

Standar

4. Ka. Prodi bertanggung jawab
untuk melakukan monitoring
& evaluasi terhadap
pelaksanaan Tugas Akhir
mahasiswa.
5. Ka. Prodi Program D3
bertanggung jawab untuk
melakukan evaluasi masa
studi mahasiswa setiap akhir
semester genap.

Kriteria

Indikator

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Tugas Akhir dilakukan.

Terdapat bukti monitoring & evaluasi pelaksanaan
Tugas Akhir mahasiswa.

Evaluasi masa studi sesuai dengan Terdapat bukti tertulis evaluasi masa studi dilakukan
Peraturan Akademik, sebagai berikut: dan terdapat tindak lanjut dari hasil evaluasi yang
1. Evaluasi dilakukan di setiap akhir dilakukan.
semester genap dalam bentuk
evaluasi tingkat.
2. Mahasiswa
tingkat
1
diperbolehkan melanjutkan studi
jika berhasil lulus seluruh
matakuliah tingkat 1 dengan IP
min 2 paling lambat akhir semester
IV.
3. Mahasiswa
tingkat
2
diperbolehkan melanjutkan studi
jika berhasil lulus seluruh
matakuliah tingkat 1 dan tingkat 2
dengan IP tingkat 1 dan IP tingkat
2 masing‐masing min 2 paling
lambat akhir semester VI.
4. Mahasiwa yang tidak memenuhi
seluruh
poin
diatas
tidak
diperkenankan melanjutkan studi
(putus studi).
Masa studi program D3 tidak
melebihi masa studi paling lama,
sesuai ketentuan.
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No

Standar

6. Ka. Prodi Program S1 dan D3
bertanggung jawab untuk
melakukan evaluasi masa studi
mahasiswa setiap akhir
semester genap.

Kriteria
Evaluasi masa studi sesuai dengan Peraturan
Akademik, sebagai berikut:
1. Evaluasi dilakukan di setiap akhir semester genap
dalam bentuk evaluasi tingkat.
2. Mahasiswa tingkat 1 diperbolehkan melanjutkan
studi jika berhasil lulus seluruh matakuliah tingkat
1 dengan IP min 2 paling lambat akhir semester IV.
3. Mahasiswa tingkat 2 diperbolehkan melanjutkan
studi jika berhasil lulus seluruh matakuliah tingkat
1 dan tingkat 2 dengan IP tingkat 1 dan IP tingkat 2
masing‐masing min 2 paling lambat akhir semester
VI.
4. Mahasiswa tingkat 3 diperbolehkan melanjutkan
studi jika telah berhasil lulus seluruh matakuliah
tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3 dengan IP tingkat
1, IP tingkat 2, dan IP tingkat 3 min 2 paling lambat
pada akhir semester VIII.
5. Mahasiwa yang tidak memenuhi seluruh poin diatas
tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus
studi).
Masa studi program D3 dan S1 tidak melebihi masa
studi paling lama, yaitu 10 semester
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Indikator
Terdapat bukti tertulis evaluasi masa
studi dilakukan dan terdapat tindak
lanjut dari hasil evaluasi yang
dilakukan.

No

Standar

7. Ka. Prodi Program S2
bertanggung jawab untuk
melakukan evaluasi masa
studi mahasiswa setiap akhir
semester genap.

Kriteria

Indikator

Evaluasi masa studi sesuai dengan Peraturan Terdapat bukti tertulis evaluasi masa
Akademik, sebagai berikut:
studi dilakukan dan terdapat tindak
1. Evaluasi dilakukan pada setiap akhir semester
lanjut dari hasil evaluasi yang dilakukan
2. Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi
apabila:
a. Lulus seluruh matakuliah semester I dengan
capaian IP min 3 paling lambat pada akhir
semester III.
b. Lulus seluruh matakuliah semester I dan
semester II dengan IPK min 3 paling lambat
akhir semester IV.
c. Lulus seluruh matakuliah semester I, semester
II dan semester III dengan IPK min 3, paling
lambat pada akhir semester V.
3. Mahasiswa yang pada setiap akhir semester
memiliki IPK kurang dari 3 berubah status
menjadi mahasiswa percobaan selama dua
semester dan berubah status menjadi mahasiswa
biasa apabila IPS min 3.
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No

Standar

Kriteria
4. Mahasiwa yang tidak memenuhi seluruh poin
diatas tidak diperkenankan melanjutkan studi
(putus studi) Masa studi program S2 tidak
melebihi masa studi paling lama sesuai ketentuan
yang berlaku.
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Indikator

3.4.3

Rubrikasi Penilaian Standar
Pernyataan Standar

Indikator Penilaian Standar
4
3
2
1
PENILAIAN STANDAR PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN
1. Ketua Program Studi (Ka.
Terdapat
Dokumen rencana
Dokumen
Terdapat
Prodi) bertanggung jawab
dokumen rencana dokumen rencana pembelajaran
rencana
untuk melakukan
pembelajaran
lengkap untuk setiap pembelajaran
pembelajaran
perencanaan proses
matakuliah, namun lengkap untuk
lengkap untuk
lengkap untuk
pembelajaran yang disusun
setiap matakuliah setiap matakuliah tidak lengkap terdiri setiap
untuk setiap mata kuliah dan yang
dari silabus, RPS dan matakuliah,
yang sesuai
disajikan dalam Rencana
RTM.
sesuaitemplate
template
namun tidak
Pembelajaran sesuai
Universitas dan
Universitas dan
Setiap komponen
lengkap terdiri
dengan format rencana
minimal terdiri
rencana
dari silabus, RPS
terdiri dari:
pembelajaran Universitas
pembelajaran yang dan RTM.
dari:
1. Silabus
1. Silabus.
paling lambat 1 bulan
ada memenuhi
Setiap
2. RPS (Rencana
2.
RPS
sebelum awal perkuliahan
standar minimal
komponen
Pembelajaran
(Rencana
berlangsung.
kelengkapan
yang
rencana
Semester)
Pembelajaran
pembelajaran
3. RTM (Rencana telah disyaratkan
Semester).
dalam indikator
belum
Tugas
3. RTM
standar
memenuhi
Mahasiswa)
(Rencana
standar minimal
Setiap komponen perencanaan
Tugas
proses
kelengkapan
rencana
Mahasiswa).
pembelajaran poin yang telah
pembelajaran
Setiap komponen belum memenuhi 1.
disyaratkan
rencana
dalam indikator
standar minimal
pembelajaran
standar
kelengkapan yang
memenuhi
telah disyaratkan
perencanaan
dalam indikator
standar minimal
proses
kelengkapan yang
pembelajaran
telahdisyaratkan
poin 1.
dalam indikator
standar
No
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0
Tidak terdapat
dokumen
rencana
pembelajaran.

No

2.

Pernyataan Standar

Ka.Prodi bertanggung jawab
Untuk menjamin bahwa
100% matakuliah memiliki
Rencana pembelajaran
semester.

4
perencanaan
proses
pembelajaran
poin 1.
Persentase
matakuliah yang
dilengkapi
dengan rencana
pembelajaran >
95% Terdapat
bukti materi
pembelajaran
dalam bentuk
slide kuliah,
modul, dsb.

3

Indikator Penilaian Standar
2

1

0

60% <
matakuliah yang
dilengkapi
dengan rencana
pembelajaran
<= 70%.
Terdapat bukti
Materi
pembelajaran
dalam bentuk
slide kuliah,
modul, dsb.

Persentase
matakuliah yang
Dilengkapi
dengan rencana
pembelajaran
<= 60%.
Terdapat bukti
materi
pembelajaran
dalam
bentukslide
kuliah, modul,
dsb.

standar
perencanaan
proses
pembelajaran poin
1.
80% < matakuliah
yang dilengkapi
dengan rencana
pembelajaran <=
95%. Terdapat bukti
Materi pembelajaran
dalam bentuk slide
kuliah, modul, dsb.
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70% < matakuliah
yang dilengkapi
dengan rencana
pembelajaran <=
80%. Terdapat bukti
Materi pembelajaran
dalam bentuk slide
kuliah, modul, dsb.

Pernyataan Standar
No
3. Kabag Administrasi Akademik
berkoordinasi dengan Kabag
Keuangan dan Kabag Umum
bertanggung jawab untuk
melakukan persiapan dan
pemeriksaan kebutuhan
sarana dan prasarana
perkuliahan & praktikum
paling lambat 1 bulan
sebelum awal perkuliahan.

4
Terdapat
laporan
persiapan dan
pemeriksaan
kebutuhan
sarana &
prasarana
perkuliahan,
termasuk berita
cara
pemeriksaan
sarana &
prasarana setiap
semesternya.

Indikator Penilaian Standar
2
<<tidak ada penilaian>>

3

24

1

0
Tidak
terdapat
laporan
persiapan
dan
pemeriksaan
kebutuhan
sarana &
prasarana
perkuliahan.

Pernyataan Standar
No
4. Ketua Program Studi
bertanggungjawab untuk
menentukan dosen
pembimbing akademik
(Dosen wali) bagi setiap
mahasiswa dan melakukan
pengendalian
pembimbingan akademik
mahasiswa setiap semester.

4
Rata‐rata
banyaknya
mahasiswa per
dosen Wali
<= 20 per tahun
Terdapat bukti
SK penunjukan
dosen wali.
Jumlah rata‐
rata pertemuan
pembimbingan
per mahasiswa
per semester
(PP) > 3

Indikator Penilaian Standar
3
2
1
Rata‐rata
Rata‐rata
Rata‐rata
banyaknya
banyaknya
banyaknya
mahasiswa per
mahasiswa per
mahasiswa
dosen Wali per
dosen Wali per
per dosen
tahun antara 21
tahun antara 31 s.d wali per
s.d 30
40
tahun antara
41 s.d 50
Terdapat bukti SK Terdapat bukti SK
penunjukan dosen penunjukan
Terdapat bukti
wali.
SK penunjukan
dosen wali.
dosen wali.
2 < PP <= 3
1 < PP <= 2
0 < PP <=1
Terdapat bukti
proses perwalian
dilakukan.

Terdapat
bukti proses
perwalian
dilakukan
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Terdapat bukti
proses perwalian
dilakukan.

Terdapat bukti
proses
perwalian
dilakukan.

0
Rata‐rata
banyaknya
mahasiswa
per dosen
wali per
tahun > 50
Terdapat
bukti
SK
penunjukan
dosen wali.
Tidak
terdapat
bukti proses
perwalian
dilakukan.

Pernyataan
No
Standar
5. Ka.Prodi
bertanggungjawab
untuk menentukan
dosen pembimbing
tugas akhir bagi setiap
mahasiswa dan
melakukan proses
pengendalian
penyelesaian tugas
akhir mahasiswa.

4
Rata‐rata
mahasiswa per
dosen
pembimbing
karya/tugas akhir
(TA): 1‐4
mahasiswa per
dosen
pembimbing TA
Terdapat bukti SK
penunjukan
dosen
pembimbing.
Rata‐rata jumlah
pertemuan/
bimbingan selama
penyelesaian TA >=
8 kali.
Terdapat bukti
pelaksanaan proses
pertemuan/pembi
m bingan

Indikator Penilaian Standar
3
2
1
5‐8 mahasiswa per
9‐12 mahasiswa
13‐16
dosen pembimbing
per dosen
mahasiswa
TA/PA
pembimbing TA
per dosen
pembimbing
TA
Terdapat bukti SK Terdapat bukti SK
penunjukan dosen penunjukan
dosen
pembimbing.
Terdapat bukti
pembimbing.
SK penunjukan
dosen
pembimbing.

Rata‐rata jumlah
pertemuan/
bimbingan selama
penyelesaian TA: 5‐7
kali

Rata‐rata jumlah
pertemuan/
bimbingan selama
penyelesaian TA
: 3‐4 kali

Terdapat bukti
pelaksanaan proses
pertemuan/pembim
bingan

Terdapat bukti
pelaksanaan proses
pertemuan/pembi
mbingan

26

Rata‐rata
jumlah
pertemuan/
bimbingan
selama
penyelesaian
TA: 1‐2 kali
Terdapat bukti
pelaksanaan
proses
pertemuan/
bimbingan

0
>= 17
mahasiswa per
dosen
pembimbing TA
Terdapat
bukti SK
penunjukan
dosen
pembimbing.

Tidak terdapat
bukti
pelaksanaan
proses
pertemuan/
bimbingan

No

Pernyataan Standar

4
Rata‐rata
penyelesaian
tugas akhir
mahasiswa
kurang dari 12
bulan
(dijadwalkan 2
semester mulai
dari semester 7
untuk S1 dan
mulai semester
5 untuk D3).

Indikator Penilaian Standar
3
2
<<tidak ada
Rata‐rata
penilaian>>
penyelesaian
tugas akhir
mahasiswa lebih
dari dari 12 bulan.
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1
0
<<tidak ada penilaian>>

No

Pernyataan Standar

4
PENILAIAN STANDAR PERENCANAAN PRAKTIKUM
1. Ka.Prodi harus memastikan Persentase
bahwa setiap matakuliah
matakuliah
praktek/praktikum harus
praktikum yang
memiliki modul praktek/
dilengkapi
praktikum dan
dengan modul
didistribusikan ke
praktikum > 95%
mahasiswa paling lambat 1
Terdapat bukti
minggu sebelum Perkuliahan modul praktikum.
berlangsung.
2.

Ka.Prodi & Kepala UPT
Puskom bertanggungjawab
untuk melakukan rekrutasi
asisten lab/asisten
praktikum paling lambat 1
bulan sebelum awal
semester berjalan
berlangsung.

Terdapat bukti
proses rekrutasi
asisten
praktikum/
asisten lab, yang
terdiri dari:
1. Pengumuman
kebutuhan
rekrutasi
2. Penilaian
rekrutasi
(kriteria
penilaian)

3

Indikator Penilaian Standar
2

1

0

80% < matakuliah
praktikum yang
dilengkapi dengan
modul praktikum <=
95%. Terdapat bukti
modul praktikum.

70% < matakuliah
praktikum yang
dilengkapi dengan
modul praktikum <=
80%. Terdapat bukti
modul praktikum.

60% <
matakuliah
praktikum yang
dilengkapi
dengan modul
praktikum <=
70%. Terdapat
bukti modul
praktikum.

Persentase
matakuliah
praktikum yang
dilengkapi
dengan modul
praktikum <=
60%. Terdapat
bukti modul
praktikum.

<<tidak ada
penilaian>>

Terdapat bukti
proses rekrutasi
asisten
praktikum/asisten
lab, namun TIDAK
mencakup semua
komponen:
1. Pengumuman
kebutuhan
rekrutasi
2. Penilaian
rekrutasi
(kriteria
penilaian)

<<tidak ada
penilaian>>

Tidak terdapat
bukti proses
rekrutasi
asisten
praktikum/asis
ten
laboratorium
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No

3.

Pernyataan Standar

4
3. Pengumuman
penerimaan
rekrutasi.
Kepala
UPT
Puskom Pemeliharaan
bertanggung jawab untuk laboratorium
melakukan
pemeliharaan dilakukan sesuai
lab secara rutin.
SOP dan
terdapat bukti
pelaksanaan
pemeliharaan
lab yang minimal
mencakup:
1. Kebutuhan
perangkat
keras/lunak
yang
diperlukan.
2. Pemeriksaan
alat/
komputer
yang
diperlukan
dalam
kegiatan
praktikum.
3. Daftar
inventarisasi
perangkat
dalam setiap
lab.

Indikator Penilaian Standar
2
1
3. Pengumuman
penerimaan
rekrutasi.
<<tidak ada
Pemeliharaan
Pemeliharaan
penilaian>>
laboratorium
laboratorium
dilakukan sesuai
tidak dilakukan
SOP dan terdapat
sesuai dengan
bukti pelaksanaan
SOP.
pemeliharaan lab
namun TIDAK
mencakupsemua
komponen:
1. Kebutuhan
perangkat
keras/lunak yang
diperlukan
2. Pemeriksaan
alat/ komputer
yang diperlukan
dalam kegiatan
praktikum
3. Daftar
inventarisasi
perangkat dalam
setiap lab.
3
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0

Tidak
terdapat
bukti
pelaksanaan
pemeliharaan
laboratorium.

Indikator Penilaian Standar
4
3
2
1
PENILAIAN STANDAR PELAKSANAAN PERKULIAHAN DAN PRAKTIKUM
1. Dosen pengajar matakuliah Persentase
90% <= PK < 95%
85% <= PK < 90% 80% <= PK <
teori atau praktikum wajib kehadiran
85%
melakukan
pengisian dosen tetap
Terdapat bukti
Terdapat
bukti
presensi
kehadiran dalam
presensi dan
presensi dan berita Terdapat bukti
mengajar serta mengisikan perkuliahan
berita acara
acara pengajaran presensi dan
BAP
perkuliahan/ (PK) >= 95%
pengajaran dosen
dosen untuk setiap berita acara
praktikum sebelum mulai Terdapat bukti
untuk setiap
matakuliah.
pengajaran
melakukan pengajaran.
presensi dan
matakuliah.
dosen untuk
berita acara
setiap
pengajaran
matakuliah.
dosen untuk
setiap
matakuliah.
Persentase
90% <= PK < 95%
85% <= PK < 90% 80% <= PK <
kehadiran
85%
dosen tidak
Terdapat bukti
Terdapat
bukti
tetap dalam
presensi dan
presensi dan berita Terdapat bukti
perkuliahan
berita acara
acara pengajaran presensi dan
(PK) >= 95%.
pengajaran dosen
dosen untuk setiap berita acara
untuk setiap
pengajaran
matakuliah.
matakuliah.
Terdapat bukti
dosen untuk
presensi dan
setiap
berita acara
matakuliah.
pengajaran
dosen untuk
setiap
matakuliah.
No

Pernyataan Standar
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0
PK <= 80%
Terdapat
bukti
presensi
dan berita
acara
pengajaran
dosen untuk
setiap
matakuliah.
PK <= 80%
Terdapat
bukti
presensi
dan berita
acara
pengajaran
dosen untuk
setiap
matakuliah.

Pernyataan Standar
No
2. Koordinator dosen dan
dosen tunggal pengajar
matakuliah harus
menyerahkan soal ujian
paling lambat 3 hari kerja
sebelum pelaksanaan ujian
dilakukan.

4
Terdapat Berita
Acara
serah
terima soal ujian
dari koordinator
dosen dan/atau
dosen
tunggal
pengajar
matakuliah
ke
Sub
BAAK
Fakultas.

Indikator Penilaian Standar
2
<<tidak ada penilaian>>

3

31

1

0
Tidak
terdapat
berita acara
serah terima
soal ujian dari
koordinator
dosen
dan/atau
dosen tunggal
pengajar
matakuliah ke
SUBBAAK
fakultas.

Pernyataan Standar
No
3. Kabag Akademik Fakultas
bertanggung jawab
terhadap tertib
administrasi pelaksanaan
Kerja Praktik/Magang
Mahasiswa yang
dilaksanakan setiap tahun.

4
Pelaksanaan Kerja
Praktik/Magang
sesuai dengan aturan
yang tercantum
dalam Pedoman
Akademik, sebagai
berikut:
1. Mahasiswa telah
dinyatakan
lulus tingkat II,
lulus 7Geladi dan
lulus matakulah
minimal 90 SKS
dengan IP >= 2 SKS
untuk program S1
2.Mahasiswa
mengambil SKS
matakuliah Kerja
Praktik/ Magang
pada registrasi
semester sebelum
keberangkatan
Kerja Praktik
3.Dilaksanakan
diakhir semester

Indikator Penilaian Standar
3
2
1
<<tidak ada
Pelaksanaan Kerja
<<tidak ada
penilaian>>
Praktik/Magang
penilaian>>
sesuai dengan
beberapa
ketentuan yang
tercantum dalam
Pedoman
Akademik
Terdapat bukti
semua persyaratan
dipenuhi dan
diverifikasi oleh
Fakultas.
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0
Tidak
terdapat
bukti semua
persyaratan
dipenuhi dan
diverifikasi
oleh BAAK
Fakultas.

No

Pernyataan
Standar

4
VI untuk program
S1.Untuk program
D3.
4. Masa pendaftaran
4 bulan sebelum
pelaksanaan
5. Waktu
pelaksanaan 6‐8
minggu diluar
Jadwal kuliah
(bulan Juli‐
Agustus)

3

Terdapat
bukti
semua persyaratan
dipenuhi
dan
diverifikasi
oleh
SUBAAK Fakultas.
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Indikator Penilaian Standar
2

1

0

Pernyataan
No
Standar
4. Kabag Akademik Fakultas
bertanggung jawab
terhadap tertib
administrasi pelaksanaan
Kerja Industri Mahasiswa
yang dilaksanakan setiap
tahun.

4
Pelaksanaan
Kerja
Industri
sesuai
dengan aturan yang
tercantum
dalam
Pedoman Akademik,
sebagai berikut:
1. Mahasiswa telah
dinyatakan lulus
Tingkayt II untuk
program D3.
2. Mahasiswa
mengambil SKS
matakuliah Kerja
Industri pada
semester
dilaksanakannya
Kerja Industri.
3.Waktu
pelaksanaan 3‐4
bulan pada jadwal

3

Indikator Penilaian Standar
2
Pelaksanaan Kerja
Industri sesuai
dengan beberapa
ketentuan yang
tercantum dalam
Pedoman Akademik
Terdapat bukti
semua persyaratan
dipenuhi dan
diverifikasi oleh
SUBAAK Fakultas.
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1

0
Tidak
terdapat
bukti semua
persyaratan
dipenuhi dan
diverifikasi
oleh SUBAAK
Fakultas.

No

Pernyataan Standar

4
perkuliahan
berjalan, pada
semester terakhir
masa studi atau
semester
sebelumnya.
Terdapat
bukti
semua persyaratan
dipenuhi
dan
diverifikasi
oleh
SUBAAK Fakultas.

3
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Indikator Penilaian Standar
2

1

0

Pernyataan Standar
No
4
5. Kasubbag Akademik Fakultas Pelaksanaannya
bertanggung jawab terhadap sesuai
dengan
tertib administrasi Akademik. aturan
yang
tercantum dalam
Pedoman
Akademik, sebagai
berikut:
1.Peserta adalah
mahasiswa S1
2. Mahasiswa telah
dinyatakan
lulus tingkat III,
dan lulus kerja
praktik/magang
dan sudah lulus
matakuliah
dengan IP >= 3
dengan
tugas
Akhir dapat
dikecualikan
3. Dilaksanakan
pada
akhir
semester VII
atau semester
VIII atau setelah

3
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Indikator Penilaian Standar
2
Pelaksanaan sesuai
dengan beberapa
ketentuan yang
tercantum dalam
Pedoman
Akademik.
Terdapat bukti
semua
persyaratan
dipenuhi dan
diverifikasi oleh
SUBAAK Fakultas.

1

0
Tidak terdapat
bukti semua
persyaratan
dipenuhi dan
diverifikasi
oleh SUBAAK
Fakultas.

No

Pernyataan Standar

4
menyelesaikan
seluruh studi
termasuk tugas
akhir sebelum
pelaksanaan
wisuda.

3

Terdapat
bukti
semua persyaratan
dipenuhi
dan
diverifikasi
oleh
SUBAAK Fakultas.
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Indikator Penilaian Standar
2

1

0

Indikator Penilaian
Standar
4
3
2
1
0
PENILAIAN STANDAR MONITORING & EVALUASI PERKULIAHAN DAN PRAKTIKUM
1. Ka.Prodi harus melakukan
Terdapat
2,5 < skor akhir 1.5 < skor akhir
Skor akhir <= 1.5 Tidak dilakukan
monitoring & evaluasi
mekanisme
<= 3.5
<= 2.5 Terdapat Terdapat bukti
monitoring
kehadiran mahasiswa,
monitoring &
Terdapat bukti bukti tertulis
tertulis
kehadiran dosen dan
evaluasi
tertulis
pelaksanaan
pelaksanaan
kesesuaian materi kuliah yang kehadiran
pelaksanaan
monitoring &
monitoring &
diajarkan dengan silabus
mahasiswa,
monitoring &
evaluasi serta
evaluasi serta
setiap semester berjalan.
kehadiran
evaluasi serta
tindak lanjut
tindak lanjut
dosen &
tindak lanjut
dari monitoring dari monitoring
kesesuaian
dari
& evaluasi yang & evaluasi yang
materi kuliah ,
monitoring &
dilakukan.
dilakukan.
dengan skor
evaluasi yang
akhir > 3.5
dilakukan.
Terdapat bukti
tertulis
pelaksanaan
monitoring &
evaluasi serta
tindak lanjut
dari monitoring
& evaluasi yang
dilakukan
No

Pernyataan Standar
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Pernyataan Standar
No
2. Ka.Prodi bertanggung jawab
untuk melakukan
penjaminan mutu soal ujian
dan kesesuaiannya dengan
isi silabus sehingga
menghasilkan soal ujian
yang bermutu baik dan
dapat mengukur kompetensi
yang dirumuskan.

Indikator Penilaian Standar
4
3
2
1
Persentase paket 70% < P <=
50% < P <=
30% < P <= 50%
naskah ujian yang 90%
70%
mutunya baik dan
Terdapat bukti
sesuai
dengan Terdapat bukti Terdapat bukti
pelaksanaan
silabus matakuliah pelaksanaan
evaluasi soal
pelaksanaan
(P) > 90%
evaluasi soal
ujian serta
evaluasi soal
ujian serta
tindak lanjut
ujian serta
Terdapat bukti
tindak lanjut
yang dilakukan
tindak lanjut
pelaksanaan
yang dilakukan yang dilakukan
berdasarkan
evaluasi soal ujian
berdasarkan
hasil evaluasi
berdasarkan
serta tindak lanjut
hasil evaluasi
tersebut.
hasil evaluasi
yang dilakukan
tersebut.
tersebut.
berdasarkan hasil
evaluasi tersebut.
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0
P <= 30%
Terdapat bukti
pelaksanaan
evaluasi soal ujian
serta tindak lanjut
yang dilakukan
berdasarkan hasil
evaluasi tersebut.

Pernyataan Standar
No
3. Ka. Prodi bertanggung jawab
untuk
melakukan
monitoring pemasukan nilai
tepat waktu untuk seluruh
matakuliah padasemester
berjalan. Rentang waktu
input nilaimatakuliah
Pada Semester berjalan
dalam jangka waktu
maksimal 7 hari setelah
pelaksanaan ujian.

4
Persentase jumlah
dosen
menginputkan
nilai tepat waktu
(TW) >= 95%.

Indikator Penilaian Standar
3
2
1
90% <= TW <
85% <= TW <
80% <= TW <
95%
90%
85%

40

0
TW <= 80%

Pernyataan Standar
No
4. Ka. Prodi bertanggung jawab
untuk melakukan monitoring
& evaluasi terhadap
pelaksanaan TA/PA
mahasiswa.

5.

4
Terdapat
bukti
tertulis
monitoring
&
evaluasi
pelaksanaan
TA/PA mahasiswa
serta tindak lanjut
yang
dilakukan
berdasarkan hasil
evaluasi tersebut
Ka. Prodi Program D3 Evaluasi
masa
bertanggung jawab untuk
studi
sesuai
melakukan evaluasi masa dengan Peraturan
studi mahasiswa setiap , sebagai berikut:
akhir semester genap.
1. Evaluasi
dilakukan di
setiap akhir
semester genap
dalam bentuk
evaluasi tingkat.
2. Mahasiswa
tingkat 1
diperbolehkan
melanjutkan
studi jika
berhasil lulus
seluruh

3

Indikator Penilaian Standar
2
<<tidak ada penilaian>>

Evaluasi masa
studi sesuai
dengan
beberapa poin
Peraturan
Akademik.
Terdapat bukti
tertulis evaluasi
masa
studi
Dilakukan dan
terdapat tindak
lanjut dari hasil
evaluasi yang
dilakukan.
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<<tidak ada
penilaian>>

1

Evaluasi masa
studi sesuai
dengan beberapa
poin Peraturan
Akademik

0
Tidak dilakukan
monitoring &
evaluasi.

Tidak terdapat
bukti
tertulis
evaluasi
masa
studi dilakukan
dan
tidak
terdapat
tindak
Terdapat bukti
tertulis evaluasi lanjut dari hasil
yang
masa
studi evaluasi
dilakukan.
dilakukan
namun
tidak
terdapat tindak
lanjut dari hasil
evaluasi
yang
dilakukan.

No

Pernyataan Standar

4
matakuliah tingkat 1
dengan IP min 2
paling lambat akhir
semester IV
3. Mahasiswa tingkat 2
diperbolehkan
melanjutkan studi
jika berhasil lulus
seluruh matakuliah
tingkat 1 dan tingkat
2 dengan IP tingkat 1
dan IP tingkat 2
masing‐ masing min
2 paling lambat akhir
semester VI.
4. Mahasiwa yang tidak
memenuhi seluruh
poin
diatas
diperkenankan
melanjutkan studi
(putus studi).

3
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Indikator Penilaian Standar
2

1

0

No

Pernyataan Standar

4

3

Masa
studi
program D3 tidak
melebihi
masa
studi paling lama,
yaitu 8 semester.
Terdapat
bukti
tertulis
evaluasi
masa
studi
dilakukan
dan
terdapat
tindak
lanjut dari hasil
evaluasi
yang
dilakukan.
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Indikator Penilaian Standar
2

1

0

Pernyataan Standar
No
7. Ka. Prodi Program S1
bertanggung jawab untuk
melakukan evaluasi masa
studi mahasiswa setiap
akhir semester genap.

4
Evaluasi
masa
studi
sesuai
dengan Peraturan
Akademik, sebagai
berikut:
1. Evaluasi
dilakukan di
setiap akhir
semester genap
dalam bentuk
evaluasi tingkat.
2. Mahasiswa
tingkat
1
diperbolehkan
melanjutkan
studi jika
berhasil lulus
seluruh
matakuliah
tingkat 1 dengan
IP min 2 paling
lambat akhir
semester IV.
3. Mahasiswa
tingkat
2
diperbolehkan
melanjutkan
studi jika
berhasil lulus
seluruh

Indikator Penilaian Standar
3
2
1
Evaluasi masa
<<tidak ada
Evaluasi masa
studi sesuai
penilaian>>
studi sesuai
dengan
dengan beberapa
beberapa poin
poin Peraturan
Peraturan
Akademik
Akademik
Terdapat bukti
Terdapat bukti
tertulis evaluasi
tertulis evaluasi
masa
studi
masa
studi
dilakukan
Dilakukan dan
namun
tidak
terdapat tindak
terdapat tindak
lanjut dari hasil
lanjut dari hasil
evaluasi yang
evaluasi
yang
dilakukan.
dilakukan.
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0
Tidak terdapat
bukti
tertulis
evaluasi
masa
studi dilakukan
dan
tidak
terdapat tindak
lanjut dari hasil
evaluasi
yang
dilakukan.

No

Pernyataan
Standar

4
matakuliah tingkat
1 dan tingkat 2
dengan IP tingkat 1
dan IP tingkat 2
masing‐
masing
min 2 paling lambat
akhir semester VI.
4. Mahasiswa tingkat
3 diperbolehkan
melanjutkan studi
jika telah berhasil
lulus seluruh
matakuliah tingkat
1, tingkat 2, dan
tingkat 3 dengan IP
tingkat 1, IP
tingkat 2, dan IP
tingkat 3 min 2
paling lambat pada
akhir semester
VIII.
5. Mahasiwa
yang
tidak
memenuhi
seluruh poin diatas
tidak

3
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Indikator Penilaian Standar
2

1

0

No

Pernyataan
Standar

4
diperkenankan
melanjutkan studi
(putus studi)

3

Masa studi program
D4 dan S1 tidak
melebihi masa studi
paling lama, yaitu 10
semester.
Terdapat
bukti
tertulis evaluasi masa
studi Dilakukan dan
terdapat tindak lanjut
dari hasil evaluasi
yang dilakukan.
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Indikator Penilaian Standar
2

1

0

Pernyataan Standar
No
8. Ka. Prodi Program S2
bertanggung jawab untuk
melakukan evaluasi masa
studi mahasiswa setiap
akhir semester genap.

4
Evaluasi masa studi
sesuai dengan
Peraturan sebagai
berikut: 1.Evaluasi
dilakukan pada
setiap
akhir
semester
2. Mahasiswa
diperbolehkan
melanjutkan
studi apabila:
a. Lulus seluruh
matakuliah
semester I
dengan
capaian IP min
3 paling lambat
pada akhir
semester III
b. Lulus seluruh
matakuliah
semester I dan
semester II
dengan IPK
min 3 paling

Indikator Penilaian Standar
3
2
1
Evaluasi masa
<<tidak ada
Evaluasi masa
studi sesuai
penilaian>>
studi sesuai
dengan
dengan beberapa
beberapa poin
poin Peraturan
Peraturan
Akademik KR
Akademik KR
078/2015 pasal
078/2015 pasal
21
21
Terdapat bukti
Terdapat bukti
tertulis evaluasi
tertulis evaluasi
masa
studi
masa
studi
dilakukan
dilakukan dan
namun
tidak
terdapat tindak
terdapat tindak
lanjut dari hasil
lanjut dari hasil
evaluasi yang
evaluasi
yang
dilakukan.
dilakukan.
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0
Tidak terdapat
bukti
tertulis
evaluasi
masa
studi dilakukan
dan
tidak
terdapat tindak
lanjut dari hasil
evaluasi
yang
dilakukan.

No

Pernyataan
Standar

4
lambat akhir
semester IV
c. Lulus seluruh
matakuliah
semester I,
semester II dan
semester III
dengan IPK
min 3, paling
lambat pada
akhir semester
V.
3. Mahasiswa
yang pada setiap
akhir semester
memiliki IPS
kurang dari 3
berubah status
menjadi
mahasiswa
percobaan selama
dua semester dan
berubah status
menjadi
mahasiswa biasa
apabila IPS min 3.
4. Mahasiswa dengan
status percobaan

3

Indikator Penilaian Standar
2

48

1

0

No

Pernyataan
Standar

4
diperkenankan
melanjutkan studi
jika dapat
menyelesaikan
semua
matakuliah
sampai dengan
semester III
dengan IPK min
2,75.
5. Mahasiwa yang
tidak memenuhi
seluruh
poin
diatas
tidak
diperkenankan
melanjutkan studi
(putus studi).

3

Indikator Penilaian Standar
2

Masa studi program
S2 tidak melebihi
masa studi paling
lama, yaitu 6
Semester.
Terdapat
bukti
Tertulis
evaluasi
masa studi dilakukan
dan
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1

0

No

Pernyataan
Standar

4
Terdapat tindak
lanjut dari hasil
evaluasi yang
dilakukan.

3

Indikator Penilaian Standar
2

50

1

0

3.5 Dokumen Terkait
1. Rumusan kompetensi lulusan.
2. Matriks kurikulum.
3. Dokumen kurikulum prodi.
4. Dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum (misal laporan
evaluasi kurikulum, dsb)
5. Silabus dan RPS mata kuliah.
6. SOP Evaluasi Kurikulum.
7. Panduan pembimbingan tugas akhir/proyek akhir.
8. Dokumen pendukung untuk memperoleh rata‐rata lama studi
mahasiswa.
9. Rekaman & evaluasi EDOM (satu tahun terakhir).
10. Contoh perangkat evaluasi (soal ujian, tugas, dsb).
11. Dokumen pendukung monitoring perkuliahan (daftar hadir dan berita
acara perkuliahan).
12. SK penugasan dosen sebagai wali akademik.
13. SK penugasan dosen sebagai pembimbing akademik tugas akhir.
14. Rekaman proses pembimbingan TA/PA oleh dosen pembimbing.
15. Modul praktikum untuk setiap kegiatan praktikum.

51

.BAB IV
PENJAMINAN MUTU PROSES PEMBELAJARAN

Penjaminan mutu internal dalam proses pembelajaran dilaksanakan oleh
program studi dan fakultas secara sistematik dan terukur sehingga terjadi
peningkatan

mutu

penyelenggaraan

akademik

secara

berkelanjutan

(continuous improvement). Tahapan‐tahapan dalam implementasi sistem
penjaminan mutu internal menerapkan siklus PPEPP (Penetapan Standar,
Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar dan
Peningkatan Standar).
Diagram satu siklus penjaminan mutu standar Proses Pembelajaran dapat
dilihat pada gambar di bawah.

Perumusan Standar Proses
Pembelajaran

Tindakan penyempurnaan
dan peningkatan Proses
Pembelajaran

Implementasi pencapaian
standar & monitoring

Evaluasi Internal &Eksternal
Tindakan Korektif dan
tindakan preventif

•Kajian terhadap laporan
Pencapaian Standar
•AMI & AME

Gambar IV.1 :
Diagram Siklum PPEPP Penjaminan Mutu Standar Proses Pembelajaran
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4.1 Penetapan Standar Proses Pembelajaran
1. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) bersama‐sama dengan
tim penyusun standar menyusun Standar Nasional Pendidikan Tinggi
dengan mengacu pada standar nasional pendidikan, standar Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN‐PT).
2. LPMP menyusuan Manual Mutu dan dokumen pendukungnya (SOP & IK).
SAI menyusun checklist self assessment program studi dan fakultas.
3. LPMP melakukan sosialisasi tentang sistem penjaminan mutu internal di
Universitas Subang.
4. Biro, Bagian, Fakultas dan Program Studi menetapkan sasaran mutu
untuk jangka waktu tertentu (4 tahun).
5. Biro, Bagian, Fakultas dan Program Studi menyusun program/kegiatan
untuk implementasi sistem penjaminan mutu internal.

4.2 Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran
Kabag Administrasi Akademik dan Fakultas melaksanakan kegiatan sesuai
program tahunan fakultas dan melakukan implementasi sistem penjaminan
mutu internal.
1. Kabag Administrasi Akademik dan Fakultas menyiapkan dokumen‐
dokumen yang relevan dan diperlukan terkait dengan standar mutu
yang ditetapkan.
2. GKM, UKM, Fakultas dan Prodi mengisi formulir pengukuran sasaran
mutu dan mengisi borang assessment mutu internal dan
mengirimkannya ke SAI.
Dokumen pengukuran sasaran mutu dan borang assessment mutu internal
diolah oleh SAI sebagai basis data untuk mengevaluasi pencapaian standar
mutu internal Universitas Subang.
4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran
1. GKM, UKM, Fakultas dan Prodi melakukan monitoring terhadap
capaian sasaran mutu yang telah ditetapkan dan melaporkannya ke
SAI.
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2. GKM, UKM, Fakultas dan Prodi melakukan evaluasi diri dengan
mengisi checklist self assessment, sehingga dapat diketahui ada tidaknya
gap antara capaian sasaran mutu dengan standar mutu yang
ditetapkan.
3. SAI atas penugasan dari Rektor Universitas melakukan AMI ke Biro,
Bagian, Fakultas dan Prodi dengan dibantu oleh auditor internal untuk
mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan sistem penjaminan mutu telah
diimplementasikan. Hasil audit internal yang terkait dengan
implementasi sistem penjaminan mutu dilaporkan ke LPMP
4.4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
1.

Mencatat/merekam

semua

penyimpangan,

kesalahan,

serta

ketidaksesuaian.
2.

Menganalisi penyebab ketidaksesuaian/kegagalan

3.

Melakukan tindakan korektif.

4.

Menyusun laporan tertulis semua hal yang berhubungan dengan
pengendalian Standar Proses Pembelajaran.

4.5. Peningkatan Standar Proses Pembelajaran
1.

Melakukan analisis secara komprehensif terhadap laporan‐laporan hasil
evaluasi/audit dan pengendalian standar.

2.

Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil tersebut yang
melibatkan manajemen dan pimpinan‐pimpinan unit.
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