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KATA PENGANTAR 

 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 

telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi No. 44 Tahun 

2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem 

penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan kinerja dan daya 

saing perguruan tinggi.    

Dokumen SPMI merupakan dokumen yang sangat diperlukan oleh Universitas 

Merdeka Surabaya sebagai pedoman bagi seluruh civitas akademik Universitas Merdeka 

Surabaya untuk secara bersama-sama mewujudkan budaya mutu yang berkelanjutan. 

Dokumen Sistem Penjaminan Mutu ini menjadi bukti mengenai komitmen Universitas 

Merdeka Surabaya mengenai kebijakan-kebijakan dalam menyelenggarakan Tridharma 

Perguruan Tinggi. Keberadaan dari buku ini menjadi pedoman bagi segenap lembaga untuk 

menyusun panduan mutu internal. Pada ranah implementasi, buku ini berlaku bagi seluruh 

civitas akademika yang terdiri dari pimpinan, pendidik (dosen), tenaga kependidikan (staf 

administrasi), dan mahasiswa. Selain itu, isi buku ini juga berlaku untuk seluruh pelaksanaan 

kegiatan di semua unit kerja institut meliputi lembaga, program studi, dan unit termasuk 

administrasinya. 

Buku SPMI Standar Pendidikan memuat tentang bagaimana Universitas Merdeka 

Surabaya memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan  proses 

pembelajaran sehingga terwujud budaya mutu di Universitas Merdeka Surabaya.  Buku 

Standar Pendidikan terdiri  dari  8 (delapan) buku yang meliputi : 

a. Kompetensi  Lulusan 

b. Isi Pembelajaran  

c. Proses Pembelajaran 

d. Penilaian Pembelajaran 

e. Dosen dan Tenaga Kependidikan 

f. Sarana dan Prasarana  Pembelajaran 

g. Pengelolaan  Pembelajaran 

h. Pembiayaan  Penelitian 

 

Dengan diterbitkannya buku ini maka perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk 

mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal Universitas Merdeka Surabaya telah 

tersedia. Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang 

telah membantu dalam penyelesaian dokumen ini. Kritik dan saran dari berbagai pihak selalu 

kami nantikan demi penyempurnaan dokumen ini. Semoga dokumen ini memberikan manfaat 

bagi kita semua. 

                                       

Surabaya,       September 2019 

Tim BPM Unmerbaya, 
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1. VISI DAN MISI 

Visi: 

 Tahun 2016 menjadi teaching university; 

 Tahun 2021 menjadi exellent teaching university; 

 Tahun 2026 menjadi pre-research university; 

 Tahun 2031 menjadi research university 

Serta merupakan perguruan tinggi yang mandiri dan unggul dalam mengembangkan sumber 

daya manusia melalui penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dilandasi nilai-

nilai kebangsaan. 

Misi: 

1. Meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang efektif dan efisien 

2. Memberdayakan sumberdaya organisasi secara optimal, meningkatkan kemampuan 

sarana dan prasarana dengan didukung oleh teknologi dan keuangan, dan meningkatkan 

kerjasama dengan pihak lain untuk menjamin daya guna dan hasil guna Perguruan Tinggi 

3. Meningkatkan peran Perguruan Tinggi yang berhubungan dengan Pemberdayaan 

Masyarakat 

 

2. RASIONAL 

Era globalisasi dan arus informasi menuntut dinamika berkehidupan yang terus 

berkembang sehingga diperlukan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara 

berkelanjutan. Jaminan kualitas pendidikan tinggi harus dirumuskan oleh berbagai pihak 

untuk menghasilkan lulusan yang mampu untuk menjawab kebutuhan. Standar Mutu 

Pendidikan Program Sarjana yaitu Standar Mutu Kompetensi Lulusan yang disusun untuk 

mencapai Visi Misi Universitas Merdeka Surabaya dan menjamin mutu kompetensi lulusan 

sarjana sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar 

Nasional Pendidikan (SNP). Mengacu pada UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi menyatakan bahwa KKNI menjadi acuan pokok pada penetapan kompetensi lulusan, 

dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI menyatakan 

bahwa Kompetensi Lulusan (KL) dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan 

(CPL). 

Kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran (learning 

outcomes) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi lulusan harus dirumuskan sebaik 

mungkin agar relevan dengan bidang studi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu 
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dibutuhan standar kompetensi lulusan yang akan menjadi rujukan pedoman dan petunjuk 

dalam kegiatan merumuskan kompetensi lulusan.  

Dengan adanya standar kompetensi lulusan ini diharapkan proses perumusan akan 

mudah, dan rumusan capaian pembelajaran akurat, tepat dan konsisten sepanjang waktu 

walaupun ada pergantian kepemimpinan perguruan tinggi. Standar kompetensi lulusan yang 

telah disusun akan mampu menghasilkan lulusan yang berkompetensi dan memiliki daya 

saing. 

 

3. DEFINISI ISTILAH 

1. 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 pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di 

berbagai sektor. 

2. Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria standar tentang pelaksanaan sistem 

pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang 

dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 

4. Capaian Pembelajaran (CP) merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang mengacu pada deskripsi capaian 

pembelajaran KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. 

5. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan 

aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui 

proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian 

kepada masyarakat terkait pembelajaran. 

6. Ketrampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan 

konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrument, yang diperoleh melalui pembelajaran, 

pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang 

terkait dengan pembelajaran, mencakup ketrampilan umum dan ketrampilan khusus. 

7. Ketrampilan umum yang merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh 

setiap lulusan dalam ranga menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat 

program dan jenis pendidikan tinggi. 

8. Ketampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap 

lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. 
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9. Pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu 

pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja 

lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.  

  

10. Profil lulusan adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi 

di dalam masyarakat/dunia kerja. 

11. Indikator kinerja lulusan adalah ukuran capaian kompetensi yang dimiliki lulusan. 

12. Stakeholders atau pemangku kepentingan meliputi sektor industri, masyarakat luas, 

pemerintah, orang tua mahasiswa dan kalangan perguruan tinggi sendiri 

 

4. PERNYATAAN ISI STANDAR 

1. Ketua Program Studi harus menetapkan profil lulusan sebagai dasar penetapan kriteria 

kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. 

2. Ketua Program Studi harus merumuskan kesetaraan capaian pembelajaran dan 

kompetensi lulusan dalam dokumen kurikulum sesuai jenjang pendidikan dengan 

mengacu kepada: 

a. Perpres Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI); 

b. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, Pasal 

02 ayat (1) yang memuat unsur kompetensi yaitu Kompetensi Utama; Kompetensi 

Pendukung; Kompetensi lainnya yang bersifat khusus dan gayut dengan Kompetensi 

Utama; 

c. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 

17 tahun 2010 pasal 97 ayat (3), yang menyebutkan bahwa kurikulum harus memuat 

paling sedikit elemen kompetensi berikut ini: 1) Landasan kepribadian; 2) 

penguasaan 

3. Ketua program studi dan dosen harus senantiasa mengembangkan program pembelajaran 

yang mendukung tercapainya kompetensi yang sudah dirumuskan secara utuh dalam 

ranah pengetahuan, ketrampilan, dan sikap.  

4. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi harus menetapkan mekanisme monitoring dan 

evaluasi untuk menjamin ketercapaian kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan. 

5. Wakil Rektor III harus melakukan studi pelacakan setiap tahun terhadap alumni dan 

menyusun rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kompetensi lulusan 
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6. Rektor, Dekan, dan Ketua Program Studi harus mengembangkan program 

kemahasiswaan sebagai kegiatan ekstra kurikuler yang memberi kesempatan kepada 

mahasiswa untuk membangun karakter dan meningkatkan kompetensinya. 

7. Rektor, Dekan, dan Ketua Program Studi harus mengembangkan kegiatan ekstra 

kurikuler yang mengembangkan semangat kewirausahaan bagi lulusan.   

 

5. STRATEGI 

a. Melengkapi pedoman, serta formulir yang terkait dalam implementasi standar 

b. Mengembangkan karakter mahasiswa melalui kegiatan ekstra kurikuler 

c. Mengembangkan kegiatan alumni melalui pertemuan ilmiah 

d. Mensosialisasikan standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pencapaian 

standar 

 

6. INDIKATOR DAN CARA PENGUKURAN 

 

NO INDIKATOR CARA PENGUKURAN 

1 Rata-rata masa studi lulusan: 

a. Diploma Tiga = 3 Tahun 

b. Sarjana Terapan = 4 Tahun 

 

Rata-rata masa studi lulusan pada tahun 

akademik tertentu 

2 Rata-rata IPK lulusan = 3.00 Rata-rata IPK mahasiswa pada tahun akademik 

tertentu 

3 Rata-rata masa tunggu lulusan 

untuk memperoleh pekerjaan 

pertama ≤ 3 bulan 

Rata-rata masa tunggu lulusan pada tahun 

akademik tertentu 

4 Persentase lulusan bekerja 

sesuai bidang studi 

Persentase lulusan yang bekerja sesuai bidang 

studi (pada dua tahun terakhir) 

 

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB 

1. Rektor  

2. Wakil Rektor I  

3. Wakil Rektor III  

4. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) 

5. Dekan 

6. Ketua Program Studi 

 

8. DOKUMEN TERKAIT 

1. Pedoman akademik Universitas dan Fakultas 

2. Pedoman penyusunan kurikulum 

3. Pedoman studi pelacakan lulusan 
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4. Standar isi  

5. Standar proses pembelajaran 

6. Formulir studi pelacakan / tracer study 

 

9. REFERENSI 

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan Pendidikan 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan 

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang KKNI 

 

PENUTUP 

 Demikian Standar Kompetensi Lulusan ini dibuat.  Semoga dapat memberikan manfaat 

dan kontribusi untuk pengembangan pembuatan standar-standar pendidikan yang lain.  
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1. VISI DAN MISI 

Visi: 

 Tahun 2016 menjadi teaching university; 

 Tahun 2021 menjadi exellent teaching university; 

 Tahun 2026 menjadi pre-research university; 

 Tahun 2031 menjadi research university 

Serta merupakan perguruan tinggi yang mandiri dan unggul dalam mengembangkan sumber 

daya manusia melalui penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dilandasi nilai-

nilai kebangsaan. 

 

Misi: 

1. Meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang efektif dan efisien 

2. Memberdayakan sumberdaya organisasi secara optimal, meningkatkan kemampuan 

sarana dan prasarana dengan didukung oleh teknologi dan keuangan, dan meningkatkan 

kerjasama dengan pihak lain untuk menjamin daya guna dan hasil guna Perguruan Tinggi 

3. Meningkatkan peran Perguruan Tinggi yang berhubungan dengan Pemberdayaan 

Masyarakat 

 

2. RASIONAL 

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan 

materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian 

pembelajaran lulusan. 

. Standar isi merupakan standar wajib berdasarkan PP No. 19/2005 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan, Pasal 5, 9, 15, 17 ayat 4, dan 18. Selain itu, landasan penyusunan 

standar isi adalah Keputusan Mendiknas No, 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan 

Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Keputusan 

Mendiknas No. 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. 

Secara umum, standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk 

mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Cakupan standar 

isi adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, evaluasi dan pengembangan 

kurikulum, dan kalender akademik. 

 

3. DEFINISI ISTILAH 

1. Standar Isi berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 bab I pasal 1 ayat (5) adalah ruang 

lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang 
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kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus 

pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan 

tertentu. 

2. Standar Isi berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 bab III pasal 5 ayat (2) memuat 

kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan 

pendidikan, dan kalender akademik. 

3. Kurikulum sebagaimana tercantum pada PP nomor 17 tahun 2010 pasal 27 adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tinggi. 

4. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki 

seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan 

tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi hasil didik suatu program studi 

berdasarkan PP nomor 17 tahun 2010 pasal 2 ayat (1) terdiri atas: 

a. Kompetensi utama adalah 40%-80% 

b. Kompetensi pendukung adalah 20%-40% 

c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama 0%-30%. 

5. Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi 

terdiri atas (Kepmendiknas 232/U/2000 pasal 7 ayat (1)): 

a. Kurikulum inti 

b. Kurikulum institusional 

6. Kurikulum inti merupakan penciri kompetensi utama (Kepmendiknas 045/U/2002 

pasal 3 ayat (1)). 

7. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang 

merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok 

ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperrhatikan keadaan dan 

kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi. 

8. Satuan kredit semester adalah bobot penghargaan terhadap pengalaman belajar yang 

diperoleh selama 1 (satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu yang meliputi 

50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 50 (lima puluh) menit 

kegiatan terstruktur, dan 60 (enam puluh) menit kegiatan belajar mandiri; atau 160 

(seratus enam puluh) menit praktikum; atau 160 (seratus enam puluh) menit praktek 

lapangan. 
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4. PERNYATAAN ISI STANDAR 

1. Ketua Program Studi harus membentuk tim dengan tugas utama menyusun dan 

mengembangkan kurikulum dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan 

materi pembelajaran, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. berorientasi pada visi, misi, dan tujuan Universitasm Fakultas, dan Prodi; 

b. kurikulum harus berbasis kompetensi pada program studi yang dikelolanya 

sebagaimana yang diamanatkan oleh PP Nomor 17 tahun 2010 pasal 97 ayat (1); 

c. kurikulum harus berbasis capaian pembelajaran sebagaimana diamanatkan Peraturan 

Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI); 

d. memperhitungkan kebutuhan masyarakat profesi, masyarakat pengguna lulusan, 

mahasiswa, kelompok ahli yang relevan, instansi pemerintah; 

e. kurikulum inti harus disusun berdasarkan Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 pasal 3 

ayat (2) yaitu: 

1. bersifat dasar untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 

2. acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi; 

3. berlaku secara nasional dan internasional; 

4. lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang; 

f. muatan kurikulum inti suatu program sarjana berkisar antara 40% - 80% dari jumlah 

sks kurikulum program sarjana sedangkan untuk program diploma sekurang-

kurangnya 40% dari kurikulum program diploma (Kepmendiknas 232/U/2000 pasal 8 

ayat (2) dan (3)); 

g. kerangka dasar dan struktur kurikulum tingkat sarjana strata satu (S1) dan diploma 

wajib memuat mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan 

Bahasa Indonesia (UU no. 20 Sisdiknas 2003 pasal 37 ayat (2)); 

h. setiap prodi wajib memiliki mata kuliah pilihan, dan mata kuliah lintas prodi 

minimum 2 sks. 

2. Ketua Program Studi bersama tim penyusun kurikulum harus membuat Dokumen 

Kurikulum dengan format dan isi yang sesuai Pedoman Penyusunan Kurikulum. 

3. Dekan harus mengevaluasi kurikulum program studi dan memintakan pengesahan 

kurikulum kepada rektor sebelum kurikulum diimplementasikan. 

4. Ketua Program Studi dan tim kurikulum harus menyusun kurikulum berisi beban studi 

yang dinyatakan dalam beban sks dengan acuan sebagai berikut: 

a. untuk program diploma 3 (D3) minimum 108 sks 
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b. untuk program sarjana 1 (S1) minimum 144 sks 

c. untuk program magister (S2) minimum 72 sks 

d. untuk program doktor (S3) minimum 72 sks.   

5.  Rektor harus menetapkan masa studi terpakai yang diizinkan dalam suatu jenjang 

pendidikan dengan ketentuan pada: 

a. program diploma tiga : 6 (enam) – 8 (delapan) semester 

b. program sarjana : 8 (delapan) – 10 (sepuluh) semester 

c. program profesi : 2 (dua) – 4 (empat) semester 

d. program magister : 3 (tiga) – 8 (delapan) semester 

e. program doktor : 6 (enam) – 10 (sepuluh) semester.  

6. Rektor harus menetapkan jumlah minimum dan maksimum beban sks yang diambil oeh 

setiap mahasiswa tiap semester disesuaikan dengan Indeks Prestasi Mahasiswa 

7. Dekan dan Ketua Program Studi dalam menyusun penyelenggaraan pendidikan setiap 

tahun akademik dibagi dalam dua semester yang masing-masing terdiri atas 16 (enam 

belas) minggu yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik universitas. 

8. Ketua Program Studi dan Dosen harus melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan 

kurikulum pada setiap akhir tahun akademik. 

9. Dekan dan Ketua Program Studi harus melaksanakan evaluasi dan pengembangan 

kurikulum dalam kurun waktu minimum 4 tahun sekali agar tercapai tujuan kurikulum. 

10. Rektor harus melibatkan seluruh pimpinan unit kerja dalam penetapan kalender 

akademik. 

 

5. STRATEGI 

a. Membekali setiap dosen dengan pengetahuan dan pedoman kerangka dasar, struktur 

kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada KKNI dan SN Dikti. 

b. Menentukan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran masing-masing program studi. 

c. Membina hubungan dengan masyarakat, profesi, pengguna lulusan, mahasiswa, 

kelompok ahli yang relevan, dan instansi pemerintah. 

d. Mengembangkan proses pembelajaran yang memenuhi tuntutan dunia kerja secara 

berkala. 

 

6. INDIKATOR DAN CARA PENGUKURAN 

 

NO INDIKATOR CARA PENGUKURAN 

1 

Tingkat kedalaman dan 

keluasan materi 

pembelajaran program 

Bagi lulusan program diploma tiga paling sedikit 

menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan 

ketrampilan tertentu secara umum 
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diploma tiga 

2 

Tingkat kedalaman dan 

keluasan materi 

pembelajaran program 

sarjana 

Bagi lulusan program diploma tiga paling sedikit 

menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan 

ketrampilan tertentu secara umum dan konsep 

teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan 

dan ketrampilan tersebut secara mendalam 

3 Peninjauan kurikulum 

Jumlah kegiatan evaluasi kurikulum yang 

dilakukan dengan melibatkan alumni dan 

pengguna lulusan dalam kurun waktu 4 tahun 

sejak kurikulum disahkan 

4 

Penyusunan silabus / RPS 

bagi setiap dosen pengampu 

matakuliah 

Jumlah dosen pengampu matakuliah menyusun 

Silabus / RPS sesuai dengan Kurikulum KKNI 

dan capaian pembelajaran  

 

 

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB 

1. Rektor  

2. Wakil Rektor I  

3. Wakil Rektor III  

4. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) 

5. Dekan 

6. Ketua Program Studi 

 

8. DOKUMEN TERKAIT 

1. Pedoman akademik universitas dan fakultas 

2. Pedoman penyusunan kurikulum 

3. Pedoman studi pelacakan lulusan 

4. Standar kompetensi lulusan 

5. Standar proses pembelajaran 

6. Standar penilaian pembelajaran 

7. Formulir  

 

9. REFERENSI 

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan Pendidikan 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan 
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4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang KKNI 

6. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi 

 

PENUTUP 

 Demikian Standar Isi Pembelajaran ini dibuat.  Semoga dapat memberikan manfaat dan 

kontribusi untuk pengembangan pembuatan standar-standar pendidikan yang lain.  
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1. VISI DAN MISI  

 

Visi 

 Tahun 2016 menjadi teaching university; 

 Tahun 2021 menjadi exellent teaching university; 

 Tahun 2026 menjadi pre-research university; 

 Tahun 2031 menjadi research university 

Serta merupakan perguruan tinggi yang mandiri dan unggul dalam mengembangkan sumber 

daya manusia melalui penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dilandasi nilai-

nilai kebangsaan. 

 

Misi 

1. Meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang efektif dan efisien 

2. Memberdayakan suberdaya organisasi secara optimal, meningkatkan kemampuan sarana 

dan prasarana dengan didukung oleh teknologi dan keuangan, dan meningkatkan 

kerjasama dengan pihak lain untuk menjamin daya guna dan hasil guna Perguruan Tinggi 

3. Meningkatkan peran Perguruan Tinggi yang berhubungan dengan Pemberdayaan 

Masyarakat 

 

2. RASIONAL 

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Merdeka Surabaya 

(Unmerbaya) maka Unmerbaya merancang, menyusun dan merumuskan standar yang 

mengatur tentang proses pembelajaran yang mendukung  visi, misi dan tujuan tersebut 

dengan menetapkan standar proses pembelajaran yang mengacu pada Permenristekdikti No 

44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. Oleh karena itu proses 

pembelajaran harus dilaksanakan dengan kurikulum yang sudah ditetapkan. Proses 

pembelajaran harus memberikan perubahan pada mahasiswa yang mengacu pada ranah 

afektif, kognitif, kooperatif dan psikomotorik. 

Dengan adanya standar proses pembelajaran, diharapkan capaian pembelajaran dari 

setiap mata kuliah dalam kurikulum dapat dicapai dan dapat ditingkatkan secara 

berkelanjutan, sehingga mahasiswa dapat mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. 

Adapun standar proses pembelajaran terdiri dari (1) standar perencanaan proses 

pembelajaran, (2) standar pelaksanaan proses pembelajaran, (3) standar penilaian proses 

pembelajaran, (4) standar evaluasi proses pembelajaran.  

 



STANDAR  PENDIDIKAN Page 16 

 

3. DEFINISI ISTILAH 

a. Standar Kompetensi Lulusan adalah  kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan 

lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam 

rumusan capaian pembelajaran lulusan. 

b. Capaian Pembelajaran Lulusan adalah kemampuan kerja spesifik terkait bidang 

keilmuan/ keahlian program studi 

c. Surat Keterangan Pendamping Ijasah adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh 

institusi perguruan tinggi. Surat yang juga disebut Diploma Supplement ini berisi 

pencapaian akademik dan capaian pembelajaran serta kualifikasi lulusan pendidikan 

tinggi. 

d. Student Centered Learning adalah  proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. 

Dalam pengertian lain lain, dalam pendekatan ini para mahasiswa menjadi pelaku aktif 

dalam kegiatan belajar. 

e. Ranah Pembelajaran merupakan  perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, 

seperti pengetahuan, pengertian, keterampilan berpikir (Kognitif) dan yang menekankan 

aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, cara penyesuaian diri 

(Affective). 

f. Stakeholders adalah para pemangku kepentingan yang meliputi sektor industri, 

masyarakat luas, pemerintah, orang tua mahasiswa dan kalangan perguruan tinggi sendiri. 

g. Kartu Rencana Studi adalah borang yang digunakan oleh mahasiswa untuk 

merencanakan mata kuliah yang akan diambil.  

h. Kartu Hasil Studi adalah informasi tentang hasil studi mahasiswa pada semester yang 

bersangkutan. 

i. Beban mengajar adalah jumlah sks mata kuliah yang diasuh oleh setiap dosen. 

j. Berita Acara Perkuliahan adalah formulir yang berisi aktivitas mengajar dosen antara 

lain materi kuliah, absensi mahasiswa. 

k. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah perencanaan pembelajaran semester 

yang dibuat oleh dosen. 

l. Dosen adalah tenaga pendidik pengampu mata kuliah. 

 

4. PERNYATAAN ISI STANDAR 

4.1. Perencanaan Proses Pembelajaran 

a. Ketua program studi harus mengadakan rapat untuk menentukan ploting dosen 

yang mengampu matakuliah paling lambat 1 bulan sebelum perkuliahan dimulai. 
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b. Dosen menyiapkan RPS untuk matakuliah yang diampu paling lambat 1 bulan 

sebelum perkuliahan dimulai 

c. Ketua Program Studi harus berkoordinasi dengan Dosen dan Biro Administrasi 

Akademik dan Kemahasiswaan sehingga dokumen pelaksanaan perkuliahan siap 

paling lambat 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai, yaitu : 

 Jadwal Kuliah 

 RPS 

d. Ketua Program Studi harus berkoordinasi dengan Kepala Tata Usaha sehingga 

dokumen pelaksanaan perkuliahan siap paling lambat 1 minggu sebelum 

perkuliahan dimulai, yaitu : 

 Berita Acara Perkuliahan Dosen 

 Presensi Mahasiswa 

e. Dosen Wali harus membantu mahasiswa merencanakan matakuliah yang akan 

diambil dan melakukan monitoring hasil belajar semester sebelumnya. 

f. Ketua Program Studi harus menentukan pembimibing praktek kerja, pembimbing 

skripsi/tugas akhir dengan mempertimbangkan kualifikasi, jafa dan beban kerja 

dosen . 

g. Ketua Program Studi dan Kepala Laboratorium harus berkoordinasi untuk 

menyiapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum paling 

lambat 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai.  

 

4.2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

a. Dosen harus mengupayakan pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan memotivasi mahasiswa untuk 

berpartisipasi aktif.  

b. Dosen harus melaksanakan tahapan proses pembelajaran sesuai RPS dengan 

karakteristik sebagaimana tertuang pada butir (a) yang dituangkan dalam kontrak 

kuliah. 

c. Dosen harus mengisi Berita Acara Perkuliahan. 

d. Kepala UPM Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

pembelajaran dan pembimbingan tugas akhir/skripsi pada setiap akhir semester dan 

memberikan laporannya kepada Ketua Program Studi. 

 

4.3. Penilaian Proses Pembelajaran 
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a. Dosen harus menuliskan kriteria penilaian hasil belajar dalam RPS dan 

menginformasikan pada mahasiswa di awal perkuliahan 

b. Dosen dalam melakukan penilaian hasil belajarharus mengolah hasil penilaian 

untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar dari peserta didik 

c. Dosen harus membuat dan mengumpulkan soal ujian sesuai dengan tenggat waktu 

yang sudah ditetapkan  

d. Ketua Program Studi harus mengatur mekanisme penggandaan dan pendistribusian 

soal ujian sehingga kerahasiaan soal ujian dapat terjaga 

e. Ketua Program Studi harus menetapkan nilai skripsi/tugas akhir dan 

menginformasikan kriteria tersebut kepada mahasiswa 

 

4.4. Evaluasi Proses Pembelajaran 

a. Ketua program Studi harus memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan 

memperbaiki pelaksanaan proses pembelajaran  yang meliputi : 

 Kesesuaian pelaksanaan proses pembelajaran dengan RPS  

 Kehadiran dosen  

 Kehadiran mahasiswa 

 Sarana dan prasarana pembelajaran 

b. Dekan dan Ketua Program Studi harus mengatur agar semua mahasiswa mengisi 

kuesioner untuk penilaian kinerja dosen dalam proses pembelajaran pada setiap 

semester  

c. Ketua Program Studi harus menyampaikan penilaian kinerja dalam proses 

pembelajaran kepada dosen 

d. Ketua Program Studi harus mengadakan rapat koordinasi dengan dosen untuk 

membahas dan mengevaluasi hasil monitoring oleh UPM terhadap pelaksanaan 

proses pembelajaran serta menyusun rencana tindak lanjutnya paling sedikit 1 kali 

dalam 1 semester 

e. Dekan dan Ketua Program Studi menggunakan hasil penilaian kinerja dosen untuk 

pengembangan kompetensi dosen 

 

5. STRATEGI 

a. Penyamaan persepsi terhadap Standar Proses Pembelajaran di lingkungan pimpinan 

Universitas Merdeka Surabaya. 

b. Melakukan sosialisasi isi standar beserta indikator kinerja kepada segenap civitas 

akademika, dan tenaga kependidikan. 
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c. Menyelenggarakan pelatihan secara berkala berkaitan dengan proses pembelajaran untuk 

dosen. 

d. Mengembangkan instrument evaluasi kinerja dosen dalam proses pembelajaran 

e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dosen dalam proses 

pembelajaran 

 

6. INDIKATOR DAN CARA PENGUKURAN 

NO INDIKATOR CARA PENGUKURAN 

1 Presentase matakuliah yang 

dilengkapi dengan RPS 

Presentase matakuliah yang dilengkapi dengan 

RPS yang sudah disahkan oleh Ketua Program 

Studi 

2 Presentase kehadiran dosen Presentase kehadiran dosen dari jumlah 

kehadiran yang direncanakan dalam RPS 

3 Presentase ketuntasan materi 

yang diberikan  

Presentase ketuntasan materi yang diberikan 

terhadap yang direncanakan di RPS 

4 Jumlah rata-rata pertemuan 

pembimbingan antara dosen 

wali dengan mahasiswa 

Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan 

antara dosen wali dengan mahasiswa per 

semester yang dicatat dalam buku bimbingan / 

konseling akademik 

5 Jumlah rata-rata mahasiswa per 

dosen pembimbing skripsi / 

tugas akhir 

Jumlah rata-rata mahasiswa per dosen 

pembimbing skripsi / tugas akhir pada tahun 

akademik tertentu 

7 Jumlah rata-rata pertemuan / 

pembimbingan selama 

penyelesaian tugas akhir  

Jumlah rata-rata pertemuan / pembimbingan 

selama penyelesaian tugas akhir dengan 

mahasiswa per semester yang dicatat dalam 

kartu bimbingan skripsi/tugas akhir 

8 Presentase mahasiswa yang 

Drop Out / Mengundurkan Diri 

Presentase mahasiswa yang Drop Out / 

Mengundurkan Diri secara akademik, selama 

melebihi masa studi (14 semester) 

9 Efisiensi edukasi (angka nisbah) Jumlah mahasiswa yang lulus dibagi dengan 

jumlah total mahasiswa pada tahun akademik 

tertentu 

10 Indeks Prestasi Kumulatif 

mahasiswa 

Rata-rata IPK mahasiswa pada tahun akademik 

tertentu  

11 Indeks Prestasi (IP) matakuliah 

yang disajikan 

Rata-rata IP matakuliah yang disajikan pada 

semester tertentu 

12 Lama penyelesaian tugas akhir / 

skripsi (bulan) 

Rata-rata lama penyelesaian tugas akhir, yang 

dihitung mulai tanggal pemrograman tugas 

akhir di KRS hingga tanggal kelulusan 

berdasarkan berita acara ujian tugas akhir 

13 Terlaksananya kegiatan 

monitoring dan evaluasi proses 

pembelajaran beserta tindak 

lanjutnya 

Adanya notulensi rapat dan laporan monitoring 

dan evaluasi proses pembelajaran beserta tindak 

lanjut yang terdokumentasi dengan baik 

 

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB 

1. Wakil Rektor 1 
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2. Dekan 

3. Ketua Program Studi 

4. Dosen 

 

8. DOKUMEN TERKAIT 

a. Standar Kompetensi Lulusan 

b. Standar Isi 

c. Standar Penilaian 

d. Dokumen Kurikulum 

e. Peraturan Akademik 

f. Pedoman Akademik 

g. Prosedur Operasional Standar yang diperlukan sebagai acuan dalam perencanaan, 

pelaksanaan, penilaian dan pengawasan proses pembelajaran 

h. Formulir monitoring Evaluasi proses pembelajaran dan penilaiannya 

 

9. REFERENSI 

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Pemerintah RI No. 19  Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  

4. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang  perubahan atas Peraturan 

pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

5. Peraturan Pemerintah RI No. 17  Tahun 2010 tentang  Pengelolaan Peneyelanggaraan 

Pendidikan 

6. Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah 

No 17  Tahun 2010 tentang Pengelolaan Peneyelanggaraan Pendidikan 

7. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi 

9. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 

10. Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan 

Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 

11. Kepmendiknas No. 045/U/20020 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi 

12. Pengembangan SPMI –PT  “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Pinggi” 
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PENUTUP 

 Demikian Standar Proses Pembelajaran ini dibuat.  Semoga dapat memberikan manfaat 

dan kontribusi untuk pengembangan pembuatan standar-standar pendidikan yang lain.  
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1. VISI DAN MISI  

Visi 

 Tahun 2016 menjadi teaching university; 

 Tahun 2021 menjadi exellent teaching university; 

 Tahun 2026 menjadi pre-research university; 

 Tahun 2031 menjadi research university 

Serta merupakan perguruan tinggi yang mandiri dan unggul dalam mengembangkan sumber 

daya manusia melalui penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dilandasi nilai-

nilai kebangsaan. 

 

Misi 

1. Meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang efektif dan efisien 

2. Memberdayakan sumberdaya organisasi secara optimal, meningkatkan kemampuan 

sarana dan prasarana dengan didukung oleh teknologi dan keuangan, dan meningkatkan 

kerjasama dengan pihak lain untuk menjamin daya guna dan hasil guna Perguruan Tinggi 

3. Meningkatkan peran Perguruan Tinggi yang berhubungan dengan Pemberdayaan 

Masyarakat 

 

2. RASIONAL 

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan 

hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, yang 

mencakup (a) prinsip penilaian, (b) teknik dan instrumen penilaian, (c) mekanisme dan 

prosedur penilaian, (d) pelaksanaan penilaian, (e) pelaporan penilaian, dan (f) kelulusan 

peserta didik.  

Standar penilaian ini ditetapkan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang 

dicapai oleh mahasiswa, dan satuan pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, 

prosedur, dan instrument penilaian dalam rangka pengendalian mutu. 

 

3. DEFINISI ISTILAH 

1. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur 

pencapaian hasil belajar mahasiswa. 
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2. Ujian adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa 

secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan 

perbaikan dan keberhasilan belajar mahasiswa. 

3. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen untuk 

mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa setelah melaksanakan 7-8 kali pertemuan 

kegiatan pembelajaran. 

4. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen untuk 

mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa di akhir semester. 

5. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah informasi tentang hasil studi mahasiswa pada semester 

yang bersangkutan. 

6. Transkrip Akademik  adalah dokumen resmi sebagai tanda bukti yang sah tentang 

rangkuman penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi 

kumulatif dan data lain yang diperlukan. 

7. Drop Out adalah suatu tindakan yang diberlakukan terhadap mahasiswa yang tidak 

dibenarkan melanjutkan studi dan dicabut haknya sebagai mahasiswa. 

 

4. PERNYATAAN ISI  STANDAR 

1. Dekan, Ketua Program Studi, dan Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian 

hasil belajar mahasiswa harus mematuhi peraturan akademik yang berlaku. 

2. Dekan, Ketua Program Studi, dan Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian 

pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus menetapkan (a) metode dan 

mekanisme penilaian, (b) prosedur penilaian, dan (c) instrument penilaian. 

3. Ketua Program Studi dan Dosen harus melakukan evaluasi terhadap hasil belajar 

mahasiswa setiap akhir semester guna meningkatkan mutu belajar. 

4. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan harus mengembangkan system 

informasi akademik untuk mendukung proses penilaian pembelajaran oleh dosen maupun 

institusi. 

 

5. STRATEGI 

1. Mencantumkan standar penilaian pada buku pedoman akademik yang wajib dimiliki 

oleh mahasiswa. 

2. Mensosialisasikan standar penilaian pembelajaran dalam suatu lokakarya agar terbangun 

kesamaan pemahaman. 

3. Melaksanakan pelatihan secara berkala bagi dosen dalam evaluasi program 

pembelajaran. 
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4. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja dosen dalam proses pembelajaran. 

 

6. INDIKATOR DAN CARA PENGUKURAN 

 

NO INDIKATOR CARA PENGUKURAN 

1 IPK mahasiswa Rata-rata IPK mahasiswa pada tahun akademik 

tertentu 

2 IPK lulusan Rata-rata IPK lulusan pada tahun akademik 

tertentu 

3 Persentase masa tunggu lulusan 

untuk memperoleh pekerjaan 

pertama ≤ 3 bulan 

Persentase masa tunggu lulusan pada tahun 

akademik tertentu 

4 Persentase mahasiswa yang 

lulus tepat waktu 

Persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu 

pada tahun akademik tertentu 

 

 

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB 

1. Rektor 

2. Wakil Rektor I 

3. BAAK 

4. Dekan 

5. Ketua Program Studi 

6. Dosen 

 

8. DOKUMEN TERKAIT 

1. Pedoman akademik universitas dan fakultas 

2. Pedoman penyusunan kurikulum 

3. Pedoman studi pelacakan lulusan 

4. Standar isi  

5. Standar proses pembelajaran 

 

9. REFERENSI 

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan Pendidikan 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan 

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 
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5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang KKNI 

 

PENUTUP 

Demikian Standar Penilaian Pembelajaran ini dibuat.  Semoga dapat memberikan 

manfaat dan kontribusi untuk pengembangan pembuatan standar-standar pendidikan yang lain.  
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SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 

STANDAR DOSEN DAN TENAGA 

KEPENDIDIKAN 

2019 - 2024 
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1. VISI DAN MISI  

Visi 

 Tahun 2016 menjadi teaching university; 

 Tahun 2021 menjadi exellent teaching university; 

 Tahun 2026 menjadi pre-research university; 

 Tahun 2031 menjadi research university 

Serta merupakan perguruan tinggi yang mandiri dan unggul dalam mengembangkan sumber 

daya manusia melalui penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dilandasi nilai-

nilai kebangsaan. 

 

Misi 

1. Meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang efektif dan efisien 

2. Memberdayakan sumberdaya organisasi secara optimal, meningkatkan kemampuan 

sarana dan prasarana dengan didukung oleh teknologi dan keuangan, dan meningkatkan 

kerjasama dengan pihak lain untuk menjamin daya guna dan hasil guna Perguruan Tinggi 

3. Meningkatkan peran Perguruan Tinggi yang berhubungan dengan Pemberdayaan 

Masyarakat 

 

2.  RASIONAL 

Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu visi Universitas Merdeka Surabaya yaitu 

mengembangkan sumber daya manusia melalui penyampaian ilmu pengetahuan dan 

teknologi dengan dilandasi nilai-nilai kebangsaan. maka sebagai suatu lembaga pendidikan 

yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Universitas Merdeka Surabaya perlu 

secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang 

diselenggarakan. 

Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui penyediaam 

dosen dan tenaga kependidikan yang baik dan terjaga secara kualitas.  Oleh karena itu,perlu 

ditetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan sebagai acuan minimal untuk proses 

belajar mengajar. 
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3. DEFINISI ISTILAH 

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat 

untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga 

administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi. 

3. Kualifikasi Akademik Dosen adalah tingkat pendidikan paling rendah yang harus 

dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijasah. 

4. Kompetensi Pendidik adalah sertifikat pendidik maupun sertifikat profesi yang harus 

dimiliki oleh seorang dosen. 

5. Kualifikasi Akademik Tenaga Kependidikan adalah tingkat pendidikan paling rendah 

yang harus dipenuhi oleh tenaga kependidikan yang dinyatakan dengan ijasah sesuai 

dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. 

6. Capaian Pembelajaran Lulusan adalah kemampuan kerja spesifik terkait bidang 

keilmuan/ keahlian program studi 

7. Pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dan dosen dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar. 

 

4. PERNYATAAN ISI  STANDAR 

1. Wakil Rektor yang membawahi SDM memastikan tersedianya dokumen peraturan 

tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai 

dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 pasal 27. 

2. Wakil Rektor yang membawahi SDM memastikan semua dosen tetap Universitas 

Merdeka Surabaya  sudah memiliki sertifikat pendidik dan / atau sertifikat profesi. 

3. Wakil Rektor yang membawahi SDM memastikan semua dosen tetap Universitas 

Merdeka Surabaya program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah 

lulusan Magister atau Magister Terapan 

4. Wakil Rektor yang membawahi SDM memastikan semua dosen tetap program 

diploma harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Magister atau Magister 

Terapan yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja sesuai 

profesi minimal 2 tahun. 
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5. Wakil Rektor yang membawahi SDM memastikan semua dosen tetap program 

magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik paling rendah 

lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi. 

6. Wakil Rektor yang membawahi SDM memastikan semua dosen tetap ber NIDN dan 

NIDK harus memenuhi ketentuan beban kerja dosen sesuai dengan aturan BKD yang 

berlaku setiap semester, termasuk dosen dengan tugas tambahan. 

7. Wakil Rektor yang membawahi SDM memastikan semua dosen tetap yang berperan 

sebagai pembimbing utama dalam penyusunan skripsi/Tugas Akhir dan tesis memiliki 

jumlah mahasiswa bimbingan maksimal 10 orang / semester. 

8. Wakil Rektor yang membawahi SDM memastikan rasio dosen tetap dan mahasiswa 

untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan 

(pertanian, teknik arsitektur dan perencanaan, dan kesehatan) maksimal    1: 30. 

9. Wakil Rektor yang membawahi SDM memastikan rasio dosen tetap dan mahasiswa 

untuk rumpun rumpun hokum dan ekonomi maksimal 1: 45. 

10. Wakil Rektor yang membawahi SDM memastikan jumlah dosen tetap minimal 60% 

dari jumlah seluruh dosen di Universitas Merdeka Surabaya. 

11. Wakil Rektor yang membawahi SDM memastikan tersedianya dosen tetap yang ber-

homebase pada setiap prodi minimal 5 orang dengan kualifikasi akademik sesuai 

dengan jenjang prodi. 

12. Wakil Rektor yang membawahi SDM memastikan semua tenaga kependidikan 

Universitas Merdeka Surabaya memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan 

program D3 yang dinyatakan dengan ijasah sesuai dengan kualifikasi tupoksi atau 

memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kualifikasi tupoksi. 

13. Wakil Rektor yang membawahi SDM memastikan bahwa semua tenaga kependidikan 

Universitas Merdeka Surabaya di luar tenaga administrasi wajib memiliki sertifikat 

kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 

 

5. STRATEGI 

1. Wakil Rektor yang membawahi SDM membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen 

peraturan tentang persyaratan bagi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan 

Permenristekdikti No. 44  Tahun 2015. 

2. Biro Administrasi Umum (BAU)  dibawah koordinasi Wakil Rektor yang membawahi 

SDM melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar dosen dan tenaga 

kependidikan  di lingkungan Universitas Merdeka Surabaya kepada semua unit terkait 
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Pimpinan Fakultas, Program studi, dosen serta tenaga kependidikan, termasuk bagaimana 

proses monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan standar terkait akan dilakukan. 

3. Pimpinan Fakultas, di lingkungan Universitas Merdeka Surabaya melakukan sosialisasi 

serupa di fakultas masing-masing agar semua dosen dan tenaga kependidikan di 

fakultasnya benar-benar memahami standar yang ada. 

4. Pimpinan unit kerja melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan 

standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di 

bawah koordinasi BPM. 

 

6. INDIKATOR DAN CARA PENGUKURAN 

 

NO INDIKATOR CARA PENGUKURAN 

DOSEN 

1 Tingkat pendidikan Dosen 

Tingkat pendidikan paling rendah yang 

dimiliki dosen program sarjana adalah 

Magister atau Magister Terapan 

2 
Jabatan Akademik / Jabatan 

Fungsional Dosen 

Semua dosen harus memiliki jabatan 

funsional minimal Asisten Ahli (AA) 

3 
Sertifikat Pendidik / Sertifikat 

Profesi 

Semua dosen harus memiliki sertifikat 

pendidik atau sertifikat profesi sebelum 

tahun 2022 

4 Beban Kerja Dosen / BKD 

Semua dosen baik dosen biasa mapun dosen 

dengan tugas tambahan harus membuat 

laporan beban kerja dosen / BKD per 

semester dan menyesuaikan dengan 

peraturan yang ada 

5 
Pembimbingan Skripsi / 

Tugas Akhir 

Semua dosen yang telah memiliki jabatan 

fungsional melakukan pembimbingan 

skripsi/tugas akhir maksimal 10 orang  

mahasiswa 

6 Rasio Dosen /Mahasiswa 

Rasio dosen per mahasiswa untuk fakultas 

berbasis eksakta harus memenuhi 

perbandingan 1:45, dan rasio dosen per 

mahasiswa untuk fakultas berbasis non-

eksakta harus memenuhi perbandingan 1:30 

7 
Jumlah Dosen Tetap 

Universitas 

Jumlah dosen tetap tingkat Universitas harus 

berjumlah minimal 60% dari jumlah dosen 

keseluruhan 

8 
Jumlah Dosen Tetap ber-

homebase Program Studi 

Jumlah Dosen tetap di tingkat program studi 

minimal berjumlah 5 orang dengan 

kualifikasi sesuai keahlian program studi 

TENAGA KEPENDIDIKAN 

1 
Tingkat pendidikan tenaga 

kependidikan 

Tingkat pendidikan paling rendah yang 

dimiliki tenaga kependidikan  adalah 

Diploma Tiga (D3) 

2 Sertifikat Kompetensi Semua tenaga kependidikan harus memiliki 
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sertifikat kompetensi sesuai dengan 

keahliannya 

3 

Jumlah tenaga kependidikan 

yang mempunyai kompetensi 

keahlian 

Peningkatan jumlah tenaga kependidikan 

yang mempunyai kompetensi keahlian 

sesuai dengan program studi 

 

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB 

1. Rektor 

2. Wakil Rektor II / Bidang SDM 

3. Kepala Biro Administrasi Umum 

4. Dekan 

5. Ketua Program Studi 

6. Dosen 

7. Tenaga Kependidikan 

 

8. DOKUMEN TERKAIT 

1. Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Surabaya tentang Kepegawaian 

2. Peraturan Rektor tentang Pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan 

3. Pedoman Akademik Universitas dan Fakultas 

4. Standar Isi  

5. Formulir  kinerja dosen dan tenaga kependidikan 

 

9. REFERENSI 

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Dosen dan Guru 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan Pendidikan 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan 

6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, 

Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin PTS,  

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan 
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PENUTUP 

Demikian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini ini dibuat.  Semoga dapat 

memberikan manfaat dan kontribusi untuk pengembangan pembuatan standar-standar 

pendidikan yang lain.  
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SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 

STANDAR SARANA DAN PRASARANA 

PEMBELAJARAN 

2019 - 2024 
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1. VISI DAN MISI  

Visi 

 Tahun 2016 menjadi teaching university; 

 Tahun 2021 menjadi exellent teaching university; 

 Tahun 2026 menjadi pre-research university; 

 Tahun 2031 menjadi research university 

Serta merupakan perguruan tinggi yang mandiri dan unggul dalam mengembangkan sumber 

daya manusia melalui penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dilandasi nilai-

nilai kebangsaan. 

 

Misi 

1. Meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang efektif dan efisien 

2. Memberdayakan sumberdaya organisasi secara optimal, meningkatkan kemampuan 

sarana dan prasarana dengan didukung oleh teknologi dan keuangan, dan meningkatkan 

kerjasama dengan pihak lain untuk menjamin daya guna dan hasil guna Perguruan Tinggi 

3. Meningkatkan peran Perguruan Tinggi yang berhubungan dengan Pemberdayaan 

Masyarakat 

 

2. RASIONAL 

Peningkatan kualitas dan mutu memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan 

kampus dan peningkatan kualitas menmerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas 

akademika yang ada. Universitas Merdeka Surabaya terus berupaya untuk memenuhi SNPT 

dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, sarana dan prasarana dalam rangka 

mencapai kompetensi lulusan yang diharapkan.  

Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang sarana dan prasarana, yaitu: 

 Standar Prasarana Pembelajaran 

 Standar Sarana Pembelajaran 

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan 

pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta 

perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan 

berkelanjutan. 
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Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang 

pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang 

laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, 

tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat 

lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 

 

3. DEFINISI ISTILAH 

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana 

dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka 

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 

2. Sarana dan prasarana pengajaran dan pembelajaran harus direncanakan secara sistematis 

agar selaras dan sejalan dengan rencana pengembangan kegiatan akademik dan atau 

kurikulum serta dituangkan dalam master plan sarana dan prasarana. 

3. Infrastuktur  Universitas harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan 

serta standar keamanan dan kesehatan lingkungan yang ditentukan Universitas Merdeka 

Surabaya dan departemen teknis terkait Universitas harus memiliki standar fasilitas 

pembelajaran secara umum.  

4. Setiap Program Studi harus memiliki rancangan fasilitas dengan mengacu standar 

pembelajaran yang berlaku untuk program studi tersebut. 

5. Setiap Program Studi harus menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan 

tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing. 

6. Ruang kuliah minimal harus dilengkapi dengan papan tulis, , LCD dan pendingin udara. 

7. Kebutuhan ruang dan peralatan laboratorium seharusnya sejalan dengan tuntutan dan 

perkembangan IPTEK. 

8. Manual penggunaan peralatan di laboratorium harus disediakan untuk memandu dan 

menghindari terjadinya kerusakan alat akibat penggunaan yang salah. 

9. Perpustakaan Fakultas / program studi harus menyediakan minimal buku referensi yang 

menunjang ilmu dasar keahlian dan selalu diperbarui sesuai dengan tuntutan dan 

perkembangan IPTEK, dalam bentuk jurnal-jurnal. 

10. Perpustakaan Fakultas / program studi seharusnya dilengkapi dengan fasilitas untuk 

memudahkan penelusuran judul dan pengarang buku serta kemudahan untuk peminjaman 

antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal. 
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11. Perpustakaan Universitas harus mendukung dan melengkapi fungsi perpustakaan 

Fakultas atau program studi serta sebagai koordinator pengembangan perpustakaan 

secara keseluruhan. 

12. Perpustakaan Universitas seharusnya memiliki Advisory Board yang memberi masuk 

tentang perencanaan pengembangan perpustakaan secara keseluruhan. 

13. Perpustakaan Universitas seharusnya bisa diakses dari seluruh perpustakaan baik internal 

maupun eksternal. 

14. Pusat komputer Universitas dan Fakultas seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir 

dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses. 

15. Pusat Komputer universitas dan fakultas seharusnya memberi pelayanan kepada sivitas 

akademik dalam bentuk pelatihan dan konsultasi. 

16. Fasilitas fisik untuk aktivitas ekstra kurikuler mahasiswa seharusnya diselenggarakan 

sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa. 

17. Semua fasilitas fisik dan peralatan harus dipelihara secara teratur. 

18.  Universitas / Fakultas seharusnya menyediakan prasarana : olah raga, ibadah, kantin, 

bank, poliklinik dan lainnya 

 

4. PERNYATAAN ISI STANDAR 

a. Perumusan Standar Prasarana Pembelajaran 

Prasarana pembelajaran minimal dalam rangka pencapaian capaian pembelajaran antara 

lain terkait dengan; 

 Lahan 

 Ruang kelas 

 Perpustakaan 

 Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; 

 Tempat berolahraga; 

 Ruang untuk berkesenian; 

 Ruang unit kegiatan mahasiswa; 

 Ruang pimpinan perguruan tinggi; 

 Ruang dosen; 

 Ruang tata usaha; dan 

 Fasilitas umum(jalan, air, listrik, dan jaringan komunikasi). 
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b. Perumusan Standar Sarana Pembelajaran 

Sarana minimal untuk mencapai capaian pembelajaran antara lain; 

 Perabot 

 Peralatan pendidikan; 

 Media pendidikan; 

 Buku, buku elektronik, dan repository 

 Sarana teknologi informasi dan komunikasi; 

 Instrumentasi eksperimen; 

 Sarana olahraga; 

 Sarana berkesenian; 

 Sarana fasilitas umum; 

 Bahan habis pakai; dan Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan 

 

5. STRATEGI 

a. Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan 

sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana 

pembelajaran 

b. Pimpinan Universitas menyelenggarakan koordinasi dengan para Dekan secara berkala 

c. Pimpinan Universitas dan Fakultas membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi 

merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar 

yang ditentukan. 

d. Pimpinan Universitas  dan  Fakultas bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga 

donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum 

teralokasi anggaran dari pemerintah 

e. Penyediaan IT bekerjasama dengan Sevima Cloud dan Telkom Indonesia sehingga 

kapasitas server akan disediakan Sevima Cloud 

 

 

6. INDIKATOR DAN CARA PENGUKURAN 

 

NO INDIKATOR CARA PENGUKURAN 

1 Ruang Kerja Dosen 

Ruang kerja dosen yang memenuhi kelayakan dan 

mutu untuk melakukan aktivitas kerja, pengembangan 

diri, dan pelayanan akademik yang baik, meliputi; luas 

ruang kerja dosen; prasarana yang dipergunakan prodi 

dalam proses pembelajaran, dan prasarana penunjang 

lainnya. 
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2 
Akses dan 

Pendayagunaan Sarana 

Akses dan pendayagunaan sarana yang baik untuk 

dipergunakan dalam proses administrasi dan 

pembelajaran serta penyeleng-garaan kegiatan 

Tridharma PT secara efektif, meliputi; buku teks, 

disertasi/tesis/skripsi; jurnal ilmiah terakreditasi, 

jurnal dan proceedings nasional dan internasional, 

akses ke perpustakaan dari lembaga lain, ketersediaan 

akses dan pendayagunaan sarana utama di lab 

3 

Akses dan 

Pendayagunaan Sistem 

Informasi 

Akses dan pendayagunaan sistem informasi yang baik 

dalam pengelolaan data dan informasi tentang 

penyelenggaraan program akademik di program studi, 

meliputi; sistem informasi dan fasilitas yang 

digunakan prodi, aksesibilitas data dalam sistem 

informasi. 

4 
Jumlah Keluhan Civitas 

Akademika 

Jumlah  keluhan  mahasiswa,  dosen  dan  tenaga  

kependidikan  terhadap  layanan  sarana  dan 

prasarana semakin rendah atau sedikit 

5 Tingkat Layanan 
Tingkat layanan pendidikan, penelitian, dan 

administrasi semakin cepat dan flexible 

6 Lama Studi Mahasiswa  
Lama studi mahasiswa menjadi berkurang (rata-rata 4 

tahun untuk program S1) dan IP tinggi (rata- rata 

>3,00) 

7 

Animo Masyarakat 

untuk Belajar di Univ. 

Merdeka Surabaya  

Interest untuk belajar di Universitas Merdeka Surabaya 

dan kerjasama dengan pihak luar semakin meningkat 

 

 

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB 

1. Rektor 

2. Dekan 

3. Ketua Program Studi 

4. Dosen 

5. Tenaga Kependidikan 

 

8. DOKUMEN TERKAIT 

1. Standar  Komptensi Lulusan 

2. Standar  Isi  Pembelajaran 

3. Standar  Proses  Pembelajaran 

4. Standar  Penilaian  Pembelajaran 

5. Standar  dosen dan Tenaga Kependidikan 

6. Standar  Sarana dan Prasarana 

7. Standar  Pengelolaan  Pembelajaran 
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9. REFERENSI 

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan Pendidikan 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan 

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang KKNI 

 

PENUTUP 

 Demikian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ini dibuat.  Semoga dapat 

memberikan manfaat dan kontribusi untuk pengembangan pembuatan standar-standar 

pendidikan yang lain.  
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SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 

STANDAR PENGELOLAAN 

PEMBELAJARAN 
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1. VISI DAN MISI  

Visi 

 Tahun 2016 menjadi teaching university; 

 Tahun 2021 menjadi exellent teaching university; 

 Tahun 2026 menjadi pre-research university; 

 Tahun 2031 menjadi research university 

Serta merupakan perguruan tinggi yang mandiri dan unggul dalam mengembangkan sumber 

daya manusia melalui penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dilandasi nilai-

nilai kebangsaan. 

 

Misi 

1. Meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang efektif dan efisien 

2. Memberdayakan suberdaya organisasi secara optimal, meningkatkan kemampuan sarana 

dan prasarana dengan didukung oleh teknologi dan keuangan, dan meningkatkan 

kerjasama dengan pihak lain untuk menjamin daya guna dan hasil guna Perguruan Tinggi 

3. Meningkatkan peran Perguruan Tinggi yang berhubungan dengan Pemberdayaan 

Masyarakat 

 

2. RASIONAL 

Pengelolaan perguruan tinggi merupakan kegiatan pelaksanaan jalur dan jenis 

pendidikan tinggi melalui pendirian Perguruan Tinggi. Pengelolaan dalam menjalankan 

sistem pendidikan tinggi sangat penting untuk dapat menciptakan perguruan tinggi yang 

berkualitas. Pengelolaan kelembagaan di perguruan tinggi harus secara optimal sehingga 

masyarakat memperoleh pendidikan tinggi yang berkelanjutan dengan rasa aman dan 

kepercayaan yang tinggi terhadap pendidikan tinggi 

 

Prinsip manajemen atau pengelolaan pendidikan tinggi telah diatur dalam Undang-

undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 51. Lebih lanjut 

Premenristekdikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah 

ditetapkan standar minimal yang wajib diacu oleh setiap  perguruan  tinggi di Indonesia.  

Berdasarkan prinsip manajemen dan Standar Nasional Pendidikan tersebut Universitas 

Merdeka Surabaya menyusun dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran. 
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3. DEFINISI ISTILAH 

a. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan 

pembelajaran pada tingkat program studi 

b. Pengelolaan  adalah  suatu  rangkaian  kegiatan yang berintikan perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan 

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditentukan 

c. Rencana  Pembelajaran  Semester  (RPS)  adalah Rencana program kegiatan 

pembelajaran yang mencakup kompetensi, pokok dan sub pokok bahasan,  kegiatan   

belajar   mengajar,  media, serta interaksi pembelajaran selama 1 (satu) semester. 

 

4. PERNYATAAN ISI STANDAR 

4.1. Penetapan Pengelolaan Pembelajaran 

a. Rektor, Dekan dan Kaprodi sesuai dengan kewenangan masing- masing wajib 

menyusun dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan kriteria 

minimal tentu dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi sesuai dengan pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi di 

awal semester. 

b. Rektor, Dekan dan Kaprodi program studi menetapkan dan mengelola sesuai dengan 

standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud wajib mengacu pada 

standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, 

standar dosen dan   tenaga  kependidikan   serta   standar sarana dan prasarana 

pembelajaran. 

c. Rektor menyusun kebijakan, rencana strategis, operasional terkait dengan 

pembelajaran yang dapat diakses oleh sistem akademik dan pemangku kepentingan 

serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program 

pembelajaran. 

 

4.2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

a. Rektor  memastikan penyelenggaraan pembelajaran di Universitas Merdeka Surabaya 

sesuai jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan 

dalam bentuk penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran (RPS) dalam setiap 

mata kuliah. 



STANDAR  PENDIDIKAN Page 44 

 

b. Rektor menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam 

melaksanakan program pembelajaran yang berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan 

visi dan misi Universitas Merdeka Surabaya. 

c. Rektor  menyelenggarakan  program pembelajaran sesuai dengan standar isi, proses, 

standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran 

lulusan. 

d. Rektor,  Dekan dan Kaprodi program studi melaksanakan kegiatan sistemik yang 

menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik 

 

4.3. Evaluasi Pengelolaan Pembelajaran 

a. Kepala Badan Penjaminan  Mutu  Universitas Merdeka Surabaya melakukan 

pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran pada tiap akhir semester. 

b. Kepala Badan Penjaminan  Mutu  Universitas Merdeka Surabaya menyiapkan  

panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan penjamian mutu dan 

pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen. 

c. Dekan   bersama   Kaprodi   menyampaikan laporan kinerja program studi dalam 

menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data 

pendidikan tinggi. 

 

4.4. Pengendalian  Pengelolaan Pembelajaran 

Dekan, Kaprodi dan Pimpinan unit menyelenggarakan rapat pimpinan khusus 

membahas hasil evaluasi hingga menjatuhkan tindakan korektif (instruksi, teguran, 

peringatan, penghentian  perbuatan/kegiatan,  investigasi atau pemeriksaan mendalam 

dan menjatuhkan sanksi ringan hingga berat) 

 

4.5. Peningkatan  Pengelolaan Pembelajaran 

a. Dekan, Kaprodi dan Pimpinan unit melakukan pencatatan atau dokumen pada setiap 

bentuk tindakan korektif yang ditetapkan. 

b. Kaprodi dan Pimpinan Unit melakukan peningkatan standar pengelolaan pembelajaran 

apabila dalam pelaksanaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. 
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5. STRATEGI 

a. Program  studi melakukan penyusunan  kurikulum dan rencana pembelajaran dalam 

setiap mata kuliah 

b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar isi,  standar  proses,   

standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran 

lulusan 

c. Melakukan  kegiatan  yang sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya 

mutu yang baik 

d. Melakukan  kegiatan  pemantauan  dan  evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga 

dan meningkatkan mutu proses pembelajaran 

e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan 

informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mutu 

pembelajaran. 

 

6. INDIKATOR DAN CARA PENGUKURAN 

 

NO INDIKATOR CARA PENGUKURAN 

1 Sistem Pengelolaan Operasional 

Sistem Pengelolaan Operasional harus 

dapat diaudit dan dapat dievaluasi melalui 

laporan- laporan berkala 

2 
Tata Tertib bagi Dosen dan 

Tenaga Kependidikan 

Tersedianya    tata    tertib    (pendidik,    

tenaga kependidikan mahasiswa) di tingkat 

fakultas, program studi, jurusan dan unit 

pelaksanan terkait. 

3 
Tersedianya Tata Tertib 

Penggunaan Sarana & Prasarana 

Tersedianya tata tertib penggunaan sarana 

dan prasarana, kode etik hubungan sesama 

civitas akademika serta hubungan 

perguruan tinggi dan masyarakat 

4 Tersedianya SOP jabatan  

Tersedianya uraian tugas, wewenang dan 

fungsi yang dari tingkat universitas hingga 

program studi 

5 
Tercapainya efktifitas dan 

kapasitas kerja 

Tercapainya efektifitas dan kapasitas kerja 

yang terus meningkat 

6 Pelaporan kinerja program studi 

Pelaporan kinerja program studi dalam 

penyelenggaraan pembelajaran paling 

sedikit ke pangkalan data perguruan tinggi 

setiap semester 
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7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB 

1. Rektor  

2. Dekan 

3. Ketua Program Studi 

4. Dosen 

5. Tenaga Kependidikan 

 

8. DOKUMEN TERKAIT 

1. Statuta Universitas Merdeka Surabaya 

2. Rencana Strategis Universitas Merdeka Surabaya 

3. Peraturan Akademik 

4. Pedoman Akademik 

5. Prosedur Operasional Standar yang diperlukan sebagai acuan dalam perencanaan, 

pelaksanaan, penilaian dan pengawasan proses pembelajaran 

6. Formulir monitoring Evaluasi proses pembelajaran dan penilaiannya 

 

9. REFERENSI 

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

2. Peraturan Pemerintah RI No. 19  Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  

3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang  Perubahan atas Peraturan 

pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi 

dan Pengelolaan Perguraun Tinggi 

5. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 

6. Pengembangan SPMI –PT  “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Pinggi” 

 

PENUTUP 

Demikian Standar Pengelolaan Pembelajaran ini dibuat.  Semoga dapat memberikan 

manfaat dan kontribusi untuk pengembangan pembuatan standar-standar pendidikan yang lain.  
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SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN 

2019 - 2024 
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1. VISI DAN MISI  

Visi 

 Tahun 2016 menjadi teaching university; 

 Tahun 2021 menjadi exellent teaching university; 

 Tahun 2026 menjadi pre-research university; 

 Tahun 2031 menjadi research university 

Serta merupakan perguruan tinggi yang mandiri dan unggul dalam mengembangkan sumber 

daya manusia melalui penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dilandasi nilai-

nilai kebangsaan. 

 

Misi 

1. Meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang efektif dan efisien 

2. Memberdayakan suberdaya organisasi secara optimal, meningkatkan kemampuan sarana 

dan prasarana dengan didukung oleh teknologi dan keuangan, dan meningkatkan 

kerjasama dengan pihak lain untuk menjamin daya guna dan hasil guna Perguruan Tinggi 

3. Meningkatkan peran Perguruan Tinggi yang berhubungan dengan Pemberdayaan 

Masyarakat 

 

2. RASIONAL 

Peningkatan mutu pendidikan tinggi menjadi agenda besar pemerintah untuk menghadapai 

MEA. Peraturan-peraturan dikeluarkan dari mulai undang-undang Perguruan Tinggi, 

Peraturan Presiden tentang KKNI, Permendiknas tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. Universitas Merdeka Surabaya melalui BPM terus berupayan melaksanakan 

penjaminan mutu.  

 

   Akan tetapi, peningkatan kualitas dan mutu memerlukan komitmen para pengelolanya, 

kemajuan kampus dan peningkatan kualitas menmerlukan usaha dan kerjasama segenap 

civitas akademika yang ada. Oleh karena itu Universitas Merdeka Surabaya terus berupaya 

untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk 

pembiayaan dalam rangka mencapai kompetensi lulusan yang diharapkan.  Dalam hal ini, 

perlu ditetapkan standar mutu tentang pembiayaan, yaitu: 

 Standar Pelibatan dalam Perencanaan 

 Standar Pengalokasian Biaya 
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3. DEFINISI ISTILAH 

a. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan 

besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan.   

b. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk 

pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan 

pendidikan tinggi.  

c. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang 

diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya 

tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak 

langsung 

d. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi  adalah biaya operasional 

pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun 

 

4. PERNYATAAN ISI STANDAR 

a. Perumusan Standar Pelibatan dalam Perencanaan 

Keterlibatan semua unit/pusat/lembaga dalam perencanaan target kinerja, perencanaan 

kegiatan/ kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana. 

b. Perumusan Standar pengalokasian Pembiayaan 

Dana operasional dan pengembangan (termasuk hibah) untuk mendukung kegiatan 

program akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) program 

studi/unit/pusat/lembaga harus memenuhi syarat kelayakan jumlah dan tepat waktu 

 

5. STRATEGI 

a. Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan 

sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi perencanaan dan pengalokasian 

pembiayaan. 

b. Rektor melalui Wakil Rektor 2 dan Wakil Dekan melakukan penyusunan Rencana 

Anggaran Pengeluaran dan Belanja Keuangan (RAPBU) untuk disyahkan oleh Badan 

Penyelenggara Pergjuruan Tinggi (Yayasan) 

c. Rektor melalui Wakil Rektor 2 melakukan seleksi anggaran yang diajukan untuk 

dilakukan penghematan dan efisiensi anggaran 
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6. INDIKATOR DAN CARA PENGUKURAN 

 

NO INDIKATOR CARA PENGUKURAN 

1 
Perencanaan dan pengelolaan 

dana 

Program studi/unit/pusat/lembaga dilibatkan 

dalam melaksanakan perencanaan alokasi dan 

pengelolaan dana 

2 Penggunaan dana operasional 

Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, 

penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk 

gaji dan upah) minimal mencapai 13,5 

juta/permahasiswa/pertahun 

3 Penggunaan dana penelitian 
Dana penelitian mencapai minimal 2,5 

juta/dosen/tahun 

4 
Penggunaan dana pengabdian 

masyarakat 

Dana perolehan dalam rangka 

pelayanan/pengabdian kepada masyarakat 

mencapai minimal 1,25 juta/dosen/tahun 

 

 

7. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB 

1. Rektor 

2. Dekan 

3. Ketua Program Studi 

4. Dosen 

5. Tenaga Kependidikan 

 

8. DOKUMEN TERKAIT 

1. Standar  Komptensi Lulusan 

2. Standar  Isi  Pembelajaran 

3. Standar  Proses  Pembelajaran 

4. Standar  Penilaian  Pembelajaran 

5. Standar  dosen dan Tenaga Kependidikan 

6. Standar  Sarana dan Prasarana 

7. Standar  Pengelolaan  Pembelajaran 

 

9. REFERENSI 

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan Pendidikan 
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3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan 

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang KKNI 

 

PENUTUP 

Demikian Standar Pembiayaan Pembelajaran ini dibuat.  Semoga dapat memberikan 

manfaat dan kontribusi untuk pengembangan pembuatan standar-standar pendidikan yang lain.  

 


