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I. Latar Belakang 
Sistem  penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 

Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya 

dijabarkan dengan Peraturan Mendikbud No.49 Tahun 2014. Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu 

pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan dilakukan melalui proses 

penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar 

pendidikan tinggi. 

 

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses 

penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan 

sehingga konsumen, produsen  dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh 

kepuasan. Di level perguruan tinggi,  penjaminan mutu adalah proses penetapan dan 

pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan 

berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan. 

 

Pasal 54 UU RI No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan 

bahwa standar pendidikan tinggi terdiri dari: 1) Standar nasional pendidikan tinggi 

yang ditetapkan oleh menteri  atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan 

mengembangkan standar nasional  pendidikan tinggi; dan 2) Standar pendidikan 

tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi  dengan mengacu pada Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki keleluasaan  mengatur  

pemenuhan  Standar  Nasional  Pendidikan  Tinggi dengan mengacu pada peraturan 

yang ada. 

 

Perkembangan terkini tentang standar nasional pendidikan diatur oleh 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.49 Tahun 2014. Pada BAB I 

Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1-4  telah  menjabarkan  Standar  Nasional  

Pendidikan  yang  diperluas  dengan  Standar Nasional  Penelitian  dan  Standar  

Nasional  Pengabdian  kepada  Masyarakat.  Mengacu kepada  Permendikbud  No. 

49  Tahun  2014,  STMIK Methodist Binjai  menetapkan  standar pendidikan tinggi  

untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan 

dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan oleh 

STMIK Methodist Binjai dalam kaitan: 

1) Sebagai acuan dasar dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi STMIK 

Methodist Binjai; 

2) Untuk  memacu STMIK Methodist Binjai agar  dapat  meningkatkan  

kinerjanya  dalam  memberikan layanan   yang  bermutu  dan  sebagai  

perangkat  untuk  mendorong  terwujudnya transparansi dan akuntabilitas 

 

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SPMI 
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publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya; 

3) Tolok ukur kompetensi/ kualitas minimum yang  dituntut dari lulusan 

STMIK Methodist Binjai, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi 

parameter dan indikator. 

 

Standar mutu STMIK Methodist Binjai dirumuskan dan ditetapkan dengan 

mengacu pada visi perguruan tinggi (secara  deduktif) dan kebutuhan stakeholders 

(secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung 

unsur ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree).  Standar  mutu  ini  akan  

menjadi  acuan  dalam  proses  pelaksanaan  tugas  dan pengelolaan  STMIK 

Methodist Binjai  sebagai  sebuah  institusi  perguruan  tinggi.  Untuk  itu  

pengembangan standar mutu akan terus  dilakukan dan ditingkatkan secara 

berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut.   

 

II. Komponen Standar Mutu STMIK Methodist Binjai 
Komponen yang menjadi jaminan mutu STMIK Methodist Binjai ditetapkan 

sebagai Standar Mutu STMIK Methodist Binjai. Standar mutu ditetapkan STMIK 

Methodist Binjai dengan berpedoman pada UU No.20 Tahun 2003 tentang  Sistem 

Pendidikan Nasional (SPN) Bab IX Pasal 35 dan PP No.19 Tahun 2005 tentang SNP 

dan Peraturan Mendikbud No.49 Tahun 2014. Standar mutu yang ditetapkan 

merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi 

unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan. Standar mutu pada  

Sistem Penjaminan Mutu Internal STMIK Methodist Binjai mencakup komponen-

komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan  

pendidikan tinggi yang bermutu. Komponen yang tercakup dalam standar mutu 

untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di STMIK Methodist Binjai 

adalah: 

 

I. Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari: 

a. Standar kompetensi lulusan; 

b. Standar isi pembelajaran; 

c. Standar proses pembelajaran; 

d. Standar penilaian pembelajaran; 

e. Standar dosen dan tenaga kependidikan; 

f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran; 

g. Standar pengelolaan pembelajaran; dan 

h. Standar pembiayaan pembelajaran. 

 

II. Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari: 

a. Standar hasil penelitian; 

b. Standar isi penelitian; 

c. Standar proses penelitian; 

d. Standar penilaian penelitian; 

e. Standar peneliti; 

f. Standar sarana dan prasarana penelitian; 

g. Standar pengelolaan penelitian; dan 

h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 
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III. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari: 

a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat; 

b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat; 

c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat; 

d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; 

e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; 

f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; 

g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan 

h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 

 

Semua  unsur /  komponen  ini  harus  terus  diupayakan  agar  berada  pada  

kondisi  sebaik mungkin  untuk mencapai mutu terbaik, yang  sekaligus 

mencerminkan mutu STMIK Methodist Binjai. Upaya peningkatan kinerja dan 

mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian 24 standar tersebut. 

 

III. Pelaksanaan Standar Mutu STMIK Methodist Binjai 
Keberhasilan pelaksanaan jaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat 

dipengaruhi oleh  kultur /  budaya  kerja  dan  mindset  kesadaran  mutu  semua  

dosen,  karyawan  dan mahasiswa di STMIK Methodist Binjai. Untuk itu, sangat 

diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses 

penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terus-menerus   melalui 

sosialisasi,  lokakarya,   penerbitan  pedoman  pelaksanaan  dan bimbingan kendali 

mutu  yang dikembangkan mulai dari tingkat sekolah tinggi hingga tingkat 

jurusan/program studi sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan. 

 

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institusi kemudian disampaikan 

ke unit-unit yang  terkait. Untuk masing-masing standar mutu yang akan dicapai, 

unit-unit pelaksana seperti Jurusan/Program Studi, Biro, dan SPMI sendiri sebagai 

Pusat Layanan membuat rencana kegiatan rutin maupun pengembangan yang harus 

ditetapkan target-target pencapaiannya. 

 

Langkah  selanjutnya  dalam  pelaksanaan  standar  mutu  adalah  penetapan  

prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap 

kegiatan yang dirancang   dalam  upaya  pencapaian  mutu.  Penyiapan  sumber  daya  

pelaksana  perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi. 

Dengan bekal persiapan-persiapan ini  diharapkan pelaksanaan 24 komponen 

Standar Mutu STMIK Methodist Binjai dapat berjalan seperti yang diharapkan. 

 

IV. Pemantauan Standar Mutu STMIK Methodist Binjai 
Pada suatu sistem penjamin mutu, pemantauan merupakan langkah esensial 

untuk menilai keberhasilan  sistem  secara  keseluruhan.  Pada  prinsipnya, 

pemantauan system adalah upaya agar suatu sistem dapat diterapkan sesuai dengan 

yang direncanakan, mencari akar permasalahan   dan  menetapkan solusi untuk 
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penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan. 

Pemantauan dilakukan meliputi identifikasi faktor-faktor penghambat dan  

pendukung untuk menentukan tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila 

diperlukan dapat mengarah pada pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu 

yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan 

pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan. 

 

V. Perbaikan Standar Mutu STMIK Methodist Binjai 
Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses 

penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh 

proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini 

dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor- faktor yang  terkait dengan perbaikan 

berkelanjutan yang  menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang 

dilakukan secara operasional. Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-

langkah sistematis sebagai berikut: 

1) Identifikasi masalah. Langkah ini menentukan kegiatan yang akan 

dievaluasi, sasaran yang  diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan 

dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, 

cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan; 

2) Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati. Langkah ini 

dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari  

masalah  yang  ada  dan  untuk memperoleh data yang terkait dengan 

masalah yang dikaji; 

3) Mengkaji  masalah  secara  mendalam  untuk  menentukan  penyebab  

serta  langkah- langkah  koreksi yang perlu dilakukan. Diskusi dengan 

pihak pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu dapat dilakukan 

untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan; 

4) Melakukan perbaikan.  Perbaikan  ditujukan  untuk  mengembalikan  

kegiatan  sesuai dengan yang direncanakan; 

5) Memantau hasil perbaikan. Pemantauan dilakukan dengan cara 

membandingkan hasil dengan apa yang  direncanakan. Hasil komparasi 

yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat apakah koreksi yang 

dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang 

direncanakan atau harus dicari suatu alternatif solusi yang lebih baik; 

6) Implementasi perbaikan. Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil 

menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat 

dijadikan standar untuk dipergunakan kemudian hari. 
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A. Standar Kompetensi Lulusan 

 

1. Standar Kompetensi Lulusan 

1.1 Rasional 
1. Sebagaimana diamanatkan dalam Visi dan Misi STMIK Methodist 

Binjai, manghasilkan lulusan yang terampil dan berintegritas dalam 

bidang teknologi informasi, tridharma perguruan yang berbasis 

teknologi informasi, sumber daya manusia yang berkualitas dalam 

bidang tekologi informasi yang mampu bersaing secara global dengan 

tetap bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan memberikan 

kotribusi positif kepada masyarakat dalam hal penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

2. Untuk memastikan bahwa lulusan STMIK Methodist Binjai bermutu 

baik haruslah memiliki sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan 

keterampilan khusus baik sesuai dengan jenjang pendidikan dan ciri 

khas masing-masing program studi, maka perlu adanya standar 

kompetensi lulusan. 

3. Mempertimbangkan bahwa kompetensi lulusan STMIK Methodist 

Binjai harus mengikuti standar pendidikan tinggi nasional dan 

menunjukkan ciri khas STMIK Methodist Binjai, maka diperlukan 

adanya standar kompetensi lulusan. 

4. Penetapan standar kompetensi lulusan ini bertujuan untuk menjadi 

acuan utama dalam pengembangan standar lainnya sehingga lulusan 

STMIK Methodist Binjai memiliki kompetensi kesetaraan sesuai 

dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dan menghasilkan lulusan yag 

terampil, berintegritas, berkualitas, mampu bersaing secara global, 

dan berkontribusi positif kepada masyarakat dalam bidang teknologi 

informasi sesuai dengan ciri khas masing-masing prodi. 

 

1.2 Penanggungjawab 
1. Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: 

Senat STMIK Methodist Binjai. 

2. Pihak yang menetapkan standar: Ketua STMIK Methodist Binjai. 

3. Pihak penangungjawab standar: Pembantu Ketua 1 (satu) bidang 

Akademik dan Pembantu Ketua III (tiga) bidang kemahasiswaan 

STMIK Methodist Binjai. 

4. Pihak pelaksana standar: Kepala Program Studi (Ka. Prodi), Dosen, 

dan tenaga kependidikan. 

 

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 
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5. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Audit Mutu Internal. 

6. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Unit Penjamin Mutu 

Internal (UPM). 

7. Pihak yang meningkatkan standar: UPM, Pembantu Ketua 1 (satu) 

bidang Akademik dan Pembantu Ketua III (tiga) bidang 

kemahasiswaan serta tim penyusun standar kompetensi lulusan. 

 

1.3 Istilah Teknis 
Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 

(KKNI) 

Ref: 

PP No.8 Tahun 2012 

Pasal 1 Butir 1 

Kerangka Kuaifikasi Nasional Indonesia, yang 

selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka 

penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat 

menyandingkan, meyetarakan, dan 

mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan 

bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja 

dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi 

kerja sesuai dengan struktur pekerjaan 

diberbagai sektor. 

Permenristekdikti No. 

44 Tahun 2015 Pasal 1 

Butir 5 

 

Standar Kompetensi 

Lulusan  

Ref: 

Permenristekdikti No. 

44 Tahun 2015 Pasal 5 

Butir 1 

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria 

minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan 

yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan 

capaian pembelajaran lulusan. 

Sikap 

Ref: 

Permenristekdikti No. 

44 Tahun 2015 pasal 6 

Butir 1 

Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya 

sebagai hasil dai 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 yang 

terkait pembelajaran. 

Pengetahuan 

Ref: 

Permenristekdikti No. 

44 tahun 2015 Pasal 6 

Butir 2 

Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

5 ayat (1) merupakan penguasaan konsep,teori, 

metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu 

secara sistematis yang diperoleh melalui 

penalaran dalam proses pembelajaran, 

pengalaman keja mahasiswa, penelitian dan/atau 

pengabdian kepada masyarakat yang terkait 

pembelajaran. 

Keterampilan Umum 

Ref: 

Permenristekdikti No. 

44 tahun 2015 Pasal 6 

Butir 3 

Keterampilan umum merupakan kemampuan 

kerja yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan 

dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan 

lulusan sesuai tingkat program dan jenis 

pendidikan tinggi. 

Keterampilan Khusus Keterampilan khusus merupakan kemampuan 
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Ref: 

Permenristekdikti No. 

44 tahun 2015 Pasal 6 

Butir 3 

kerja yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan 

sesuai dengan bidang keilmuan program studi. 

Tracer Study 

Ref: 

Direktorat Jenderal 

Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan 

Kemenristekdikti 

Upaya pelacakan alumni, terkait lama mendapat 

pekerjaan dan posisi pekerjaan atau jabatan serta 

kompetensi alumni dalam dunia kerja. 

Studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang 

dilakukan 2 (dua) tahun setelah lulus dan 

bertujuan untuk mengetahui outcome pendidikan 

dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan 

tinggi ke dunia kerja, situasi kerja terakhir, 

keselarasan dan aplikasi kompetensi di dunia 

kerja. 

Satuan Kerja Partisipasi 

(SKP) 

Ref: 

Buku panduan SKP 

Satuan Kerja Partisipasi (SKP) adalah satuan 

pengakuan dan penilaian terhadap kegiatan yang 

diselenggarakan dan/atau diikuti oleh mahasiswa 

dalam usaha mengembangkan diri dalam 

kegiatan ekstra kurikuler. 

 

1.4 Pernyataan Isi Standar 
Pernyataan Standar 

1. Pembantu Ketua 1 (satu) bidang akademik memastikan atas 

tersusunnya profil lulusan semua program studi di STMIK Methodist 

Binjai. 

2. Pembantu Ketua 1 (satu) bidang akademik memastikan semua 

program studi sudah mensosialisasikan profil lulusan kepada setiap 

mahasiswa. 

3. Pembantu Ketua III (tiga) bidang kemahasiswaan memastikan setiap 

program studi menyusun capaian pembelajaran sikap dan tata nilai 

pada tahun 2019 dengan mengacu permenristek Dikti No. 44 Tahun 

2015 serta mencakup nilai yang dimiliki STMIK Methodist Binjai 

yaitu Inovation, Dedication, and Technology. 

4. Pembantu Ketua III (tiga) bidang kemahasiswaan memastikan setiap 

program studi mensosialisasikan capaian pembelajaran sikap dan tata 

nilai kepada setiap mahasiswa berasarkan mekanisme yag telah 

ditentukan. 

5. Pembantu Ketua 1 (satu) bidang akademik memastikan tersusun dan 

tersosialisasikannya capaian pembelajaran pengetahuan, keterampilan 

umum dengan mangacu pada permenristek Dikti No. 40 Tahun 2015. 

Keterampilan umum tersebut diantaranya adalah penguasaan 

teknologi informasi dan softskill lainnya. 

6. Pembantu Ketua 1 (satu) bidang akademik memastikan tersusun dan 

tersosialisasikannya capaian pembelajaran keterampilan khusus sesuai 

bidang keilmuan di setiap program studi. 
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1.5 Indikator 

No 
Parameter 

Standar 
Indikator 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Profil 

Lulusan 

Semua program 

studi memiliki 

profil lulusan 

100% 100% 100% 100% 100% 

  Semua mahasiswa 

memahami 

Profil lulusan 

tingkat Perguruan 

tinggi 

dan profil lulusan 

di program 

studinya. 

70% 75% 80% 100% 100% 

2 Capaian 

Pembelajara: 

Sikap dan 

tata nilai 

Perguruan Tinggi 

memiliki capaian 

pembelajaran: 

sikap dan tata nilai, 

yang mengacu pada 

Permenristek Dikti 

no 44 tahun 2015, 

dan meliputi juga 

nilai STMIK 

Methodist Binjai: 

Unggul, Berakal 

Budi, 

Nasionalisme, dan 

Pengembangan 

rohani dan jasmani 

85% 85% 90% 100% 100% 

  Semua Mahasiswa 

memahami capaian 

pembelajaran: 

Sikap dan tata nilai, 

termasuk nilai-nilai 

STMIK Methodist 

Binjai yaitu: 

Unggul, Berakal 

Budi, 

Nasionalisme, dan 

Pengembangan 

rohani dan jasmani 

70% 75% 80% 95% 100% 

3 Capaian 

Pembelajara: 

Pengetahuan 

Perguruan Tinggi 

memiliki capaian 

pembelajaran: 

Pengetahuan yang 

mengacu pada 

80% 85% 95% 100% 100% 
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permenristek Dikti 

No.44 Tahun 2015 

  Semua mahasiswa 

memahami capaian 

pembelajaran: 

Pengetahuan dan 

keterampilan 

70% 80% 90% 100% 100% 

4 Capaian 

pembelajara: 

Keterampilan 

Umum 

Perguruan tinggi 

memiliki capaian 

pembelajaran: 

keterampilan 

umum yang 

mengacu pada 

Permenristek Dikti 

No.44 Tahun 2015 

dan termasuk 

penguasaan bahasa 

asing, penguasaan 

teknologi 

informasi, dan 

kepemimpinan 

(atau softskill 

lainnya) 

80% 90% 95% 100% 100% 

  Keterampilan 

umum meliputi 

penguasaan bahasa 

asing, penguasaan 

teknologi 

informasi, dan 

kepemimpinan 

(atau softskill 

lainnya) 

60% 70% 80% 90% 100% 

5 Capaian 

Pembelajara: 

Keterampilan 

Khusus 

Semua program 

studi memiliki 

capaian 

pembelajaran 

keterampilan 

khusus sesuai 

bidang ilmu 

masing-masing. 

80% 90% 95% 100% 100% 

  Semua mahasiswa 

memahami capaian 

pembelajaran: 

Keterampilan 

Khusus 

60% 70% 80% 90% 100% 

 

 



13 

 

Buku 1 Standar Pendidikan 

 

1.6 Strategi Pencapaian Standar 
1. Pembantu Ketua 1 dan Pembantu Ketua III membetuk tim kerja utuk 

menyusun dokumen peraturan tentang kompetensi lulusan sesuai 

dengan Permenristek Dikti No.44/2015 Pasal 5,6 dan 7. 

2. Membentuk tim untuk menyusun profil lulusan yang melibatkan 

semua program studi di STMIK Methodist Binjai yang ditetapkan 

dalam SK Ketua. 

3. Tenaga Pengajar dan tenaga kependidikan melakukan sosialisasi 

terkait dengan standar kompetensi lulusan di linkungan STMIK 

Methodist Binjai kepada semua semua unit terkait. 

4. Ketua Program studi mensosialisasikan profil lulusan dan capaian 

pembelajaran, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan 

khusus kepada mahasiswa di masing-masing prodi melakukan 

evaluasi internal terhadap implemetasi pelaksanaan standar ini 

sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim audit mutu 

internal. 

 

1.7 Dokumen Terkait 
a. SK tim penyusun dokumen standar kompetensi lulusan 

b. SK Ketua terkait tim penyusun standar kompetensi lulusan 

c. Hasil tracer study dari masing-masing program studi 

d. Rumusan profil lulusan dan capaian pembelajaran pada dokumen 

kurikulum masing-masing program studi 

e. Laman website yang berisi rumusan kompetensi lulusan masing-

masing program studi. 

f. Hasil audit terkait pencapaian kompetensi lulusan masing-masing 

program studi. 

g. Laporan tentang proses peningkatan kompetensi lulusan masing-

masing program studi 

h. Notulensi rapat koordinasi 

i. Daftar hadir sosialisasi 

j. Daftar hadir rapat senat akademik 

k. Surat persetujuan dari senat akademik terhadap standar kompetensi 

lulusan 

l. Standar lain yang merupakan turunan dari standar kompetensi lulusan, 

antara lain: 

i. Standar proses penerimaan mahasiswa baru 

ii. Standar register mahasiswa 

iii. Standar lain yang dikembangkan selanjutnya 

m. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar kompetensi lulusan 

n. Laporan hasil pegendalian standar kompetensi lulusan 

o. Laporan hasil peningkatan standar kompetensi lulusan 
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1.8 Referensi 
1. Peraturan menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi No.44 Tahun 

2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi. 

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

3. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No.73 Tahun 2013 

tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang 

pendidikan tinggi. 

4. Statuta STMIK Methodist Binjai  

5. Buku instrumen akreditasi institusi, buku III, Badan Akreditasi 

Nasional Perguruan Tinggi, 2011 

6. Bahan pelatihan sistem penjaminan mutu internal peruguruan tinggi 

(penyusunan dokumen SPMI perguruan tinggi), kementerian riset, 

teknologi dan pendidikan tinggi, direktorat jenderal pembelajaran dan 

kemahasiswaan, direktorat penjamin mutu, 2016 

 

2. Manual Standar Kompentensi Lulusan 

2.1 Tujuan 
Manual ini disusun bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan 

menetapkan standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan siklus PPEPP. 

 

2.2 Ruang Lingkup 
Luas lingkup manual ini dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu 

mekanisme penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian dan 

pengembangan/peningkatan standar SPMI yang berlaku untuk seluruh civitas 

akademik sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki dan terbatas 

pada konteks standar kompetensi lulusan. 

 

Pihak yang Bertanggungjawab: 

1. Ketua 

2. Pembantu Ketua I Bidang Akademik dan Pembantu Ketua III Bidang 

Kemahasiswaan 

3. Pimpinan Program Studi 

4. Senat Akademik Perguruan Tinggi 

5. Ketua Unit Penjamin Mutu 

6. Dosen 

7. Tim Audit Internal 

 

2.3 Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan 

No 
Pihak 

Terkait 
Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir 

1 Ketua 1. Merumuskan dan 

menetapkan tim 

penyusun dan perumus 

standar kompetensi 

lulusan melalui Surat 

SK tim penyusun 

dan perumus standar 

kompetensi lulusan 
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Keputusan (SK) atas 

usulan UPM. 

 

2. Mengajukan final draft 

standar kompetensi 

lulusan ke senat 

perguruan tinggi unuk 

mendapatkan 

pertimbangan dan 

rekomendasi. 

 

3. Menetapkan dan 

memberlakukan standar 

kompetensi lulusan 

melalui Surat 

Keputusan  (SK) Ketua 

setelah mendapatkan 

pertimbangan/rekomen

dasi senat perguruan 

tinggi atas usul dari 

UPM 

 

 

 

Surat permohonan 

pertimbangan/rekom

endasi senat 

perguruan tinggi 

untuk standar 

komtensi lulusan 

 

 

SK penetapan dan 

pemberlakuan 

standar kompetensi 

lulusan 

2 Ketua 

UPM 

1. Mengusulkan nama 

anggota tim penyusun 

dan perumus dokumen 

standar kompetensi 

lulusan 

 

 

 

2. Berkoordinasi dengan 

pembantu ketua I serta 

tim penyusun dan 

perumus standar terkait 

untuk menyusun 

dokumen perumusan 

standar kompetensi 

lulusan 

 

3. Menyampaikan final 

draft dokumen standar 

kompetensi lulusan 

yang telah selesai 

dirumuskan kepada 

ketua untuk diajukan 

kepada senat perguruan 

tinggi agar dapat 

mempertimbangka dan 

merekomendasikan 

Surat pengusulan 

dan lampiran berupa 

naskah usulan nama 

anggota tim 

penyusun dan 

perumus standar 

terkait 

 

Hasil rumusan 

dokumen standar 

kompetensi lulusan 

 

 

 

 

 

 

Surat permohonan 

kepada ketua untuk 

mendapatkan 

rekomendasi senat 

perguruan tinggi 

terkait dokumen 

standar kompetensi 

lulusan beserta 

lampiran dokumen 

standar yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi 

(01/FR.01/SM

B-UPM/21) 
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sebelum ditetapkan. 

 

4. Setelah memperoleh 

hasil rekomendasi senat 

dan berkoordinasi 

dengan tim perumus, 

kepala UPM melakukan 

perbaikan atau 

penyempurnaan akhir 

bagi standar terkait. 

 

5. Menyampaikan final 

dokumen standar terkait 

yang telah 

disempurnakan kepada 

ketua untuk disahkan 

melalui SK penetapan. 

 

 

6. Menyimpan dokumen 

asli dari standar yang 

bersangkutan di UPM, 

mengunggah soft file 

dari dokumen standar 

terkait di web UPM, 

memberikan notifikasi 

pada pihak-pihak yang 

berkepentingan di 

STMIK Methodist 

Binjai terkait standar 

tersebut. 

diusulkan. 

 

Dokumen standar 

terkait yang telah 

disempurnakan 

berdasarkan 

rekomendasi senat. 

 

 

 

 

Surat permohonan 

SK penetapan untuk 

dokumen standar 

terkait kepada ketua 

dengan lampiran 

dokumen standar 

terkait. 

 

Dokumen asli 

standar terkait yang 

telah ditandatangani 

secara lengkap oleh 

semua pihak terkait 

3 Senat 

Pergurua

n 

Tinggi 

1. Menerima surat 

permohonan 

pertimbangan/rekomend

asi dokumen standar 

terkait beserta lampiran 

dokumen dari ketua. 

 

2. Menyelenggarakan 

rapat senat perguruan 

tinggi untuk 

memberikan 

pertimbangan dan 

rekomendasi terhadap 

setiap dokumen standar 

yang diajukan. 

 

3. Mengirimkan surat 

Dokumen final draft 

standar terkait 

 

 

 

 

 

Daftar hadir rapat 

senat tentang 

rekomendasi/persetu

juan terhadap 

dokumen standar 

yang diajukan  

 

 

 

Surat rekomendasi 

 

 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi 

(01/FR.01/SM

B-UPM/21) 
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pernyataan rekomendasi 

hasil rapat senat 

perguruan tinggi kepada 

ketua untuk 

ditindaklanjuti. 

/persetujuan senat 

perguruan tinggi 

terhadap dokumen 

standar yang 

diajukan. 

4 Pembantu 

Ketua I 

1. Berkoordinasi dengan 

UPM dan tim perumus 

menyusun standar 

kompetensi lulusan 

 

 

2. Berkoordinasi dengan 

UPM dan tim perumus 

melakukan 

penyempurnaan 

dokumen standar 

kompetensi lulusan 

sejauh yang 

dibutuhkan, setelah 

mendapatkan  

pertimbangan/rekomen

dasi senat perguruan 

tinggi. 

Final draft dokumen 

standar kompetensi 

lulusan  

 

 

 

Dokumen standar 

terkait yang telah 

disempurnakan 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi 

(01/FR.01/SM

B-UPM/21) 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi 

(01/FR.01/SM

B-UPM/21) 

 

5 Pembantu 

Ketua III 

1. Berkoordinasi dengan 

Ka.Prodi untuk 

memastikan adanya 

sosialisasi capaian 

pembelajaran sikap dan 

tata nilai kepada 

mahasiswa. 

 

2. Berkoordinasi dengan 

semua Ka.Prodi bahwa 

semua prodi 

melaksanakan capaian 

pembelajaran sikap dan 

tata nilai. 

Laporan pelaksanaan 

sosialisasi 

 

 

 

 

 

 

Laporan pelaksanaan 

Form 

Sosialisasi 

(02/FR.01/SM

B-UPM/21) 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi 

(01/FR.01/SM

B-UPM/21) 

 

 

 

2.4 Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan 

No 
Pihak 

Terkait 
Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir 

1 Ka.Prodi 1. Membentuk tim untuk 

membuat profil lulusan 

dengan melakukan tracer 

Dokumen 

penyusunan 

profil lulusan 
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study 

 

2. Mensosialisasikan profil 

lulusannya. 

 

 

3. Membentuk tim untuk 

melakukan review profil 

lulusan 

 

 

4. Membentuk tim untuk 

membuat capaian 

pembelajaran 

keterampilan khusus 

sesuai dengan bidang 

keilmuan. 

 

5. Melaksanakan sosialisasi 

capaian pembelajaran 

untuk setiap aspek 

 

6. Membentuk tim untuk 

melakukan evaluasi untuk 

memastikan pemenuhan 

capaian pembelajaran. 

 

7. Bersama tim kurikulum 

menyusun kurikulum 

(termasuk RPS) yang 

memuat capaian 

pembelajaran sikap,tata 

nilai, pengetahuan umum, 

keterampilan khusus. 

 

 

Laporan  

pelaksanaan 

sosialisasi 

 

Laporan 

pelaksanaan 

review 

 

 

Dokumen 

penyusunan 

capaian 

pembelajaran 

bidang 

keterampilan 

khusus 

Laporan 

pelaksanaan 

sosialisasi 

 

Laporan 

pemenuhan 

capaian 

pembelajaran 

 

Buku kurikulum 

dan RPS untuk 

semua mata 

kuliah 

 

 

Form Sosialisasi 

(02/FR.01/SMB-

UPM/21) 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi 

(01/FR.01/SMB-

UPM/21) 

 

 

 

 

 

 

 

Form Sosialisasi 

(02/FR.01/SMB-

UPM/21) 

 

2 Dosen Memberikan materi 

perkuliahan dengan 

mengacu pada RPS yang 

telah disusun oleh 

Ka.prodi bersama tim 

kurikulum. 

BAP dan 

monitoring 

perkuliahan 

untuk semua 

mata kuliah 

Form Panduan 

RPS 

(03/FR.01/SMB-

UPM/21) 

 

2.5 Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan 

No 
Pihak 

Terkait 
Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir 

1 Ketua 1. Menetapkan tim auditor 

audit mutu internal atas 

usulan ketua UPM 

SK tim auditor 

internal 
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melalui surat keputusan 

(SK) ketua. 

 

2. Berkoordinasi dengan 

ketua UPM, melakukan 

rapat koordinasi dengan 

seluruh jajaran pimpinan 

di STMIK Methodist 

Binjai di awal dan akhir 

setiap periode audit mutu 

internal berlangsung. 

 

 

 

Daftar hadir rapat 

 

Notulen rapat 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi 

(01/FR.01/SMB-

UPM/21) 

 

2 Ketua 

UPM 

1. Mengajukan usulan nama 

tim auditor untuk 

melakukan audit mutu 

internal standar 

kompetensi lulusan. 

 

2. Menugaskan Ketua 

monevin untuk membuat 

jadwal pelakanaan audit 

mutu internal dan 

menentukan para auditor 

yang akan bertugas 

setelah mendapatkan 

pernyataan kesediaan 

mengaudit dari para 

auditor  pada periode 

yang telah ditentukan. 

 

3. Menugaskan Ketua 

monevin untuk 

menyampaikan jadwal 

pelaksanaan audit dan list 

nama auditor yang akan 

bertugas pada semua 

prodi,lembaga,unit di 

lingkungan STMIK 

Methodist Binjai. 

 

4. Menugaskan Ketua 

monevin untuk membuat 

checklist audit terkait 

standar yang akan 

disampaikan pada saat 

briefing dengan para 

auditor. 

 

5. Melakukan briefing 

Surat usulan yang 

berisikan nama 

tim auditor 

internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft jadwal 

pelaksaan audit 

mutu internal 

beserta nama 

auditor dan unit 

yang diaudit 

 

 

 

 

Checklist audit 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar hadir rapat 

checklist untuk 

audit notulen 

rapat 

 

 

 

Form Kesediaan 

Mengaudit 

(04/FR.01/SMB-

UPM/21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form Surat 

Tugas  

(05/FR.01/SMB-

UPM/21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi 

(01/FR.01/SMB-

UPM/21) 
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persiapan pelaksanaan 

audit mutu internal 

bersama semua auditor 

maupun tim penjamin 

mutu. 

 

6. Menyampaikan 

remainder pada semua 

prodi,lembaga,unit di 

lingkungan STMIK 

Methodist Binjai tentang 

periode audit mutu 

internal yang akan 

berlangsung. 

 

7. Berkoordinasi dengan 

ketua melakukan rapat 

pembukaan dan 

penutupan untuk 

mengawali dan 

mengakhiri setiap periode 

audit mutu internal di 

lingkungan STMIK 

Methodist Binjai 

 

8. Menugaskan Ketua 

monevin untuk membuat 

laporan hasil pelaksanaan 

audit setiap periode audit 

selesai dilakukan. 

Email pada 

seluruh staff di 

lingkungan 

STMIK 

Methodist Binjai 

mengenai periode 

audit yang akan 

berlangsung. 

 

Daftar hadir rapat 

Notulen rapat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan hasil 

pelaksanaan audit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi 

(01/FR.01/SMB-

UPM/21) 

 

 

 

 

 

 

3 Tim 

Audit 

Mutu 

Internal 

1. Melakukan audit terkait 

standar kompetensi 

lulusan pada periode 

yang telah ditentukan 

sesuai dengan unit 

penugasannya. 

 

2. Membuat laporan hasil 

pelaksanaan audit dan 

diserahkan kepada Ketua 

monevin 

Daftar hadir 

auditor 

 

 

 

 

 

Laporan hasil 

audit 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi 

(01/FR.01/SMB-

UPM/21) 

 

 

Form Laporan 

Temuan Audit 

(06/FR.01/SMB-

UPM/21) 
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2.6 Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan 

No 
Pihak 

Terkait 
Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir 

1 Ka.UPM 1. Bersama-sama dengan 

Ketua monevin 

melakukan analisis 

terhadap semua 

ketidaksesuaian 

berdasarkan hasil audit 

mutu internal, 

khususnya yag terkait 

standar kompetensi 

lulusan. 

 

2. Menugaskan Ketua 

monevin untuk 

berkoordinasi dengan 

semua 

prodi,lembaga,unit 

menentukan tindakan 

korektif yang harus 

dilakukan terkait temuan 

ketidaksesuaian dan 

memastikan batas waktu 

penyelesaian terhadap 

ketidaksesuaian tersebut. 

 

3. Menugaskan Ketua 

monevin melakukan 

pemantauan terhadap 

upaya perbaikan yang 

telah dijanjikan 

prodi,lembaga,unit dan 

melakukan langkah 

antisipasi terhadap 

resiko yang dapat terjadi 

apabila ketidaksesuaian 

masih terjadi walaupun 

tindakan korektif telah 

dilakukan 

 

4. Menugaskan Ketua 

monevin membuat 

laporan tertulis secara 

periodik mengenai 

semua hal yang 

berhubungan dengan 

Hasil analisis 

sementara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan tindakan 

korektif terhadap 

hasil temuan 

ketidaksesuaian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan tertulis 

monevin lengkap 

 

 

 

 

Form Laporan 

Temuan Audit 

(06/FR.01/SMB-

UPM/21) 
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ketidaksesuaian dalam 

pelaksanaan standar 

terkait, termasuk di 

dalamnya 

mempertimbangkan 

resiko ke depan yang 

dapat terjadi dan 

rekomendasi yang perlu 

dilakukan untuk 

menghindari atau 

meminimalisir 

terjadinya resiko akibat 

ketidaksesuaian. 

 

5. Melakukan analisis dan 

evaluasi terhadap 

laporan Ketua monevin 

 

6. Meyampaikan laporan 

kepada ketua terkait 

semua langkah 

pengendalian yang telah 

dilakukan sesuai dengan 

kewenangan UPM 

beserta rekomendasi 

tindak lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangkuman hasil 

analisis dan 

evaluasi 

 

Laporan audit, 

antisipasi resiko 

dan rekomendasi 

 

2.7 Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan 

No 
Pihak 

Terkait 
Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir 

1 Pembantu 

Ketua 1 

1. Bersama-sama dengan 

Ka.UPM dan Ketua 

Monevin melakukan 

rapat koordinasi untuk 

mendiskusikan 

rekomendasi hasil 

temuan audit dan 

sekaligus melakukan 

revisi terhadap isi standar 

terkait. Revisi yang 

dilakukan bisa berupa 

revisi terhadap indikator 

capaian standar yang 

semakin meningkat 

ataupun terhadap isi 

pernyataan standar 

apabila hasil evaluasi 

Daftar hadir rapat 

koordinasi 

 

Notulen rapat 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SMB-

UPM/21) 
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meunjukkan bahwa 

standar yang ada telah 

terpenuhi bahkan 

terlampaui. 

2 Ka.UPM 1. Menyelenggarakan rapat 

koordinasi untuk 

mendiskusikan 

rekomendasi hasil 

temuan audit yang telah 

sesuai untuk ditingkatkan 

bersama dengan 

pembantu ketua I dan 

Ketua monevin dan 

melakukan revisi 

terhadap standar terkait. 

 

2. Menugaskan Ketua Unit 

Pelaksana Teknis untuk 

melakukan langkah-

langkah pengembangan 

sistem yang dibutuhkan 

terkait standar baru hasil 

peningkatan terhadap 

standar kompetensi 

lulusan berdasarkan 

revisi yang disepakati, 

serta membuat laporan 

tertulis hasil peningkatan 

standar. 

Daftar hadir rapat 

koordinasi  

Dokumen standar 

baru hasil 

peningkatan 

terhadap standar 

kompetensi 

lulusan  

Notulen rapat 

 

 

 

Laporan 

Pengembangan 

sistem sebagai 

hasil peningkatan 

standar terkait 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SMB-

UPM/21) 

 

 

 

 

 

 

 

Form Perubahan 

Isi Standar 

(07/FR.01/SMB-

UPM/21) 

 

 

 



24 

 

Buku 1 Standar Pendidikan 

 

 

B. Standar Isi Pembelajaran 

 

1. Standar Isi Pembelajaran 

1.1 Rasional 
1 Sebagaimana diamanatkan dalam Visi dan Misi STMIK Methodist 

Binjai, manghasilkan lulusan yang terampil dan berintegritas dalam 

bidang teknologi informasi, tridharma perguruan yang berbasis 

teknologi informasi, sumber daya manusia yang berkualitas dalam 

bidang tekologi informasi yang mampu bersaing secara global dengan 

tetap bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan memberikan 

kotribusi positif kepada masyarakat dalam hal penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

2 Untuk memastikan terlaksananya kegiatan pendidikan akademik 

untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta 

didik, perlu adanya standar isi pembelajaran, yang meliputi 

penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum. 

3 Mempertimbangkan bahwa kurikulum harus mengikut standar 

pendidikan tinggi nasional dan menunjukkan ciri khas Perguruan 

Tinggi, maka diperlukan adanya standar yang mengatur penyusunan, 

pelaksanaan dan evaluasi kurikulum. 

4 Penetapan standar penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum 

bertujuan untuk menjadi panduan dasar dalam rumusan capaian 

pembelajaran dan penentuan matakuliah dalam kurikulum tiap prodi 

guna terlaksananya pendidikan akademik. 

5 Kurikulum dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik dan 

berkesinambungan untuk menghasilkan lulusan yang profesional, 

berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi 

global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS. 

 

1.2. Penanggungjawab 
1 Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: 

Senat Perguruan Tinggi 

2 Pihak yang menetapkan standar: Ketua 

3 Pihak Penanggungjawab Standar: Pembantu Ketua I Bidang 

Akademik 

4 Pihak Pelaksana Standar: Ketua Program Studi 

5 Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal 

6 Pihak yang melakukan pengendalian standar: Unit Penjaminan Mutu 

(UPM) 

7 Pihak yang meningkatkan standar: Pembantu Ketua I Bidang 

Akademik, UPM, Tim Penyusun Standar Isi Pembelajaran. 
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1.3. Istilah Teknis 
Kurikulum Ref: 

Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi Permenristek dikti No. 

44 tahuun 2015 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, 

bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan 

sebagai pedoman kegiatan pembelajaran di 

Perguruan Tinggi dan memuat unggulan dan nilai 

inti dari Perguruan Tinggi STMIK Methodist Binjai.  

Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI) 

Ref: 

Kepres No. 8 Tahun 2012 

Kompetensi yang dapat menyandingkan, 

menyetarakan, dan mengintegritasikan antara bidang 

pendidikan dan pengalaman kerja dalam rangka 

pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai 

dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor 

Isi Pembelajaran  

Ref: 

Permen No. 44 Tahun 2015 

Pasal 8 

Isi pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat 

kedalaman dan keluasan materi pembelajaran  

 

1.4. Pernyataan Isi Standar 
Pernyataan Standar 

1. Pembantu Ketua I Bidang Akademik memastikan adanya mekanisme 

penyusunan kurikulum di setiap program studi sesuai dengan Standar 

Penyusunan Kurikulum STMIK Methodist Binjai pada 2021. 

2. Pembantu Ketua I Bidang Akademik meastikan atas tersusunnya 

kurikulum disetiap program studi STMIK Methodist Binjai pada 2021 

dengan mengacu capaian pembelajaran lulusan.  

3. Pembantu Ketua I Bidang Akademik memastikan yang disusun setiap 

program studi: STMIK Methodist Binjai memiliki kedalaman dan 

keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada KKNI sesuai 

dengan SN Dikti dan standar lain-lain yang berlaku serta memasukan 

nilai inti STMIK Methodist Binjai pada 2021. Kedalaman dan 

keluasan yang dimaksud sebagai berikut : 

a. Lulusan program Diploma menguasai konsep teoritis bidang 

pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep 

teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan 

keterampilan tersebut secara mendalam; 

b. Lulusan program Sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis 

bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan 

konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan 

keterampilan tersebut secara mendalam; 

4. Pembantu Ketua I Bidang Akademik memastikan kedalaman dan 

keluasan materi pembelajaran pada program Diploma dan Sarjana 

wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada 

masyarakat. 
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1.5. Indikator 

No 
Parameter 

standar 
Sasaran/Indikator 2021 2022 2023 2024 

1 Penyusunan 

Kurikulum  

Semua program studi 

melaksanakan 

penyusunan kurikulum 

sesuai dengan Standar 

Penyusunan Kurikulum  

100% 100% 100% 100% 

2 Isi Kurikulum Kurikulum di setiap 

program studi STMIK 

Methodist Binjai pada 

2021 dengan mengacu 

capaian pembelajaran 

lulusan. 

70% 85% 100% 100% 

3 Dokumen 

Kurikulum 

Perguruan Tinggi 

memiliki dokumen 

kurikulum 

 

Semua program studi 

memiliki kurikulum yang 

tersedia memiliki 

kedalaman dan keluasan 

materi sesuai dengan 

KKNI, standar lain-lain, 

SNDIKTI dan nilai inti 

STMIK Methodist Binjai 

 

100% 100% 100% 100% 

4 Kedalaman 

dan keluasan 

pembelajaran  

Semua materi 

pembelajaran di setiap 

program studi, Diploma 

dan sarjana wajib 

memanfaatkan hasil 

penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat 

100% 100% 100% 100% 

 

1.6. Strategi Pencapaian Standar 
1 Pembantu Ketua I membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen 

peraturan tentang isi pembelajaran yang sesuai dengan 

Permeristekdikti No 44/2015 pasal 8 dan 9. 

2 Pembantu Ketua I melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait 

dengan standar Isi Pembelajaran di lingkunagn STMIK Methodist 

Binjai kepada semua unit terkait (Program Studi dan Dosen), 

termasuk bagaimana proses monevin pelaksanaan standar terkait akan 

dilakukan. 
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3 Pimpinan Program Studi, di lingkungan STMIK Methodist Binjai 

melakukan sosialisasi serupa di unit masig-masing agar semua dosen 

di unitnya benar-benar memahami standar yang ada. 

4 Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan 

standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit 

Mutu Internal di bawah koordinasi UPM.  

 

1.7 Dokumen Terkait 
a. SK Tim Penyusun Dokumen Standar Isi Pembelajaran 

b. Notulensi Rapat Koordinasi  

c. Daftar Hadir Sosialisasi 

d. Daftar Hadir Rapat Senat Akademik Perguruan Tinggi 

e. Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Akademik Perguruan Tinggi 

terhadap Standar Isi Pembelajaran 

f. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan standar Isi 

Pembelajaran, antara lain : 

i. Standar Kompetensi Lulusan 

ii. Standar Penyusunan Kurikulum 

iii. Standar Pelaksanaan Kurikulum 

iv. Standar Evaluasi Kurikulum  

v. Standar lain yang dikembangkan selanjutnya 

g. Laporan evaluasi hasil pelaksanan standar Isi Pembelajaran  

h. Laporan hasil pengendalian standar Isi Pembelajaran  

i. Laporan hasil peningkatan standar Isi Pembelajaran 

 

1.8 Referensi 
1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 

tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

2 Peraturan Presiden Republik Indonesia No.8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 

tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  

4 Statuta Perguruan Tinggi STMIK Metthodist Binjai 

5 Rencana strategi Perguruan Tinggi STMIK Methodist Binjai tahun 

2016-2021. 

6 Buku Instrumen Akreditasi Institusi, Buku III, Badan Akreditas 

Nasional Perguruan Tinggi, 2011. 

7 Badan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi 

(Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. 
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2. Manual Standar Isi Pembelajaran 

2.1 Tujuan 
Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan, dan 

menetapkan Standar Isi Pembelajaran yang sesuai dengan siklus PPEPP. 

 

2.2 Ruang Lingkup 
Luas lingkup manual ini dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu 

mekanisme penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian dan 

pengembangan/peningkatan kewenangan yang dimiliki, dan terbatas pada 

konteks Standar Isi Pembelajaran. 

 

Pihak yang bertanggungjawab: 

1. Ketua 

2. Pembantu Ketua I Bidang Akademik 

3. Pimpinan Program Studi 

4. Senat Akademik Perguruan Tinggi 

5. Ketua Unit Penjaminan Mutu 

6. Dosen  

 

2.3 Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran 

No 
Pihak 

Terkait 
Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir 

1 Ketua 1. Menetapkan Tim 

Penyusun dan Perumus 

Standar Isi 

Pembelajaran melalui 

Surat Keptusan (SK) 

Ketua atas usulan 

Ka.UPM  

 

2. Mengajukan final draft 

standard evaluasi 

kurikulum ke Senat 

Perguruan Tinggi untuk 

mendapat 

pertimbangan dan 

rekomendasi 

 

3. Menetapkan, dan 

memberlakukan 

Standar Isi 

Pembelajaran melalui 

Surat Keputusan (SK) 

Ketua 

SK Tim Penyusun 

dan Perumus Standar 

Isi Pembelajaran 

 

 

 

 

 

Surat permohonan 

pertimbangan Senat 

Perguruan Tinggi 

untuk Standar Isi 

Pembelajaran 

 

 

 

SK penetapan dan 

pemberlakuan 

Standar Isi 

Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SM

B-UPM/21) 

 

 

 

Form 

Persetujuan 

(08/FR.01/SM

B-UPM/21) 
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2 Ketua 

UPM  

1. Mengusulkan nama 

anggota Tim Penyusun 

Dokumen Standar Isi 

Pembelajaran kepada 

Ketua. 

 

2. Berkoordinasi dengan 

Pembantu Ketua I serta 

Tim Perumus 

menyusun rumusan 

Standar Isi 

Pembelajaran 

 

3. Menyampaikan 

dokumen Standar Isi 

Pembelajaran yang 

telah selesai 

dirumuskan kepada 

Ketua untuk 

memndapatkan 

persetujuan Senat 

Perguruan Tinggi 

 

4. Setelah memperoleh 

hasil rekomendasi 

Senat Perguruan 

Tinggi, Ka UPM 

meminta Unit 

Pelaksana Teknis 

melakukan penomeran 

dan penetapan tanggal 

berlaku dokumen 

Standar Isi 

Pembelajaran serta 

melengkapi lembar 

pengesahan dokumen 

standar yang diusulkan 

dengan tanda tangan 

dari semua pihak 

terkait. 

 

5. Menyampaikan hasil 

rekomendasi Senat 

Perguruan Tinggi 

tentang standar terkait 

yang telah mendapat 

penomeran dan tanggal 

penetapan masa 

Naskah usulan nama 

anggota Tim 

Penyusun Standar 

 

 

 

Hasil rumusan 

dokumen Standar Isi 

pembelajaran 

 

 

 

 

Surat permohonan 

kepada Ketua untuk 

mendapatkan 

rekomendasi Senat 

Akademik Perguruan 

Tinggi beserta 

lampiran dokumen 

standar yang 

diusulkan 

 

Dokumen standar 

terkait yang telah 

mendapatkan nomor 

dan tanggal 

penetapan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surat permohonan 

SK penetapan untuk 

dokumen standar 

terkait kepada 

Rektor dengan 

lampiran dokumen 

standar terkait 

 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SM

B-UPM/21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form hasil 

Penyusunan 

Standar 

(09/FR.01/SM

B-UPM/21) 
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berlaku dokumen 

kepada Ketua untuk 

ditetapkan dan 

diberlakukan melalui 

SK Penetapan 

 

6. Menyimpan dokumen 

asli dari standar yang 

bersangkutan di UPM, 

mengunggah soft file 

dari dokumen standar 

terkait di web UPM, 

memberikan notifikasi 

pada pihak-pihak yang 

berkepentingan di 

STMIK Methodist 

Binjai terkait dokumen 

standar tersebut dan 

apabila dibutuhkan 

salinan hardcopy 

standar terkait dapat 

diperoleh dari UPM.    

 

 

 

 

 

 

Dokumen asli 

standar terkait yang 

telah disahkan 

dengan ttd pihak-

pihak terkait 

 

 

3 Senat 

Pergurua

n Tinggi 

1. Menerima surat 

permohonan 

pertimbangan/rekomen

dasi dokumen standar 

terkait beserta lampiran 

dokumen dari Ketua 

 

2. Menyelenggarakan 

rapat Senat Perguruan 

Tinggi untuk 

memberikan 

pertimbangan dan 

rekomendasi terhadap 

setiap dokumen standar 

yang diajukan 

 

 

 

3. Mengirimkan surat 

pernyataan 

rekomendasi hasil rapat 

Senat Perguruan Tinggi 

kepada Ketua untuk 

ditindaklajuti. 

Dokumen (final 

draft) standar terkait 

 

 

 

 

 

Daftar Hadir Rapat 

Senat 

Notulensi Rapat 

Senat salah satunya 

berisikan 

rekomendasi/persetu

juan terhadap 

dokumen standar 

yang diajukan 

 

 

Surat rekomendasi 

/perstujuan Senat 

Perguruan Tinggi 

terhadap dokumen 

standar yang 

diajukan 

 

 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SM

B-UPM/21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Pembant

u Ketua I 

1. Berkoordinasi dengan 

UPM dan Tim Perumus 

Dokumen Standar Isi 

Pembelajaran 

Form Daftar 

Hadir dan 
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menyusun Standar Isi 

Pembelajaran 

 

 

2. Melakukan sosialisasi 

Standar Isi 

pembelajaran kepada 

prodi.  

 

 

 

 

Materi Sosialisasi 

dan Daftar hadir 

Peserta Sosialisasi  

 

Notulensi  

(01/FR.01/SM

B-UPM/21) 

 

Form 

Sosialisasi 

(02/FR.01/SM

B-UPM/21)  

 

 

2.4. Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran 
No Pihak 

Terkait 

Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir 

1 Ka.Prodi  1. Membentuk tim untuk 

menyusun kurikulum 

 

2. Peserta Tim Kurikulum 

menyusun Kurikulum 

yang mengacu pada 

KKNI sesuai dengan 

SN Dikti dan standar 

lain-lain yang berlaku 

serta memasukan nilai 

inti dan unggulan 

STMIK Methodist 

Binjai 

 

3. Menyusun materi 

pembelajaran agar 

kedalaman dan 

keluasannya 

memanfatkan hasil 

penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Surat usulan Tim 

Kurikulum 

 

Laporan pelaksanaan 

penyusunan 

Kurikulum 

 

 

Dokumen 

Kurikulum 

 

 

 

 

Rencana 

Pembelajaran 

Semester (RPS) dan 

dokumen pendukung 

RPS 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SM

B-UPM/21) 

Form Template 

Kurikulum 

(11/FR.01/SM

B-UPM/21) 

 

 

Form  RPS, 

Rancangan 

Tugas dan 

Rubrik 

(10/FR.01/SM

B-UPM/21) 

4 Dosen  1. Memberikan materi 

perkuliahan dengan 

mengacu pada RPS 

yang telah disusun oleh 

Ka.Prodi bersama tim 

kurikulum dan 

koordinator rumpun 

BAP dan monitoring 

perkuliahan untuk 

semua matakuliah 

Form BAP 

(12/FR.01/SM

B-UPM/21) 

Form  RPS, 

Rancangan 

Tugas dan 

Rubrik 

(10/FR.01/SM

B-UPM/21) 
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2.5. Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran 
No  Pihak 

terkait 

Uraian Pembejaran dokumen Formulir 

1  Ketua 1. Menetapkan tim 

Auditor Internal atas 

susulan Ka UPM 

melalui surat 

Keputusan (SK) Ketua 

SK Tim Auditor 

Intrnal 

 

2 Ketua 

UPM 

1. Megajukan usaha 

usulan nama tim 

auditor internal untuk 

melakukan movnevin 

terkait standar isi 

pembelajaran 

 

2. Membuat jadwal 

pelaksanaan audit mutu 

internal dan 

menentukan auditor 

yang akan bertugas 

dengan terlebih dahulu 

meminta kesediaan 

para auditor untuk 

melakukan kegiatan 

audit pada periode yang 

telah ditentukan 

 

3. Menugaskan ketua 

Monevin untuk 

menyampaikan jadwal 

pelaksanaan audit dan 

auditor yang bertugas 

pada semua unit terkait 

 

4. Melakukan briefing 

persiapan pelaksanan 

audit mutu internal 

bersama semua auditor 

maupun tim penjamin 

mutu.  

Surat usulan yang 

berisikan nama tim 

auditor internal 

 

 

 

 

Jadwal pelaksanaan 

audit mutu internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar hadir 

briefing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form Kesediaan 

Mengaudit 

(04/FR.01/SMB

-UPM/21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SMB

-UPM/21) 

3 Tim 

Audit 

Mutu 

Internal 

1. Melakukan proses audit 

terkait Standar Isi 

Pembelajaran 

 

Daftar Hadir 

Auditor 

 

 

Form Checklist 

Audit  

(13/FR.01/SMB

-UPM/21) 
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2. Membuat laporan hasil 

pelaksanaan audit dan 

diserahklan kepada 

Ketua Monevin   

 

Laporan Hasil 

Audit 

 

Form Laporan 

Temuan Audit 

(06/FR.01/SMB

-UPM/21) 

 

 

2.6. Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran 
No Pihak 

Terkait 

Uraian pekerjaan Dokumen Formulir 

1 Ka. 

UPM 

1. Bersama-sama dengan 

Ketua Monevin 

melakukan analisis 

terhadap hasil audit 

khususnya yang terkait 

Standar Isi 

Pembelajaran 

 

 

2. Menentukan tindakan 

korektif yang 

dibutuhkan jika 

ditemukan adanya 

penyimpangan atau 

ketidaksesuaian di unit 

terkait bersama dengan 

Ketua Monevin 

3. Membuat catatan 

semua tindakan 

korektif yang diambil 

dan melakukan 

pemantauan dampak 

terhadap dari tindakan 

korektif yang dilakukan 

4. Menugaskan Ketua 

Monevin untuk 

membuat laporan 

tertulis secara periodik 

mengenai semua hal 

yang menyangkut 

pengendalian standar 

seperti yang diuraikan 

diatas termasuk 

saran/rekomendasi 

kepada Ketua 

Laporan tindakan 

korektif terhadap 

hasil temuan 

ketidaksesuaian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan tertulis 

mengenai semua 

pengendalian 

terakhir beserta 

rekomendasinya  

Form Laporan 

Temuan Audit 

(06/FR.01/SMB

-UPM/21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form hasil 

pengendalian 

Temuan Audit 

(14/FR.01/SMB

-UPM/21) 
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2.7. Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran 
No Pihak 

Terkait 

Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir 

1 Pembantu 

Ketua I 

1. Bersama-sama dengan 

Ka UPM melakukan 

rapat koordinasi untuk 

mendiskusikan 

rekomendasi hasil 

temua audit sekaligus 

melakukan evaluasi 

terhadap isi standar 

terkait dan sekaligus 

melakukan revisi 

terhadap isi standar 

sehingga menjadi 

standar baru yang lebih 

tinggi dari standar 

sebelumnya, apabila 

hasil evaluasi 

menunjukan bahwa 

standar yang ada telah 

terpenuhi atau bahkan 

terlampaui 

Daftar Hadir 

Rapat Koordinasi 

Notulen Rapat 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SMB-

UPM/21) 

2 Ka. UPM 1. Menyelenggarakan rapat 

koordinasi untuk 

mendiskusikan 

rekomendasi hasil 

temuan audit yang 

terkait dengan 

peningkatan standar 

terkait, bersama dengan 

Puket I dan Ketua 

Monevin  

 

2. Melakukan evaluasi 

terhadap isi standar 

terkait dan sekaligus 

melakukan revisi 

terhadap isi standar 

sehingga menjadi 

Standar baru yang lebih 

tinggi dari standar 

sebelumnya, apabila 

hasil evaluasi 

menunjukan bahwa 

Daftar hadir 

rapat koordinasi 

 

 

 

 

Notulen Rapat 

 

 

 

 

Laporan Revisi 

terhadap 

Indikator capaian 

standar 

 

 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SMB-

UPM/21) 
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standar yang ada telah 

terpenuhi atau bahkan 

terlampaui 

3. Menempuh langkah 

yang berlaku dalam 

penetapan standar 

terkait yang lebih tinggi 

sebagai Standar Isi 

Pembelajaran yang baru 

 

 

 

Dokumen hasil 

peningkatan 

terhadap Standa 

Isi Pembelajaran 

 

 

 

Form Perubahan 

Isi Standar 

(07/FR.01/SMB-

UPM/21) 
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C. Standar Proses Pembelajaran 

 

1. Standar Proses Pembelajaran 

1.1. Rasional 
1. Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu misi STMIK Methodist 

Binjai yaitu menyelenggarakan pendidikan akademik untuk 

pengembangan ilmu, profesionalisme,dan karakter peserta didik serta 

tujuan STMIK Methodist Binjai yaitu, mengembangkan menghasilkan 

lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan 

masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS, 

maka sebagai suatu lembaga pendidikan yang turut serta 

mencerdaskan kehidupan bangsa, STMIK Methodist Binjai perlu 

secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar 

(PBM) yang diselenggarakan. 

2. Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah 

melalui proses pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas. 

Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar proses pembelajaran sebagai 

acuan minimal untuk proses belajar mengajar. 

 

1.2. Penanggungjawab 
1. Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: 

Senat Perguruan Tinggi 

2. Pihak yang menetapkan standar: Ketua 

3. Pihak Penanggungjawab Standar: Pembantu Ketua I yang menangani 

akademik 

4. Pihak Pelaksana Standar: Kepala Program Studi (Ka.Prodi) dan Dosen 

5. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal 

6. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Unit Penjaminan Mutu 

(UPM) 

7. Pihak yang meningkatkan standar: UPM dan Puket yang menangani 

akademik. 

 

1.3. Istilah Teknis 
Kurikulum 

 

Buku Panduan Penyusun 

Kurikulum Pendidikan 

Tinggi  

hal. 14  

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, 

proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan program studi 

Pendidikan Tinggi 

 

Buku Panduan 

Penyusunan Kurikulum 

Pendidikan Tinggi  

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah 

menengah yang mencakup program diploma, program 

sarjana, program magister, program doktor, dan program 

profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan 

oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa 
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Hal.14 Indonesia. 

Program Studi 

 

Buku Panduan 

penyusunan Kurikulum 

Pendidikan Tinggi  

Hal. 15 

Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan 

pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode 

pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan 

akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan 

vokasi 

Interaktif, Holistik, 

Integratif, Saintifik, 

Kontekstual, Tematik, 

Efektif, Kolaboratif, 

Berpusat pada 

mahasiswa 

 

PERMENRISTEK 

DIKTI No. 44 Tahun 

2015 Bagian Keempat 

Pasal 11 ayat 2 - 10 

Interaktif adalah proses pembelajaran yang melibatkan 

interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. 

 

Holistik adalah proses pembelajaran yang mendorong 

terbentuknya pola Sistem yang komperehensif dan luas 

dengan menginternalisasi keunggulan-keunggulan dan 

kearifan lokal maupun nasional. 

 

Integratif adalah proses pembelajaran yang berintegrasi 

untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara 

keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui 

pendekatan antardisplin dan multidisplin. 

 

Santifik adalah proses pembelajaran yang 

mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta 

lingkungan akademik yang berdasarkan Sistem nilai, 

norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung 

tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. 

 

Kontekstual adalah proses pembelajaran yang 

menyesuaikan materi belajar dengan tuntutan 

kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah 

keahliannya. 

 

Tematik adalah proses pembelajaran yang 

menyesuaikan karakteristik keilmuan program studi dan 

dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui 

pendekatan transdisplin. 

 

Proses pembelajaran efektif merupakan proses yang 

berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi 

secara baik dan benar dalam kurun waktu yang 

optimum. 

 

Kolaboratif adalah proses pembelajaran bersama yang 

melibatkan interaksi antar individu pembelajaran untuk 

menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. 

 

Proses pembelajaran yang bersifat berpusat pada 

mahasiswa adalah proses pembelajaran yang 
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mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, 

kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta 

mengembangkan kemandirian dalam mencari dan 

menemukan pengetahuan. 

Rencana Pembelajaran 

Semester (RPS) 

 

Buku Panduan 

Penyusunan Kurikulum 

Pendidikan Tinggi 

Hal. 15 

Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah rencana 

proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan 

pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul, 

ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen-dosen secara 

mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu 

bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam 

program studi. 

Matakuliah atau modul 

 

Buku Panduan 

Penyusunan Kurikulum 

Pendidikan Tinggi 

Hal.  15 

Matakuliah atau modul adalah bungkus dari bahan 

kajian/mater ajar yang dibangun berdasarkan beberapa 

pertimbangan saat kurikulum disusun. Matakuliah dapat 

dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi 

sebagai cabang/ranting/bahan kajian bidang keilmuan 

tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau 

pertimbangan pembelajaran terintegrasi dari 

sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem 

blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran 

lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum.  

Metode Pembelajaran 

 

PERMENRISTEK 

DIKTI No. 44 Tahun 

2015 Bagian Keempat 

Pasal 14 ayat 3 

Metode pembelajaran adalah metode penyampaian 

materi dalam proses pembelajaran mata kuliah yang 

dilakukan dengan berbagai cara meliputi : diskusi 

kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran 

kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran 

berbasis proyek, pembelajaran berbasi masalah, atau 

metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif 

memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 

Semester 

 

PERMENRISTEK 

DIKTI No. 44 Tahun 

2015 Bagian Keempat 

Pasal 15 ayat 2 

Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran 

efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, 

termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir 

semester. 

Kecurangan Akademik 

 

Buku Etika Mahasiswa 

Kecurangan akademik adalah perilaku melipti 

menyontek, memasulkan karya ujian dan tugas-tugas, 

melakukan plagiat, dan memanipulasi hasil ujian/nilai, 

yang dilakukan oleh mahsiswa yang dilakukan sendiri 

maupun dengan bantuan orang lain. 

 

1.4. Pernyataan Isi Standar 
Pernyataan Standar 

1. Puket I memastikan stiap prodi sudah menerapkan karakteristik proses 

pembelajaran yang bersifas interaktif, holistik, integratif, saintifik, 

konteksual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada 

mahasiswa. 
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2. Puket I  memastikan setiap prodi sudah memiliki rencana 

pembelajaran semester (RPS) yang ditetapkan dan dikembangkan 

secara berkala oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam 

kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau 

teknologi, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

3. Puket I memastikan setiap program studi sudah melaksanakan proses 

pembelajaran yang interaktif antara dosen, mahasiswa, dan sumber 

belajar sesuai dengan RPS dan diintegrasikan dengan penelitian dan 

pengabdian masyarakat. Proses pembelajaran tersebut dapat berupa 

kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum disekolah atau 

instansi lainnya di luar kampus. 

4. Puket I memastikan beban belajar di setiap prodi di nyatakan dalam 

satuan kredit semester (SKS) dengan masa dan beban belajar sesuai 

dengan ketentuan terbaru. 

5. Puket I memastikan bahwa dosen pengampu Bahasa Indonesia di 

setiap program studi, merupakan Warga Negara Indonesia. 

6. Puket I memastikan bahwa kebebasan akademik, kebebasan mimbar 

akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi di lindungi dan 

di fasilitasi pelaksanaannya. 

 

1.5. Indikator 

No 

 

Parameter 

Standar 

 

Sasaran Indikator 

Waktu 

 

2021 2022 2023 2024 

1 Karakteristik 

proses 

pembelajaran 

Proses pembelajaran di 

prodi bersifat 

interakfif, holistik, 

integratif, saintifik, 

kontekstual, tematik, 

efektif, kolaboratif, dan 

berpusat pada 

mahasiswa. 

  

80% 

 

90% 100% 100% 

2 Rencana 

Pembelajaran 

Semester 

Matakuliah di program 

studi memiliki RPS 

(rencana pembelajaran 

semester) sesuai 

kurikulum yang 

ditetapkan dan 

dikembangkan oleh 

dosen secara mandiri 

atau bersama dalam 

kelompok keahlian 

suatu bidang ilmu 

pengetahuan dan/atau 

80% 90% 100% 100% 
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teknologi dalam 

program studi secara 

berkala dengan 

perkembangan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi. 

3 Proses 

Pembelajaran 

Program studi 

melaksanakan proses 

pembelajaran yang 

interaktif dan 

diintegrasikan dengan 

penelitian dan 

pengabdian 

masyarakat. 

 

70% 80% 90% 100% 

4 Beban Belajar Program studi 

menerapkan beban 

belajar sesuai 

Permenristek Dikti No. 

44 Tahun 2015. 

 

100% 100% 100% 100% 

5 Kebebasan 

akademik, 

kebebasan 

mimbar 

akademik, dan 

otonomi 

keilmuan 

 

Terdapat kebebasan 

akademik, kebebasan 

mimbar akademik, dan 

otonomi keilmuan  

100% 100% 100% 100% 

 

1.6. Strategi Pencapaian Standar 
1. Puket I membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan 

tentang proses pembelajaran sesuai dengan Permenristekdikti No 

44/2015. 

2. UPT-MPK dibawah koordinasi Puket I melakukan sosialisasi semua 

dokumen yang terkait dengan standar proses pembelajaran 

dilingkungan STMIK Methodist Binjai kepada semua unit terkait 

(Pimpinan Program Studi serta Dosen, termasuk bagian proses 

monevin pelaksanaan standar terkait akan dilakukan). 

3. Pimpinan Unit, di lingkungan STMIK Methodist Binjai melakukan 

sosialisasi serupa di unit masing-masing agar semua dosen di unitnya 

benar-benar memahami standar yang ada. 

4. Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan 

standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit 

Mutu Internal di bawah koordinasi UPM.  
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1.7. Dokumen Terkait 
a. Standar Proses Pembelajaran yang tertuang dalam Permenristekdikti 

No. 44 tahun 2015 

b. Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi – Direktorat 

Jenderal Pembelajaran dan Mahasiswa – Kemenristekdikti 

c. SK Tim Penyusun Dokumentasi Standar Proses Pembelajaran 

d. Notulensi Rapat Koordinasi 

e. Daftar Hadir Sosialisasi 

f. Daftar Hadir Rapat Senat Akademik Perguruan Tinggi  

g. Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Akamik Perguruan Tinggi 

terhadap Standar Proses Pembelajaran 

h. Standar lain yang memliki keterkaitan dengan Standar Proses 

Pembelajaran, anatara lain : 

i. Standar Beban Belajar 

ii. Standar Pelaksanaan Pembelajaran 

iii. Standar penyusunan tugas akhir/sikripsi 

iv. Standar penyusun disertasi  

i. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran 

j. Laporan hasil pengendalian Standar Proses Pembelajaran 

k. Laporan hasil peningkatan Standar Proses Pembelajaran 

 

1.8. Referensi 
1. Peraturan Menteri Riset , Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 

tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

2. Buku pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi – Dirjen 

Belmawa DIKTI 

3. Statuta Perguruan Tinggi STMIK Methodist Binjai 

4. Rencana strategi Perguruan Tinggi STMIK Methodist Binjai tahun 

2016-2021 

5. Buku Instrumen Akreditas Institusi, Buku III, Badan Akreditas 

Nasional Perguruan Tinggi, 2011. 

6. Badan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi 

(Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. 
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2. Manual Standar Proses Pembelajaran 

2.1. Tujuan 
Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan., dan 

menetapkan Standar Proses Pembelajaran yang sesuai dengan siklus PPEPP. 

 

2.2. Ruang Lingkup 
Luas lingkup manual ini dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu 

mekanisme penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian dan 

pengembangan/peningkatan Standar SPMI yang berlaku untuk seluruh sivitas 

akademika sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, dan terbatas 

pada konteks Standar Proses Pembelajaran. 

 

Pihak yang bertanggung jawab: 

1. Ketua 

2. Pembantu Ketua I 

3. Pimpinan Program Studi 

4. Senat Akademik Perguruan Tinggi 

5. Ketua Unit Penjaminan Mutu 

6. Dosen 

 

2.3. Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran 
No Pihak 

Terkait 

Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir 

1 Ketua  1. Merumuskan dan 

menetapkan Tim 

Penyusun dan Perumus 

Standar Proses 

Pembelajaran melalui 

Surat Keputusan (SK) 

Ketua atas usulan 

Ketua UPM. 

 

2. Mengajukan final draft 

Standar Proses 

Pembelajaran ke Senat 

Perguruan Tinggi untuk 

mendapatkan 

pertimbangan dan 

rekomendasi 

 

3. Menetapkan, dan 

memberlakukan 

Standar Proses 

Pembelajaran melalui 

SK Tim Penyusun 

dan Perumus 

Standar proses 

Pembelajaran 

 

 

 

 

 

Surat permohonan 

pertimbangan/reko

mendasi Senat 

Perguruan Tinggi 

untuk Standar 

Proses 

Pembelajaran 

 

SK penetapan dan 

pemberlakuan 

Standar Proses 

Pembelajaran  

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/S

MB-

UPM/21) 
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Surat Keputusan (SK) 

Ketua setelah 

sendapatkan 

pertimbangan/rekomen

dasi Senat Perguruan 

Tinggi atas usulan dari 

Ketua UPM 

2 Ketua 

UPM  

1. Mengusulkan nama 

anggota Tim Penyusun 

dan Perumus Dokumen 

Standar Proses 

Pembelajaran kepada 

Ketua 

 

 

 

2. Berkoordinasi dengan 

Puket I serta Tim 

Penyusun dan Perumus 

standar terkait 

menyusun dokumen 

perumus Standar 

Proses Pembelajaran 

 

3. Menyampaikan final 

draft dokumen Standar 

Proses Pembelajaran 

yang telah selesai 

dirumuskan kepada 

Ketua untuk diajukan 

pada Senat Perguruan 

Tinggi agar 

mendapatkan 

pertimbangan dan 

rekomendasi sebelum 

ditetapkan. 

 

4. Setelah memperoleh 

hasil rekomendasi 

Senat Perguruan Tinggi 

dan berkoordinasi 

dengan Tim Perumus, 

Ketua UPM melakukan 

perbaikan atas 

penyempurnaan akhir 

bagi standar terkait. 

 

5. Menugaskan Ketua 

Surat pengusulan 

dan lampiran 

berupa naskah 

usulan nama 

anggota Tim 

Penyusun dan 

perumus standar 

terkait. 

 

Hasil rumusan 

dokumen Standar 

Proses 

Pembelajaran 

 

 

 

 

Surat permohonan 

kepada Ketua untuk 

mendapatkan 

rekomendasi Senat 

Perguruan Tinggi 

terkait dokumen 

Standar Proses 

Pembelajaran 

beserta lampiran 

dokumen standar 

yang diusulkan 

 

 

Dokumen standar 

terkait yang telah 

disempurnakan 

berdasarkan 

rekomendasi Senat 

Perguruan Tinggi  

 

 

 

 

Dokumen akhir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/S

MB-

UPM/21) 
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Unit Pelaksana 

Teknisuntuk melakukan 

penomeran dan 

penetapan tanggal 

berlaku dokumen 

Standar Proses 

Pembelajaran serta 

melengkapi lembar 

pengesahan dokumen 

standar yang diusulkan 

dengan tanda tangan 

dari semua pihak yang 

terkait. 

 

6. Menyampaikan final 

dokumen standar 

terkait yang telah 

dilengkapi penomeran 

dan tanggal penetapan 

masa berlaku dokumen 

kepada Ketua untuk 

disahkan melalui SK 

Penetapan 

 

7. Menyimpan dokumen 

asli dari standar yang 

bersangkutan di UPM, 

mengunggah  soft file 

dari dokumen standar 

terkait di web UPM, 

memberikan notifikasi 

pada pihak-pihak yang 

berkepentingan di 

STMIK Methodist 

Binjai terkait dokumen 

standar tersebut. Dan 

apabila dibutuhkan 

salinan hardcopy 

standar terkait dapat 

diperoleh dari UPM.  

Standar Proses 

Pembelajaran yang 

telah memiliki 

nomor dan tanggal 

penetapan masa 

berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surat permohonan 

SK penetapan untuk 

dokumen standar 

terkait kepada 

Ketua dengan 

lampiran dokumen 

standar terkait 

 

 

 

Dokumen asli 

standar terkait yang 

telah ditandatangani 

secara lengkap oleh 

semua pihak terkait 
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3 Senat 

Perguruan 

Tinggi  

1. Menerima surat 

permohonan 

pertimbangan/rekomen

dasi dokumen standar 

terkait beserta lampiran 

dokumen dari Ketua 

 

2. Menyelenggarakan 

rapat Senat Perguruan 

Tinggi untuk 

memberikan 

pertimbangan dan 

rekomendasi terhadap 

setiap dokumen standar 

yang diajukan 

 

 

 

3. Mengirimkan surat 

pernyataan 

rekomendasi hasil rapat 

Senat Perguruan Tinggi 

kepada Ketua untuk 

ditindaklanjuti  

Dokumen (final 

draft) standar 

terkait  

 

 

 

 

Daftar Hadir Rapat 

Senat  

 

Notulensi Rapat 

Senat  

 

 

 

 

 

 

Surat rekomendasi 

/persetujuan Senat 

Perguruan Tinggi 

terhadap dokumen 

stndar yang 

diajukan  

 

 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/S

MB-

UPM/21) 

 

 

 

 

 

4  Pembantu 

Ketua I 

1. Berkoordinasi dengan 

UPM dan Tim Perumus 

menyusun Standar 

Proses Pembelajaran. 

 

 

2. Berkoordinasi dengan 

UPM dan tim perumus 

melakukan 

penyempurnaan 

dokumen Standar 

Proses Pembelajaran 

sejauh yang 

dibutuhkan, setelah 

mendapatkan 

pertimbangan/rekomen

dasi Senat Perguruan 

Tinggi. 

 

3. Berkoordinasi dengan 

Biro Kepegawaian 

dengan melakukan 

sosiasilasasi Standar 

Dokumen Standar 

Proses 

Pembelajaran 

 

 

 

Dokumen Standar 

Proses 

Pembelajaran yang 

telah 

disempurnakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materi sosialisasi 

dan daftar hadir 

peserta sosialisasi 

Standar Proses 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/S

MB-

UPM/21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form 

Sosialisasi 

(02/FR.01/S

MB-
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Proses Pembelajaran 

kepada seluruh dosen 

dilingkungan STMIK 

Methodist Binjai  

 

4. Membuat ketetapan 

bahwa bahasa 

pengantar perkuliahan 

adalah bahasa 

Indonesia 

Pembelajaran  

 

 

 

 

Dokumen yang 

menetapkan tentang 

bahasa pengantar  

UPM/21) 

 

 

2.4. Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran 

No 
Pihak 

Terkait 
Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir 

1 Ka. prodi 1. Membuat karakteristik 

proses pembelajaran 

yang bersifat interaktif, 

holistik, integratif, 

saintifik, kontekstual, 

tematik, efektif, 

kolaboratif, dan 

berpusat pada 

mahasiswa 

2. Membuat Rencana 

Pembelajaran Semester 

(RPS) yang ditetapkan 

dan dikembangkan oleh 

dosen secara mandiri 

atau bersama dalam 

kelompok keahlian 

suatu bidang ilmu 

pengetahuan dan/atau 

teknologi dalam 

program studi secara 

berkala dengan 

perkembangan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi 

3. Melaksanakan proses 

pembelajaran yang 

interaktif antara dosen, 

mahasiswa, dan sumber 

belajar sesuai dengan 

RPS dan 

diintegritasikan dengan 

penelitian dan 

pengabdian 

Buku kurikulum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulir RPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulir RPS  

Formulir Rubrik 

Penilaian 

Formulir 

Rancangan  

Tugas 

 

Form 

Template 

Kurikulum 

(11/FR.01/SM

B-UPM/21) 

 

 

 

 

Form 

Panduan RPS 

(03/FR.01/SM

B-UPM/21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form  RPS, 

Rancangan 

Tugas dan 

Rubrik 

(10/FR.01/SM

B-UPM/21) 
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masyarakat. Proses 

pembelajaran tersebut 

dapat berupa kuliah, 

responsi dan tutorial, 

seminar, dan praktium 

 

 

2 BAA 1. Memeriksa sebaran 

matakuliah sesuai 

dengan kurikulum yang 

berlaku 

Buku kurikulum Form 

Template 

Kurikulum 

(11/FR.01/SM

B-UPM/21) 

 

2.5. Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran 

No 
Pihak 

Terkait 
Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir 

1 Ketua  1. Menetapkan Tim 

Auditor Audit Mutu 

Internal atas usulan 

Ketua UPM melalui 

Surat Keputusan (SK) 

Ketua 

 

2. Berkoordinasi dengan 

Ketua UPM, 

melakukan rapat 

koordinasi dengan 

seluruh jajaran 

pimpinan di STMIK 

Methodist Binjai di 

awal dan akhir setiap 

periode audit mutu  

SK Tim Auditor 

Internal  

 

 

 

 

 

Daftar Hadir Rapat 

 

Notulen Rapat 

 

 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SM

B-UPM/21) 

 

 

 

2 Ketua 

UPM 

1. Mengajukan usulan 

nama tim auditor untuk 

melakukan audit mutu 

internal Standar Proses 

Pembelajaran 

 

2. Menugaskan Ketua 

Monevin untuk 

membuat jadwal 

pelaksanaan audit mutu 

internal dan 

menentukan para 

auditor yang akan 

bertugas setelah 

mendaparkan 

pernyataan kesediaan 

mengaudit dari para 

Surat usulan yang 

berisikan nama tim 

auditor internal 

 

 

 

Draft jadwal 

pelaksanan audit 

mutu internal, 

beserta nama 

auditor dan unit 

yang diaudit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form 

Kesediaan 

Mengaudit 

(04/FR.01/SM

B-UPM/21) 

 

 

 

 

 

 



48 

 

Buku 1 Standar Pendidikan 

 

auditor para periode 

yang yang telah 

ditentukan 

 

3. Menugaskan Ka. 

Monevin untuk 

menyampaikan jadwal 

pelaksanakan audit dan 

list nama auditor yang 

akan bertugas pada 

semua Prodi dan Unit 

di lingkungan STMIK 

Methodist Binjai 

 

4. Menugaskan Ka. 

Monevin untuk 

membuat checklist 

audit terkait standar 

terkait yang akan 

disampaikan pada saat 

briefing dengan para 

audit. 

 

5. Melakukan briefing 

persiapan pelaksanaan 

audit mutu internal 

bersama semua auditor 

maupun tim 

penjaminan mutu Prodi 

 

6. Menyampaikan 

reminder pada semua 

Prodi dan Unit 

dilingkungan STMIK 

Methodist Binjai 

tentang periode audit 

mutu internal yang 

akan berlangsung. 

 

7. Berkoordinasi dengan 

Ketua melakukan 

Rapat Pembukaan dan 

Penutupan untuk 

mengawali dan 

mengakhiri setiap 

perode audit mutu 

internal di lingkungan 

STMIK Methodist 

 

 

 

 

Final list jadwal 

pelaksanaan audit 

mutu internal, 

beserta nama 

auditor dan unit 

yang diaudit 

 

Checklist Audit 

Daftar Hadir Rapat 

 

Checklist untuk 

audit  

 

 

 

 

 

 

 

Notulen rapat 

 

 

 

 

 

 

Email kepada 

‘allstaf’ di STMIK 

Methodist Binjai 

mengenai periode 

audit yang akan 

berlangsung 

 

 

 

Daftar hadir rapat  

Notulen rapat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SM

B-UPM/21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SM

B-UPM/21) 
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Binjai  

 

8. Menugaskan Ketua 

Monevin untuk 

membuat laporan hasil 

pelaksanaan audit 

setiap periode audit 

selesai dilakukan.  

 

 

Laporan hasil 

pelaksanaan  

3 Tim 

Auditor 

Audit 

Mutu 

Internal  

1. Melakuan audit terkait 

Standar proses 

Pembelajaran pada 

periode yang telah 

ditentukan sesuai 

dengan unit 

penugasannya 

 

2. Membuat laporan hasil 

pelaksanaan audit dan 

diserahkan kepada 

Ketua Monevin 

Daftar hadir auditor 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan hasil audit 

Form 

Checklist 

Audit 

(13/FR.01/SM

B-UPM/21) 

 

 

 

Form Laporan 

Temuan Audit 

(06/FR.01/SM

B-UPM/21) 

 

2.6. Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran 

No 
Pihak 

Terkait 
Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir 

1 Ka. UPM  1. Bersama-sama dengan 

Ketua Monevin 

melakukan analisis 

terhadap semua 

ketidaksesuaian 

berdasarkan hasil audit 

mutu internal, 

khususnya yang terkait 

Standar Proses 

Pembelajaran 

 

2. Menugaskan Ketua 

Monevin untuk 

berkordinasi dengan 

semua Prodi dan Unit-

unit menentukan 

tindakan korektif yang 

harus dilakukan terkait 

temuan ketidaksesuaian 

dan memastikan batas 

waktu penyelesaian 

terhadap 

ketidaksesuaian 

Hasil analisis 

sementara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan tindakan 

korektif terhadap 

hasil temuan 

ketidaksesuaian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form Laporan 

Temuan Audit 

(06/FR.01/SMB

-UPM/21) 
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tersebut. 

 

 

3. Menugaskan Ketua 

Monevin melakukan 

pemantauan terhadap 

upaya perbaikan yang 

telah dijanjikan Prodi 

dan Unit-unit dan 

melakukan langkah 

antisipasi terhadap 

resiko yang dapat 

terjadi apabila ketidak 

sesuaian masih terjadi 

walaupun tindakan 

korektif telah 

dilakukan. 

 

4. Menugaskan Ketua 

Monevin membuat 

laporan tertulis secara 

periodik mengenail 

semua hal yang 

berhubungan dengan 

ketidak sesuaian dalam 

pelaksanaan standar 

terkait, termasuk 

didalamnya 

mempertimbangkan 

resiko kedepan yang 

dapat terjadi dan 

rekomendasi yang 

perlu dilakukan untuk 

menghindari atau 

meminimalisir 

terjadinya resiko akibat 

kesulitan 

 

5. Melakukan analisis dan 

evaluasi terhadap 

laporan Ketua Monevin 

 

6. Menyampaikan laporan 

kepada Ketua terkait 

semua langkah 

pengendalian yang 

telah dilakukan sesuai 

kewenangan UPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan tertulis 

monevin lengkap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangkuman hasil 

analisis dan 

evaluasi 

 

Laporan Audit, 

antisipasi resiko 

dan rekomendasi 
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beserta rekomendasi 

tindak lanjut.  

 

2.7. Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran 

No 
Pihak 

Terkait 
Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir 

1 Pembantu 

Ketua I 

1. Bersama-sama dengan 

Ketua UPM, Ketua 

Monevin, Ketua Unit 

Pelaksana Teknis 

melakukan rapat 

koordinasi untuk 

mendiskusikan 

rekomendasi hasil 

temuan audit dan 

sekaligus melakukan 

revisi terhadap isi 

standar terkait. Revisi 

yang dilakukan bisa 

berupa revisi terhadap 

indikator capaian 

standar yangs semakin 

meningkat ataupun 

terhadap isi pernyataan 

standar apabila hasil 

evaluasi menunjukan 

bahwa standar yang ada 

telah terpenuhi atau 

bahkan terlampaui.  

Daftar Hadir 

Rapat 

Koordinasi 

 

 

 

Notulen Rapat 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SMB

-UPM/21) 

 

2 Ka. UPM 1. Menyelenggarakan 

rapat koordinasi untuk 

mendiskusikan 

rekomendasi hasil 

temuan audit yang telah 

sesuai untuk 

ditingkatkan bersama 

dengan Puket I, Ketua 

Monevin, Ketua Unit 

Pelaksana Teknis dan 

melakukan revisi 

terhadap standar 

terkait. 

 

2. Menugaskan Ketua 

Unit Pelaksana Teknis 

untuk melakukan 

langkah-langkah 

Daftar hadir rapat 

koordinasi 

Dokumen standar 

baru hasil 

peningkatan 

terhadap standar 

Proses 

Pembelajaran  

 

Notulen Rapat 

 

 

 

 

Laporan 

Pengembangan 

Sistem sebagai 

hasil peningkatan 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SMB

-UPM/21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form Perubahan 

Isi Standar 

(07/FR.01/SMB

-UPM/21) 
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pengembangan sistem 

yang dibutuhkan terkait 

standar baru hasil 

peningkatan terhadap 

Standar Proses 

Pembelajaran 

berdasarkan revisi yang 

disepakati, serta 

membuat laporan 

tertulis hasil 

peningkatan standar. 

standar terkait  
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D. Standar Penilaian Pembelajaran 

 

1. Standar Penilaian Pembelajaran 

1.1 Rasional 
Untuk mewujudkan visi dan misi STMIK Methodist Binjai terutama 

dalam menyiapkan lulusan yang memiliki keunggulan akademika dan 

profesional  maka perlu ditetapkan standar penilaian dalam rangka 

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar ini telah direvisi 

berdasarkan Permenristekditi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi. 

 

1.2 Penanggungjawab 
1 Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: 

Ketua Senat Perguruan Tinggi 

2 Pihak yang menetapkan standar: Ketua 

3 Pihak penanggungjawab standar: Pembantu Ketua yang menangani 

akademika  

4 Pihak pelaksana standar: Kepala Program Studi (Ka. Prodi), Ka BAA, 

dan MPK 

5 Pihak yang melakukan evaluasi standar mutu: Tim Auditor Mutu 

Internal 

6 Pihak yang melakukan pengendalian standar: Unit Penjaminan Mutu 

(UPM) 

7 Pihak yang meningkatkan standar: UPM, Puket yang menangani 

akademika bersama Ka. BAA, dan MPK 

 

1.3. Istilah Teknis 
Standar Penilaian 

Pembelajaran 

(Permenristek Dikti No 44 

tahun 2015, Pasal 19 ayat 1) 

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria 

minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar 

mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan. 

Proses dan hasil belajar tersebut meliputi: 

a. Prinsip penilaian 

b. Teknik dan instrumen penilaian 

c. Mekanisme dan prosedur penilaian 

d. Pelaksanaan penilaian 

Prinsip Edukasi 

(Permenristek Dikti No. 44 

tahun 2015, Pasal 20 ayat 2) 

Prinsip edukatif merupakan penilaian yang 

memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki 

perencanaan dan cara belajar; meraih capaian 

pembelajaran lulusan. 

Prinsip Otentik 
(Permenristek Dikti No. 44 

tahun 2015, Pasal 20 ayat 3) 

Prinsip otentik merupakan penilaian yang 

berorientasi pada proses belajar yang 

berkesinambungan dan hasil yang menceriminkan 

kemampuan mahasiswa pada saat proses 
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pembelajaran berlangsung. 

Prinsip Objektif 

(Permenristek Dikti No. 44 

tahun 2015, Pasal 20 ayat 4) 

Prinsip objektif merupakan penilaian yang 

didasarkan pada standar yang disepakati antara 

dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh 

subjektif penilaian dan yang dinilai 

Prinsip Akuntabel 

(Permenristek Dikti No 44 

tahun 2015, Pasal 20 ayat 5) 

 Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang 

dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria 

yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan 

dipahami oleh mahasiswa. 

Prinsip Transparan 

(Permenristek Dikti No 44 

tahun 2015, Pasal 20 ayat 6) 

Prinsip transparan merupakan penilaian yang 

prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh 

semua pemangku kepentingan,   

Teknik Penilaian 

(Permenristek Dikti No 44 

tahun 2015, Pasal 21 ayat 1) 

 

Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, 

unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.  

Instrumen Penilaian 

(Permenristek Dikti No 44 

tahun 2015, Pasal 21 ayat 1) 

 

Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses 

dalam bentuk rubric dan/atau penilaian hasil dalam 

bentuk portofolio atau karya desain.  

Mekanisme Penilaian 

(Permenristek Dikti No 44 

tahun 2015, Pasal 22 ayat 1) 

 

Mekanisme penilaian, terdiri atas: 

a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati 

tahap, teknik, instrument, kriteria, indicator, 

dan bobot penilaian antara penilaian dan 

yang dinilai sesuai dengan rencana 

pembelajaran; 

b. Melaksanakan proses penilaian sesuai 

dengan tahap, teknik, instrument, kriteria, 

indicator, dan bobot penilaian yang memuat 

priinsip penilaian sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 20; 

c. Memberikan umpan balik dan kesempatan 

untuk mempertanyakan hasil penilaian 

kepada mahasiswa; dan 

d. Mendokumentasikan penilaian proses dan 

hasil belajar mahasiswa secara akuntabel 

dan transparan  

Pelaporan Penilaian 

(Permenristek Dikti No 44 

tahun 2015, Pasal 24 ayat 1) 

Pelaporan penilaian adalah kualifikasi keberhasilan 

mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah. 

IPS dan IPK 

(Permenristek Dikti No 44 

tahun 2015, Pasal 24 ayat 4 

dan 5) 

 

Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan ditiap 

semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi 

Semester (IPS). 

Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada 

akhir program studi dinyatakan dengan Indeks 

Prestasi Komulatif (IPK) 
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1.4. Pernyataan Isi Standar 
Pernyataan Standar 

1. Puket I memastikan bahwa setiap dosen melaksanakan prinsip 

penilaian yang mencakup: 

a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasimahasiswa 

agar mampu: memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan 

meraih capaian pembelajaran lulusan. 

b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses 

belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang 

menceriminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses 

pembelajaran berlangsung.  

c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada 

standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas 

dari pengaruh subjektif penilaian dan yang dinilai. 

d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilakukan sesuai 

dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal 

kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. 

e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil 

penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.. 

2. Puket I memastikan bahwa setiap dosen menerapkan teknik penilaian 

dengan tepat, antara lain: 

a. Penilaian prilaku dapat menggunakan teknik penilaian observasi  

b. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umu, dan 

keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau 

kombinasi dari berbagai teknik dan instrument penilaian. 

c. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik 

dan instrument penilaian yang digunakan. 

3. Puket I memastikan bahwa setiap dosen telah melaksanakan prosedur 

penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian 

tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan 

pemberian nilai akhir, dan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap 

dan/ atau penilaian ulang. 

4. Puket I memastikan bahwa pelaksanaan penilaian sesuai dengan 

rencana pembelajaran, dapat dilakukan oleh: 

a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu; 

b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan 

mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. 

5. Puket I memastikan bahwa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam 

menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: 

A   = 85 – 100;    

B = 74.99 - 70;    

C  =   69.99 – 60;    

D = 59.99 – 50;    

E = 49.99 – 0; 

6. Nilai hasil evaluasi yang diberikan dalam bentuk huruf memiliki 

pengertian sebagai berikut:  
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A  = Sangat Baik 

B  = Baik 

C  = Cukup 

D  = Kurang   

E  = Sangat Kurang 

7. Puket I memastikan bahwa hasil diumumkan kepada mahasiswa 

setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran 

tepat waktu sesuai dengan kalender akademika. 

8. Puket I memastikan perhitungan IPS dan IPK oleh system dilakukan 

dengan tepat sebagai berikut: 

a. Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang 

dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf 

setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah 

bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil 

dalam satu semester. 

b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang 

dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf 

setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah 

bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil 

serta telah ditempuh. 

 

1.5. Indikator 

No 

Butir 

Pernyataan 

Standar 

Ukuran 

Target/waktu 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Prinsip 

Penilaian 

Pembelajaran 

Semua dosen 

menerapkan prinsip 

edukatif, otentik, 

objektif, akuntabel, 

dan transaparan 

yang dilakukan 

secara terintegrasi 

pada semua mata 

kuliah yang diampu 

80% 90% 100% 100% 100% 

2 Teknik 

Penilaian 

dengan tepat  

Setiap dosen 

melakukan teknik 

penilaian yang 

minimal 

mengandung 2 

variasi (observasi, 

partisipasi, unjuk 

kerja, tes tertulis, 

tes lisan dan 

angket) yang dibuat 

dalam bentuk 

rubric pada semua 

mata kuliah yang 

80% 90% 100% 100% 100% 
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diampu 

3 Prosedur 

penilaian 

Setiap dosen 

menerapkan 

prosedur penilaian 

yang mencakup 

tahap perencanaan, 

kegiatan pemberian 

tugas atau soal, 

observasi kinerja, 

pengembalian hasil 

observasi, dan 

pemberian nilai 

akhir, dan dapat 

dilakukan melaului 

penilaian bertahap 

dan/ atau penilaian 

ulang pada semua 

mata kuliah yang 

diampu 

80% 90% 100% 100% 100% 

4 Pelaksanaan 

penilaian 

Bobot nilai yang 

tercantum dalam 

RPS sama dengan 

yang di Daftar 

Nilai Rincian, dan 

ditandatangani oleh 

dosen pengampu. 

80% 100% 100% 100% 100% 

5 Kualifikasi 

keberhasilan 

mahasiswa 

menempuh 

mata kuliah 

Kualifikasi 

keberhasilan 

mahasiswa 

dituliskan dalam 

buku SOP STMIK 

Methodist Binjai 

100% 100% 100% 100% 100% 

6 Pengumuman 

hasil penilaian 

tepat waktu 

Presentase 

pemasukan nilai 

oleh dosen tepat 

waktu. 

90% 100% 100% 100% 100% 

7 Ketepatan 

perhitungan 

IPK dan IPS 

Ketepatan 

perhitungan IPK 

dan IPS bagi 

seluruh mahasiswa.  

100% 100% 100% 100% 100% 

 

1.6. Strategi Pencapaian Standar 
1 Pembantu Ketua I menyampaikan standar ini kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan 

2 Pembantu Ketua I melalui Kaprodi dan Kepala BAA memastikan 

kriteria penilaian dan predikat lulusan termuat dalam kurikulum 

program studi dan buku mahasiswa. 
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3 Pembantu Ketua I melalui Kepala BAA menyusun jadwal penyerahan 

kelengkapan lulusan kepada lulusan tepat waktu  

4 Pembantu Ketua I melalui kepala BAA memeriksa perhitungan IPS 

dan IPK mahasiswa secara sampling secara periodik, minimal 1 setiap 

semester sekali 

5 Pembantu Ketua I melalui kepala BAA menentukan ketepatan waktu 

pemasukan nilai oleh dosen pengampu setiap semester  

6 Pembantu Ketua I melalui Kaprodi memantau bahwa semua mata 

kuliah telah memiliki RPS beserta kelengkapannya. 

7 Pembantu Ketua I melalui kepala BAA dan Kaprodi memeriksa 

kesesuaian bobot nilai yang tertera dalam RPS dan daftar nilai rincian, 

setiap semester 

 

7.1 Dokumen Terkait 
1 SK tim penyusun dokumen standar penilaian pembelajaran SPMI 

2 Kurikulum program studi 

3 Jadwal terkait penyerahan kelengkapan kelulusan 

4 Rencana pembelajaran semester (RPS) beserta kelengkapannya 

5 Daftar nilai rincian  

 

5.1 Referensi 
1 Peraturan menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi nomor 44 

tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi 

2 Peraturan presiden RI no 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI). 

3 Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 73 tahun 2013 

tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia bidang 

pendidikan tinngi 

4 Status Perguruan Tinggi STMIK Methodist Binjai 

5 Rencana strategi Perguruan Tinggi STMIK Methodist Binjai tahun 

2016-2021 

6 Buku instrument Akreditas institusi, buku III badan akreditas nasional 

perguruan tinggi, 2011 

7 Bahan pelatihan system penjaminan mutu internal perguruan tinggi 

(Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Kementerian Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2016). 
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2. Manual Standar Penilaian Pembelajaran 

2.1 Tujuan 
Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan dan 

menetapkan standar penilaian pembelajaran yang sesuai dengan siklus 

PPEP 

 

2.2 Ruang Lingkup 
Luas lingkup manual ini dirancang dan disusun serta ditetapkan 

melalui suatu mekanisme penetapan, pelaksanaan, evaluasi 

pelaksanaan, pengendalian dan pembangunan/peningkatan standar 

SPMI yang berlaku untuk seluruh sivitas akademika sesuai dengan 

tugas dan kewenangan yang dimiliki, dan terbatas pada konteks 

standar penilaian oembelajaran. 

Pihak yang bertanggung jawab: 

1. Ketua 

2. Pembantu Ketua I bidang Akademika dan SDM 

3. Senat Akademika Perguruan Tinggi 

4. Kepala BAA 

5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu 

6. Kaprodi 

7. Dosen Penasihat Akademik 

 

2.3 Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran 

No 
Pihak 

Terkait 
Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir 

1. Ketua 1. Merumuskan dan 

menetapkan tim 

penyusun dan 

perumus melalui surat 

keputusan (SK) Ketua 

atas usulan Ka.UPM 

 

2. Mengajukan final 

draft standar penilaian 

pembelajaran ke 

Senat Akademika 

Perguruan Tinggi 

untuk mendapatkan 

pertimbangan dan 

rekomendasi 

 

3. Menetapkan dan 

memberlakuan 

standar penilaian 

pembelajaran surat 

SK Tim Penyusun 

dan Perumus 

Standar Penilaian 

Pembelajaran 

 

 

 

Surat permohonan 

pertimbangan/reko

mendasi Senat 

Perguruan Tinggi 

untuk Standar 

Penilaian 

Pembelajaran 

 

 

SK penetapan dan 

pemberlakuan 

standar penilaian 

pembelajaran 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi 

(01/FR.01/SM

B-UPM/21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form 

Persetujuan 

(08/FR.01/SM

B-UPM/21) 



60 

 

Buku 1 Standar Pendidikan 

 

keputusan (SK) 

Ketua, setelah 

mendapatkan 

pertimbangan/rekome

ndasi Senat Perguruan 

Tinggi atas usulan 

dari Ka.UPM 

  

2 Ketua 

UPM 

1. Mengusulkan nama 

anggota tim penyusun 

dokumen standar 

penilaian 

pembelajaran 

 

 

 

 

2. Berkoordinasi dengan 

Puket I serta tim 

perumus menyusun 

perumusan standar 

penilaian 

pembelajaran 

 

3. Menyampaikan final 

draft dokumen standar 

penilaian 

pembelajaran yang 

telah selesai 

dirumuskan kepada 

Ketua untuk diajukan 

pada senat Perguruan 

Tinggi agar 

mendapatkan 

pertimbangan dan 

rekomendasi sebelum 

ditetapkan 

 

4. Setelah memperoleh 

hasil rekomendasi 

Senat Perguruan 

Tinggi dan 

berkoordinasi dengan 

tim perumus, Ka. 

UPM melakukan 

perbaikan atau 

penyempurnaan akhir 

bagi standar terkait 

 

Surat pengusulan 

dan lampiran 

berupa naskah 

usulan nama 

anggota tim 

penyusun & 

perumus standar 

terkait.  

 

Hasil rumusan 

dokumen standar 

penilaian 

pembelajaran 

 

 

 

Surat permohonan 

kepada Ketua 

untuk mendapatkan 

rekomendasi senat 

Perguruan Tinggi 

terkait dokumen 

standar pemberian 

sanksi pada dosen 

dan tenaga 

kependidikan 

beserta lampiran 

dokumen standar 

yang diusulkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi 

(01/FR.01/SM

B-UPM/21) 
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5. Menugaskan Ketua 

unit Pelaksana Teknis 

untuk melakukan 

penomoran dan 

penetapan tanggal 

berlaku dokumen 

standar penilaian 

pembelajaran serta 

melengkapi lembar 

pengesahan dokumen 

standar yang 

diusulkan dengan 

tanda tangan dari 

semua pihak yang 

terkait 

6. Menyampaikan final 

dokumen standar 

terkait yang telah 

dilengkapi penomoran 

dan tanggal penetapan 

masa berlaku 

dokumen pada Ketua 

untuk disahkan 

melalui SK penetapan 

7. Menyimpan dokumen 

asli dari standar yang 

bersangkutan di 

UPM, mengunggah 

sof file dari dokumen 

standar terkait di web 

UPM, memberikan 

notifikasi pada pihak-

pihak yang 

berkepentingan di 

STMIK Methodist 

Binjai terkait 

dokumen standar 

tersebut, dan apabila 

dibutuhkan salinan 

hardcopy standar 

terkait dapat diperoleh 

dari UPM  

Dokumen akhir 

standar terkait yang 

telah memiliki 

nomer dan tanggal 

penetapan masa 

berlaku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surat permohonan 

SK pentapan untuk 

dokumen standar 

terkait kepada 

Ketua dengan 

lampiran dokumen 

standar terkait 

  

 

Dokumen asli 

standar terkait yang 

telah disahkan 

dengan tanda 

tangan pihak-pihak 

terkait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form hasil 

Penyusunan 

Standar 

(09/FR.01/SM

B-UPM/21) 

 

3 Ketua 

Senat 

Pergurua

n Tinggi 

1. Menerima surat 

permohonan 

pertimbangan/rekome

ndasi dokumen 

standar terkait beserta 

lampiran dokumen 

Dokumen (final 

draft) standar  

terkait daftar hadir 

rapat senat 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi 

(01/FR.01/SM

B-UPM/21) 
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dari Ketua 

2. Menyelenggarakan 

rapat senat Perguruan 

Tinggi untuk 

memberikan 

petimbangan dan 

rekomendasi terhadap 

setiap dokumen 

standar yang diajukan 

3. Mengirimkan surat 

pernyataan 

rekomendasi hasil 

rapat senat Perguruan 

Tinggi kepada Ketua 

untuk ditindaklanjuti 

 

Notulensi rapat 

senat salah satunya 

berisikan 

rekomendasi/perset

ujuan terhadap 

dokumen standar 

yang  diajukan 

 

Surat rekomendasi 

/persetujuan senat 

Perguruan Tinggi 

terhadap dokumen 

standar yang 

diajukan 

 

 

 

 

4 Pembantu 

Ketua I 

1. Berkoordinasi dengan 

UPM dan Tim 

perumus menyusun 

standar penilaian 

pembelajaran 

 

 

2. Berkoordinasi dengan 

UPM dan Tim 

perumus melakukan 

penyempurnaan 

dokumen standar 

sejauh yang 

dibutuhkan setelah 

mendapatkan 

pertimbangan/rekome

ndasi senat Perguruan 

Tinggi. 

Final Draft standar 

penilaian 

pembelajaran 

 

 

 

 

Dokumen standar 

terkait yang telah 

disempurnakan 

Materi sosialisasi 

dan daftar hadir 

peserta sosialisasi 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi 

(01/FR.01/SM

B-UPM/21) 

 

 

Form hasil 

Penyusunan 

Standar 

(09/FR.01/SM

B-UPM/21) 

 

 

 

2.4 Manual Pelaksanaan Standar Penilaian 

Pembelajaran  
No Pihak 

Terkait 

Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir 

1 Puket I 1. Membentuk tim untuk 

menyusun buku 

panduan penilaian 

pembelajaran sesuai 

dengan prinsip, teknik, 

dan prosedur yang 

diatur sesuai dengan 

SK Ketua 
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Permenristek Dikti no 

44/2015 

2. Mensosialisasikan buku 

panduan tersebut 

kepada pimpinan prodi 

 

 

Buku panduan 

penilaian 

pembelajaran 

2 Pimpinan 

Prodi 

1. Mensosialisakan 

tentang prinsip, teknik 

dan prosedur penilaian 

pembelajaran kepada 

dosen pengampu mata 

kuliah 

2. Meminta dan 

memeriksa RPS, 

rancangan tugas dan 

rubric penilaian yang 

disusun oleh dosen 

pengampu 

3. Mengevaluasi prinsip, 

teknik dan prosedur 

penilaian pembelajaran 

yang dilkukan oleh 

dosen pengampu mata 

kuliah 

Daftar Hadir rapat 

Notulen rapat 

RPS, rencana tugas 

dan rubrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi 

(01/FR.01/S

MB-UPM/21) 

 

3 BAA 1. Memeriksa nilai agar 

sesuai dengan 

kualifikasi keberhasil 

pembelajaran yang 

diatur dalam standar 

penilaian. 

2. Memeriksa kesesuaian 

hasil evaluasi yang 

diberikan dalam bentuk 

huruf 

3. Memastikan hasil 

perhitungan IPS dan 

IPK dilakukan dengan 

tepat 

Rincian nilai   

5 Dosen 1. Mengimplementasikan 

prinsp penilaian 

pembelajaran sesuai 

dengan standar 

penilaian pembelajaran  

2. Mengimplementasikan 

teknik penilaian 

pembelajaran sesuai 

dengan standar 

penilaian pembelajaran  

RPS yang dilengkapi 

dengan dokumen 

rancangan tugas dan 

rubric penilaian  
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3. Mengimplementasikan 

prosedur penilaian 

pembeljaran sesuai 

dengan standar 

penilaian pembelajaran 

4. Memberikan nilai 

sesuai dengan 

kualifikasi keberhasilan 

pembelajaran yang 

diatur dalam standar 

penilaian.  

5. Menyerahkan hasil 

penilaian tepat waktu 

sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku  

 

2.5 Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran  
No Pihak 

Terkait 

Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir 

1 Ketua 1. Menetapkan tim auditor 

internal atas usulan Ka 

UPM melalui surat 

keputusan SK Ketua 

 

2. Berkoordinasi dengan 

ketua UPM, melakukan 

rapat koordinasi dengan 

seluruh jajaran pimpinan 

di STMIK Methodist 

Binjai di awal dan akhir 

setiap periode audit mutu 

internal berlangsung 

SK Tim Auditor 

internal 

 

 

 

Daftar hadir 

rapat 

Notulen rapat 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi 

(01/FR.01/SMB-

UPM/21) 

 

2 Ketua 

UPM 

1. Mengajukan usulan 

nama tim auditor internal 

untuk melakukan 

monevin terkait standar 

penilaian pembelajaran 

 

2. Menugaskan ketua pusat 

monevin untuk membuat 

jadwal pelaksanaan audit 

mutu internal dan 

menentukan para auditor 

yang akan bertugas 

setelah mendapatkan 

pernyataan kesediaan 

mengaudit dari para 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form Kesediaan 

Mengaudit 

(04/FR.01/SMB-

UPM/21) 
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auditor pada periode 

yang telah ditentukan 

3. Menugaskan Ketua 

monevin untuk 

menyampaikan jadwal 

pelaksanaan audit dan 

auditor yang bertugas 

pada semua unit terkait. 

4. Menugaskan Ketua 

monevin untuk membuat 

checklist audit terkait 

standar terkait yang akan 

disampaikan pada saat 

briefing dengan para 

auditor.  

5. Melakukan briefing 

persiapan pelaksanaan 

audit mutu internal 

bersama auditor maupun 

tim penjaminan mutu 

Prodi 

6. Menyampaikan reminder 

pada semua Prodi dan 

Unit di lingkungan 

STMIK Methodist Binjai 

tentang periode audit 

mutu internal yang akan 

berlangsung 

 

 

7. Berkoordinasi dengan 

Ketua melakukan rapat 

pembukaan dan 

penutupan untuk 

mengawali dan 

mengakhiri setiap 

periode audit mutu 

internal di lingkungan 

STMIK Methodist 

Binjai. 

8. Menugaskan Ketua 

monevin untuk membuat 

laporan hasil 

pelaksanaan audit setiap 

periode audit selesai 

dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Checklist untuk 

audit 

 

 

 

 

 

Daftar hadir 

rapat 

Notulen rapat  

 

 

 

Email pada 

allstaf di 

STMIK 

Methodist Binjai 

mengenai 

periode audit 

yang akan 

berlangsung 

  

Daftar hadir 

rapat 

Notulen rapat 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan hasil 

pelaksanaan 

audit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi 

(01/FR.01/SMB-

UPM/21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi 

(01/FR.01/SMB-

UPM/21) 

3 Tim 

auditor 

1. Melakukan audit terkait 

standar penilaian 

Daftar hadir 

auditor 

Form Daftar 

Hadir dan 
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audit 

mutu 

internal 

pembelajaran pada 

periode yang telah 

ditentukan sesuai dengan 

unit penugasannya. 

2. Membuat laporan hasil 

pelaksanaan audit dan 

diserahkan kepada Ketua 

monevin 

 

 

 

 

Laporan hasil 

audit 

Notulensi 

(01/FR.01/SMB-

UPM/21) 

 

Form Laporan 

Temuan Audit 

(06/FR.01/SMB-

UPM/21) 

 

2.6 Manual Pengendalian Standar Penilaian 

Pembelajaran 
No Pihak 

terkait 

Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir 

1 Ka.UPM 1. Bersama-sama dengan 

Ketua monevin 

melakukan analisis 

terhadap semua 

ketidaksesuaian 

berdasarkan hasil audit 

mutu internal, khususnya 

yang terkait standar 

penilaian pembelajaran 

2. Menugaskan Ketua 

monevin untuk 

berkoordinasi dengan 

semua Prodi dan Unit-

unit menentukan 

tindakan korektif yang 

harus dilakukan terkait 

temuan ketidaksesuaian 

dan memastikan batas 

waktu penyelesaian 

terhadap ketidaksesuaian 

tersebut. 

3. Menugaskan Ketua 

monevin melakukan 

pemantauan terhadap 

upaya perbaikan yang 

telah dijanjikan Prodi 

dan Unit-unit dan 

melakukan lengkah 

antisipasi terhadap resiko 

yang dapat terjadi 

apabila ketidaksesuaian 

masih terjadi walaupun 

tindakan korektif telah 

Hasil analisa 

sementara 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan tindakan 

korektif terhadap 

hasil temuan 

ketidaksesuaian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form Laporan 

Temuan Audit 

(06/FR.01/SM

B-UPM/21) 
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dilakukan 

4. Menugaskan Ketua 

monevin membuat 

laporan tertulis secara 

periodik mengenai 

semua hal yang 

berhubungan dengan 

ketidaksesuaian dalam 

pelaksanaan standar 

terkait, termasuk di 

dalamnya 

mempertimbangkan 

risiko kedepan yang 

dapat terjadi dan 

rekomendasi yang perlu 

dilakukan untuk 

menghindari atau 

meminalisir terjadinya 

resiko akibat 

ketidaksesuaian 

5. Melakukan analisa dan 

evaluasi terhadap 

laporan Ketua monevin 

6. Menyampaikan laporan 

kepada ketua terkait 

semua langkah 

pengendalian yang telah 

dilakukan sesuai 

kewenangan UPM 

beserta rekomendasi 

tindak lanjut 

 

Laporan tertulis 

monevin lengkap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangkuman hasil 

analisis dan 

evaluasi 

Laporan audit 

antisipasi resiko 

dan rekomendasi 

 

 

 

 

2.7 Manual Peningkatan Standar Penilaian 

Pembelajaran 
No Pihak 

Terkait 

Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir 

1 Pembantu 

Ketua 

1. Bersama-sama dengan 

Ka.UPM,Ketua 

monevin,Ketua Unit 

Pelaksana Teknis, 

melakukan rapat 

koordinasi untuk 

Daftar hadir rapat 

koordinasi 

Notulen rapat 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi 

(01/FR.01/SMB-

UPM/21) 
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melakukan rapat 

koordinasi untuk 

mediskusikan 

rekomendasi hasil 

temuan audit dan 

sekaligus melakukan 

revisi terhadap isi 

standar terkait. Revisi 

yang dilakukan bisa 

berupa revisi terhadap 

indikator capaian 

standar yang semakin 

meningkat ataupun 

terhadap isi pernyataan 

standar apa bila hasil 

evaluasi menunjukkan 

bahwa standar yang ada 

telah terpenuhi atau 

bahkan terlampaui 

2 Ka.UPM 1. Menyelanggrakan rapat 

koordinasi untuk 

mendiskusikan 

rekomendasi hasil 

temuan audit yang telah 

sesuai untuk 

ditingkatkan bersama 

dengan Puket I, Ketua 

monevin, Ketua Unit 

Pelaksana Teknis dan 

melakukan revisi 

terhadap standar terkait. 

2. Menegaskan Ketua Unit 

Pelaksana Teknis untuk 

melakukan langkah-

langkah pengembangan 

sistem yang dibutuhkan 

terkait standar baru 

hasil peningkatan 

terhadap standar 

pemberian sanksi pada 

dosen dan tenaga 

kependidikan 

berdasarkan revisi yang 

disepakati, serta 

membuat laporan 

tertulis hasil 

peningkatan standar 

Daftar hadir rapat 

koordinasi 

Dokumen standar 

baru hasil 

peningkatan 

terhadap standar 

penilaian 

pembelajaran 

Notulen rapat 

laporan  

 

 

Pengembanggan 

sistem sebagai 

hasil peningkatan 

standar terkait.  

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi 

(01/FR.01/SMB-

UPM/21) 
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E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 

 

1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 

1.1 Rasional 
1. Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu misi STMIK Methodist 

Binjai yaitu menyelenggarakan pendidikan akademik untuk 

pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik  

serta tujuan STMIK Methodist Binjai yaitu,  mengembangkan 

menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli 

pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada 

kemajuan IPTEKS, maka sebagai suatu lembaga pendidikan yang 

turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, STMIK Methodist Binjai 

perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses belajar 

mengajar (PBM) yang diselenggarakan.  

2. Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah 

melalui penyediaan 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. 

 

1.2 Penanggungjawab 
1 Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: 

Ketua Senat Perguruan Tinggi   

2 Pihak yang menetapkan standar: Ketua   

3 Pihak Penanggungjawab Standar: Pembantu Ketua yang menangani 

SDM.  

4 Pihak Pelaksana Standar: Kepala Program Studi (Ka. Prodi), Ka Biro 

Kepegawaian, Dosen dan tenaga kependidikan.   

5 Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal  

6 Pihak yang melakukan pengendalian standar: Unit Penjaminan Mutu 

(UPM)  

7 Pihak yang meningkatkan standar: UPM, Puket yang menangani 

SDM bersama Ka Biro Kepegawaian.  

 

1.3. Istilah Teknis 
Standar Dosen dan 

Tenaga Kependidikan   

Ref . Permendiknas  

No 44/2015 Pasal 26   

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan 

kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi 

dosen dan tenaga kependidikan untuk 

menyelenggarakan pendidikan dalam rangka 

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.   
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Dosen  
Ref . Permendiknas No 

44/2015 Pasal 1 ayat 14  

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan 

dengan tugas utama mentransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.   

  

Tenaga  

Kependidikan  
Ref . Permendiknas No 

44/2015 Pasal 1 ayat 15  

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.   

  

 

1.4. Pernyataan Isi Standar 
1 Pembantu Ketua yang membawahi SDM memastikan tersedianya 

dokumen peraturan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi 

dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan Permenristekdikti No 

44/2015 pasal 27.  

2 Pembantu Ketua yang membawahi SDM memastikan semua dosen 

tetap STMIK Methodist Binjai sudah memiliki sertifikat pendidik dan 

/ atau sertifikat profesi. 

3 Pembantu Ketua yang membawahi SDM memastikan semua dosen 

tetap STMIK Methodist Binjai program Diploma harus berkualifikasi 

akademik paling rendah lulusan Magister atau Magister Terapan yang 

relevan dengan program studi. 

4 Pembantu Ketua yang membawahi SDM memastikan semua dosen 

tetap STMIK Methodist Binjai program sarjana harus berkualifikasi 

akademik paling rendah lulusan Magister atau Magister Terapan yang 

relevan dengan program studi. 

5 Pembantu Ketua yang membawahi SDM memastikan semua dosen 

tetap berNIDN dan NIDK harus memenuhi ketentuan beban kerja 

dosen sesuai dengan aturan BKD yang berlaku setiap semester, 

termasuk dosen dengan tugas tambahan.  

6 Pembantu Ketua yang membawahi SDM memastikan semua dosen 

tetap yang berperan sebagai pembimbing utama dalam penyusunan 

skripsi/TA memiliki jumlah mahasiswa bimbingan maksimal 10 orang 

/ semester . 

7 Pembantu Ketua yang membawahi SDM memastikan rasio dosen 

tetap dan mahasiswa maksimal 1: 20. 

8 Pembantu Ketua yang membawahi SDM memastikan jumlah dosen 

tetap minimal 60% dari jumlah seluruh dosen di STMIK Methodist 

Binjai.  

9 Pembantu Ketua yang membawahi SDM memastikan tersedianya 

dosen tetap yang ber’homebase pada setiap prodi minimal 3 orang 

dengan kualifikasi akademik sesuai dengan jenjang prodi.  
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10 Pembantu Ketua yang membawahi SDM memastikan semua tenaga 

kependidikan STMIK Methodist Binjai memiliki kualifikasi akademik 

paling rendah lulusan program D3 yang dinyatakan dengan ijasah 

sesuai dengan kualifikasi tupoksi atau memiliki sertifikat kompetensi 

sesuai dengan kualifikasi tupoksi.  

11 Pembantu Ketua yang membawahi SDM memastikan bahwa semua 

tenaga kependidikan STMIK Methodist Binjai di luar tenaga 

administrasi wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan 

bidang tugas dan keahliannya. 

 

1.5. Indikator 

No Indikator 
 

Waktu 

Pencapaian 
 

2021 2022 2023 2024 

1  Tersedianya dokumen peraturan tentang 

kualifikasi akademik dan kompetensi 

dosen dan tenaga kependidikan sesuai 

dengan Permenristekdikti No 44/2015 

pasal 27  

100% 100% 100% 100% 

2  Semua dosen tetap STMIK Methodist 

Binjai sudah memiliki sertifikat pendidik 

dan / atau sertifikat profesi  

65% 85% 100% 100% 

3 Semua dosen tetap STMIK Methodist 

Binjai program Diploma harus 

berkualifikasi akademik paling rendah 

lulusan Magister atau Magister Terapan 

yang relevan dengan program studi  

100% 100% 100% 100% 

4 Semua dosen tetap STMIK Methodist 

Binjai program sarjana harus 

berkualifikasi akademik paling rendah 

lulusan Magister atau Magister Terapan 

yang relevan dengan program studi  

85% 100% 100% 100% 

5 Semua dosen tetap berNIDN dan NIDK 

harus memenuhi ketentuan beban kerja 

dosen sesuai dengan aturan BKD yang 

berlaku setiap semester, termasuk dosen 

dengan tugas tambahan.  

100% 100% 100% 100% 

6  Semua dosen tetap yang berperan 

sebagai pembimbing utama dalam 

penyusunan skripsi/TA memiliki jumlah 

mahasiswa bimbingan maksimal 10 

orang / semester  

50% 75% 90% 100% 

7  Rasio dosen tetap dan mahasiswa 

maksimal 1: 20  

70% 85% 100% 100% 
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8 Jumlah dosen tetap minimal 60% dari 

jumlah seluruh dosen di STMIK 

Methodist Binjai  

75% 90% 100% 100% 

9  Tersedianya dosen tetap yang 

ber’homebase’ pada setiap prodi 

minimal 3 orang dengan kualifikasi 

akademik sesuai dengan jenjang prodi  

80% 90% 100% 100% 

10  Semua tenaga kependidikan STMIK 

Methodist Binjai memiliki  

kualifikasi akademik paling rendah 

lulusan program D3 yang dinyatakan 

dengan ijasah sesuai dengan kualifikasi 

tupoksi atau memiliki sertifikat 

kompetensi sesuai dengan kualifikasi 

tupoksi  

50% 80% 100% 100% 

11  Semua tenaga kependidikan STMIK 

Methodist Binjai di luar tenaga 

administrasi wajib memiliki sertifikat 

kompetensi sesuai dengan bidang tugas 

dan keahliannya .  

60% 80% 100% 100% 

 

 

1.6. Strategi Pencapaian Standar 
1. Pembantu Ketua yang membawahi SDM membentuk tim kerja untuk 

menyusun dokumen peraturan tentang pengelolaan pembelajaran  

sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015  

2. Ka. Biro Kepegawaian dibawah koordinasi Pembantu Ketua yang 

membawahi SDM melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait 

dengan standar pengelolaan pembelajaran di lingkungan STMIK 

Methodist Binjai kepada semua unit terkait Pimpinan Program studi, 

dosen serta tenaga kependidikan, termasuk bagaimana proses 

monevin pelaksanaan standar terkait akan dilakukan.  

3. Pimpinan Unit, di lingkungan STMIK Methodist Binjai melakukan 

sosialisasi serupa di unit masing-masing agar semua dosen di unitnya 

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 UPM.  

 

1.7. Dokumen Terkait 
1. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015  

2. SK Tim Penyusun Dokumen Standar  

3. Notulensi Rapat Koordinasi   

4. Daftar Hadir Sosialisasi   



73 

 

Buku 1 Standar Pendidikan 

 

5. Daftar Hadir Rapat Senat Akademik Perguruan Tinggi   

6. Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Akademik Perguruan Tinggi   

7. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan Standar Dosen dan 

Tenaga Kependidikan.  

8. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar.  

9. Laporan hasil pengendalian Standar    

10. Laporan hasil peningkatan Standar    

 

1.8. Referensi 
1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomer 44 

tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  

2. Buku pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi Dirjen 

Belmawa DIKTI  

3. Statuta Perguruan Tinggi STMIK Methodist Indonesia   

4. Rencana Strategis Perguruan Tinggi STMIK Methodist Indonesia  

tahun 2016 - 2021  

5. Buku Instrumen Akreditasi Institusi, Buku III, Badan Akreditasi 

Nasional Perguruan Tinggi, 2011.  

6. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi 

(Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2016  
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2. Manual Dosen dan Tenaga Kependidikan 

2.1 Tujuan 
Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan, 

dan menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang sesuai 

dengan siklus PPEPP.   

 

2.2 Ruang Lingkup 
Manual ini berlaku, dirancang, dan disusun serta ditetapkan melalui 

suatu mekanisme penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, 

pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI yang 

berlaku untuk seluruh sivitas akademika sesuai dengan tugas dan 

kewenangan yang dimiliki, dan terbatas pada konteks standar dosen 

dan tenaga kependidikan. 

 

2.3 Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga 

Kependidikan 

No 
Pihak 

Terkait 
Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir 

1.    Ketua  1. Merumuskan dan 

menetapkan Tim 

Penyusun melalui Surat 

Keputusan  

(SK) Ketua atas usulan 

Ka.UPM  

  

2. Mengajukan final draft 

standar dosen dan 

tenaga kependidikan ke 

Senat Akademik 

Perguruan Tinggi untuk 

mendapatkan 

pertimbangan dan 

rekomendasi  

  

3. Mengesahkan, dan 

memberlakukan standar 

dosen dan tenaga  

kependidikan melalui 

Surat Keputusan (SK) 

Ketua  

SK Tim Penyusun 

Standar  

Dosen dan Tenaga  

Kependidikan  

  

  

  

Surat permohonan 

pertimbangan Senat 

Universitas untuk 

Standar  

Dosen dan Tenaga  

Kependidikan  

  

  

  

SK penetapan dan 

pemberlakuan Standar  

Dosen dan Tenaga  

Kependidikan  

  

  

 

2.  Ketua 

UPM  

1. Mengusulkan nama 

anggota Tim Penyusun 

dan Perumus Dokumen 

Standar Dosen dan  

Surat pengusulan dan 

lampiran berupa 

Naskah usulan nama 

anggota Tim 
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Tenaga Kependidikan  

  

 

2. Berkoordinasi dengan 

Puket yang membawahi 

SDM serta Tim 

Penyusun dan Perumus 

Standar terkait 

menyusun dokumen 

perumusan standar 

dosen dan tenaga 

kependidikan  

  

3. Menyampaikan final 

draft dokumen Standar 

Dosen dan tenaga 

kependidikan yang telah 

selesai dirumuskan 

kepada Ketua untuk 

diajukan pada Senat 

Perguruan Tinggi agar 

mendapatkan 

pertimbangan dan 

rekomendasi sebelum 

ditetapkan.  

  

4. Setelah memperoleh 

hasil rekomendasi Senat 

Perguruan Tinggi dan  

berkoordinasi dengan 

Tim Perumus, Ka. UPM 

melakukan perbaikan 

atau penyempurnaan 

akhir bagi standar 

terkait.  

  

5. Menugaskan Ketua Unit 

Pelaksana Teknisuntuk 

melakukan penomeran 

dan penetapan tanggal 

berlaku dokumen 

standar dosen dan 

tenaga kependidikan 

serta melengkapi lembar 

pengesahan dokumen 

standar yang diusulkan 

dengan tanda tangan 

dari semua pihak yang 

Penyusun & Perumus 

standar terkait.  

  

Hasil rumusan 

dokumen  

Standar Dosen dan 

Tenaga  

Kependidikan  

  

  

  

 

 

Surat permohonan 

kepada Ketua untuk 

mendapatkan 

rekomendasi Senat 

Perguruan Tinggi 

terkait dokumen 

standar dosen dan 

tenaga kependidikan 

beserta lampiran 

dokumen  

standar yang 

diusulkan  

  

Dokumen standar 

terkait yang telah 

disempurnakan 

berdasarkan 

rekomendasi  

Senat Perguruan 

Tinggi  

  

  

 

Dokumen akhir 

standar dosen dan 

tenaga kependidikan 

yang telah memiliki 

nomer dan tanggal 

penetapan masa 

berlaku.  

 

 

 

 

 

  

  

  

 Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SMB-

UPM/21) 
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terkait. 

 

6. Menyampaikan final 

dokumen standar 

terkait yang telah 

dilengkapi penomeran 

dan tanggal penetapan 

masa berlaku 

dokumen kepada 

Ketua untuk disahkan 

melalui   

SK Penetapan   

  

7. Menyimpan dokumen 

asli dari standar yang 

bersangkutan di UPM, 

mengunggah soft file 

dari dokumen standar 

terkait di web UPM, 

memberikan notifikasi 

pada pihakpihak yang  

berkepentingan di 

STMIK Methodist 

Binjai terkait dokumen 

standar tersebut. Dan 

apabila dibutuhkan 

salinan hardcopy standar 

terkait dapat diperoleh 

dari UPM   

 
 

Surat permohonan SK 

penetapan untuk 

dokumen standar 

terkait kepada Ketua 

dengan lampiran  

dokumen standar 

terkait   

  

  

 

 

Dokumen asli standar 

terkait yang telah 

ditandatangani secara 

lengkap oleh semua 

pihak terkait  

 

2.    Ketua 

Senat 

Perguruan 

Tinggi  

1. Menerima surat 

permohonan 

persetujuan dokumen 

standar terkait dengan 

lampiran dokumen  

dari Ketua  

  

2. Menyelenggarakan 

rapat Senat Perguruan 

Tinggi untuk 

memberikan 

rekomendasi dan 

persetujuan terhadap 

setiap dokumen 

standar yang diajukan   

  

3. Mengirimkan surat 

pernyataan persetujuan 

(hasil rapat Senat  

Dokumen (final draft)  

standar terkait   

  

  

  

  

 

Daftar Hadir Rapat 

Senat Notulensi Rapat 

Senat salah satunya 

berisikan 

rekomendasi/persetuj

uan terhada dokumen 

standar yang diajukan  

  

 

Surat rekomendasi 

/persetujuan Senat 

Perguruan Tinggi thd 

 

 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SMB-

UPM/21) 

 

 

 

 

  

  



77 

 

Buku 1 Standar Pendidikan 

 

Perguruan Tinggi) 

kepada Ketua untuk 

ditindaklanjuti  

dokumen standar 

yang diajukan  

3.    Pembantu 

Ketua 

yang  

membawa

hi SDM  

1. Berkoordinasi dengan 

Ka Biro Kepegawaian 

dan Ka UPM serta Tim 

Perumus menyusun 

standar dosen dan 

tenaga kependidikan 

 

2. Berkoordinasi dengan 

Ka UPM, Ka Biro 

Kepegawaian dan tim 

perumus melakukan 

penyempurnaan 

dokumen standar dosen 

dan tenaga kependidikan 

sejauh yang dibutuhkan, 

setelah mendapatkan 

pertimbangan/rekomend

asi Senat Perguruan 

Tinggi 

 

3. Berkoordinasi dengan 

Ka Biro Kepegawaian 

dan Ka UPM melakukan 

sosialisasi standar dosen 

dan tenaga kependidikan 

kepada sivitas 

akademika STMIK 

Methodist Binjai. 

Final draft 

dokumen standar 

dosen dan tenaga 

kependidikan  

 

 

 

Dokumen standar 

terkait  

yang telah 

disempurnakan  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Materi sosialisasi dan 

daftar hadir peserta 

sosialisasi standar 

dosen dan tenaga 

kependidikan 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SMB-

UPM/21) 

 

  

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SMB-

UPM/21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form Sosialisasi 

(02/FR.01/SMB-

UPM/21) 

 

 

 

 

2.4 Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga 

Kependidikan   

No 
Pihak 

Terkait 
Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir 

1.  Puket I  1. Memastikan tersedianya 

kebijakan SDM 

2. Memastikan tersedianya  

rencana strategis dan 

operasional  untuk  

pengelolaan SDM 

3. Memastikan adanya 

Dokumen kebijakan  

pengelolaan SDM  
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sistem pemantauan 

SDM untuk tetap 

menjaga mutunya 

4. Memastikan tersedianya  

Man Power Planning 

(MPP).  

5. Memastikan 

terlaksananya pelaporan 

hasil pembelajaran 

setiap semester  ke 

pangkalan data 

pendidikan  tinggi 

https://forlap.ristekdikti.

go.id  

 

 

 

 

 

 

Pedoman sistem 

pembelajaran  

  

  

  

  

  

  

2.  Ka Biro 

Kepega

waian  

1. Menyusun standar 

operasional dan prosedur 

yang terkait dengan 

SDM.  

2. Melaksanakan standar 

dan prosedur yang terkait 

SDM.  

3. Memantau rasio dosen 

dan tenaga kependidikan 

agar sesuai dengan 

ketentuan yang ada. 

 

4. Melaksanaan pemenuhan 

kualifikasi SDM sesuai 

dengan MPP 

Standar Operasional 

Prosedur  

  

 

 

 

 

Daftar Dosen dan 

tenaga kependidikan 

beserta 

kualifikasinya  

  

Dokumen MPP  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forlap.ristekdikti.go.id/
https://forlap.ristekdikti.go.id/
https://forlap.ristekdikti.go.id/
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2.5 Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga 

Kependidikan 

No 
Pihak 

Terkait 
Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir 

1.  Ketua  1. Menetapkan Tim 

Auditor Audit Mutu 

Internal atas usulan 

Ketua UPM melalui 

Surat Keputusan (SK)  

Ketua  

  

2. Berkoordinasi dengan 

Ketua UPM, melakukan 

rapat koordinasi dengan 

seluruh jajaran 

pimpinan di STMIK 

Methodist Binjai di 

awal dan akhir setiap 

periode audit mutu 

internal berlangsung  

SK Tim Auditor  

Internal  

  

  

  

  

 

Daftar Hadir 

Rapat  

  

  

  

Notulen Rapat  

  

  

  

  

  

  

 

Form Daftar Hadir 

dan Notulensi  

(01/FR.01/SMB-

UPM/21) 

 

2.  Ketua 

UPM  

1. Mengajukan usulan nama 

tim auditor untuk 

melakukan audit mutu 

internal standar dosen dan 

tenaga kependidikan  

  

2. Menugaskan Ketua 

Monevin untuk membuat 

jadwal pelaksanaan audit 

mutu internal dan 

menentukan para auditor 

yang akan bertugas 

setelah mendapatkan 

pernyataan kesediaan 

mengaudit dari para 

auditor pada periode yang 

telah ditentukan. 

 

3. Menugaskan Ketua 

Monevin untuk 

menyampaikan jadwal 

pelaksanaan audit dan list 

nama auditor yang akan 

bertugas pada semua 

Prodi/Lembaga/Biro/Unit 

di lingkungan STMIK 

Methodist Binjai. 

Surat usulan 

yang berisikan 

nama tim auditor 

internal   

  

  

 Draft Jadwal 

pelaksanaan 

audit mutu 

internal, beserta 

nama auditor dan  

unit yang diaudit  

  

  

  

  

  

 

Final List Jadwal 

pelaksanaan 

audit mutu 

internal, beserta 

nama auditor dan 

unit yang diaudit 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

Form Kesediaan 

Mengaudit 

(04/FR.01/SMB-

UPM/21) 
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4. Menugaskan Ketua 

Monevin untuk 

membuat checklist audit 

terkait standar terkait 

yang akan disampaikan 

pada saat briefing 

dengan para auditor.   

  

5. Melakukan briefing 

persiapan pelaksanaan 

audit mutu internal 

bersama semua auditor 

maupun tim  

penjaminan mutu Prodi   

  

6. Menyampaikan 

reminder pada semua  

Prodi/Lembaga/Biro/ Unit 

di lingkungan STMIK 

Methodist Binjai tentang 

periode audit mutu 

internal yang akan 

berlangsung.  

  

7. Berkoordinasi dengan 

Ketua melakukan Rapat 

Pembukaan dan 

Penutupan untuk 

mengawali dan 

mengakhiri setiap 

periode audit mutu 

internal di lingkungan 

STMIK Methodist 

Binjai. 

 

8. Menugaskan Ketua 

Monevin untuk 

membuat laporan hasil 

pelaksanaan audit setiap 

periode audit selesai 

dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email pada 

‘allstaf’ di 

STMIK 

Methodist Binjai 

mengenai 

periode audit 

yang akan 

berlangsung  

  

Daftar hadir 

rapat   

  

  

Notulen rapat  

  

  

  

 

 

 

Laporan Hasil  

Pelaksanaan 

Audit 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Form Daftar Hadir 

dan Notulensi  

(01/FR.01/SMB-

UPM/21) 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Form Daftar Hadir 

dan Notulensi  

(01/FR.01/SMB-

UPM/21) 
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2.6 Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga 

Kependidikan 

No 
Pihak 

Terkait 
Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir 

1.  Ka. UPM  1. Bersama-sama dengan 

Ketua Monevin 

melakukan analisis 

terhadap semua 

ketidaksesuaian 

berdasarkan  hasil audit 

mutu internal, khususnya 

yang terkait standar dosen 

dan tenaga kependidikan  

2. Menugaskan Ketua 

Monevin untuk 

berkoordinasi dengan 

semua Prodi/ Lembaga/ 

Biro/Unit-unit 

menentukan tindakan 

korektif yang harus 

dilakukan terkait temuan 

ketidaksesuaian dan 

memastikan batas waktu 

penyelesaian terhadap 

ketidaksesuaian tersebut. 

3. Menugaskan Ketua 

Monevin melakukan 

pemantauan terhadap 

upaya perbaikan yang 

telah dijanjikan Prodi/ 

Lembaga/ Biro/Unitunit 

dan melakukan langkah 

antisipasi terhadap resiko 

yang dapat terjadi apabila 

ketidak sesuaian masih 

terjadi walaupun tindakan 

korektif telah dilakukan.  

4. Menugaskan ketua 

Monevin membuat laporan 

tertulis secara periodik 

mengenai semua hal yang 

berhubungan dengan 

ketidaksesuaian dalam 

pelaksanaan standar 

terkait, termasuk di 

dalamnya 

mempertimbangkan resiko 

Hasil analisis 

sementara  

  

  

  

  

 

 

 

Laporan 

tindakan  

korektif terhadap 

hasil  

temuan  

ketidaksesuaian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan  tertulis  

monevin lengkap  
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ke depan yang dapat 

terjadi dan rekomendasi 

yang perlu dilakukan 

untuk menghindari atau 

meminimalisir terjadinya 

resiko akibat 

ketidaksesuaian.  

5. Melakukan analisis dan 

evaluasi terhadap laporan 

Ketua Monevin 

 

 

6. Menyampaikan laporan 

kepada Ketua terkait 

semua langkah 

pengendalian yang telah 

dilakukan sesuai 

kewenangan UPM beserta 

rekomendasi tindak lanjut 

  

  

 

 

 

 

 

Rangkuman 

hasil  

analisis dan 

evaluasi  

  

Laporan Audit, 

antisipasi resiko 

dan rekomendasi 
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2.7 Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga 

Kependidikan 

No 
Pihak 

Terkait 
Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir 

1 Ka. UPM  1. Menyelenggarakan rapat 

koordinasi untuk 

mendiskusikan 

rekomendasi hasil temuan 

audit yang telah sesuai 

untuk ditingkatkan 

bersama dengan, Puket 

yang membawahi SDM, 

Katua Monevin, Katua 

Pengembangan Sistem 

dan melakukan revisi 

terhadap standar terkait.  

  

2. Menugaskan Katua  

Pengembangan Sistem 

untuk melakukan 

langkah-langkah 

pengembangan sistem 

yang dibutuhkan terkait 

standar baru hasil 

peningkatan terhadap 

standar dosen dan tenaga 

kependidikan berdasarkan 

revisi yang disepakati, 

serta membuat laporan 

tertulis hasil peningkatan 

standar.  

Daftar hadir rapat 

koordinasi  

Dokumen standar 

baru hasil 

peningkatan 

terhadap standar 

dosen dan tenaga 

kependidikan  

Notulen Rapat.  

  

  

  

  

Laporan  

Pengembangan 

sistem sebagai 

hasil peningkatan 

standar  

terkait  

  

  

  

   

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SMB-

UPM/21)  

  

 

 

 

 

 

 

 

Form Perubahan 

Isi Standar 

(07/FR.01/SMB-

UPM/21) 
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F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 

 

1. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 

1.1 Rasional 
1. Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu misi STMIK Methodist 

Binjai yaitu menyelenggarakan pendidikan akademik untuk 

pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik serta 

tujuan STMIK Methodist Binjai yaitu, mengembangkan lulusan yang 

profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, 

berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS, maka 

sebagai suatu lembaga pendidikan yang turut serta mencerdaskan 

kehidupan bangsa, STMIK Methodist Binjai perlu secara 

berkelanjutan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) 

yang diselenggarakan. 

2. Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah 

melalui penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang baik dan 

terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar 

sarana dan prasarana pembelajaran sebagai acuan minimal untuk 

proses belajar mengajar.  

1.2. Penanggungjawab 

1. Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar. 

Ketua Senat Perguruan Tinggi 

2. Pihak yang menetapkan standar: Ketua 

3. Pihak Penangungjawab Standar: Pembantu Ketua yang menangani 

akademik dan Pembantu Ketua yang membawahi sarana dan 

prasarana 

4. Pihak Pelaksana Standar: Kepala Program Studi (Ka. Prodi ), Ka 

Bagian Rumah Tangga, Ka Pusat Komputer, Ka Perpustakaan. 

5. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal. 

6. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Unit Penjaminan Mutu 

(UPM) 

7. Pihak yang meningkatkan standar: UPM, Puket yang menangani 

akademik, Pembantu Ketua yang membawahi sarana dan prasarana 

bersama Ka Bagian Rumah Tangga. 

 

1.3. Istilah Teknis 
Standar sarana 

dan prasarana 

Pembelajaran 

Ref.Permendiknas 

No.44/2015 Pasal 

31 Ayat 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.  
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1.4. Pernyataan Isi Standar 
1. Pembantu Ketua II memastikan tersedianya sarana untuk mendukung 

proses pembelajaran di STMIK Methodist Binjai paling sedikit terdiri 

atas: 

a) Perabot; 

b) Peralatan Pendidikan; 

c) Media Pendidikan; 

d) Buku cetak, buku elektronik, dan repositori; 

e) Sarana teknologi informasi dan komunikasi; 

f) Instrumentasi eksperimen; 

g) Sarana olahraga; 

h) Sarana berkesenian; 

i) Sarana fasilitas umum;  

j) Bahan habis pakai; dan 

k) Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. 

Paling lambat akhir tahun 2024 

2. Pembantu Ketua II memastikan tersedianya prasarana penunjang 

pembelajaran paling sedikit terdiri atas: 

1. Lahan 

2. Ruang kelas 

3. Perpustakaan 

4. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi 

5. Tempat berolahraga 

6. Ruang untuk berkesenian 

7. Ruang unit untuk kegiatan mahasiswa 

8. Ruang pimpinan perguruan tinggi 

9. Ruang dosen 

10. Ruang tata usaha, dan 

11. Fasilitas umum 

Paling lambat akhir tahun 2024 

3. Pembantu Ketua II memastikan tersedianya fasilitas umum meliputi: 

1. Jalan 

2. Air 

3. Listrik 

4. Jaringan telpon (suara) 

5. Jaringan internet (data) 

Paling lambat akhir tahun 2019 

4. Pembantu Ketua II memastikan adanya ketentuan masa pakai sarana 

dan prasarana pembelajaran (economiclife/usefull life) paling lambat 

tahun 2024 

5. Pembantu Ketua II memastikan adanya ketentuan revaluasi sarana dan 

prasarana pembelajaran serta metodenya paling lambat 2024 

6. Pembantu Ketua II memastikan adanya mekanisme penyelesaian 

masalah pada pengadaan sarana dan prasarana  
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7. Kaprodi, Ka Bagian Rumah Tangga, Ka Pusat Komputer dan Ka 

Perpustakaan memastikan pemanfaatan saran dan prasarana 

pembelajaran secara optimal sampai 100% setiap semester 

8. Kaprodi, Ka Bagian Rumah Tangga, Ka Pusat Komputer dan Ka 

Perpustakaan memastikan pemeliharaan sarana dan prasarana 

pembelajaran dilaksanakan secara berkala minimal setiap semester 

9. Ka. BAK memastikan inventarisasi dan penghapusan sarana dan 

prasarana pembelajaran dilakukan setiap satu tahun sekali 

10. Ka. BAK memastikan tersedianya laporan inventaris dan kondisi 

sarana dan prasarana pembelajaran setiap tahun  

 

1.5. Indikator 

No 

Butir 

Pernyataan 

standar 

Jenis Ukuran (kuantitatif) Target 

1 Tersedianya 

sarana untuk 

mendukung 

proses 

pembelajaran 

Perabot kelas   1 set/ruang terdiri dari 1 

meja dosen, kursi belajar 

mahasiswa sesuai 

kapasitas kelas  

 

2024 

Perabot kerja 

dosen  
 1 set/dosen terdiri dari 1 

meja, 2 kursi, 1 lemari 

penyimpanan  

 

2024 

Perabot 

pimpinan  
 1 set/pimpinan terdiri 

dari 1 meja, 1 kursi 

kerja, 1 set meja 

2024 

Perbot staff 

administrasi  
 1 set/staff terdiri dari 1 

meja, 1 kursi 
2024 

Perabot ruang 

pelayanan 

administrasi  

 Meja & kursi loket, 

lemari penyimpanan 

arsip yang cukup  

2024 

Perabot ruang 

rapat/pertemuan 
 1 set meja dan kursi 

rapat 

 

2024 

Perabot 

laboratorium  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 set meja dan kursi 

instruktur 

 Meja dan kursi praktikan 

sesuai jumlah/kapasitas 

ruang 

 Lemari penyimpanan 

peralatan 

 Lemari penyimpanan 

bahan 

 Locker untuk praktikan 

2024 
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Peralatan 

pendidikan 

dikelas  

 1 set alat LCD Projector, 

Papan tulis , layar 

projektor, pengeras 

suara, komputer  

2024 

Peralatan 

pendidikan/dose

n  

 Komputer dan printer 

sharing 2024 

Peralatan 

pendidikan/pim

pinan  

 Komputer dan printer  

 2024 

Peralatan 

pendidikan/staff 

administrasi 

 Komputer dan printer 

sharing 

 

2024 

Media 

Pendidikan 

untuk 

pembelajaran 

dikelas 

 Microsoft Office 

berlisensi, Modul, e-

library 

 

2024 

Media 

pendidikan 

untuk 

pembelajaran 

dilaboratorium  

 Microsoft Ofiice, 

Statistik, Software yang 

sesuai kebutuhan bidang 

ilmu. Berlisensi  

2024 

Buku, buku 

elektronik dan 

repositori 

 150 judul/program studi 

Diploma 

 200 judul/program studi 

Sarjana 

2024 

Sarana 

teknologi 

informasi dan 

komunikasi 

pembelajaran  

 Akses internet 20kb 

ps/mahasiswa 

 Akun e-mail STMIK 

Methodist Binjai untuk 

setiap mahasiswa 

2024 
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Sarana 

teknologi 

informasi dan 

komunikasi 

layanan 

administrasi 

Memiliki : 

 Aplikasi dan database 

pengelolaan data pribadi 

mahasiswa 

 Aplikasi dan database 

pengelolaan data 

akademik mahasiswa 

 Aplikasi dan database 

pengelolaan keuangan 

 Aplikasi dan database 

pengelolaan aset dan 

inventaris 

 Aplikasi dan database 

pengelolaan alumni 

 Website STMIK 

Methodist Binjai 

 Akun e-mail UAJ untuk 

setiap dosen dan staff 

admin 

 Software MS Office 

berlisensi untuk setiap 

komputer karyawan   

2024 

Instrumentasi 

eksperimen  
 Tersedia sesuai dengan 

bidang ilmu setiap prodi 
2024 

Sarana olahraga  

 
 Tersedia sesuai dengan 

kegiatan olahraga yang 

diselenggarakan oleh 

unit  

2024 

Sarana 

berkesenian 

 

 

 Tersedia sesuai dengan 

kegiatan seni yang 

diselenggarakan oleh 

Unit 

2024 

Sarana fasilitas 

umum 
 Stop kontak tersedia di 

ruang terbuka dg tinggi 

min. 1 m dari lantai 

 Penerangan cukup 

disetiap lorong dan 

taman  

 Tersedia tangga yang 

aman di setiap gedung 

yang lebih 3 lantai 

 Tersedia meja dan kursi 

di ruang terbuka  

2024 

Bahan habis 

pakai 
 Tersedia bahan pratikum 

sesuai bidang ilmu 

program  

2024 
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Sarana 

pemeliharaan, 

keselamatan 

dan keamanan 

 Tersedia Hydrant setiap 

lantai 

 Tersedia pemadam api 

spinckle 

 1 Alat Pemadam Api 

Ringan di setiap ruang 

dosen dan administrasi 

 Pengaman stop kontak 

yang terletak di ruang 

terbuka 

2024 

2 Tersedianya 

prasarana 

untuk 

mendukung 

pembelajaran  

Lahan   Luas lokasi paling 

sedikit 20.745 m2 milik 

sendiri 

2024 

Gedung   Kualitas gedung Baik/ 

setara  
2024 

Ruang kelas  Minimal kelas sebesar  

56 m2  
2024 

Penerangan 

ruang kelas  
 2000-2500 lux per ruang 

(tidak berbayang) 
2024 

Pendingin 

ruang kelas 
 Suhu ruang 18oC  

2024 

Perpustakaan   Minimal 126 m2 untuk 

ruang 
2024 

Laboratorium  

 

 

 Minimal per kelas 

dengan Luas 112 m2  2024 

Studio   Sesuai kebutuhan 

program 
2024 

Bengkel kerja  Sesuai kebutuhan 

program  
2024 

Tempat 

berolahraga 
 Sesuai kebutuhan jenis 

olahraga 
2024 

Ruang untuk 

berkesenian  
 4 x 3 m2/UKM 

2024 

Ruang unit 

kegiatan 

mahasiswa  

 4 x3 m2/UKM 
2024 

Ruang 

pimpinan 

perguruan 

tinggi  

 Minimal 18,75 m2/orang 

2024 

Ruang dosen   Minimal 28 m2 /Ruangan 
2024 
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Ruang tata 

usaha 
 Minimal 4 m2 per orang 

2024 

3 Tersedianya 

fasilitas umum  

Fasilitas air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sistem persediaan air 

bersih, reservoir, 

perpinaan 

 Jumlah air yang tersedia 

memenuhi kebutuhan 

pemakai 

 Aliran air mengalir 

secara menerus 

 Kualitas air memenuhi 

PDAM 

2024 

Fasilitas 

Drainase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saluran drainase dan 

bangunan air lainnya 

memenuhi persyaratan 

teknis 

 Saluran drainase mampu 

mengatasi aliran air 

puncak (tidak terjadi 

genangan air, banjir) 

 Saluran drainase yang 

bersih dan terpelihara 

2024 

Fasilitas 

pengelolaan 

sampah 

 

 Pengelolaan sampah 

dengan incinerator, 

emisinya tidak 

melampaui ambang batas 

2024 

Fasilitas listrik 

 

 

 

 Tersedia gardu listrik dan 

peralatan listrik dengan 

kondisi baik (laporan 

pemeriksaan secara 

berkala) 

2024 

Fasilitas parkir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Memenuhi daya 

tampung kendaraan 

sivitas akademika 

(berdasarkan pendataan) 

namun tidak mengurangi 

lahan hijau 

 Tata letak dan 

pengaturan yang tepat 

(ada petugas khusus 

parkir) 

 Keamanan di tempat 

parkir (gerbang) 

2024 
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Fasilitas 

kendaraan 

operasional 

 

 

 

 Jumlah memenuhi daya 

angkut karyawan untuk 

keperluan kedinasan 

tertentu 

 Kualitas baik (fisik baik,  

terawat/perawatan rutin) 

2024 

Pengolahan 

limbah 

laboratorium 

 Tersedia pengelolaan dan 

tempat penampung 

limbah  

2024 

Penataan taman  Penataan taman yang 

menunjang suasana 

belajar yang nyaman 

 Pemilihan tanaman yang 

tepat untuk lingkungan, 

keindahan, kemudahan 

perawatan/pemeliharaan 

 Perawatan berkala 

terutama pada pohon-

pohon besar untuk 

mendukung lingkungan 

2024 

Fasilitas 

komunikasi 
 Tersedianya sambungan  

 Instalasi telepon dengan 

kondisi baik (laporan 

pemeriksaan secara 

berkala) 

 Tidak terganggung 

proses komunikasi dan 

informasi karena 

mimimnya jumlah 

saluran telepon dan 

lainnya. 

2024 

4 Sarana dan 

prasarana 

pembelajaran 

digunakan 

Sarana  100% dimanfaatkan 

untuk pembelajaran 

setiap semester 

2024 

Prasarana   100% dimanfaatkan 

untuk pembelajaran 

setiap semester 

2024 

5 Pemeliharaan 

sarana dan 

prasarana 

pembelajaran 

Sarana  

 

 

 Terjadwal minimal 1 kali 

setiap semester atau 

menurut kebutuhan 

setiap jenis sarana 

2024 

Prasarana  

 

 

 

 Terjadwal minimal 1 kali 

setahun atau menurut 

kebutuhan setiap jenis 

prasarana 

2024 
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Kerjasama 

pemeliharaan 

sarana dan 

prasarana  

 

 Memiliki MoU minimal 

1 tahun dan dievaluasi 

setiap tahun 2024 

6 Inventarisasi 

dan 

penghapusan 

sarana dan 

prasarana 

pembelajaran 

Sarana dan 

prasarana 
 Terjadwal minimal 1 kali 

setiap tahun 

2024 

7 Pembuatan 

laporan 

tahunan sarana 

dan prasarana 

pembelajaran  

Semua sarana 

dan prasarana  
 Tersedia 1 laporan 

inventaris dan 

kondisinya setiap tahun 2024 

 

1.6. Strategi Pencapaian Standar 
1. Puket I bersama dengan Puket II membentuk tim kerja untuk 

menyusun dokumen peraturan tentang sarana dan prasarana 

pembelajaran sesuai dengan Pemenristekdikti No 44/2015 

2. Ka Bagian Rumah Tangga, Ka Pusat Komputer dan Kepala 

Perpustakaan dibawah koordinasi Pembantu Ketua terkait melakukan 

sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar sarana dan 

prasarana pembelajaran dilingkungan STMIK Methodist Binjai 

kepada semua unit terkait, termasuk bagaimana proses monevin 

pelaksanaan standar terkait akan dilakukan. 

3. Pimpinan unit kerja melakukan evaluasi internal terhadap 

implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitorig 

dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi UPM. 

SPI melakukan audit aset. 

 

1.7. Dokumen Terkait 
1. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 

2. SK Tim Penyusun Dokumen Standar 

3. Notulensi Rapat Koordinasi 

4. Daftar Hadir Sosialisasi  

5. Daftar Hadir Rapat Senat Akademik Perguruan Tinggi 

6. Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Akademik Perguruan Tinggi 

7. Standar lain yang memiliki keterakitan dengan Standar Pembiayaan 

dan Pendanaan Pembelajaran 

8. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar 

9. Laporan hasil pengendalian Standar 

10. Laporan hasil peningkatan Standar. 
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1.8. Referensi 
1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 

tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  

2. Buku pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi – Dirjen 

Belmawa DIKTI  

3. Status Perguruan Tinggi STMIK Methodist Binjai 

4. Rencana Strategi Perguruan Tinggi STMIK Methodist Binjai tahun 

2016 – 2021 

5. Buku Instrumen Akreditas Institusi, Buku III, Badan Akreditasi 

Nasional Perguruan Tinggi, 2011 

6. Badan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi 

(Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2016.  
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2. Manual Sarana dan Prasarana Pembelajaran 

2.1. Tujuan 
Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan, 

dan mentapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang 

sesuai dengan siklus PPEPP. 

 

2.2. Ruang Lingkup 
Manual ini berlaku, dirancang, dan disusun serta ditetapkan melalui 

suatu mekanisme penetapan, pelaksanan, pengendalian dan 

pengembangan/peningkatan standar SPMI yang berlaku untuk seluruh 

sivitas akademika sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, 

dan terbatas pada konteks standar sarana dan prasarana pembelajaran. 

 

2.3. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana 

Pembelajaran  

No 
Pihak 

terkait 
Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir 

1 Ketua  1. Merumuskan dan 

menetapkan Tim 

Penyusun melalui Surat 

Keputusan (SK) Ketua 

atas usulan Ka.UPM  

 

2. Mengajukan final draft 

standar sarana dan 

prasarana pembelajaran 

ke Senat Akademik 

Perguruan Tinggi untuk 

mendapatkan 

pertimbangan dan 

rekomendasi 

 

3. Mengesahkan, dan 

memberlakukan standar 

sarana dan prasarana 

pembejaran melalui 

Surat Keputusan (SK) 

Ketua 

SK Tim Penyusun 

Standar Sarana 

dan Prasarana 

Pembelajaran 

 

 

Surat permohonan 

pertimbangan 

Senat Perguruan 

Tinggi untuk 

Standar Sarana 

dan Prasarana 

Pembelajaran 

 

 

SK penetapan 

pemberlakuan 

Standar Sarana 

dan Prasarana 

Pembelajaran  

  

2 Ketua 

UPM 

1. Menyusulkan nama 

anggota Tim Penyusun 

dan Perumus Dokumen 

Standar Sarana dan 

Prasarana Pembelajaran 

 

Surat pengusulan 

dan lampiran 

berupa Naskah 

usulan nama 

anggota Tim 

Penyusun & 
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2. Berkoordinasi dengan 

Puket terkait serta Tim 

Penyusun dan Perumus 

Standar terkait 

menyusun dokumentasi 

perumusan standar 

sarana dan prasarana 

pembelajaran   

 

3. Menyampaikan final 

draft dokumen Standar 

Sarana dan prasarana 

pembelajaran yang 

telah selesai 

dirumuskan kepada 

Ketua untuk diajukan 

pada Senat Perguruan 

Tinggi agar 

mendapatkan 

pertimbangan dan 

rekomendasi sebelum 

ditetapkan. 

 

 

4. Setelah memperoleh 

hasil rekomendasi 

Senat Perguruan Tinggi 

dan berkoordinasi 

dengan Tim Perumus, 

Ka UPM melakukan 

perbaikan atau 

penyempurnaan akhir 

bagi standar terkait. 

 

5. Menugaskan Ketua 

Unit Pelaksana Teknis 

untuk melakukan 

penomeran dan 

penetapan tanggal 

berlaku dokumen 

standar sarana dan 

prasarana pembelajaran 

serta melengkapi 

lembar pengesahan 

dokumen standar yang 

Perumus standar 

terkait. 

 

Hasil rumusan 

dokumen Standar 

Sarana dan 

Prasarana 

pembelajaran  

 

 

 

 

Surat permohonan 

kepada Ketua 

untuk 

mendapatkan 

rekomendasi 

Senat Perguruan 

Tinggi terkait 

dokumen standar 

sarana dan 

prasarana 

pembelajaran 

beserta lampiran 

dokumen standar 

yang diusulkan 

 

Dokumen standar 

terkait yang 

disempurnakan 

berdasarkan 

rekomendasi 

Senat Perguruan 

Tinggi  

 

 

 

Dokumen akhir 

standar sarana 

dan prasarana 

pembelajaran 

yang telah 

memiliki nomor 

dan tanggal 

penetapan masa 

berlaku 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SMB-

UPM/21) 
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diusulkan dengan tanda 

tangan dari semua 

pihak yang terkait. 

 

6. Menyampaikan final 

dokumen standar 

terkait yang telah 

dilengkapi penomeran 

dan tanggal penetapan 

masa berlaku dokumen 

kepada Ketua untuk 

disahkan melalui SK 

Penetapan. 

 

7. Menyimpan 

dokumentasi asli dari 

standar yang 

bersangkutan di UPM, 

mengunggah soft file 

dari dokumen standar 

terkait di web UPM, 

memberikan notifikasi 

pada pihak-pihak yang 

berkepentingan di 

STMIK Methodist 

Binjai terkait dokumen 

standar tersebut. Dan 

apabila dibutuhkan 

salinan hardcopy 

standar terkait dapat 

diperoleh dari UPM 

 

 

 

 

Surat permohonan 

SK penetapan 

untuk dokumen 

standar terkait 

kepada Ketua 

dengan lampiran 

dokumen standar 

terkait 

 

 

Dokumen asli 

standar terkait 

yang telah 

ditandatangani 

secara lengkap 

oleh semua pihak 

terkait. 

3  Ketua 

Senat 

Pergurua

n Tinggi 

1. Menerima surat 

permohonan 

persetujuan dokumen 

standar terkait dengan 

lampiran dokumen dari 

Ketua 

 

2. Menyelenggarakan 

rapat Senat Perguruan 

Tinggi untuk 

memberikan 

rekomendasi dan 

persetujuan terhadap 

setiap dokumen standar 

yang diajukan  

 

 

Dokumen (final 

draft) standar 

terkait 

 

 

 

 

Daftar Hadir 

Rapat Senat 

Notulensi Rapat 

Senat salah 

satunya berisikan 

rekomendasi/ 

persetujuan 

terhadap 

dokumen standar 

yang diajukan 

 

 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SMB-

UPM/21) 
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3. Mengirimkan surat 

pernyataan persetujuan 

(hasil rapat Senat 

Perguruan Tinggi) 

Kepada Ketua untuk 

ditindaklanjuti  

 

Surat 

rekomendasi/ 

persetujuan Senat 

Perguruan Tinggi 

thd dokumentasi 

standar yang 

diajukan   

4 Pembant

u Ketua I 

dan II 

1. Berkoordinasi dengan 

Ka UPM serta Tim 

Perumus menyusun 

standar sarana dan 

prasarana pembelajaran 

 

2. Berkolaborasi dengan 

Ka UPM dan tim 

perumus melakukan 

penyempurnaan 

dokumen standar 

sarana dan prasarana 

pembelajaran sejauh 

yang dibutuhkan, 

setelah mendapatkan 

pertimbangan/ 

rekomendasi Senat 

Perguruan Tinggi 

 

3. Berkoordinasi dengan 

Ka UPM dan unit 

terkait melakukan 

sosialisasi standar 

sarana dan prasarana 

pembelajaran kepada 

sivitas akademika 

STMIK Methodist 

Binjai 

Final draft 

dokumen standar 

sarana dan 

prasarana 

pembelajaran 

 

Dokumen standar 

terkait yang telah 

disempurnakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materi sosialisasi 

dan daftar hadir 

peserta sosialisasi 

standar sarana 

dan prasarana 

pembelajaran 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SMB-

UPM/21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SMB-

UPM/21) 
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2.4. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana 

Pembelajaran   

No 
Pihak 

Terkait 
Uraian Pekerjaan Dokumentasi Formulir 

PENGADAAN 

1  Pembantu 

Ketua II 

1. Membuat ketentuan 

cara pengadaan 

sarana dan prasarana 

pembelajaran dengan 

Tender / Non Tender / 

Penunjukan 

2. Meminta usulan 

pengadaan sarana dan 

prasarana dari 

pimpinan unit di 

lingkungan STMIK 

Methodist Binjai 

3. Menugaskan Bagian 

Rumah Tangga untuk 

membuat daftar 

usulan pengadaan 

sarana dan prasarana 

pembelajaran 

4. Mengkaji usulan 

pengadaan sarana dan 

prasarana 

5. Mendiskusikan 

dengan pihak 

pengusul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Mendiskusikan 

dengan Yayasan 

untuk sarana dan 

prasarana  

7. Membuat keputusan 

menyutujui atau 

menolak usulan 

pengusul berdasarkan 

hasil diskusi dengan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota persetujuan 

dan daftar sarana 

dan prasarana yang 

disetujui 

berdasarkan 

rencana 

operasional 

STMIK Methodist 

Binjai 

Notulensi diskusi 

dengan pengusul 

 

Notulensi diskusi 

dengan Yayasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

barang yang 

disetujui 

(15/FR.01/SM

B-UPM/21) 

 

 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SM

B-UPM/21) 
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pengusul dan/atau 

Yayasan 

8. Merangkum semua 

usulan daftar sarana 

dan prasarana yang 

disetujui 

9. Membuat nota 

persetujuan untuk 

daftar sarana dan 

prasarana Pembantu 

Ketua II bersama 

pimpinan Perguruan 

Tinggi membuat 

ketentuan masa pakai 

sarana dan prasarana 

pembelajaran 

(economic life/ 

usefull life) 

10. Pembantu Ketua II 

menentukan metode 

penilaian ulang 

sarana dan prasarana 

pembelajaran 

(revaluasi) 

 

11. Pembantu Ketua II 

juga membuat 

mekanisme jika 

timbul risiko 

pengadaan sarana dan 

prasarana  

 

12. Pembantu Ketua II 

berkoordinasi dengan 

biro/prodi/unit terkait 

untuk penyelesaian 

masalah  

 

 

 

 

 

 

Dokumen 

ketentuan masa 

pakai sarana dan 

prasarana 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan metode 

yang digunakan 

untuk penilaian 

ulang (re-valuasi) 

 

 

 

Peta Risiko 

pengadaan Sarana 

dan Prasarana  

 

 

 

 

Prosedur 

penyelesaian 

masalah dalam 

pengadaan sarana 

dan prasarana  

2  Kaprodi, 

Ka Biro, 

dan Ka 

Perpustaka

an 

1. Bersama Program 

studi menyusun 

rencana operasional 

termasuk 

perencanaan 

pengadaan sarana dan 

prasarana terkait 

pembelajaran 

(Contoh: 

Laboratorium, 

Studio, bengkel kerja, 

Notula Rapat 

penyusunan 

Rencana 

Operasional 

  

 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SM

B-UPM/21) 
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lahan praktek, 

instrumentasi, buku, 

e-book, repositori dll) 

2. Mengusulkan kepada 

Pembantu Ketua II 

Rencana Operasional 

yang sudah disetujui 

oleh Ka.Prodi 

 

3. Mendiskusikan 

dengan Pembantu 

Ketua II usulan yang 

diajukan pada masa 

verifikasi anggaran 

 

 

4. Menerima nota 

persetujuan dari 

Pembantu Ketua II 

untuk semua sarana 

dan prasarana yang 

disetujui 

5. Memperbaiki 

Rencana Operasional 

Prodi  

 

6. Memberikan 

persetujuan 

pelaksanaan 

pengadaan sarana dan 

prasarana yang 

berdasarkan daftar 

yang disetujui  

7. Ka.Prodi 

memperhatikan 

kesehatan, keamanan 

dan keselamatan 

kerja (K3) untuk 

perlatan yang dibeli 

dan digunakan  

8. Dalam keadaan 

terjadi masalah 

Ka.Prodi 

menyelesaikan 

permasalahan di 

bawah koordinasi 

Pembantu Ketua II 

 

 

 

 

Formulir isian 

kebutuhan sarana 

dan prasarana 

sesuai renop 

Notulensi 

rapat/diskusi  

 

Nota persetujuan 

pengadaan sarana 

dan prasarana  

Softfile Rencana 

Operasional  

 

Surat pengajuan 

pengadaan sarana 

dan prasarana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

barang yang 

disetujui 

(15/FR.01/SM

B-UPM/21) 
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3 Bagian 

Rumah 

Tangga 

1. Membuat daftar 

sarana dan prasarana 

yang diusulkan oleh 

Prodi dan unit.  

 

 

2. Bersama Pembantu 

Ketua II dan BAK 

mendiskusikan 

usulan tersebut 

dengan unit 

pengusulnya 

3. Membuat daftar 

sarana dan prasarana 

hasil diskusi dan 

diserahkan kepada 

Pembantu Ketua II 

4. Melakukan 

pengadaan sesuai 

dengan permintaan 

prodi/unit sesuai 

dengan ketentan 

tender/tidak tender 

5. Ka Bagian Rumah 

Tangga 

memperhatikan K3 

untuk peralatan atau 

material yang dibeli 

6. Dalam keadaan 

terjadi masalah 

Bagian Rumah 

Tangga 

menyelesaikan 

permasalahan di 

bawah koordinasi 

Pembantu Ketua II 

Daftar usulan 

sarana dan 

prasarana  

 

 

 

Notula 

rapat/diskusi  

 

 

 

 

Daftar sarana dan 

prasarana yang 

disetujui  

 

 

Permintaan dari 

prodi/unit  

 

 

 

 

Form Daftar 

usulan sarana 

dan prasarana 

(16/FR.01/SM

B-UPM/21) 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SM

B-UPM/21) 

 

Form Daftar 

usulan sarana 

dan prasarana 

(16/FR.01/SM

B-UPM/21) 

 

 

 

4 BAK 1. Bersama Pembantu 

Ketua II dan Bagian 

Rumah Tangga 

melakukan diskusi 

tentang permintaan 

pengadaan sarana dan 

prasarana 

pembelajaran dengan 

Prodi/unit pengusul 

2. Memberikan 

verifikasi anggaran 

untuk setiap 

Notula diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form verifikasi 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SM

B-UPM/21) 
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pengajuan sarana dan 

prasarana yang 

dimintakan oleh 

Bagian Rumah 

Tangga 

3. Melakukan approval 

terhadap pembelian 

sarana dan prasarana 

yang berupa 

inventaris. 

4. Melakukan 

pembayaran terhadap 

tagihan yang 

disampaikan oleh 

Bagian Rumah 

Tangga  

5. Memberikan nomor 

inventaris pada 

sarana dan prasarana 

yang sudah dibeli 

6. Membuat laporan 

inventaris tahunan 

7. Melakukan re-valuasi 

untuk semua sarana 

dan prasarana 

inventaris  

8. Melakukan 

penghapusan 

inventaris 

 

 

 

 

 

Tandatangan 

approval  

 

 

 

Invoice/kuitansi  

 

 

 

 

 

Nomor inventaris  

 

 

 

Laporan inventaris 

tahunan sarana dan 

prasarana  

 

 

 

Laporan 

penghapusan 

inventaris 

PEMANFAATAN 

1 Ka.Prodi 1. Setiap awal semester 

meminta jadwal 

penggunaan sarana 

dan prasarana 

pembelajaran yang 

digunakan oleh setiap 

prodi  

 

2. Memeriksa bahwa 

seluruh jadwal sarana 

dan prasarana 

pembelajaran yang 

digunakan sesuai 

dengan kurikulum 

dan kegiatan 

pendukung 

kurikulum 

Daftar penggunaan 

sarana dan 

prasarana 

pembelajaran yg 

dipakai sesuai 

kurikulum  

 

 

Daftar sarana dan 

prasarana yang 

digunakan untuk 

mendukung 

pembelajaran 

(termasuk 

penggunaan untuk 

kegiatan 

mahasiswa) 
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2 Ka.Labora

torium  
1. Membuat MSDS 

(material Safety Data 

Sheet) di setiap 

laboratorium untuk 

bahan atau alat yang 

digunakan oleh 

mahasiswa 

2. Mensosialisasikan 

MSDS kepada 

mahasiswa pada 

setiap awal 

praktikum 

3. Menaruh MSDS di 

lemari penyimpanan 

bahan dan alat atau di 

tempat-tempat yang 

mudah dilihat. 

MSDS 

laboratorium 

 

3 Ka Bagian 

Rumah 

Tangga 

1. Membuat buku 

peminjaman dan 

penggunaan sarana 

dan prasarana 

2. Memantau 

penggunaan sarana 

dan prasarana secara 

berkala  

3. Memberikan 

pemberitahuan data 

penggunaan sarana 

dan prasarana secara 

berkala  

 

4. Melakukan survey 

kepada pengguna 

untuk meminta 

masukan 

pemanfaatan sarana 

dan prasarana 

Buku log untuk 

mencatat 

penggunaan sarana 

dan prasarana  

 

 

 

 

E-mail 

pemberitahuan 

tingkat penggunaan 

sarana dan 

prasarana 

 

Instrumen Survey 

Hasil survey 

 

4 Ka Pusat 

Komputer 

1. Melakukan analisis 

terhadap penggunaan 

aplikasi, jaringan dan 

database secara 

berkala untuk tiap 

unit pengguna 

2. Membuat laporan 

hasil analisis kepada 

semua pengguna 

3. Melakukan survey 

Hasil analisis 

penggunaan setiap 

sistem 

 

  

 

Laporan Analisis 

 

 

Instrumen Survey 
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kepada pengguna 

untuk meminta 

masukan tentang 

pemanfaatan sarana T 

Hasil Survey 

5  Ka 

Perpustaka

an  

1. Mengatur jam 

kunjung perpustakaan 

dengan efektif 

2. Memantau jumlah 

kunjungan 

3. Menghitung jumlah 

koleksi yang dipinjam 

per mahasiswa per 

tahun 

4. Membuat laporan 

pinjaman koleksi 

setiap semester 

kepada pimpinan 

perguruan Tinggi 

5. Membuat survey 

pemanfaatan 

perpustakaan setiap 

tahun 

Ketentuan jam 

kunjung  

 

 

 

 

 

 

 

Laporan analisis 

peminjaman 

koleksi 

 

PEMELIHARAAN 

1 Ka.Prodi 1. Membuat Jadwal 

Pemeliharaan sarana 

dan prasarana 

pembelajaran setiap 

semester  

2. Memantau 

pelaksanaan jadwal 

tersebut  

 

3. Meminta hasil 

evaluasi pemeliharaan 

sarana dan prasarana 

pembelajaran 

 

 

4. Membuat rencana 

tindak lanjut terhadap 

hasil evaluasi 

pemeliharaan 

Jadwal 

pemeliharaan 

sarana dan 

prasarana 

 

 

 

 

 

Laporan Evaluasi 

pelaksanaan 

pemeliharaan 

sarana dan 

prasarana  

 

Usulan perbaikan 

dan penggantian 

sarana dan prasana 

 

2 Ka Bagian 

Rumah 

Tangga 

1. Membuat jadwal 

pemeliharaan sarana 

dan prasarana 

pembelajaran setiap 

semester 

Jadwal 

pemeliharaan 

sarana dan 

prasarana  
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2. Melakukan kerjasama 

dengan vendor untuk 

jasa pemeliharaan 

sarana dan prasarana 

yang memerlukan 

jasa outsourcing 

3. Memantau 

perusahaan 

outsourcing yang 

melaksanakan 

pemeliharaan 

4. Memantau jadwal 

pemeliharaan 

5. Membuat laporan 

pemeliharaan dan 

melakukan evaluasi 

6. Memutuskan langkah 

tindaklanjut untuk 

perbaikan dan 

evaluasi berdasarkan 

hasil evaluasi 

 

7. Membuat rencana dan 

penjadwalan 

peremajaan sarana 

dan prasarana 

pembelajaran 

Laporan evaluasi 

kinerja outsourcing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan Evaluasi 

pelaksanaan 

pemeliharaan 

sarana dan 

prasarana  

 

Usulan perbaikan 

dan penggantian 

sarana dan prasana 

3 Ka Pusat 

Komputer 

1. Membuat jadwal 

pemeliharaan aplikasi 

dan server-server 

setiap semester 

2. Melakukan kerjasama 

dengan vendor untuk 

jasa pemeliharaan 

aplikasi dan server 

yang memerlukan jasa 

outsourcing 

3. Memantau perusahaan 

outsourcing yang 

melaksanakan 

pemeliharaan 

 

4. Memantau jadwal 

pemeliharaan 

5. Membuat laporan 

pemeliharaan dan 

melakukan evaluasi 

 

Jadwal 

pemeliharaan 

sarana dan 

prasarana  

 

 

 

 

 

 

Laporan Evaluasi 

pelaksanaan 

pemeliharaan 

sarana dan 

prasarana  

 

 

Laporan evaluasi 

kinerja outsourcing  
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6. Memutuskan langkah 

tindaklanjut untuk 

perbaikan dan 

evaluasi berdasarkan 

hasil evaluasi 

Usulan perbaikan 

dan penggantian 

sarana dan prasana 

4  Ka 

Perpustaka

an 

1. Membuat jadwal 

pemeliharaan dan 

stock opname buku-

buku, ebook, dll 

setiap semester 

2. Mengusulkan 

kerjasama dengan 

vendor jika 

memerlukan bantuan 

jasa pemeliharaan 

outsourcing misalnya: 

pembasmi jamur, 

kutu, dll 

3. Memantau perusahaan 

outsourcing yang 

melaksanakan 

pemeliharaan 

4. Memantau jadwal 

pemeliharaan buku, e-

book, dll  

5. Membuat laporan 

pemeliharaan dan 

melakukan evaluasi 

 

 

 

6. Memutuskan langkah 

tindaklanjut untuk 

perbaikan dan 

evaluasi berdasarkan 

hasil evaluasi 

Jadwal 

pemeliharaan 

sarana dan 

prasarana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan Evaluasi 

pelaksanaan 

pemeliharaan 

sarana dan 

prasarana  

 

Laporan evaluasi 

kinerja outsourcing  

Usulan perbaikan 

dan penggantian 

sarana dan prasana 

 

PELAPORAN  

1  Ka BAK 1. Memeriksa dan 

memberikan 

persetujuan atas 

sarana dan prasarana 

yang dibeli oleh 

Bagian Rumah 

Tangga 

2. Mencatat dan 

menjurnal pembelian 

yang dilakukan oleh 
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Bagian Rumah 

Tangga 

3. Memberikan 

penomoran pada 

sarana dan prasarana 

pembelajaran 

4. Mencetak dan 

menempelkan label 

inventari pada sarana 

dan prasarana 

pembelajaran yang 

dicatat  

5. Membuat jadwal 

penilaian ulang 

(revaluasi) sarana dan 

prasarana 

pembelajaran 

6. Melakukan re-valuasi 

menurut metode yang 

sudah ditentukan oleh 

pimpinan universitas. 

7. Dapat menunjuk 

pihak ke-tiga untuk 

melakukan re-valuasi 

dengan metode yang 

sudah ditentukan oleh 

pimpinan STMIK 

Methodist Binjai 

8. Update data sarana 

dan prasarana 

pembelajaran sesuai 

hasil revaluasi dan 

membuat laporan 

tahunan.  

9. Melakukan 

penghapusan data 

sarana dan prasarana 

pembelajaran sesuai 

jadwal yang sudah 

ditetapkan / sesuai 

hasil update harga 

perolehan  

10. Membuat rencana 

pembiayaan untuk 

peremajaan sarana dan 

prasarana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan inventaris 

dengan kondisinya 

 

 

 

 

Laporan 

penghapusan 

inventaris 
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2.5. Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana 

Pembelajaran 
No Pihak 

Terkait 

Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir 

1 Ketua 1. Menetapkan Tim Auditor 

Audit Mutu Internal atas 

usulan Ketua UPM melalui 

Surat Keputusan (SK) Ketua 

2. Berkoordinasi dengan Ketua 

UPM, melakukan rapat 

koordinasi dengan seluruh 

jajaran pimpinan di STMIK 

Methodist Binjai di awal 

dan akhir setiap periode 

audit mutu internal 

berlangsung 

SK Tim Auditor 

Internal  

 

 

Daftar Hadir 

Rapat  

 

 

Notulen Rapat 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SM

B-UPM/21) 

 

2 Ketua 

UPM 

1. Mengajukan usulan nama 

tim auditor untuk 

melakukan audit mutu 

internal standar sarana dan 

prasarana pembelajaran 

2. Menugaskan Ketua 

Monevin untuk membuat 

jadwal pelaksanaan audit 

mutu internal dan 

menentukan para auditor 

yang akan bertugas setelah 

mendapatkan pernyataan 

kesediaan mengaudit dari 

para auditor pada periode 

yang telah ditentukan.  

3. Menugaskan Ketua 

Monevin untuk 

menyampaikan jadwal 

pelaksanaan audit dan list 

nama auditor yang akan 

bertugas pada semua 

Prodi/Lembaga/ Biro/Unit di 

lingkungan STMIK 

Methodist Binjai 

4. Menugaskan Ketua 

Monevin untuk membuat 

checklist audit terkait 

standar terkait yang akan 

disampaikan pada saat 

briefing dengan para auditor.  

5. Melakukan briefing 

Surat usulan yang 

berisikan nama 

tim auditor 

internal  

 

Draft Jadwal 

pelaksanaan audit 

mutu internal, 

beserta nama 

auditor dan unit 

yang diaudit  

 

 

 

 

Final List Jadwal 

pelaksanaan audit 

mutu internal, 

beserta nama 

auditor dan unit 

yang diaudit  

 

 

 

Checklist Audit  

 

 

 

 

 

Notulen rapat  

 

 

 

 

 

Form 

Kesediaan 

Mengaudit 

(04/FR.01/SM

B-UPM/21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form Daftar 
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persiapan pelaksanaan audit 

mutu internal bersama 

semua auditor maupun tim 

penjaminan mutu Prodi 

6. Menyampaikan reminder 

pada semua 

Prodi/Lembaga/Biro/ Unit di 

lingkungan STMIK 

Methodist Binjai tentang 

periode audit mutu internal 

yang akan berlangsung. 

 

7. Berkoordinasi dengan Ketua 

melakukan Rapat 

Pembukaan dan Penutupan 

untuk mengawali dan 

mengakhiri setiap periode 

audit mutu internal di 

lingkungan STMIK 

Methodist Binjai. 

8. Menugaskan Ketua 

Monevin untuk membuat 

laporan hasil pelaksanaan 

audit setiap periode audit 

selesai dilakukan.  

 

 

 

 

Email pada 

‘allstaf’ di 

STMIK 

Methodist Binjai 

mengenai periode 

audit yang akan 

berlangsung 

 

Daftar hadir rapat  

 

Notulen rapat  

 

 

 

 

 

Laporan Hasil 

Pelaksanaan 

Audit 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SM

B-UPM/21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SM

B-UPM/21) 

 

 

 

Form Laporan 

Temuan Audit 

(06/FR.01/SM

B-UPM/21) 

 

 

2.6. Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana 

Pembelajaran 
No Pihak 

Terkait 

Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir 

1 Ka UPM  1. Bersama-sama dengan 

Ketua Monevin 

melakukan analisis 

terhadap semua 

ketidaksesuaian 

berdasarkan hasil audit 

mutu internal, khususnya 

yang terkait standar 

sarana dan prasarana 

pembelajaran 

2. Menugaskan Ketua 

Monevin untuk 

berkoordinasi dengan 

semua Prodi/ Lembaga/ 

Biro/Unit-unit 

menentukan tindakan 

Hasil analisis 

sementara  

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan 

tindakan 

korektif 

terhadap hasil 

temuan 

ketidaksesuaian  

Form Laporan 

Temuan Audit 

(06/FR.01/SMB-

UPM/21) 
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korektif yang harus 

dilakukan terkait temuan 

ketidaksesuaian dan 

memastikan batas waktu 

penyelesaian terhadap 

ketidaksesuaian tersebut. 

3. Menugaskan Ketua 

Monevin melakukan 

pemantauan terhadap 

upaya perbaikan yang 

telah dijanjikan Prodi/ 

Lembaga/ Biro/Unit-unit 

dan melakukan langkah 

antisipasi terhadap resiko 

yang dapat terjadi 

apabila ketidak sesuaian 

masih terjadi walaupun 

tindakan korektif telah 

dilakukan. 

4. Menugaskan Ketua 

Monevin membuat 

laporan tertulis secara 

periodik mengenai 

semua hal yang 

berhubungan dengan 

ketidaksesuaian dalam 

pelaksanaan standar 

terkait, termasuk di 

dalamnya 

mempertimbangkan 

resiko ke depan yang 

dapat terjadi dan 

rekomendasi yang perlu 

dilakukan untuk 

menghindari atau 

meminimalisir terjadinya 

resiko akibat 

ketidaksesuaian. 

5. Melakukan analisis dan 

evaluasi terhadap laporan 

Ketua Monevin 

 

6. Menyampaikan laporan 

kepada Ketua terkait 

semua langkah 

pengendalian yang telah 

dilakukan sesuai 

kewenangan UPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan tertulis 

monevin 

lengkap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangkuman 

hasil analisis 

dan evaluasi  

 

Laporan Audit, 

antisipasi resiko 

dan 

rekomendasi 
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beserta rekomendasi 

tindak lanjut. 

 

2.7. Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana 

Pembelajaran 
No Pihak 

Terkait 

Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir 

1 Ka 

UPM  

1. Menyelenggarakan rapat 

koordinasi untuk 

mendiskusikan rekomendasi 

hasil temuan audit yang 

telah sesuai untuk 

ditingkatkan bersama 

dengan, Puket terkait dan 

Ketua Monevin, Ketua Unit 

Pelaksana Teknis dan 

melakukan revisi terhadap 

standar terkait. 

 

2. Menugaskan Ketua Unit 

Pelaksana Teknis untuk 

melakukan langkah-langkah 

pengembangan sistem yang 

dibutuhkan terkait standar 

baru hasil peningkatan 

terhadap standar sarana dan 

prasarana pembelajaran 

berdasarkan revisi yang 

disepakati, serta membuat 

laporan tertulis hasil 

peningkatan standar 

Daftar hadir rapat 

koordinasi 

Dokumen standar 

baru hasil 

peningkatan 

terhadap standar 

sarana dan 

prasarana 

pembelajaran 

Notulen Rapat.  

 

 

Laporan 

Pengembangan 

sistem sebagai 

hasil peningkatan 

standar terkait 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/S

MB-

UPM/21) 

 

 

  

 

 

 

Form 

Perubahan Isi 

Standar 

(07/FR.01/S

MB-

UPM/21) 
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G. Standar Pengelolaan Pembelajaran 

 

1. Standar Pengelolaan Pembelajaran 

1.1 Rasional 
1 Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu misi STMIK Methodist 

Binjai yaitu menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi 

untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta 

didik serta tujuan STMIK Methodist Binjai yaitu, mengembangkan 

menghasilkan lulusan yang profesional, berintergritas tinggi, peduli 

pada kepntingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada 

kemajuan IPTEKS, maka sebagai suatu lembaga pendidikan yang 

turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, STMIK Methodist Binjai 

perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses belajar 

mengajar (PBM) yang diselenggarakan. 

2 Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah 

melalui pengelolaan pembelajaran yang baik dan terjaga secara 

kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar pengelolaan 

pembelajaran sebagai acuan minimal untuk proses belajar mengajar. 

 

1.2. Penanggungjawab 
1. Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: 

Ketua Senat Perguruan Tinggi  

2. Pihak yang menetapkan standar: Ketua  

3. Pihak Penanggungjawab Standar: Pembantu Ketua yang menangani 

akademik  

4. Pihak Pelaksana Standar: Ketua Program Studi (Ka. Prodi), Ka BAA, 

Dosen dan UPT-MPK  

5. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal  

6. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Unit Penjaminan Mutu 

(UPM)  

7. Pihak yang meningkatkan standar: UPM, Puket yang menangani 

akademik bersama Ka BAA 

 

1.3. Istilah Teknis 
Standar 

Pengelolaan 

Pembelajaran  

Ref . Permendiknas 

No 44/2015 Pasal 

38 Ayat 1 

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria 

minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat 

program studi. 
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1.4. Pernyataan Isi Standar 
1. Pembantu Ketua I memastikan tersedianya kebijakan pengelolaan 

pembelajaran paling lambat 2024  

2. Pembantu Ketua I memastikan pengelolaan pembelajaran minimal 

mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan 

evalluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada semua program 

studi paling lambat tahun 2024. 

3. Pembantu Ketua I memastikan tersedianya rencana strategis dan 

operasional untuk pengelolaan pembelajaran setiap tahun   

4. Pembantu Ketua I memastikan bahwa pengelolaan pembelajaran yang 

diselenggarakan oleh program studi harus sesuai dengan standar 

kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses 

pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar 

sarana dan prasarana pembelajaran telah ditetapkan paling lambat 

tahun 2024. 

5. Pembantu Ketua I memastikan adanya mekanisme sistem pemantauan 

dan evaluasi proses pembelajaran disetiap semester agar terjaga 

mutunya.  

6. Pembantu Ketua I memastikan terlaksananya pelaporan hasil 

pembelajaran setiap semester ke pangkalan data pendidikan tinggi 

https://forlap.ristekdikti.go.id tepat waktu.  

 

1.5. Indikator 

 

No 

 

Parameter 

Standar 

 

Indikator 

 

Waktu Pencapaian 

2021 2022 2023 2024 

1 Tersedianya 

kebijakan 

pengelolaan 

pembelajaran 

Dokumen lengkap  80% 90% 100% 100% 

2 Tersedianya sistem 

pelajaran yang 

dapat menciptakan 

suasana akademik 

dan budaya mutu 

Pedoman terdiri dari : 

perencanaan, 

pelaksanaan 

pembelajaran, 

evaluasi, peningkatan 

disertai formulir 

80% 90% 100% 100% 

3 Tersedianya 

rencana strategis 

dan operasional 

untuk pengelolaan 

pembelajaran  

Ada item kegiatan 

untuk pengelolaan 

pembelajaran pada 

renstra dan renop 

setiap tahun  

80% 90% 100% 100% 

4 Kesesuaian 

Pengelolaan 

pembelajaran 

dengan standar 

Semua pengelolaan 

pembelajaran di 

tingkat program studi 

sesuai dengan standar 

80% 90% 100% 100% 
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kompetensi lulusan, 

isi, proses, dosen, 

dan tenaga 

kependidikan, dan 

sarana prasarana 

kompetensi lulusan, 

isi, proses, dosen dan 

tenaga kependidikan, 

serta sarana dan 

prasarana 

5 Tersedia sistem 

pemantauan dan 

evaluasi proses 

pembelajaran 

Ada mekanisme 

pemantauan dan 

evaluasi setiap 

semester 

90% 100% 100% 100% 

6 Laporan ke 

Pangkalan Data 

Pendidikan Tinggi 

Pelaporan hasil 

pembelajaran ke 

PDPT setiap semester  

80% 90% 100% 100% 

 

1.6. Strategi Pencapaian Standar 
1. Puket I membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan 

tentang pengelolaan pembelajaran sesuai dengan Permenristekdikti 

No 44/2015 

2. BAA dan UPT-MPK dibawah koordinasi Puket I melakukan 

sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar pengelolaan 

pembelajaran di lingkungan STMIK Methodist Binjai kepada semua 

unit terkait (Pimpinan Program studi serta Dosen, termasuk 

bagaimana proses monevin pelaksanaan standar terkait akan 

dilakukan. 

3. Pimpinan Unit, di lingkungan STMIK Methodist Binjai melakukan 

sosialisasi serupa di unit masing-masing agar semua dosen di unitnya 

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 UPM. 

 

1.7. Dokumen Terkait 
a. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015  

b. SK Tim Penyusun Dokumen Standar  

c. Notulensi Rapat Koordinasi  

d. Daftar Hadir Sosialisasi  

e. Daftar Hadir Rapat Senat Akademik Perguruan Tinggi   

f. Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Akademik Perguruan Tinggi   

g. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan Standar Pengelolaan 

Pembelajaran, antara lain:  

i. Standar Beban Belajar  

ii. Standar Pelaksanaan pembelajaran  

iii. Standar penyusunan tugas akhir/skripsi  

iv. Standar lain yang dikembangkan selanjutnya  

h. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar.  

i. Laporan hasil pengendalian Standar  

j. Laporan hasil peningkatan Standar 
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1.8. Referensi 
1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomer 44 

tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  

2. Buku pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi – Dirjen 

Belmawa DIKTI 

3. Statuta Perguruan Tinggi STMIK Methodist Binjai  

4. Rencana Strategis Perguruan Tinggi STMIK Methodist Binjai tahun 

2016 - 2021  

5. Buku Instrumen Akreditasi Institusi, Buku III, Badan Akreditasi 

Nasional Perguruan Tinggi, 2011.  

6. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi 

(Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2016. 
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2. Manual Pengelolaan Pembelajaran 

2.1 Tujuan 
Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan, 

dan mentapkan standar pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan 

siklus PPEPP. 

 

2.2 Ruang Lingkup 
Manual ini berlaku, dirancang, dan disusun serta ditetapkan melalui 

suatu mekanisme penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelasanaan, 

pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI yang 

berlaku untuk seluruh sivitas akademika sesuai dengan tugas dan 

kewenangan yang dimiliki, dan terbatas pada konteks standar 

pengelolaan pembelajaran. 

 

 

2.3 Manual Penetapan Standar Pengelolaan 

Pembelajaran 
No Pihak 

Terkait 

Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir 

1  Ketua  1. Merumuskan dan 

menetapkan Tim 

Penyusun melalui Surat 

Keputusan (SK) Ketua 

atas usulan Ka.UPM 

2. Mengajukan final draft 

standar pengelolaan 

pembelajaran ke Senat 

Akademik Perguruan 

Tinggi  untuk 

mendapatkan 

pertimbangan dan 

rekomendasi 

3. Mengesahkan, dan 

memberlakukan standar 

pengelolaan 

pembelajaran melalui 

Surat Keputusan (SK) 

Ketua 

SK Tim Penyusun 

Standar 

Pengelolaan 

Pembelajaran  

 

Surat permohonan 

pertimbangan 

Senat Perguruan 

Tinggi untuk 

Standar 

Pengelolaan 

Pembelajaran  

 

SK penetapan dan 

pemberlakuan 

Standar 

Pengelolaan 

Pembelajaran 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SM

B-UPM/21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form 

Persetujuan 

(08/FR.01/SM

B-UPM/21) 

 

2 Ketua 

UPM 

1. Mengusulkan nama 

anggota Tim Penyusun 

dan Perumus Dokumen 

Standar Pengelolaan 

Pembelajaran 

 

Surat pengusulan 

dan lampiran 

berupa Naskah 

usulan nama 

anggota Tim 

Penyusun & 

 

 

 

 

 

 



117 

 

Buku 1 Standar Pendidikan 

 

 

 

 

2. Berkoordinasi dengan 

Puket I serta Tim 

Penyusun dan Perumus 

Standar terkait 

menyusun dokumen 

perumusan standar 

pengelolaan 

pembelajaran 

 

3. Menyampaikan final 

draft dokumen Standar 

Pengelolaan 

pembelajaran yang 

telah selesai 

dirumuskan kepada 

Ketua untuk diajukan 

pada Senat Perguruan 

Tinggi  agar 

mendapatkan 

pertimbangan dan 

rekomendasi sebelum 

ditetapkan. 

 

4. Setelah memperoleh 

hasil rekomendasi 

Senat Perguruan Tinggi 

berkoordinasi dengan 

Tim Perumus, Ka UPM 

melakukan perbaikan 

atau penyempurnaan 

akhir bagi standar 

terkait. 

 

5. Menugaskan Ketua 

Unit Pelaksana Teknis 

untuk melakukan 

penomeran dan 

penetapan tanggal 

berlaku dokumen 

standar pengelolaan 

pembelajaran serta 

melengkapi lembar 

pengesahan dokumen 

standar yang diusulkan 

dengan tanda tangan 

Perumus standar 

terkait.  

 

Hasil rumusan 

dokumen Standar 

Pengelolaan 

Pembelajaran  

 

 

 

 

 

Surat permohonan 

kepada Ketua 

untuk mendapatkan 

rekomendasi Senat 

Perguruan Tinggi  

terkait dokumen 

standar 

pengelolaan 

pembelajaran 

beserta lampiran 

dokumen standar 

yang diusulkan  

 

 

Dokumen standar 

terkait yang telah 

disempurnakan 

berdasarkan 

rekomendasi Senat 

Perguruan Tinggi   

 

 

 

 

Dokumen akhir 

standar 

pengelolaan 

pembelajaran yang 

telah memiliki 

nomer dan tanggal 

penetapan masa 

berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SM

B-UPM/21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SM

B-UPM/21) 
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dari semua pihak yang 

terkait. 

 

6. Menyampaikan final 

dokumen standar 

terkait yang telah 

dilengkapi penomeran 

dan tanggal penetapan 

masa berlaku dokumen 

kepada Ketua untuk 

disahkan melalui SK 

Penetapan 

 

7. Menyimpan dokumen 

asli dari standar yang 

bersangkutan di UPM, 

mengunggah soft file 

dari dokumen standar 

terkait di web UPM, 

memberikan notifikasi 

pada pihakpihak yang 

berkepentingan di  

STMIK Methodist 

Binjai terkait dokumen 

standar tersebut. Dan 

apabila dibutuhkan 

salinan hardcopy 

standar terkait dapat 

diperoleh dari UPM. 

 

 

 

Surat permohonan 

SK penetapan 

untuk dokumen 

standar terkait 

kepada Ketua 

dengan lampiran 

dokumen standar 

terkait  

 

 

Dokumen asli 

standar terkait yang 

telah 

ditandatangani 

secara lengkap oleh 

semua pihak terkait 

3  Ketua 

Senat 

Pergurua

n Tinggi  

1. Menerima surat 

permohonan 

persetujuan dokumen 

standar terkait dengan 

lampiran dokumen dari 

Ketua 

 

2. Menyelenggarakan 

rapat Senat Perguruan 

Tinggi  untuk 

memberikan 

rekomendasi dan 

persetujuan terhadap 

setiap dokumen standar 

yang diajukan 

 

3. Mengirimkan surat 

pernyataan persetujuan 

(hasil rapat Senat 

Dokumen (final 

draft) standar 

terkait  

 

 

 

 

Daftar Hadir Rapat 

Senat Notulensi 

Rapat Senat salah 

satunya berisikan 

rekomendasi/perset

ujuan terhada 

dokumen standar 

yang diajukan  

 

Surat rekomendasi/ 

persetujuan Senat 

Perguruan Tinggi  

 

 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SM

B-UPM/21) 
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Perguruan Tinggi ) 

kepada Ketua untuk 

ditindaklanjuti 

thd dokumen 

standar yang 

diajukan 

4 Pembant

u Ketua I  

1. Berkoordinasi dengan 

Ka UPM dan Tim 

Perumus menyusun 

standar pengelolaan 

pembelajaran 

 

2. Berkoordinasi dengan 

tim perumus 

melakukan 

penyempurnaan 

dokumen standar 

pengelolaan 

pembelajaran sejauh 

yang dibutuhkan, 

setelah mendapatkan 

pertimbangan/rekomen

dasi Senat Perguruan 

Tinggi . 

 

3. Berkoordinasi dengan 

Ka UPM melakukan 

sosialisasi standar 

pengelolaan 

pembelajaran kepada 

sivitas akademika  

STMIK Methodist 

Binjai 

Final draft 

dokumen standar 

pengelolaan 

pembelajaran 

 

 

Dokumen standar 

terkait yang telah 

disempurnakan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materi sosialisasi 

dan daftar hadir 

peserta sosialisasi 

standar 

pengelolaan 

pembelajaran 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SM

B-UPM/21) 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SM

B-UPM/21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SM

B-UPM/21) 

 

 

2.4 Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan 

Pembelajaran 

No 
Pihak 

Terkait 
Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir 

1 Puket I  1. Memastikan 

tersedianya 

kebijakan 

pengelolaan 

pembelajaran 

2. Memastikan 

tersedianya sistem 

pembelajaran yang 

dapat menciptakan 

suasana akademik 

dan budaya mutu 

Dokumen 

kebijakan 

pengelolaan 

pembelajaran  

 

Pedoman sistem 

pembelajaran 
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yang baik 

3. Memastikan 

tersedianya rencana 

strategis dan 

operasional untuk 

pengelolaan 

pembelajaran 

4. memastikan bahwa 

setiap program studi 

sudah melakukan 

penyusunan 

kurikulum dan RPS 

5. Memastikan bahwa 

program 

pembelajaran yang 

diselenggarakan 

oleh program studi 

sesuai standar isi, 

standar proses, 

standar penilaian 

yang telah 

ditetapkan untuk 

mencapai capaian 

pembelajaran 

lulusan 

6. Memastikan adanya 

sistem pemantauan 

dan evaluasi proses 

pembelajaran agar 

terjaga mutunya 

7. Memastikan 

terlaksananya 

pelaporan hasil 

pembelajaran setiap 

semester ke 

pangkalan data 

pendidikan tinggi 

https://forlap.ristekd

ikti.go.id 

 

 

 

 

 

 

 

Form Template 

Kurikulum 

(11/FR.01/SMB-

UPM/21) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form Evaluasi 

Belajar Mengajar 

(17/FR.01/SMB-

UPM/21) 

 

 

2.5 Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran 
No Pihak 

Terkait 

Uraian pekerjaan Dokumen Formulir 

1 Ketua  1. Menetapkan Tim 

Auditor Audit Mutu 

Internal atas usulan 

Ketua UPM melalui 

SK Tim Auditor 

Internal  

 

 

 

 

 

 

https://forlap.ristekdikti.go.id/
https://forlap.ristekdikti.go.id/
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Surat Keputusan (SK) 

Ketua 

 

2. Berkoordinasi dengan 

Ketua UPM, 

melakukan rapat 

koordinasi dengan 

seluruh jajaran 

pimpinan di STMIK 

Methodist Binjai di 

awal dan akhir setiap 

periode audit mutu 

internal berlangsung 

 

 

 

Daftar Hadir 

Rapat  

 

 

 

 

Notulen Rapat 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SMB

-UPM/21) 

2  Ketua 

UPM 

1. Mengajukan usulan 

nama tim auditor untuk 

melakukan audit mutu 

internal standar 

pengelolaan 

pembelajaran 

 

2. Menugaskan Ketua 

Pusat (Ketua) Monevin 

untuk membuat jadwal 

pelaksanaan audit mutu 

internal dan 

menentukan para 

auditor yang akan 

bertugas setelah 

mendapatkan 

pernyataan kesediaan 

mengaudit dari para 

auditor pada periode 

yang telah ditentukan. 

 

3. Menugaskan Ketua 

Monevin untuk 

menyampaikan jadwal 

pelaksanaan audit dan 

list nama auditor yang 

akan bertugas pada 

semua Prodi/Lembaga/ 

Biro/Unit di 

lingkungan STMIK 

Methodist Binjai 

 

4. Menugaskan Ketua 

Monevin untuk 

membuat checklist 

Surat usulan yang 

berisikan nama 

tim auditor 

internal  

 

 

 

Draft Jadwal 

pelaksanaan audit 

mutu internal, 

beserta nama 

auditor dan unit 

yang diaudit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Final List Jadwal 

pelaksanaan audit 

mutu internal, 

beserta nama 

auditor dan unit 

yang diaudit  

 

 

 

 

 

Checklist Audit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form Kesediaan 

Mengaudit 

(04/FR.01/SMB

-UPM/21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  
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audit terkait standar 

terkait yang akan 

disampaikan pada saat 

briefing dengan para 

auditor. 

 

5. Melakukan briefing 

persiapan pelaksanaan 

audit mutu internal 

bersama semua auditor 

maupun tim 

penjaminan mutu Prodi 

 

6. Menyampaikan 

reminder pada semua 

Prodi/Lembaga/Biro/ 

Unit di lingkungan 

STMIK Methodist 

Binjai tentang periode 

audit mutu internal 

yang akan berlangsung. 

 

7. Berkoordinasi dengan 

Ketua melakukan 

Rapat Pembukaan dan 

Penutupan untuk 

mengawali dan 

mengakhiri setiap 

periode audit mutu 

internal di lingkungan 

STMIK Methodist 

Binjai. 

 

8. Menugaskan Ketua 

Monevin untuk 

membuat laporan hasil 

pelaksanaan audit 

setiap periode audit 

selesai dilakukan 

Daftar hadir rapat 

 

 

 

 

 

Checklist untuk 

audit  

 

Notulen rapat  

 

 

 

Email pada 

‘allstaf’ di 

STMIK 

Methodist Binjai 

mengenai periode 

audit yang akan 

berlangsung  

 

 

Daftar hadir rapat  

 

 

 

Notulen rapat  

 

 

 

 

 

 

Laporan Hasil 

Pelaksanaan 

Audit 

(01/FR.01/SMB

-UPM/21) 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SMB

-UPM/21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SMB

-UPM/21) 

 

 

 

 

 

 

Form Laporan 

Temuan Audit 

(06/FR.01/SMB

-UPM/21) 
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2.6 Manual Pengendalian Standar Pengelolaan 

Pembelajaran 
No Pihak 

Terkait 

Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir 

1 Ka. 

UPM  

1. Bersama-sama dengan 

Ketua Monevin 

melakukan analisis 

terhadap semua ketidak 

sesuaian berdasarkan 

hasil audit mutu 

internal, khususnya 

yang terkait standar 

pengelolaan 

pembelajaran  

 

2. Menugaskan Ketua 

Monevin untuk 

berkoordinasi dengan 

semua Prodi/ 

Lembaga/Biro/Unit-

unit menentukan 

tindakan korektif yang 

harus dilakukan terkait 

temuan ketidaksesuaian 

dan memastikan batas 

waktu penyelesaian 

terhadap 

ketidaksesuaian 

tersebut. 

 

3. Menugaskan Ketua 

Monevin melakukan 

pemantauan terhadap 

upaya perbaikan yang 

telah dijanjikan Prodi/ 

Lembaga/ 

Biro/Unitunit dan 

melakukan langkah 

antisipasi terhadap 

resiko yang dapat 

terjadi apabila ketidak 

sesuaian masih terjadi 

walaupun tindakan 

korektif telah 

dilakukan. 

 

4. Menugaskan Ketua 

Hasil analisis 

sementara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan tindakan 

korektif terhadap 

hasil temuan 

ketidaksesuaian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form Laporan 

Temuan Audit 

(06/FR.01/SMB

-UPM/21) 
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Monevin membuat 

laporan tertulis secara 

periodik mengenai 

semua hal yang 

berhubungan dengan 

ketidaksesuaian dalam 

pelaksanaan standar 

terkait, termasuk di 

dalamnya 

mempertimbangkan 

resiko ke depan yang 

dapat terjadi dan 

rekomendasi yang 

perlu dilakukan untuk 

menghindari atau 

meminimalisir 

terjadinya resiko akibat 

ketidaksesuaian. 

 

5. Melakukan analisis dan 

evaluasi terhadap 

laporan Ketua Monevin 

 

6. Menyampaikan laporan 

kepada Ketua terkait 

semua langkah 

pengendalian yang 

telah dilakukan sesuai 

kewenangan UPM 

beserta rekomendasi 

tindak lanjut. 

monevin lengkap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangkuman hasil 

analisis dan 

evaluasi  

 

Laporan Audit, 

antisipasi resiko 

dan rekomendasi 
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2.7 Manual Peningkatan Standar Pengelolaan 

Pembelajaran 
No Pihak 

Terkait 

Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir 

1  Ka. UPM 1. Menyelenggarakan 

rapat koordinasi untuk 

mendiskusikan 

rekomendasi hasil 

temuan audit yang 

telah sesuai untuk 

ditingkatkan bersama 

dengan Puket I Ketua 

Monevin, Ketua Unit 

Pelaksana Teknisdan 

melakukan revisi 

terhadap standar 

terkait. 

 

2. Menugaskan Ketua 

Unit Pelaksana 

Teknisuntuk 

melakukan langkah-

langkah 

pengembangan sistem 

yang dibutuhkan 

terkait standar baru 

hasil peningkatan 

terhadap standar 

pengelolaan 

pembelajaran 

berdasarkan revisi 

yang disepakati, serta 

membuat laporan 

tertulis hasil 

peningkatan standar.  

Daftar hadir rapat 

koordinasi 

Dokumen standar 

baru hasil 

peningkatan 

terhadap standar 

pengelolaan 

pembelajaran  

Notulen Rapat.  

 

 

 

 

 

Laporan 

Pengembangan 

sistem sebagai hasil 

peningkatan 

standar terkait 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SM

B-UPM/21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form 

Perubahan Isi 

Standar 

(07/FR.01/SM

B-UPM/21) 
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H. Standar Pembiayaan Pembelajaran 

 

1. Standar Pembiayaan Pembelajaran 

1.1 Rasional 
1 Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu misi STMIK Methodist 

Binjai yaitu menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi 

untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik 

serta tujuan STMIK Methodist Binjai yaitu, mengembangkan 

menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli 

pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada 

kemajuan IPTEKS, maka sebagai suatu lembaga pendidikan yang 

turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, STMIK Methodist Binjai 

perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses belajar 

mengajar (PBM) yang diselenggarakan. 

2 Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah 

melalui pembiayaan dan pendanaan pembelajaran yang baik dan 

terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar 

pembiayaan dan pendanaan pembelajaran sebagai acuan minimal 

untuk proses belajar mengajar. 

 

1.2. Penanggungjawab 
1. Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap 

standar: Ketua Senat Perguruan Tinggi. 

2. Pihak yang menetapkan standar: Ketua 

3. Pihak Penanggungjawab Standar: Pembantu Ketua yang menangani 

akademik dan Pembantu Ketua yang membawahi pengelolaan 

keuangan. 

4. Pihak Pelaksana Standar: Kepala Program Studi (Ka. Prodi), Ka 

BAK. 

5. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal, 

Satuan Pengawasan Internal (SPI). 

6. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Unit Penjaminan Mutu 

(UPM) 

7. Pihak yang meningkatkan standar: UPM, Puket yang menangani 

akademik, Pembantu Ketua yang membawahi pengelolaan keuangan 

bersama Ka BAK. 
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1.3. Istilah Teknis 
Standar Pembiayaan dan 

Pendanaan 

Pembelajaran  

Ref. 

Permendiknas No  44/2015 

Pasal 40 Ayat 1 

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan 

kriteria minimal tentang komponen dan besaran 

biaya investasi dan biaya operasional yang disusun 

dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran 

lulusan. 

 

1.4. Pernyataan Isi Standar 
1. Pembantu Ketua II memastikan tersedianya pedoman pengelolaan 

dana institusi mencakup: 

a) Perencanaan 

b) Penerimaan 

c) Pengalokasian 

d) Pelaporan 

e) Monitoring dan Evaluasi 

f) Pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan paling 

lambat tahun 2024 

2. Pembantu Ketua II memastikan adanya ketentuan tentang sumber 

pembiayaan pembelajaran dari dalam dan luar negeri yang berasal dari: 

a) PT Sendiri (Biaya pendidikan) 

b) Yayasan 

c) Kerjasama Tridharma dengan pemerintah dan swasta 

d) Sumber lain dari masyarakat 

e) Sumber lain dari bantuan organisasi di Luar Negeri paling 

lambat tahun 2024 

3. Pembantu Ketua II memastikan pendanaan pembelajaran yang 

berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya) sebesar ≤ 33% , 

tercapai Paling lambat tahun 2024. 

4. Pembantu Ketua II memastikan ketersediaan ketentuan penggunaan 

dana operasional mahasiswa/tahun untuk pembelajaran sebesar: 

a) D-III ≥ 10 juta per mahasiswa  

b) S1 ≥ 18 juta per mahasiswa 

  Paling lambat terimplementasi penuh pada tahun 2024 

5. Pembantu Ketua II memastikan tersedianya laporan audit eksternal 

Perguruan Tinggi yang transparan dan dapat diakses oleh berbagai 

pemangku kepentingan pada tahun 2024. 

6. Ketua Satuan Pengawas Internal memastikan tersedianya sistem 

monitoring dan evaluasi pendanaan internal untuk pendanaan yang 

efektif, transparan dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku 

terimplementasi penuh pada tahun 2024. 
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1.5. Indikator 

 

No 

 

Parameter 

Standar 

 

Indikator 

Waktu Pencapaian 

2021 2022 2023 2024 

1 Tersedianya 

pedoman 

pengelolaan dana 

institusi mencakup: 

a. Perencanaan 

b. Penerimaan 

c. Pengalokasian 

d. Pelaporan 

e. Monev 

f. Pertanggungjawa

ban 

Dokumen Pedoman 

Pengelolaan Dana 

Institusi lengkap 

70% 80% 90% 100% 

2 Adanya ketentuan 

tentang sumber 

pembiayaan 

pembelajaran dari 

dalam dan luar 

negeri. 

Dokumen Ketentuan 

sumber pembiayaan 

dengan sumber- 

sumber lengkap 

menurut indikator 

BAN-PT yang 

berasal dari: 

a. PT Sendiri 

b. Yayasan 

c. Biaya pendidikan 

d. Pengelolaan 

dana abadi 

alumni dan 

filantropis 

e. Jasa layanan 

profesi dan/atau 

keahlian 

f. Kerjasama 

tridharma 

dengan 

pemerintah dan 

swasta 

g. Sumber lain dari 

masyarakat 

h. Sumber lain 

dari organisasi 

luar negeri 

80% 90% 100% 100% 

3 Pembiayaan 

pembelajaran 

yang berasal dari 

mahasiswa (SPP 

dan dana lainnya) 

Ketentuan 

perhitungan alokasi 

pembiayaan 

pembelajaran 

tahunan yang 

80% 90% 100% 100% 
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besarnya ≤ 33% 

4 Tersediaan 

ketentuan 

penggunaan dana 

operasional 

mahasiswa 

Tersedianya standar 

biaya pendidikan 

per mahasiswa per 

tahun per jenjang 

pendidikan yaitu : 

a. D-III  ≥ 12 juta per 

mahasiswa 

b. S1 ≥ 18 juta per 

mahasiswa 

 

80% 90% 95% 100% 

5 Tersedianya 

laporan audit  

eksternal 

Laporan Audit 

eksternal yang 

transparan 

dilakukan oleh KAP 

dan ditindaklanjuti 

60% 70% 90% 100% 

6 Tersedianya 

sistem monitoring 

dan evaluasi 

pendanaan 

internal 

Sistem monev yang 

efektif dan 

transparan dan 

memenuhi aturan 

keuangan terdiri 

dari: 

a. Dokumen sistem 

b. Sosialisasi sistem 

monev 

c. Pelaksanaan monev 

d. Pelaporan monev 

80% 

 
Target: 

dokum 

entasi 

sistem 

selesai 

90% 
Target: 

1. 

sosialisa

s i 

2. 

Pelaksa 

naan 

monev 

3. 

Pelapora 

n monev 

100% 

 
Target: 

Mengu la 

ngi 

siklus 

sistem 

100% 

 
Target: 

Memba ku 

kan sistem 

dan 

pelaksa naa 

n 

 

1.6. Strategi Pencapaian Standar 
1. Puket I bersama dengan Puket II membentuk tim kerja untuk 

menyusun  dokumen peraturan tentang pembiayaan pembelajaran 

sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015. 

2. BAK di bawah koordinasi Puket II melakukan sosialisasi semua 

dokumen yang terkait dengan standar pembiayaan pembelajaran di 

lingkungan STMIK Methodist Binjai kepada semua unit terkait, 

termasuk bagaimana proses monevin pelaksanaan standar terkait akan 

dilakukan. 

3. Pimpinan unit kerja melakukan evaluasi internal terhadap 

implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring 

dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi UPM. 

4. SPI melakukan audit keuangan. 
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1.7. Dokumen Terkait 
1. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 

2. SK Tim Penyusun Dokumen Standar 

3. Notulensi Rapat Koordinasi 

4. Daftar Hadir Sosialisasi 

5. Daftar Hadir Rapat Senat Akademik Perguruan Tinggi 

6. Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Akademik Perguruan Tinggi 

7. Standar lain yang memiliki keterakitan dengan Standar

 Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran. 

8. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar. 

9. Laporan hasil pengendalian Standar 

10. Laporan hasil peningkatan Standar 

 

1.8. Referensi 
1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomer 44 

tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

2. Buku pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi – Dirjen 

Belmawa DIKTI 

3. Statuta Perguruan Tinggi STMIK Methodist Binjai 

4. Rencana Strategis Perguruan Tinggi STMIK Methodist Binjai tahun 

2016 – 2021 

5. Buku Instrumen Akreditasi Institusi, Buku III, Badan Akreditasi 

Nasional Perguruan Tinggi, 2011. 

6. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi 

(Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2016 
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2. Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran 

2.1 Tujuan 
Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan, dan 

menetapkan standar pembiayaan dan pendanaan pembelajaran yang 

sesuai dengan siklus PPEPP. 

 

2.2 Ruang Lingkup 
Manual ini berlaku, dirancang, dan disusun serta ditetapkan melalui 

suatu mekanisme penetapan,pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, 

pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI yang 

berlaku untuk seluruh sivitas akademika sesuai dengan tugas dan 

kewenangan yang dimiliki, dan terbatas pada konteks standar 

pembiayaan dan pendanaan pembelajaran. 

 

 

 

2.3 Manual Penetapan Standar Pembiayaan 

Pembelajaran 
No Pihak 

Terkait 

Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir 

1 Ketua 1. Merumuskan dan 

menetapkan Tim 

Penyusun melalui Surat 

Keputusan (SK) Ketua 

atas usulan Ka.UPM 

 

2. Mengajukan final draft 

standar pembiayaan dan 

pendanaan 

pembelajaran ke  Senat 

Akademik Perguruan 

Tinggi untuk 

mendapatkan 

pertimbangan dan 

rekomendasi 

 

3. Mengesahkan, dan 

memberlakukan standar 

pembiayaan dan 

pendanaan 

pembelajaran melalui 

Surat Keputusan (SK) 

Ketua 

SK Tim Penyusun 

Standar 

Pembiayaan dan 

Pendanaan 

Pembelajaran 

 

Surat permohonan 

pertimbangan 

Senat Perguruan 

Tinggi untuk 

Standar 

Pembiayaan dan 

Pendanaan 

Pembelajaran 

 

 

SK penetapan dan 

pemberlakuan 

Standar 

Pembiayaan dan 

Pendanaan 

Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SMB

-UPM/21) 

 

 

 

 

 

Form 

Persetujuan 

(08/FR.01/SMB

-UPM/21) 

 

2 Ketua 

UPM 

1. Mengusulkan nama 

anggota Tim Penyusun 

Surat pengusulan 

dan lampiran 
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dan Perumus Dokumen 

Standar Pembiayaan dan 

Pendanaan Pembelajaran 

 

 

 

2. Berkoordinasi dengan 

Puket terkait serta Tim 

Penyusun dan Perumus 

Standar terkait 

menyusun dokumen 

perumusan standar 

pembiayaan dan 

pendanaan pembelajaran 

 

3. Menyampaikan final 

draft dokumen Standar 

Pembiayaan dan 

pendanaan pembelajaran 

yang telah selesai 

dirumuskan kepada 

Ketua untuk diajukan 

pada Senat Perguruan 

Tinggi agar 

mendapatkan 

pertimbangan dan 

rekomendasi sebelum 

ditetapkan. 

 

 

4. Setelah memperoleh 

hasil rekomendasi Senat 

Perguruan Tinggi dan 

berkoordinasi dengan 

Tim Perumus, Ka UPM 

melakukan perbaikan 

atau penyempurnaan 

akhir bagi standar terkait 

5. Menugaskan Ketua Unit 

Pelaksana Teknis untuk 

melakukan penomeran 

dan penetapan tanggal 

berlaku dokumen standar 

pembiayaan dan 

pendanaan pembelajaran 

serta melengkapi lembar 

pengesahan dokumen 

standar yang diusulkan 

berupa Naskah 

usulan nama 

anggota Tim 

Penyusun & 

Perumus standar 

terkait. 

Hasil rumusan 

dokumen 

Standar 

Pembiayaan dan 

Pendanaan 

Pembelajaran 

 

 

 

Surat permohonan 

kepada Ketua 

untuk 

mendapatkan 

rekomendasi 

Senat Perguruan 

Tinggi terkait 

dokumen standar 

pembiayaan dan 

pendanaan 

pembelajaran 

beserta lampiran 

dokumen      standar 

yang diusulkan 

 

Dokumen standar 

terkait yang telah 

disempurnakan 

berdasarkan 

rekomendasi 

Senat Perguruan 

Tinggi 

 

Dokumen akhir 

standar 

pembiayaan dan 

pendanaan 

pembelajaran 

yang telah 

memiliki nomer 

dan tanggal 

penetapan masa 

berlaku. 

 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SMB

-UPM/21) 
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dengan tanda tangan dari 

semua pihak yang terkait 

6. Menyampaikan final 

dokumen standar terkait 

yang telah dilengkapi 

penomeran dan tanggal 

penetapan masa berlaku 

dokumen kepada Ketua 

untuk disahkan melalui 

SK Penetapan 

 

7. Menyimpan dokumen 

asli dari standar yang 

bersangkutan di UPM, 

mengunggah soft file 

dari dokumen standar 

terkait di web UPM, 

memberikan notifikasi 

pada pihak- pihak yang 

berkepentingan di 

STMIK Methodist Binjai 

terkait dokumen standar 

tersebut. Dan apabila 

dibutuhkan salinan 

hardcopy standar terkait 

dapat diperoleh dari 

UPM. 

 

 

Surat permohonan 

SK penetapan 

untuk dokumen 

standar terkait 

kepada Ketua 

dengan lampiran 

dokumen standar 

terkait 

 

Dokumen asli 

standar terkait 

yang telah 

ditandatangani 

secara lengkap 

oleh semua pihak  

terkait 

3 Ketua 

Senat 

Perguruan 

Tinggi 

1. Menerima surat 

permohonan persetujuan 

dokumen standar terkait 

dengan lampiran 

dokumen dari Ketua 

2. Menyelenggarakan rapat 

Senat Perguruan Tinggi 

untuk memberikan 

rekomendasi dan 

persetujuan terhadap 

setiap dokumen standar 

yang diajukan 

 

 

 

3. Mengirimkan surat 

pernyataan persetujuan 

(hasil rapat Senat 

Perguruan Tinggi) 

kepada Ketua untuk 

ditindaklanjuti 

Dokumen (final 

draft) standar 

terkait 

 

 

Daftar Hadir 

Rapat Senat   

Notulensi Rapat 

Senat salah 

satunya berisikan 

rekomendasi/pers

etujuan  terhadap 

dokumen standar 

yang diajukan 

 

Surat rekomendasi 

/persetujuan Senat 

Perguruan Tinggi 

thd dokumen 

standar yang 

diajukan 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SMB

-UPM/21) 
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4 Pembantu 

Ketua I 

dan II 

1. Berkoordinasi Ka UPM 

serta Tim Perumus 

menyusun standar 

pembiayaan dan 

pendanaan pembelajaran 

 

2. Berkoordinasi dengan 

Ka UPM dan tim 

perumus melakukan 

penyempurnaan 

dokumen standar 

pembiayaan dan 

pendanaan pembelajaran 

sejauh yang dibutuhkan, 

setelah mendapatkan 

pertimbangan/ 

rekomendasi Senat 

Perguruan Tinggi 

3. Berkoordinasi dengan 

Ka UPM dan unit terkait 

melakukan sosialisasi 

standar pembiayaan dan 

pendanaan pembelajaran 

kepada sivitas 

akademika Perguruan 

Tinggi STMIK 

Methodist Binjai 

Final draft 

dokumen standar 

pembiayaan dan 

pendanaan 

pembelajaran 

 

Dokumen standar 

terkait yang telah 

disempurnakan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materi sosialisasi 

dan daftar hadir 

peserta sosialisasi 

standar 

pembiayaan dan 

pendanaan 

pembelajaran 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SMB

-UPM/21) 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SMB

-UPM/21) 

 

 

 

 

 

 

 

Form Sosialisasi 

(02/FR.01/SMB

-UPM/21) 

 

 

2.4 Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan 

Pembelajaran 
No Pihak 

Terkait 

Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir 

1 Pembantu 

Ketua II 

1. Membentuk tim dan 

membuat Pedoman 

Pengelolaan Dana 

STMIK Methodist Binjai 

 

 

2. Mensosialisasikan 

Pedoman  Pengelolaan 

Dana STMIK Methodist 

Binjai 

3. Mengimplementasikan 

Pedoman dalam 

perencanaan anggaran 

pembiayaan 

SK tim 

penyusun 

pedoman 

pengelolaan 

dana institusi 

 

Undangan dan  

file presentasi 

 

 

Jadwal 

pengisian 

Renop tahunan  

 

 

 

 

 

 

 

Form Sosialisasi 

(02/FR.01/SMB-

UPM/21) 
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pembelajaran mulai 

Tahun 2021 

4. Memberitahukan kepada 

Lembaga/UPT/Biro untuk 

mengisi anggaran 

pembiayaan 

pembelajaran ke dalam 

modul Rencana 

operasional 

5. Memverifikasi anggaran 

penggunaan dana yang 

berasal dari biaya 

mahasiswa sesuai 

ketentuan dalam 

pedoman pengelolaan 

dana Perguruan Tinggi 

6. Memeriksa sumber dana 

yang dipakai dalam 

penganggaran sesuai 

dengan ketentuan dalam 

pedoman pengelolaan 

dana Perguruan Tinggi 

7. Melakukan diskusi 

tentang anggaran yang 

sudah diverifikasi dengan 

Yayasan. Sedapat 

mungkin mendapatkan 

anggaran yang cukup 

untuk pembiayaan 

pembelajaran yang 

diusulkan 

8. Menyampaikan hasil 

diskusi dengan yayasan 

kepada pimpinan 

Lembaga/UPT/Biro 

9. Melakukan penyesuaian 

anggaran berdasarkan 

hasil diskusi dengan 

Yayasan dengan 

pimpinan 

Lembaga/UPT/Biro 

10. Menerima laporan dari 

kepala  BAK tentang 

realisasi dan 

pengendalian 

pelaksanaan pembiayaan 

pembelajaran 

11. Mengawasi pelaksanaan 

 

 

Data Renop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notula hasil 

Diskusi 

dengan 

Yayasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renop 

Penyesua ian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SMB-

UPM/21) 
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realisasi anggaran dan 

mengambil tindakan 

yang diperlukan untuk 

pengendalian 

pembiayaan/keuangan 

12. Menerima hasil audit 

KAP dan 

mempublikasikan secara 

terbatas di lingkungan 

STMIK Methodist Binjai 

2 Ka. Prodi, 

Biro, dan 

Perpustaka

an 

1. Biro/UPT dan Program 

studi menyusun 

pembiayaan pembelajaran 

terdiri dari Biaya 

Langsung dan Biaya Tak 

langsung sesuai dengan 

Pedoman Pengelolaan 

Dana  STMIK Methodist 

Binjai 

2. Mengusulkan kepada 

Pembantu Ketua II 

anggaran pmbiayaan 

pembelajaran melalui 

Rencana Operasional yang 

sudah disetujui oleh 

Ka.prodi 

3. Mendiskusikan dengan 

Pembantu Ketua II usulan 

yang  diajukan pada masa 

verifikasi anggaran 

 

4. Memperbaiki Rencana 

Operasional UPT/Biro 

Notula Rapat 

penyusunan 

Rencana 

Operasional 

 

 

 

 

 

Soft file 

Rencana 

Operasional 

 

 

 

 

Notula 

rapat/diskusi 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SMB-

UPM/21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SMB-

UPM/21) 

 

 

 

3 BAK 1. Mengkoordinasikan 

dengan Biro/UPT 

mengenai Pedoman 

Pengelolaan Dana 

Perguruan Tinggi dan 

peraturan lain  yang terkait 

dengan pembiayaan 

pembelajaran 

2. Memverifikasi anggaran 

pembiayaan pembelajaran 

Biro/UPT 

3. Mengkoordinasi, 

menyusun, menerapkan 

dan memutakhirkan SOP 

Pengelolaan 

Dana 

Perguruan 

Tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

Notula 

Diskusi 

SOP bidang 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SMB-

UPM/21) 

 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  
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untuk semua bidang 

keuangan dan akuntansi 

4. Mengawasi dan 

mengendalikan anggaran 

pembiayaan pembelajaran 

5. Melaporkan realisasi 

anggaran pembiayaan 

pembelajaran kepada 

Pembantu Ketua II 

6. Menganalisis dan 

mengevaluasi laporan 

pembiayaan pembelajaran 

7. Menjamin ketersediaan 

dana tunai operasional 

pembiayaan pembelajaran 

8. Mempersiapkan 

pelaksanaan audit internal 

(SPI) dan audit eksternal 

keuangan (KAP) 

keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan 

analisis dan  

evaluasi 

 

 

 

Jadwal 

pelaksanaan 

audit internal 

dan eksternal 

(01/FR.01/SMB-

UPM/21) 

 

 

4 Satuan 

Pengawas 

Internal 

1. Membuat jadwal 

pelaksanaan audit internal 

keuangan 

2. Membentuk tim auditor 

internal keuangan 

3. Memberikan pelatihan 

audit internal keuangan 

4. Membuat Laporan audit 

Internal 

5. Mengkoordinasikan 

dengan   Pihak Yayasan ttg 

pelaksanaan audit KAP 

6. Membantu pelaksanaan 

audit eksternal oleh KAP 

Jadwal Audit 

Daftar 

auditor 

SK Tugas 

Auditor 

 

 

Laporan audit 

internal  

Analisis hasil 

audit 

 

Rencana 

audit 

eksternal 

 

 

2.5 Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran 
No Pihak 

Terkait 

Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir 

1 Ketua 1. Menetapkan Tim Auditor 

Audit Mutu Internal atas 

usulan Ketua UPM 

melalui Surat Keputusan 

(SK) Ketua 

2. Berkoordinasi dengan 

Ketua UPM, melakukan 

rapat koordinasi dengan 

seluruh jajaran pimpinan 

SK Tim Auditor 

Internal 

 

 

 

Daftar Hadir 

Rapat 

 

Notulen Rapat 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SMB-
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di STMIK Methodist 

Binjai di awal dan akhir 

setiap periode audit mutu 

internal berlangsung 

UPM/21) 

 

2 Ketua 

UPM 

1. Mengajukan usulan nama 

tim auditor untuk 

melakukan audit mutu 

internal standar pembiayaan 

dan pendanaan 

pembelajaran 

 

2. Menugaskan Ketua 

Monevin untuk membuat 

jadwal pelaksanaan audit 

mutu internal dan 

menentukan para auditor 

yang akan bertugas setelah 

mendapatkan pernyataan 

kesediaan mengaudit dari 

para auditor pada periode 

yang telah ditentukan. 

3.  Menugaskan Ketua 

Monevin untuk 

menyampaikan jadwal 

pelaksanaan audit dan list 

nama auditor yang akan 

bertugas pada semua 

Prodi/Lembaga/Biro/Unit 

di Lingkungan STMIK 

Methodist Binjai 

 

4. Menugaskan  ketua 

Monevin untuk membuat 

checklist audit terkait yang 

akan disampaikan pada saat 

briefing dengan para 

auditor.  

5. Melakukan briefing 

persiapan pelaksanaan audit 

mutu internal bersama 

semua auditor maupun tim 

penjaminan mutu Prodi 

 

6. Menyampaikan reminder 

pada semua pada 

Prodi/Lembaga/Biro Unit di 

Lingkungan STMIK 

Methodist Binjai tentang 

Surat usulan 

yang berisikan 

nama tim 

auditor internal 

 

 

 

Draft Jadwal 

pelaksanaan 

audit mutu 

internal, beserta 

nama auditor 

dan unit yang 

diaudit 

 

 

 

Final List 

Jadwal 

pelaksanaan 

audit 

mutu internal, 

beserta nama 

auditor dan unit 

yang diaudit 

 

 

Checklist  

Audit 

 

 

 

 

Daftar Hadir 

Rapat Checklist 

untuk audit 

Notulen rapat 

 

 

Email pada 

allstaf di 

STMIK 

Methodist 

Binjai 

 

 

 

 

 

 

 

Form Kesediaan 

Mengaudit 

(04/FR.01/SMB-

UPM/21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SMB-

UPM/21) 
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periode audit mutu internal 

yang akan berlangsung 

 

 

 

7. Berkoordinasi dengan 

Ketua melakukan Rapat 

Pembukaan dan Penutupan 

untuk mengawali dan 

mengakhiri setiap periode 

audit mutu internal di 

lingkungan STMIK 

Methodist Binjai. 

8. Menugaskan Ketua 

Monevin untuk membuat 

laporan hasil pelaksanaan 

audit setiap periode audit 

selesai dilakukan. 

mengenai 

periode audit 

yang akan 

berlangsung  

 

Daftar hadir 

rapat 

Notulen Rapat 

 

 

 

 

 

Laporan Hasil 

Pelaksanaan 

Audit 

 

 

 

 

 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/SMB-

UPM/21) 

 

 

 

  

 

2.6 Manual Pengendalian Standar Pembiayaan 

Pembelajaran 
No Pihak 

Terkait 

Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir 

1 Ka. 

UPM 

1. Bersama-sama dengan 

Ketua Monevin 

melakukan analisis 

terhadap semua 

ketidaksesuaian 

berdasarkan hasil audit 

mutu internal, khususnya 

yang terkait standar 

pembiayaan dan 

pendanaan pembelajaran 

 

2. Menugaskan Ketua 

Monevin untuk 

berkoordinasi dengan 

semua Prodi/ Lembaga/ 

Biro/Unit-unit 

menentukan tindakan 

korektif yang harus 

dilakukan terkait temuan 

ketidaksesuaian dan 

memastikan batas waktu 

penyelesaian terhadap 

ketidaksesuaian tersebut. 

Hasil analisis 

sementara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan tindakan 

korektif terhadap 

hasil temuan 

ketidaksesuaian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form Laporan 

Temuan Audit 

(06/FR.01/SMB

-UPM/21) 
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3. Menugaskan Ketua 

Monevin melakukan 

pemantauan terhadap 

upaya perbaikan yang 

telah dijanjikan Prodi/ 

Lembaga/ Biro/Unit- 

unit dan melakukan 

langkah antisipasi 

terhadap resiko yang 

dapat terjadi apabila 

ketidak sesuaian masih 

terjadi walaupun 

tindakan korektif telah 

dilakukan. 

 

4. Menugaskan Ketua 

Monevin membuat 

laporan tertulis secara 

periodik mengenai 

semua hal yang 

berhubungan dengan 

ketidaksesuaian dalam 

pelaksanaan standar 

terkait, termasuk di 

dalamnya 

mempertimbangkan 

resiko ke depan yang 

dapat terjadi dan 

rekomendasi yang perlu 

dilakukan untuk 

menghindari atau 

meminimalisir terjadinya 

resiko akibat 

ketidaksesuaian. 

 

5. Melakukan analisis dan 

evaluasi terhadap 

laporan Ketua Monevin 

 

6. Menyampaikan  Laporan 

kepada Ketua terkait 

semua langkah 

pengendalian yang telah 

dilakukan sesuai 

kewenangan UPM 

beserta rekomendasi 

tindak lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan tertulis 

monevin lengkap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangkuman hasil 

analisis dan 

evaluasi 

 

Laporan audit , 

antisipasi dan  

rekomendasi. 
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2.7 Manual Peningkatan Standar Pembiayaan 

Pembelajaran 
No Pihak 

Terkait 

Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir 

1 Ka.UPM 1. Menyelenggarakan rapat  

koordinasi untuk 

mendiskusikan 

rekomendasi hasil 

temuan audit yang telah 

sesuai untuk 

ditingkatkan bersama 

dengan, Puket terkait, 

Ketua Monevin, Ketua 

Unit Pelaksana 

Teknisdan melakukan 

revisi terhadap standar 

terkait. 

2. Menugaskan Ketua Unit 

Pelaksana Teknisuntuk 

melakukan langkah-

langkah pengembangan 

sistem yang dibutuhkan 

terkait standar baru hasil 

peningkatan terhadap 

standar pembiayaan dan 

pendanaan pembelajaran 

berdasarkan revisi yang 

disepakati, serta 

membuat laporan tertulis 

hasil peningkatan 

standar. 

Daftar hadir rapat 

koordinasi 

Dokumen standar 

baru hasil 

peningkatan 

terhadap standar 

pembiayaan dan 

pendanaan 

pembelajaran 

Notulen Rapat. 

 

 

 

Laporan 

Pengembangan 

sistem sebagai hasil 

peningkatan standar 

terkait 

Form Daftar 

Hadir dan 

Notulensi  

(01/FR.01/S

MB-

UPM/21) 

 

 

 

 

 

 

 

Form 

Perubahan 

Isi Standar 

(07/FR.01/S

MB-

UPM/21) 

 

 

 


