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KATA PENGANTAR 

 

Sistim penjaminan mutu internal mencakup jaminan mutu pada kegiatan 

input, proses, dan ouput. Laporan monitor dan evaluasi penjaminan mutu program 

studi merupakan kegiatan untuk menilai apakah pelaksanaan penjaminan mutu 

sudah sesuai dengan siklus Kaizen PPEPP atau belum. Monitoring evaluasi 

dilakukan untuk mitigasi resiko komponen-komponen mana diantara standar yang 

telah ditetapkan perlu perbaikan dan peningkatan berkelanjutan. Sebagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (6) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sisdiknas juncto Pasal 91 PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan 

tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi (internally driven), perlu 

dilakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh 

perguruan tinggi sendiri secara berkelanjutan (continuous improvement ) perlu 

dilakukan.   Substansi Alat Evaluasi Mutu Internal Perguruan Tinggi disusun 

dengan mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan, sesuai dengan PP No. 19 

Tahun 2005 tentang Standar  Nasional Pendidikan (SNP), ditambah dengan 

Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, instrumen evaluasi 

mengacu pada Instrumen  Akreditasi Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh 

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang menetapkan 

kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi 

dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (Pasal 1 Butir 27 PP No. 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Tujuan EMI-PT ini untuk (1) 

membantu perguruan tinggi dan pemerintah menetapkan program pengembangan 

menuju pemenuhan SNP, dan (2) menghindari terjadinya kesenjangan antara hasil 

evaluasi internal dengan eksternal.  

Di samping hal-hal pokok yang dikemukakan sebelumnya, EMI program 

studi  dikembangkan untuk memfasilitasi pemetaan mutu layanan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi pada program studi, memfasilitasi resource sharing dan 

partnership antar Perguruan Tinggi maupun dengan institusi lainnya (pemerintah, 

industri, dan masyarakat), serta memudahkan mekanisme umpan balik  yang 

bersifat pembinaan dan pengembangan oleh pemerintah. merupakan instrumen 

evaluasi diri yang akan ditinjau secara berkala, disesuaikan dengan kondisi-

kondisi internal Perguruan Tinggi, praktek baik yang berlaku di Indonesia, 

tuntutan nasional, serta perkembangan di dunia internasional, dengan membuka 

peluang pengembangan sesuai dengan alternatif model-model evaluasi yang terus  

berkembang secara dinamis.   
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LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI  

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  

UNIVERSITAS EFARINA  

TAHUN 2019 

 

A. Pendahuluan 

Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang 

menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan 

menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi yang berguna bagi 

masyarakat, bangsa, dan negara. Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan 

kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana 

dan berkelanjutan. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, 

pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM 

Dikti). 

Pendidikan tinggi berfungsi : (1) mengembangkan kemampuan dan 

membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa; (2) mengembangkan sivitas akademika yang 

inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui 

pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi; dan (3) mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai 

Pancasila dan budaya bangsa yang beradap. Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi 

merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara 

berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi dilakukan 

melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar 

Pendidikan Tinggi (SPT). Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas 

: (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh 

Perguruan Tinggi; dan (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang 

dilakukan melalui akreditasi. SPMI yang dilaksanakan oleh Universitas Efarina 

adalah menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara sistemik 

dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap 

Program Studi di Fakultas Kesehatan Universitas Efarina.  Menurut UU. Nomor 

12 Tahun 2012 Pasal 54, dan dijelaskan kembali pada SN Dikti, Permenristekdikti 
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Nomor 44 Tahun 2015, standar Nasional Pendidikan Tinggi  meliputi satuan 

standar-standar:   

1. Standar Nasional Pendidikan,  

2. Standar Nasional Penelitian,  

3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat 

Monitoring dan Evaluasi penjaminan mutu merupakan instrument evaluasi 

diri yang ditinjau  secara berkala, disesuaikan dengan kondisi-kondisi internal 

program studi, praktek yang baik yang berlaku di Indonesia, serta perkembangan 

di dunia internasional. Monitoring dan Evaluasi adalah data dari, oleh, dan untuk 

program studi pada Universitas Efarina. Oleh karena itu, data yang diperoleh dapat 

menjadi penuntun program studi melakukan evaluasidiri, menetapkan rencana 

tindaklanjut, perencanaan, menetapkan  pelaksanaan, monitoring-evaluasi, serta 

perbaikan terus-menerus untuk mencapai standar  dan kriteria yang ditetapkan.   

Melalui pengisian Monitoring dan Evaluasi Program Studi dapat mengetahui 

apakah mereka telah memenuhi standar nasional dan apakah mereka telah 

memenuhi kebutuhan peserta didik sebagai calon tenaga kesehatan profesional. 

Karena itu, masing-masing program studi perlu melakukan Monitoring dan 

Evaluasi setiap tahun, sehingga program studi dapat mempergunakan informasi 

yang dikumpulkan untuk mengarahkan perencanaan menuju peningkatan mutu 

berkelanjutan. 

Rekapitulasi nilai rata-rata bobot terhadap 8 standar Monitoring dan Evaluasi 

dari nilai capaian per standar pada 7 program studi di Fakultas Kesehatan 

Universitas Efarina, ditemukan kategori dengan acuan sebagai berikut : 

 

KONVERSI ANGKA MUTU KUALIFIKASI   

 

 

 

 

 

 

 

1.00   - 1.49   Perbaikan menyeluruh dan mendesak   

1.50   -   1.99   Perbaikan Mayor   

2.00   -   2.49   Perbaikan minor   

2.50   -   2.99   Cukup   

3.00   -   3.49   Baik   

3.50   -   4.00   Sangat Baik   
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B. Dasar Hukum Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Mutu Internal 

1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional 

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan   

5. Permenristekdikti Nomor : 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

6. Permenristekdikti Nomor : 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)   

 

C. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Internal 

1. Melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Standar SN-PT 

2. Menjadi dasar dilaksanakannya pengendalian standar SN-PT di Fakultas 

Kesehatan Universitas Efarina 

3. Menjadi dasar dilaksanakannya perbaikan berkelanjutan Program Studi 

 

D. Sasaran Monitoring dan Evaluasi Internal 

Monitoring dan evaluasi internal dilaksanakan pada pendidikan dan 

pengajaran, penelitian dosen, pengabdian kepada masyarakat, sarana prasana, 

keuangan, dan manajemen di tingkat Program Studi dan Unit penunjang non 

Program Studi Fakultas Kesehatan Universitas Efarina. 

 

E. Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Internal 

Monitoring dan Evaluasi Internal dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan 

Mutu melalui proses Audit Mutu Internal (AMI) yang melibatkan Auditor dan 

Auditee. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Internal Fakultas Kesehatan 

Universitas Efarina dilaksanakan bersamaan dengan jadwal Audit Mutu 

Internal di akhir tahun akademik. Untuk Monitoring dan Evaluasi Internal kali 

ini dilakukan di bulan September s/d Oktober 2019 dengan rincian sebagai 

berikut: 
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1. Program Studi DIII Kebidanan Pada Hari/ Tanggal : Senin, 09 September 

2019 

2. Program Studi DIII Analisis Kesehatan Pada Har/ Tanggal : Senin, 16 

September 2019 

3. Program Studi DIII Radiodiagnostik dan Radioterapi Pada Hari/Tanggal : 

Senin, 23 September 2019 

4. Program Studi DIII Fisioterapi Pada Hari/Tanggal : Senin, 07 Oktober 2019 

5. Program Studi S1 Farmasi Pada Hari/Tanggal : Senin, 14 Oktober 2019 

6. Program Studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat Pada Hari/ Tanggal : Senin, 

21 Oktober 2019 

7. Program Studi S1 Keperawatan Pada Hari/Tanggal: Senin, 28 Oktober 2019 

 

F. Lingkup Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Mutu Internal Berdasarkan 

SN-PT 

Standar Nasional Pendidikan : 

1. Standar Isi 

2. Standar Kompetensi Lulusan 

3. Standar Proses Pemebelajaran 

4. Standar Penilaian Pembelajaran 

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 

6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran 

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran 

Standar Nasional Penelitian : 

1. Standar Hasil Penelitian 

2. Standar Isi Penelitian 

3. Standar Proses Penelitian 

4. Standar Penilaian Penelitian 

5. Standar Peneliti 

6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 

7. Standar Pengelolaan Penelitian 

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 
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Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat: 

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 

2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 

3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat  

4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 

5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 

6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 

7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Instrumen baku yang digunakan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi 

ini berasal dari Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu 

Pendidikan Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan Kemenristekdkti. Instrumen 

Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dalam lampiran. 

 

G. Panduan Pengisian Instrumen Monitoring dan Evaluasi 

1. Pengisian Instrumen Monitoring dan Evaluasi Mutu Internal Perguruan 

Tinggi dimulai dengan mengisi identitas Program Studi yang bersangkutan.  

2. Isian Instrumen Monitoring dan Evaluasi Mutu Internal Perguruan Tinggi 

mencakup satuan standar Nasional Pendidikan Tinggi 

3. Seluruh indikator yang tertera pada Instrumen Monitoring dan Evaluasi 

Mutu Internal Perguruan Tinggi berisikan pertanyaan atau pernyataan yang 

merupakan pernyataan tertutup yang jawabannya di ekuivalensikan dengan 

skor 1 sampai 7.   

4. Skor 1 sampai 7 mengacu pada dasar pentahapan pada setiap indikator 

sebagai berikut : 

Skor 1 = Sama sekali tidak mencukupi, perbaikan harus segera dilakukan 

(absolutely  inadequate; immediate improvements must be made). 

Skor 2 = Tidak mencukupi, perlu perbaikan besar (inadequate,   

improvementsnecessary) 

Skor 3 = Kurang mencukupi, perbaikan minor akan menjadikan butir 

kualitas ini  mencukupi (inadequate, but minor improvements will 

make it adequate) 

Skor 4 = Mencukupi sesuai yang diharapkan (adequate as expected) 

Skor 5 = Lebih dari mencukupi (better than adequate) 
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Skor 6 = Merupakan contoh pelaksanaan yang baik (example of good 

practice) 

Skor 7 = Sangatbaik excellent 

 

5. Kriteria yang ditetapkan untuk setiap indikator pada masing-masing 

komponen dapat diacu pada Instrumen Evaluasi Mutu Internal Perguruan 

Tinggi. 

6. Perguruan Tinggi mengisi skor setiap indikator dalam masing-masing 

komponen sesuai dengan pentahapan yang berjalan internal di masing-

masing perguruan tinggi,  

7. Kriteria yang ditetapkan untuk setiap indikator pada masing-masing 

komponen dapat diacu pada Rubrik Alat Evaluasi Mutu Internal Perguruan 

Tinggi. 

8. Perguruan Tinggi mengisi skor setiap indicator dalam masing-masing 

komponen  sesuai dengan pentahapan yang berjalan  internal di masing-

masing perguruan tinggi,  

 

H. Hasil Monitoring dan Evaluasi 

I. Bidang Pendidikan 

 

Rekapitulasi Rata-rata Terbobot dari 8 Standar Pendidikan : 

No Program Studi Nilai Capaian 

Perstandar 

Kualifikasi 

1 S1 Farmasi 2,98 Cukup 

2 S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 3,31 Baik 

3 S1 Keperawatan 2,96 Cukup 

4 DIII Kebidanan 3,24 Baik 

5 DIII Analisis Kesehatan 2,81 Cukup 

6 DIII Radiodiagnostik Dan 

Radioterapi 
3,21 Baik 

7 DIII Fisioterapi 2,98 Cukup 
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1. Standar Kompetensi Lulusan 

 

2. Standar Isi Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Standar Proses Pembelajaran 
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4. Standar Penilaian Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 
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7. Standar Pengelolaan Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Standar Pembiayaan Pembelajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Bidang Penelitian 

Rekapitulasi Rata-rata Terbobot dari 8 Standar Penelitian  

No Program Studi Nilai Capaian 

Perstandar 

Kualifikasi 

1 S1 Farmasi 3,16 Baik 

2 S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 3,30 Baik 

3 S1 Keperawatan 3,09 Baik 

4 DIII Kebidanan 3,27 Baik 

5 DIII Analisis Kesehatan 2,92 Cukup 

6 DIII Radiodiagnostik Dan 

Radioterapi 

3,27 Baik 

7 DIII Fisioterapi 3,07 Baik 
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1. Standar Hasil Penelitian 

 

2. Standar Isi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Standar Proses Penelitian 
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4. Standar Penilaian Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Standar Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 
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7. Standar Pengelolaan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

III. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat 

Rekapitulasi Rata-rata Terbobot dari 8 Standar Pengabdian Kepada 

Masyarakat : 

No Program Studi Nilai Capaian 

Perstandar 

Kualifikasi 

1 S1 Farmasi 3,02 Baik 

2 S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 3,27 Baik 

3 S1 Keperawatan 3,03 Baik 

4 DIII Kebidanan 3,27 Baik 

5 DIII Analisis Kesehatan 2,89 Cukup 

6 DIII Radiodiagnostik Dan 

Radioterapi 
3,23 Baik 

7 DIII Fisioterapi 3,01 Baik 
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1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 
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4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 
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7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

 

 

I. Penjelasan Hasil Monitoring dan Evaluasi Internal 

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran 

a. Kesesuaian Kurikulum dengan visi, misi, sasaran dan tujuan 

Program Studi  

Kurikulum Program Studi di Fakultas Kesehatan Universitas Efarina 

Pematangsiantar sudah dirancang untuk menjamin tercapainya visi, misi 

dan tujuan program studi. Beberapa program studi di Fakultas Kesehatan 

Universitas Efarina telah mengimplementasikan Kurikulum KKNI sejak 
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tahun 2019, diantaranya pada : (1) Program Studi S1 Farmasi, (2) 

Program Studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, (3) Program Studi S1 

Keperawatan, (4) Program Studi DIII Radiodiagnostik dan Radioterapi. 

Sedangkan beberapa Program studi lainnya direncanakan tahun 2020 

mengimplementasikan Kurikulum KKNI dan saat ini masih 

mengimplementasikan kurikulum KBK yaitu: (1) Program Studi DIII 

Kebidanan, (2) Program Studi DIII Fisioterapi, (3) Program Studi DIII 

analisis Kesehatan. Dengan memperhatikan visi dan misi, maka 

Universitas Efarina melalui Program studi selalu melakukan inovasi 

pembelajaran, salah satunya dengan melakukan integrasi nilai-nilai 

Keilmuan di dalam mata kuliah termasuk juga pembelajaran soft skill 

untuk mahasiswa, selain itu integrasi Bahasa Inggris juga selalu 

dilaksanakan dalam aktivitas pembelajaran baik di praktikum, tutorial 

dan perkuliahan.  

b. Relevansi Kurikulum dengan tuntutan dan kebutuhan Stakeholder. 

Setiap program studi telah mengkaji dan melakukan peninjauan terhadap 

kurikulum yang digunakan sehingga pengetahuan dan teknologi yang 

digunakan sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan 

Stakeholder. Berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan maka proses 

selanjutnya dilakukanlah pengembangan kurikulum. Pengembangan 

kurikulum menuntut Program Studi untuk dapat meningkatkan mutu 

pendidikan dan mewajibkan dosen memiliki inivasi dalam proses 

pembelajaran sehingga dapat tercapai visi, misi dan tujuan yang telah 

ditetapkan serta memenuhi kebutuhan stakeholder. Pengembangan 

kurikulum di Program Studi Fakultas Kesehatan Universitas Efarina 

dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum. Tim ini bertugas untuk 

melakukan pengembangan kurikulum berdasarkan pada perubahan 

zaman, isu-isu strategis baik yang terjadi tingkat lokal maupun global, 

peraturan pemerintah, ikatan profesi dan kebutuhan stakeholder yang 

didapat melalui kegiatan tracer study dan benchmarking. Tim 

pengembang kurikulum telah melakukan analisis terhadap situasi yang 

ada terkait dengan kurikulum dan merumuskan dalam bentuk perubahan 
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kurikulum kemudian disosialisasikan kepada stakeholder. Langkah ini 

dilakukan untuk memastikan agar relevansi kurikulum dengan tuntutan 

dan kebutuhan stakeholder terjaga. 

c. Struktur dan Isi Kurikulum 

Program Studi Fakultas Kesehatan Universitas Efarina telah memiliki 

struktur dan isi kurikulum yang telah disusun dan dikembangan sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berdasarkan 

situasi dan kebutuhan program studi, organisasi profesi, standar nasional 

pendidikan berdasarkan kebijakan pemerintah, dan kebutuhan 

stakeholder. Sebagian Program studi di Fakultas Kesehatan Universitas 

Efarina menggunakan kurikulum berbasis Kompetensi dan sebagian lagi 

telah mulai menerapkan kurikulum berbasis KKNI. Pada akhirnya nanti 

semua program studi di Fakultas Kesehatan Universitas Efarina 

Pematangsiantar wajib melaksanakan kurikulum berbasis KKNI. 

Pengembangan kurikulum Program Studi berdasarkan KKNI dan 

merujuk pada SN-Dikti ini mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan 

Universitas Efarina yang mencerminkan terkemuka, berdaya saing dan 

mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Dalam proses 

pembelajaran, semua dosen telah mendapatkan pelatihan terkait 

kompetensi yang diharapkan, seperti pelatihan pengembangan 

kompetensi dan Praktik Pengajaran. Hasil dari pelatihan terlihat 

memberikan dampak positif yaitu strategi mengajar dosen menjadi lebih 

variatif, inovatif dan sudah mengacu pada student centered learning, 

seperti tutorial, diskusi, dan presentasi di ruangan kelas/ laboratorium. 

Dosen Program Studi Fakultas Kesehatan Universitas Efarina sebagian 

telah memanfaatkan e-learning sebagai sarana pembelajaran. Suasana 

akademik merupakan kondisi dinamis yang harus selalu dipelihara dan 

ditingkatkan kualitasnya. Berlangsungnya proses belajar mengajar 

dengan sistem student centered learning memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa dan dosen untuk lebih aktif, kreatif, madiri dan inovatif dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. Hal ini menjadi suatu upaya dalam 

membangun atmosfir akademik yang baik melalui program studi yang 
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melibatkan seluruh civitas akademika Universitas Efarina. Evaluasi 

kurikulum dilakukan melalui sistem evaluasi mutu secara berkelanjutan 

dan terprogram. Sebelum kegiatan pembelajaran berjalan, semua sarana 

dan prasarana pembelajaran harus sudah disiapkan dengan baik, seperti 

ruang kuliah, ruang diskusi, ruang praktikum dan ruang skills lab beserta 

bahan habis pakai atau alat-alat penunjang. Persiapan yang lain adalah 

buku-buku penunjang kegiatan pembelajaran berupa: modul mata kuliah, 

buku panduan praktikum, check list praktikum, jadwal perkuliahan, dan 

jadwal ujian. Selain itu evaluasi kurikulum dilakukan secara 

berkesinambungan dan komprehensif melalui pelaporan Evaluasi 

Program Studi Berdasarkan Evaluasi Diri (PDDikti) setiap semester 

maupun evaluasi melalui audit mutu internal oleh LPM.  

Program studi memahami bahwa suatu metode pembelajaran perlu 

dirancang dengan sebaik-baiknya untuk memastikan sistem yang yang 

diterapkan mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh sebab itu Fakultas 

Kesehatan melakan rapat koordinasi dengan koordinator mata ajar diawal 

pembelajaran dan semua pihak yang terlibat untuk mendiskusikan 

ketercapaian tujuan pempelajaran dalam mata kuliah tersebut. 

d. Derajat Integrasi Materi Pembelajaran 

Kurikulum Program Studi yang ada di Fakultas Kesehatan Universitas 

Efarina disusun berdasarkan analisis matriks kompetensi dan bahan 

kajian yang diidentifikasi bersama pada saat peninjauan kurikulum. 

Materi pembelajaran pada kurikulum KBK dilakukan dengan 

menggabungkan materi-materi yang relevan pada satu mata kuliah. 

Penyusunan materi ajar dilaksanakan bersama dalam kelompok keilmuan 

melalui workshop mata ajar yang dilaksanakan secara rutin pada 

persiapan tahun ajaran baru. Kegiatan bersama ini mengakomodasi 

integrasi intra dan antardisiplin ilmu. Pengulangan suatu topik bahan 

kajian pada mata kuliah yang berbeda mengandung bobot muatan materi 

yang berbeda dari sisi kedalaman dan keluasan cakupan materi sesuai 

dengan kompetensi mata kuliah. Integrasi hasil penelitian pada 

pembelajaran dilakukan dengan penambahan referensi, materi ajar dan 
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penambahan bahan kajian baru. Integrasi kekhasan program studi juga 

dimasukan dalam seluruh mata kuliah berdasarkan kaidah dan nilai 

akademik.   

e. Proses Mengajar 

Pelaksanaan proses belajar mengajar selalu disesuaikan berdasarkan 

standar prosedur operasional mutu yang telah ditetapkan. Selain itu 

dalam prosesnya diperlukan strategi dan metode untuk dapat mencapai 

tujuan yang diharapkan. Pemilihan strategi dan metode mengajar 

ditetapkan berdasarkan target kompetensi dan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai. Hal ini tertuang dalam rancangan pembelajaran yang 

disusun dosen/ tim mata kuliah. Untuk tujuan pemahaman kognitif 

strategi yang digunakan antara lain dengan kuliah pakar, diskusi dan 

penugasan. Penguasaan keterampilan dicapai dengan pembelajaran 

praktikum dan penguasaan sikap atau soft skill dicapai dengan integrasi 

pada semua aktifitas pembelajaran. Strategi pembelajaran dengan Student 

Centered Learning sangat relevan dengan tujuan pembelajaran untuk 

membentuk mahasiswa yang aktif dan mandiri. Kegiatan yang bersifat 

komprehensif misalnya kunjungan lapangan, studi banding dalam 

mencapai tujuan penguasaan secara komprehensif dari aspek kognitif, 

psikomotor dan afektif. Materi pembelajaran disusun sesuai dengan 

bahan kajian yang ditetapkan dan target kompetensi yang menjadi tujuan 

pembelajaran. Penyusunan materi ajar dilaksanakan bersama dalam 

kelompok keilmuan melalui workshop mata ajar disesuaikan dengan 

spesifikasi tujuan tiap mata kuliah. Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan 

pembelajaran juga didukung dengan adanya Sistem Administrasi 

Akademik dan laboratorium. Pemanfaatan fasilitas teknologi informasi 

dalam bentuk e-learning dan ujian berbasit CBT. Fasilitas lainnya dalam 

perkuliahan yang digunakan untuk menunjang perkuliahan antara lain 

sarana multimedia seperti Leptop, LCD Projector, sound system dan 

jaringan internet. Dokumen rancangan pembelajaran yang disusun 

meliputi outline/ silabus dan timeline pembelajaran. Dokumen rencana 

pembelajaran ini disampaikan kepada seluruh unsur yang terlibat yaitu 
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seluruh tim pengajar, unit akademik, unit laboratorium, 

penanggungjawab mahasiswa untuk membantu dalam komunikasi dan 

koordinasi persiapan dan pelaksanaan pembelajaran termasuk 

penjadwalan.  

f. Dosen dan Tenaga Kependidikan  

Pengelolaan kompetensi dan karir dosen dilakukan melalui kegiatan 

sebagai berikut: 

1) Peningkatan kompetensi : diberikan kesempatan untuk mengikuti 

pendidikan profesi, keahlian profesi khusus, pelatihan, workshop yang 

sesuai kelompok keilmuan masing-masing dosen. 

2) Peningkatan kualitas pembelajaran : diberikan kesempatan mengikut i 

pelatihan tutorial dengan pendekatan softskills oleh pakar pendidikan. 

Selain itu juga dilaksanakan pelatihan e-learning. 

3) Peningkatan karir dan kualitas pendidikan; diberikan kesempatan 

untuk memperoleh sertifikat pendidik profesi dosen dan studi lanjut ke 

jenjang S2 dan S3 dengan pembiayaan dari Universitas Efarina 

maupun beasiswa DIKTI (BPPDN, BPPLN, beasiswa unggulan, 

beasiswa afirmasi). 

4) Peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat : 

diberikan kegiatan untuk konsultasi penyusunan proposal penelitian. 

Selain itu juga dilaksanakan workshop yang menghadirkan pakar 

penelitian dan pengabdian yang sering lolos hibah DIKTI. 

Pengelolaan peningkatan kualitas tenaga kependidikan dilakukan melalui 

kegiatan sebagai berikut : 

1) Peningkatan service excellent : diberikan pengarahan dan aturan untuk  

meningkatkan kualitas interaksi pelayanan dengan mahasiswa maupun 

rekan kerja. Diberikan kesempatan untuk magang di lembaga lain 

untuk menambah wawasan, peningkatan kesadaran dan motivasi 

untuk memberikan pelayanan yang baik. 

2) Peningkatan keahlian : diberikan pelatihan teknis dan seminar 

mengenai keahlian yang terkait dengan pekerjaan tenaga penunjang 

yang bersangkutan.  
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g. Belajar 

Mahasiswa terlibat dalam aktivitas pembelajaran dengan menerapkan 

pendekatan student center learning berdasarkan cooperative learning, 

collaborative learning, individual learning, active learning, competitive 

learning, case based learning, adult learning, problem based learning, 

dan Evidence Base Praktic termasuk pembelajaran aktif melalui e-

learning. Adanya metode ini diharapkan proses pembelajaran 

dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk dapat berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan 

kemandirian sesuai dengan bakat minat peserta didik. Ketersediaan 

sumber belajar di perpustakaan, sarana prasarana laboratorium maupun 

fasilitas akses internet, memberikan kemudahan mahasiswa dalam proses 

belajar secara mandiri.  

 

Mahasiswa berpeluang untuk mengembangkan pengetahuan dan 

pemahaman terhadap materi khusus sesuai bidangnya, keterampilan 

umum, pemahaman dan pemanfaatan kemampuannya sendiri, 

kemampuan belajar mandiri, nilai, motivasi dan sikap. Mahasiswa juga 

mendapatkan peluang dan pemahaman berupa kuliah tambahan dosen 

tamu. Materi kuliah dosen tamu yang diberikan kepada mahasiswa sesuai 

dengan kebutuhan mahasiswa. Mahasiswa dapat mengikuti berbagai 

kegiatan ektra kurikuler yang dikelola oleh Badan Eksekutif Mahasiswa 

untuk mengembangkan bakat dan minat dalam bidang seni dan olah raga. 

Metode student center learning memberikan kesempatan mahasiswa 

berperan aktif dalam pembelajaran. Pengembangan nilai dan sikap 

mahasiswa diberikan melalui pembekalan soft skill yang dilaksanakan 

sejak awal masuk pada kegiatan pra akademik, kegiatan kemahasiswaan, 

dan program-program pelatihan.  

 



22 
 

Peraturan mengenai tata tertib dan etika mahasiswa disampaikan secara 

langsung pada saat masa orientasi dan pembelajaran dikelas. Peraturan 

tersebut juga ditulis dalam buku panduan akademik,. 

h. Penilaian Kemajuan dan Keberhasilan Belajar 

Penilaian kemajuan dan keberhasilan belajar mahasiswa dilakukan 

berdasarkan panduan akademik yang telah disosialisasikan pada 

mahasiswa. Penilaian kemajuan pada studi mahasiswa dilakukan melalui 

(1) Evaluasi belajar mahasiswa setiap tengah semester, (2) Evaluasi 

belajar mahasiswa setiap akhir semester, (3) Evaluasi Akhir program 

pendidikan.  

Evaluasi hasil belajar dilakukan selama proses belajar berlangsung untuk 

meningkatkan proses belajar (penilaian formatif) dan evaluasi hasil 

belajar (penilaian sumatif). Evaluasi setiap mata kuliah dilakukan dengan 

menilai kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor peserta didik/ 

mahasiswa. Penilaian proses dilaksanakan pada saat praktek simulasi/ 

demonstrasi keterampilan, diskusi kelompok tutorial dan kegiatan 

presentasi untuk melihat penguasaan materi, keaktifan, soft skill dan 

perilaku professional mahasiswa. Pengukuran keberhasilan studi 

ditentukan dengan menghitung indeks prestasi (IP) semester dan indeks 

prestasi (IPK). Hasil IP semester akan digunakan untuk menentukan 

jumlah kredit yang akan diambil pada semester berikutnya. 

 

Perbaikan hasil evaluasi dilaksanakan dengan Remidial dengan 

persyaratan: diikuti mahasiswa yang aktif, dengan nilai C dan D, belum 

mengikuti ujian semester karena alasan tertentu, tetapi telah mengikuti 

perkuliaan.  

 

2. Bidang Penelitian 

Monitoring evaluasi kegiatan penelitian bagi dosen disesuaikan dengan 

Roadmap penelitian dan kelompok keilmuan yang dimiliki oleh setiap dosen.  

 

 



23 
 

a. Monitoring evaluasi Standar Isi 

Isi penelitian dosen telah berorientasi pada pengembangan ilmu dan 

penguatan program studi. Secara kuantitatif telah mencapai derajat 95 %. 

Hal ini sesuai dengan target yang harus dipenuhi oleh LPPM dalam 

pemenuhan standar.  Kegiatan penelitian dosen telah melibatkan mahasiswa 

dalam kegiatan pelaksanaannya. Hal ini karena LPPM mewajibkan dosen 

untuk melibatkan mahasiswa dalam kegiatan operasional penelitiannya. 

Penelitian yang dilakukan harus memenuhi standar mutu, standar 

keselamatan kerja, keamanan, kesehatan, kenyamanan peneliti, masyarakat, 

dan lingkungan. 

b. Monitoring Evaluasi Proses Penelitian 

Ada tiga poin penting dalam aspek proses penelitian, yakni a) aturan tentang 

ketentuan skedul pelaksanaan atau renstra penelitian, b) adanya tim monev 

c) pelaporan secara periodik. Peneltian dilakukan sesuai dengan jadwal 

(skedul) atau renstra yang telah disepakati antara peneliti dengan LPPM dan 

tidak mengganggu kegiatan pembelajaran dosen yang bersangkutan. LPPM 

telah membentuk tim monitoring dan evaluasi (Monev) guna mengawasi 

pelaksanaan penelitian. Tim monitoring yang terintegrasi dengan Audit 

AMI membantu LPPM dalam melaksanakan monev penelitian. Di samping 

itu, auditor menjadi salah satu komponen dalam pemenuhan standar ini. 

Adapun dari aspek pelaporan, secara periodik peneliti melaporkan kemajuan 

penelitian kepada LPPM minimal 3 kali dalam pelaksanaannya. Adapun 

ketiga jenis pelaporan tersebut adalah, a) seminar proposal penelitian, b) 

laporan dalam work in progress, c) laporan akhir hasil penelitian. 

c. Monitoring Evaluasi Peneliti 

Peneliti harus menguasai metodologi penelitian sesuai bidangnya dan 

tingkat kerumitan penelitiannya. 100% Dosen Universitas Efarina 

menguasai metodologi penelitian. Secara paradigmatik ada perbedaan cara 

pandang satu dosen dengan dosen lainnya terkait dengan pilihan metode 

yang diterapkan dalam penelitiannya. Secara periodik, institut harus 

menyelenggarakan pelatihan, seminar dan workshop tentang penelitian 

untuk peningkatan kompetensi bagi peneliti. Namun, pelaksana atau 
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penyelenggara tidak selalu LPPM, tapi dapat dilakukan instansi lain. Di 

Fakultas Kesehatan Universitas Efarina 100% dosen melakukan penelitian 

sesuai bidang ilmunya. 

d. Monitoring Evaluasi Biaya Penelitian 

Adapun dana penelitian di Fakultas Kesehatan Universitas Efarina 

Pematangsiantar yaitu 10 Juta untuk setiap penelitian. Setiap peneliti wajib 

menyampaikan rancangan kegiatan anggaran dan renstra penelitian, 

sehingga mempermudah LPPM dalam melaksanakan monitoring evaluasi 

biaya penelitian. Bagi jenis penelitian yang rumit dan memerlukan biaya 

lebih dari ketentuan diatas, maka akan ditinjau kembali dan didiskusikan 

melalui rapat pimpinan dan LPPM. Peneliti wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban penggunaan dana kepada LPPM setelah selesai 

penelitian. Dari hasil monitoring evaluasi LPPM, peneliti selalu membuat 

laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana dalam pelaksanaan 

penelitiannya. Biaya penelitian yang dikeluarkan oleh Universitas Efarina 

telah memenuhi kebutuhan peneliti, sehingga pelaksanaan penelitian dosen 

dapat berjalan lancar dan sukses. 

e. Evaluasi & Hasil Penelitian 

Hasil monitoring evaluasi LPM terkait dengan kualitas penelitian masuk 

dalam kategori baik. Hal ini karena semua penelitian secara kuantitatif dan 

kualitatif telah sesuai dengan standar mutu penelitian. Penelitian di Fakultas 

Kesehatan Universitas Efarina Pematangsiantar telah dilakukan untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan dan materi pembelajaran serta menjadi 

masukan perbaikan pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat. Output 

penelitian di Fakultas Kesehatan Universitas Efarina Pematangsiantar telah 

dipublikasi. Di samping itu, pembuatan Hak atas Kekayakan Intelektual 

telah ada pada tahun 2019/2020. Jumlah HKI hingga saat ini mencapai 2 

(dua) HKI pada program studi keperawatan dan program studi analisis 

kesehatan. 
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3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat 

Sama halnya dengan penelitian, ada 8 aspek yang harus dimonitoring terkait 

dengan pengabdian kepada masyarakat, yaitu isi, proses, peneliti, biaya, 

evaluasi, hasil. 

a. Monitoring Evaluasi Standar Isi 

Standar mutu terkait dengan isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang 

dilakukan oleh dosen harus sesuai dengan program studi atau rumpun 

keilmuan. Kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen 90% telah melibatkan 

mahasiswa. PkM yang dilakukan telah memenuhi standar mutu, standar 

keselamatan kerja, keamanan, kesehatan, kenyamanan peneliti, masyarakat, 

dan lingkungan. 

b. Monitoring Evaluasi Proses PkM 

Ada tiga poin penting dalam aspek proses PkM, yakni a) Rencana Strategi 

Pengabdian atau aturan tentang ketentuan skedul pelaksanaan, b) adanya tim 

monev, c) pelaporan secara periodik. PkM dilakukan sesuai dengan rencana 

strategi dan atau jadwal yang telah disepakati antara pelaksana PkM dengan 

LPPM dan tidak mengganggu kegiatan pembelajaran dosen yang 

bersangkutan. LPPM telah membentuk tim monitoring dan evaluasi 

(Monev) guna mengawasi pelaksanaan PkM. Tim monitoring yang 

terintegrasi dengan Audit AMI membantu LPPM dalam melaksanakan 

monev PkM. Disamping itu, auditor menjadi salah satu komponen dalam 

pemenuhan standar ini. Adapun dari aspek pelaporan, secara periodik 

Pelaksana PkM melaporkan kemajuan pengabdian kepada LPPM minimal 2 

kali dalam pelaksanaannya. Adapun kedua jenis pelaporan tersebut adalah, 

a) seminar proposal PkM, b) laporan akhir hasil PkM. 

c. Monitoring Evaluasi Pelaksana PkM 

Pelaksana PkM harus menguasai metode PkM sesuai bidangnya. 100% 

Dosen Fakultas Kesehatan Universitas Efarina Pematangsiantar menguasai 

metodologi PkM dan 100% dosen melakukan PkM sesuai bidang ilmunya. 

Hampir tidak ada perbedaan cara pandang satu dosen dengan dosen lainnya 

terkait dengan pilihan metode yang diterapkan dalam PkM. Untuk 
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menyeragamkan pelaksanaan PkM maka LPPM telah membuat panduan 

pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam 

pelaksanaan monitoring evaluasi yang dilaksanakan oleh LPM terkait PkM, 

telah disesuaikan form monitoring evaluasi dengan panduan yang 

dikeluarkan oleh LPPM.  

d. Monev Biaya PkM 

Adapun dana PkM di Fakultas Kesehatan Universitas Efarina 

Pematangsiantar yaitu 10 Juta untuk setiap PkM. Setiap peneliti wajib 

menyampaikan rancangan kegiatan anggaran dan renstra PkM, sehingga 

mempermudah LPPM dalam melaksanakan monitoring evaluasi biaya PkM. 

Bagi jenis PkM yang rumit dan memerlukan biaya lebih dari ketentuan 

diatas, maka akan ditinjau kembali dan didiskusikan melalui rapat pimpinan 

dan LPPM. Pelaksana PkM wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban penggunaan dana kepada LPPM setelah selesai 

penelitian. Dari hasil monitoring evaluasi LPPM, peneliti selalu membuat 

laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana dalam pelaksanaan 

penelitiannya. Biaya penelitian yang dikeluarkan oleh Universitas Efarina 

telah memenuhi kebutuhan peneliti, sehingga pelaksanaan penelitian dosen 

dapat berjalan lancar dan sukses. 

e. Evaluasi & Hasil PkM 

Hasil monitoring evaluasi LPM terkait dengan kualitas PkM masuk dalam 

kategori baik. Hal ini karena semua PkM secara kuantitatif dan kualitatif 

telah sesuai dengan standar mutu PkM. Penelitian di Fakultas Kesehatan 

Universitas Efarina Pematangsiantar telah dilakukan untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan dan materi pembelajaran serta menjadi masukan 

perbaikan pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat. Output PkM di 

Fakultas Kesehatan Universitas Efarina Pematangsiantar telah dipublikasi.  

 

4. Bidang Sarana Prasarana 

a. Ketersediaan Tanah/ Prasarana Gedung 

Universitas Efarina Pematangsiantar saat ini belum memiliki gedung 

sendiri, dan masih sewa. Terdiri dari 6 gedung yaitu kantor rektorat, kantor 
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fakultas, 2 gedung perkuliahaan, laboratorium, dan kantin & musolah. 

Fasilitas penunjang yang bisa digunakan dosen tetap adalah adanya leptop, 

akses internet, AC, lemari buku, telepon, pantry, meja makan untuk dosen, 

dispenser. Selain itu, terdapat ruang ruang rapat yang digunakan bersama. 

b. Prasarana untuk Proses Pembelajaran 

Tempat perkuliahaan terdiri dari 2 gedung dengan 25 ruangan perkuliahaan,  

memiliki  ruang laboratorium skill. Setiap ruangan telah dilengkapi dengan 

peralatan LCD. Selain fasilitas hardware, untuk mahasiswa juga disediakan 

fasilitas intranet dan internet. Perpustakaan difasilitasi dengan berbagai teks 

book atau online dan situs jurnal serta sumber belajar internet sangat 

membantu mahasiswa dalam proses pembelajaran. Untuk menunjang 

kegiatan pembelajaran di setiap ruang kelas tersedia fasilitas multimedia 

yang terhubung dengan jaringan internet serta fasilitas wi-fi.  

Untuk mendukung kegiatan penelitian, disediakan fasilitas perpustakaan 

elektronik dengan berlangganan ebsco dan proquest. Di ruang dosen 

disediakan fasilitas internet melalui jaringan kabel dan wi-fi, setiap ruang 

dosen diberikan leptop dan printer. Untuk menunjang pembelajaran berbasis 

elearning mahasiswa juga bisa mengakses laboratorium computer yang 

memiliki 76 perangkat PC yang dilengkapi akses internet. Pemanfaatan 

ruang laboratorium komputer bagi mahasiswa dilakukan saat Ujian tengah 

Semester maupun Akhir semester, latihan uji kompetensi nasional, dan 

pembelajaran saat mata kuliah komputer. 

c. Prasarana Penunjang Proses Pembelajaran 

Selain ruang yang menunjang proses pembelajaran juga memiliki sarana 

penunjang antaralain ruang ruang layanan kesehatan, ruang ibadah mushola 

kampus, ruang organisasi mahasiswa, sarana olahraga, ruang diskusi/ lobby, 

ruang serbaguna, kantin dan public area dengan kemudahan akses internet 

bagi mahasiswa. Universitas Efarina Pematangsiantar mencoba memenuhi 

seluruh persyaratan sarana dan prasarana sesuai yang tercantum pada PP 99 

tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Bab Bab VII mengenai 

standar sarana dan prasarana pembelajaran. 
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d. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana 

Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana diatur oleh 

Biro Umum dan Sarana Prasarana. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang 

diperuntukkan bagi prodi di atur oleh bagian/unit dibawah Biro Umum dan 

Sarana Prasarana, seperti jadwal pemanfaatan skill lab diatur oleh 

koordinator bagian laboratorium, jadwal pemanfaatan ruang tutorial dan 

kelas diatur oleh koordinator administrasi akademik, perpustakaan berada di 

kampus, dikelola dengan koordinator bagian perpustakaan dan dimanfaatkan 

oleh semua mahasiswa. Pengelolaan jaringan intranet (LAN) mencakup 

semua ruangan dilingkungan Universitas Efarina di setiap ruangan tersedia 

jaringan kabel dan wifi. Berdasarkan hasil Monev sarana prasarana masih 

terdapat hal yang perlu dilakukan tindakan penambahaan dan perbaikan 

yaitu Penggunaan e-learning yang terbatas, penggunaan untuk proses 

pembelajaran belum optimal, fasilitas/ pelayanan minat bakat khususnya 

untuk latihan olahraga bagi mahasiswa belum optimal. 

 

J.  KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil Monev tersebut, proses Monev di Fakultas Kesehatan 

Universitas Efarina telah berjalan dengan baik dan berusaha memenuhi standar 

yang ada. Kekurangan yang ditemukan saat proses Monev dilakukan 

perencanaan untuk ditindakanjuti sehingga pelaksanaan standar dapat 

dikendalikan. 

 

K.  PENUTUP 

Demikian Laporan Monitoring Dan Evaluasi (Monev) Tri Dharma Perguruan 

Tinggi Fakultas Kesehatan Universitas Efarina Tahun 2019 ini disampaikan 

sebagai evaluasi pihak-pihak terkait, atas perhatian dan kerjasama semua pihak 

dihaturkan terimakasih. 
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L. Lampiran Instrument Monitoring danEvaluasi 
 

INSTRUMENT MONITORING DAN EVALUASI 

PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 

EFARINA 

 

1. STANDAR ISI 

 

 

1.1.Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan tentang 

penyusunan  dan pengembangan kurikulum di Universitas Efarina 

7 Terdapat dokumen yang mencakup kebijakan, peraturan, dan pedoman yang memfasilitasi 

program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum 

secara berkala kurang atau setiap 4 tahun. 

6 Terdapatdokumen yang mencakup kebijakan, peraturan, dan pedoman yang 

memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, 

5 Terdapat dokumen yang mencakup kebijakan, peraturan, tetapi tidak terdapat 

pedomanyang memfasilitasi program studi untuk melakukan 

4 Terdapat dokumen tentang kebijakan, tetapi tidak terdapat peraturan dan pedomanyang 

memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran 

kurikulum secara berkala. 

3 Terdapat kebijakan tertulisyang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, 

pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala, tetapi belum dituangkan dalam 

bentuk dokumen formal, misalnya SK Rektor. 

2 Terdapat kebijakan tidak tertulisyang memfasilitasi program studi untuk melakukan 

1 Tidak  terdapat  kebijakan  tertulis  maupun  tidak  tertulis   tentang  penyusunan dan 

 

1.2. Pelibatan stake-holders (dosen, alumni, mahasiswa, dan pengguna) dalam 

penyusunan kurikulum di Universitas Efarina 

7 Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan ketua program 

studi dengan melibatkan6 dari 6 pihak yaitu: (1) dosen, (2) mahasiswa, (3) alumni, 

6 Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan  tinggi  dan  ketua program studi 

dengan  5  dari  6  pihak  yaitu:  (1)  dosen,  (2)  mahasiswa,  (3) alumni, (4) asosiasi profesi, 

(5) pengguna lulusan, dan (6)penentu kebijakan 
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5 Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan  tinggi  dan  ketua program studi 

dengan melibatkan 4 dari 6 pihak yaitu: (1) dosen, (2) mahasiswa, (3) 

alumni,(4)asosiasiprofesi,(5)penggunalulusan,dan(6)penentukebijakan 
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1.3. Kejelasan pedoman serta dokumen implementasi monitoring dan 

keberkalaan evaluasi pengembangan kurikulum 

 

4 Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan  tinggi  dan  ketua 

program studi dengan melibatkan 3 dari 6 pihak yaitu: (1) dosen, (2) mahasiswa, (3) 

alumni,(4)asosiasiprofesi,(5)penggunalulusan,dan(6)penentukebijakan 

3 Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan ketua 
program studi dengan melibatkan dosen saja. 

2 Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan ketua 

program studi saja. 

1 Penyusunan kurikulum dilakukan oleh ketua program studi saja. 

 

1.3. Kejelasan pedoman serta dokumen implementasi monitoring dan 

keberkalaan evaluasi pengembangan kurikulum 

7 Terdapat pedoman monitoring dan evaluasi pengembangan 

kurikulumyangdiperbaharui 

secara berkala, disertai dokumen hasil analisis dan evaluasi pengembangan 

6 Terdapat pedoman  monitoring  dan  evaluasi  pengembangan  kurikulum  tetapi  

tidak 

diperbaharui secara berkala, disertai dokumen hasil analisis dan evaluasi 

pengembangan kurikulum program studi yang ditindaklanjuti untukpenjaminan 

5 Terdapat pedoman monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum tetapi tidak 

diperbaharui secara berkala, disertai dokumen hasil analisis dan evaluasi 

pengembangan kurikulum program studi yang tidak ditindaklanjuti  untuk 

penjaminan mutu secaraberkelanjutan. 

4 Terdapat pedoman monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum  tetapi  

tidak 

diperbaharui secara berkala, disertai dokumen hasil monitoringdan 

3 Terdapat pedoman monitoring dan evaluasi pengembangan  kurikulum  tetapi  

tidak diperbaharui secara berkala dan tidak dianalisis serta tidakditindaklanjuti. 

2 Terdapat pedomanmonitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum  yang 

masih berupa draf dan belumlengkap. 

1 Tidak terdapat pedoman dan dokumen monitoring serta evaluasi 

pengembangan kurikulum program studi. 

 

1.4. Kandungan substansi pedagogik dalam rumusan visi dan misi 

7 Rumusan visi dan misi mengandung substansi pedagogik yang sangat jelas tertulis 

secara eksplisit dan rinci. 

6 Rumusan visi dan misi mengandung substansi pedagogik yang cukup jelas tertulis 
secara eksplisit dan rinci. 

5 Rumusan visi dan misi mengandung substansi pedagogik yang cukup jelas dan 

eksplisit, tetapi tidak rinci. 
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4 Rumusan visi dan misi mengandung substansi pedagogik yang cukup jelas tetapi 

tidak eksplisit dan tidak rinci. 

3 Rumusan visi dan misi mengandung  substansi  pedagogik  yang  kurang  jelas,  

tidak eksplisit, dan tidakrinci. 

2 Rumusan visi dan misi mengandung substansi pedagogik yang tidak jelas, tidak 

eksplisit, dan tidak rinci. 

1 Rumusan visi dan misi tidak mengandung substansi pedagogik. 

 
1.5.Kandungan substansi profesional dalam rumusan visi dan misi 

7 Rumusan visi dan misi mengandung substansi profesional yang sangat jelas 

tertulis secara eksplisit dan rinci. 

6 Rumusan visi dan misi mengandung substansi profesional yang cukup jelas tertulis 

secara eksplisit dan rinci. 

5 Rumusan visi dan misi mengandung substansi profesional yang cukup jelas dan 

eksplisit, tetapi tidak rinci. 

4 Rumusan visi dan misi mengandung substansi profesional yang cukup jelas tetapi 

tidak eksplisit dan tidak rinci. 

3 Rumusan visi dan misi mengandung substansi profesional  yang  kurang  jelas,  
tidak eksplisit, dan tidakrinci. 

2 Rumusan visi dan misi mengandung substansi profesional yang tidak jelas, tidak 
eksplisit, dan tidak rinci. 

1 Rumusan visi dan misi tidak mengandung substansi profesional. 

 
1.6.Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi 

7 Terdapatdokumen  tentang  kesesuaian  antara kurikulum, kompetensi, visi, dan 

misi program studiyang lengkapserta rencana implementasi kurikulum yang 

6 Terdapat dokumen tentang kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi, dan misi 

program studiyang lengkap serta rencana implementasi kurikulum namun kurang 

sistematis. 

5 Terdapat dokumen tentang kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi,  dan  

misi program studiyang lengkap serta rencana implementasi kurikulum tetapitidak 

4 Terdapat dokumen tentang kesesuaian antara kurikulum, kompetensi,  visi,  dan  

misi program studiyang lengkap namun belum ada rencana implementasikurikulum 

3 Terdapat dokumen tentang kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi, 

dan misiprogram studi namun tidaklengkap. 

2 Tidak terdapat dokumen tertulis yang menyatakan kesesuaian antara 

kurikulum, kompetensi, visi, dan misiprogram studi. 

1 Tidak terdapat kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi, dan misi program studi. 

 
1.7. Kesesuaian kurikulum dengan perkembangan IPTEKS Bidang 

Pendidikan dan kebutuhan masyarakat 
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7 Terdapat dokumen lengkap yang menunjukkan bahwa kurikulum sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS bidang pendidikan dan kebutuhan masyarakat serta 

mekanisme penyesuaian kurikulum secara berkala. 

6 Terdapat dokumen lengkap yang menunjukkan bahwa kurikulum sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS bidang pendidikan dan kebutuhan masyarakat serta 

mekanisme penyesuaian kurikulum tetapi tidak secara berkala. 

5 Terdapat dokumen lengkap yang menunjukkan bahwa kurikulum sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS bidang pendidikan dan kebutuhan masyarakat, namun tidak 

ada mekanisme penyesuaian kurikulum. 

4 Terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa kurikulum sesuai dengan 

perkembangan 

3 Terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa kurikulum sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS bidang pendidikan tetapi kurang lengkap dan belum sesuai 

dengan kebutuhanmasyarakat. 

2 Terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa kurikulum tidak sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS bidang pendidikandan kebutuhan masyarakatserta 

1 Tidak terdapat dokumen yang mendasari pengembangan kurikulum. 

 
1.8. Relevansi substansi matakuliah yang berkaitan dengan kompetensi 

profesional dengan standar isi mata pelajaran di sekolah 

7 90%-100% substansi matakuliah yang berkaitan dengan kompetensi profesional 

sesuai 

6 80%-89% substansi matakuliah yang berkaitan dengan kompetensi profesional 

sesuai 

5 70%-79% substansi matakuliah yang berkaitan dengan kompetensi profesional 

sesuai 

4 60%-69% substansi matakuliah yang berkaitan dengan kompetensi profesional 

sesuai 

3 50%-59% substansi matakuliah yang berkaitan dengan kompetensi profesional 

sesuai 

2 40%-49% substansi matakuliah yang berkaitan dengan kompetensi profesional 

sesuai 

1 0%-39% substansi matakuliah yang berkaitan dengan kompetensi profesional 

sesuai 

 
1.9. Relevansi substansi matakuliah yang berkaitan dengan kompetensi pedagogik 

dengan standar isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, dan Standar 

penilaian 

7 90%-100% substansi matakuliah pedagogik sesuai dengan Standar Isi, Standar 

Proses, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, dan Standar Penilaian. 

6 80%-89% substansi matakuliah pedagogik sesuai Standar Isi, Standar Proses, 

Standar 

5 70%-79% substansi matakuliah pedagogik sesuai dengan Standar Isi, Standar 

Proses, Standar Kompetensi Lulusan , dan Standar Penilaian. 
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4 60%-69% substansi matakuliah pedagogik sesuai dengan Standar Isi, Standar 

Proses, Standar Kompetensi Lulusan, dan Standar Penilaian. 

 
 

3 50%-59% substansi matakuliah profesional sesuai dengan Standar Isi, Standar Proses, 
Standar Kompetensi Lulusan, dan Standar Penilaian. 

2 40%-49% substansi matakuliah profesional sesuai dengan Standar Isi, Standar Proses, 

Standar Kompetensi Lulusan, dan Standar Penilaian. 

1 0%-39% substansi matakuliah profesional sesuai dengan Standar Isi, Standar Proses, 

Standar Kompetensi Lulusan, dan Standar Penilaian. 

 
1.10.Beban Satuan Kredit Semester (SKS) Program Sarjana (S-1) 

7 Beban belajar mahasiswa144 – 160 SKS 

6 Beban belajar mahasiswa lebih dari 160 SKS 

5 Beban belajar mahasiswa134 – 143 SKS 

4 Beban belajar mahasiswa124 – 133SKS 

3 Beban belajar mahasiswa114 – 123SKS 

2 Beban belajar mahasiswa104 – 113SKS 

1 Beban belajar mahasiswakurang dari 104SKS 
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2. STANDARPROSES 

 

 

 
2.1. Keberadaan dan fungsi unit pengkajian dan pengembangan sistem dan 

mutu pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, 

bereksplorasi, berekspresi, bereksperimen dengan memanfaatkan aneka 

sumber yang hasilnya dimanfaatkan oleh institusi 

7 Terdapat unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk  mengkaji  dan  

mengembangkan pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran yang 

hasilnya dimanfaatkan oleh program studi dan institusi di dalam dan luar negeri secara 

berkesinambungan. 

6 Terdapat unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk  mengkaji  dan  

mengembangkan pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran yang 

hasilnya dimanfaatkan oleh program studi dan institusi lain di dalam dan luarnegeri. 

5 Terdapat unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan 

mengembangkanpengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran yang 

hasilnya dimanfaatkan oleh program studi dan institusi lain di dalamnegeri. 

4 Terdapat unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan 

mengembangkan pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran serta 

hasilnya dimanfaatkan oleh program studi. 

3 Terdapat unit yang mengkaji dan mengembangkan pengkajian dan pengembangan sistem 

serta mutu pembelajaran, tetapi hasilnya belum dimanfaatkan oleh  program  studi  

sendiri. 

2 Terdapat rencana pengembangan unit yang melakukan pengkajian maupun 

pengembangan sistem dan mutu pembelajaran yangterdokumentasi. 

1 Tidak terdapat unit pengkajian dan tidak melakukan pengkajian maupun pengembangan 
sistem dan mutu pembelajaran. 

 
2.2. Kejelasan sistem pengendalian mutu pembelajaran yang diterapkan institusi 

termasuk proses monitoring, evaluasi, dan pemanfaatannya 

7 Terdapat sistem yang menjamin terselenggaranya mutu pembelajaran berpusat kepada 

pembelajar, ketepatan pendekatan pembelajaran, syarat kelulusan, dan pemanfaatan 

beragam sumber belajar, yang dilaksanakan secara konsisten, dimonitor,dan dievaluasi 

secara formatif dan sumatif secara berkala, serta pemanfaatannya bagi peningkatan mutu 

pembelajaran. 

6 Terdapat sistem yang menjamin terselenggaranya mutu pembelajaran berpusat kepada 

pembelajar, ketepatan pendekatan pembelajaran, syarat kelulusan, dan memanfaatkan 

beragam sumber belajar,yang dilaksanakan secara konsisten, dimonitor, dan dievaluasi 

secara formatif, namun belum dimanfaatkan bagi peningkatan mutu pembelajaran 

5 Terdapat sistem yang menjamin terselenggaranya mutu pembelajaran berpusat kepada 

pembelajar, ketepatan pendekatan pembelajaran, pemanfaatan  beragam  sumber 

belajar,dansyaratkelulusan,namunmonitoringdilaksanakansecarakonsistentetapi 
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 belum dievaluasi, serta belum dimanfaatkan bagi peningkatan mutu pembelajaran. 

4 Terdapat sistem yang menjamin terselenggaranya mutu pembelajaran berpusat kepada 

pembelajar, ketepatan pendekatan pembelajaran, pemanfaatan beragam sumber belajar, 

dan syarat kelulusan, namun monitoring dan evaluasinya belum dilaksanakan secara 

konsisten, serta belum dimanfaatkan bagi peningkatan mutu pembelajaran. 

3 Terdapat sistem yang menjamin terselenggaranya mutu pembelajaran berpusat kepada 

pembelajar, ketepatan pendekatan pembelajaran, pemanfaatan beragam sumber belajar, 

dan syarat kelulusan, namun monitoring dan evaluasinya belum dilaksanakan. 

2 Terdapatrencana pengembangan sistem yang menjamin terselenggaranya mutu 

pembelajaran berpusat kepada pembelajar, ketepatan pendekatan pembelajaran, 

pemanfaatan beragam sumber belajar, dan syaratkelulusan. 

1 Tidak terdapatsistem pengendalian mutu pembelajaran yang menjamin mutu 

penyelenggaraan proses pembelajaran. 

 
2.3. Kejelasan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi 

dengan Tri Dharma perguruan tinggi yang digunakan sebagai acuan bagi perencanaan 

dan pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi unit di bawahnya yang menjamin 

terintegrasinya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam 

prosespembelajaran 

7 Terdapat pedoman yang menjadi acuan program  studi  yang  mewajibkan 

pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses 

pembelajaran, serta dilaksanakan secara konsisten dan ditingkatkan terus-menerus. 

6 Terdapat pedoman yang menjadi acuan program  studi  yang  mewajibkan 

pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses 

pembelajaran, serta dilaksanakan secarakonsisten. 

5 Terdapat pedoman yang menjadi acuan program  studi  yang  mewajibkan 

pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses 

pembelajaran, namunpelaksanaannyabelum secarakonsisten. 

4 Terdapat pedoman yang menjadi acuan program  studi  yang  mewajibkan 

pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses 

pembelajaran, namun belumdilaksanakan. 

3 Terdapat pedoman yang menjadi acuan program studiyang mewajibkanpengintegrasian 

hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses  pembelajaran 

tetapi belumlengkap. 

2 Terdapat rencana penyusunan pedoman yang menjadi acuan program studi yang 

mewajibkan pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke 

dalam proses pembelajaran. 

1 Tidak terdapat pedoman yang menjadi acuan program studi yang mewajibkan 

pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses 

pembelajaran. 

 
2.4. Kebijakan tentang penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan 

strategi pembelajaran serta pengembangan karakter mahasiswa 

7 Terdapat kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi 
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 pembelajaranserta pengembangan karakter mahasiswayang diimplementasikan pada 

program studidengan evaluasi secara berkala. 

6 Terdapat kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran 

serta pengembangan karakter mahasiswayang diimplementasikan pada program 

studidengan evaluasi tetapi belum dilakukan secara berkala. 

5 Terdapat kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi 

pembelajaran serta pengembangan karakter mahasiswayang diimplementasikan pada 

program studi tetapi belumdievaluasi. 

4 Terdapat kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan  strategi  

pembelajaran serta pengembangan karakter mahasiswa  tetapi  belum  

diimplementasikan pada programstudi. 

3 Terdapat kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran 

serta pengembangan karakter mahasiswaprogram studitetapi belum dilengkapi dengan 

rancangan implementasinya. 

2 Terdapat rencana penyusunan kebijakan penetapan konsep pendidikan,  pengajaran, 

dan strategi pembelajaran serta pengembangan karaktermahasiswa. 

1 Belum terdapat penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran 

serta pengembangan karakter mahasiswa. 

 
2.5. Persentase penerapan metode pembelajaran yang mempergunakan pendekatan 

student-centered learningdari seluruh program studi 

7 85-100% metode  pembelajaran yang digunakan di program studi menerapkan 

pendekatan student centeredlearning. 

6 70-84% metode pembelajaran yang digunakan di program studi menerapkan 

pendekatan student centeredlearning. 

5 50-69% metode pembelajaran yang digunakan di program studi menerapkan 

pendekatan student centeredlearning. 

4 30-49% metode pembelajaran yang digunakan di program studi menerapkan 

pendekatan student centeredlearning. 

3 10-29% metode pembelajaran yang digunakan di program studi menerapkan 

pendekatan student centeredlearning. 

2. <10% metode pembelajaran yang digunakan di program studi menerapkan pendekatan 

student centered learning. 

1 Tidak terdapat metode pembelajaran yang secara khusus dikembangkan untuk 

meningkatkan kompetensi mahasiswa 

 
2.6. Peran serta tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam 

seminar/pelatihan,pembicara tamu dari luar perguruan tinggi sendiri untuk 

peningkatan mutu pembelajaran. 

7 Peran serta tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan 

pembelajaranbaik di dalam maupun luar negeri secara terprogram setiaptahun. 
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6 Peran serta tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan 

pembelajaranbaik dari dalam maupun luar negeri tetapi belum terprogram setiaptahun. 

5 Peran serta tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan 

pembelajaran baik dari dalam maupun luar negeri dalam 2 tahunterakhir. 

4 Peran serta tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan 

pembelajaranbaik dari dalam maupun luar negeri dalam 3 tahunterakhir. 

3 Rencana peran serta tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan 

pembelajaranbaik dari dalam maupun luar negeri yang terdokumentasi. 

2 Rencana peran serta tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan 

pembelajarandari dalam negeri yang terdokumentasi. 

1 Belum pernah melibatkan tenaga ahli/pakar baik dari dalam maupun luar negeri. 

 
2.7. Pengenalan awal pembelajaran di sekolah 

7 Dosen dan mahasiswa melakukan kegiatan observasi,analisis, refleksi, dan tindaklanjut 

mengenai pembelajaran di sekolah sesuai dengan bidang studinya. 

6 Dosen dan mahasiswa melakukan kegiatan observasi,analisis, dan refleksi mengenai 

pembelajaran di sekolah sesuai dengan bidang studinya. 

5 Dosen dan mahasiswa melakukan kegiatan observasi dan analisis mengenai 
pembelajaran di sekolah sesuai dengan bidangstudinya. 

4 Dosen dan mahasiswa melakukan kegiatan observasi mengenai pembelajaran di  

sekolah sesuai dengan bidangstudinya. 

3 Mahasiswa melakukan kegiatan observasi mengenai pembelajaran di sekolah sesuai 

dengan bidang studi, tanpa bimbingan dosen. 

2 Dosen bercerita mengenai aktivitas guru pada bidang studi yang relevan. 

1 Tidak ada pengenalan awal pembelajaran di sekolah. 

 
2.8. Simulasimengajar 

7 Dilakukan di laboratorium micro teaching yang melibatkan siswa riil dan 

dilakukan refleksi dari hasil rekaman. 

6 Dilakukan di laboratorium micro teaching yang melibatkan siswa riil dan 

dilakukan refleksi tanpa hasil rekaman. 

5 Dilakukan di laboratorium dengan cara peer teaching dengan refleksinya dalam 
kelompok kelas kecil. 

4 Dilakukan di laboratorium dengan cara peer teaching dengan refleksinya dalam 

kelompok kelas besar. 

3 Dilakukan di laboratorium dengan cara peer teaching tanpa refleksi. 

2 Dilakukan di kelas dengan peer teaching tanpa refleksi. 

1 Tidak ada simulasi mengajar 

*Kelas Kecil: maksimum 20 orang mahasiswa 
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2.9. Intensitas praktekPPL/PBL/PKL 

7 Jumlah kesempatan praktek mengajar masing-masing mahasiswa≥16 kali dibimbing 

oleh dosen dan guru pamongdan melakukan refleksi setiap kali pertemuan. 

6 Jumlah kesempatan praktek mengajar masing-masing mahasiswa 14-15 kali dibimbing 

oleh dosen dan guru pamong dan melakukan refleksi setiap kali pertemuan. 

5 Jumlah kesempatan praktek mengajar masing-masing mahasiswa 12-13 kali dibimbing 

oleh dosen dan guru pamong dan melakukan refleksi setiap kali pertemuan. 

4 Jumlah kesempatan praktek mengajar masing-masing mahasiswa 10-11 kali dibimbing 

oleh dosen dan guru pamong dan melakukan refleksi setiap kali pertemuan. 

3 Jumlah kesempatan praktek mengajar masing-masing mahasiswa 8-9 kali dibimbing 

oleh dosen dan guru pamong dan melakukan refleksi setiap kali pertemuan. 

2 Jumlah kesempatan praktek mengajar masing-masing mahasiswa kurang dari 6-7 

kalidibimbing oleh dosen dan guru pamong dan melakukan refleksi setiap 

kali pertemuan. 

1 Jumlah kesempatan praktek mengajar masing-masing mahasiswa kurang dari 6 kali 

dibimbing oleh dosen dan guru pamong dan melakukan refleksi setiap kali pertemuan. 

 
2.10. Pelaksanaan perkuliahan teori untuk mengembangkan kompetensi professional 

7 Perkuliahan dilakukan dalam bentuk tatap muka, tugas terstruktur, dan tugas mandiri 
yang terjadwal. 

6 Perkuliahan dilakukan dalam bentuk tatap muka, tugas terstruktur yang terjadwal, dan 

tugas mandiri tidak terjadwal. 

5 Perkuliahan dilakukan dalam bentuk tatap muka terjadwal, tugas terstruktur,dan tugas 

mandiri tidak terjadwal. 

4 Perkuliahan dilakukan dalam bentuk tatap muka terjadwal,tugas terstruktur tidak 

terjadwal, dan tanpa tugasmandiri. 

3 Perkuliahan dilakukan dalam bentuk tatap muka terjadwal dan tugas mandiri tidak 

terjadwal, dan tanpa tugas terstruktur. 

2 Perkuliahan dilakukan hanya dalam bentuk tatap mukayang terjadwal. 

1 Perkuliahan dilakukan hanya dalam bentuk tatap muka tidak terjadwal. 

 
2.11. Pelaksanaan perkuliahan untuk mata kuliah yang memerlukan praktikum 

7 Perkuliahan praktek dilakukan di laboratorium/bengkel/studio dengan bimbingan dosen 

dan asisten/ laboran/teknisi dengan refleksi. 

6 Perkuliahan praktek dilakukan di laboratorium/bengkel/studio dengan bimbingan dosen 

dan asisten/ laboran/teknisi tanpa refleksi. 

5 Perkuliahan praktek dilakukan di 

bimbinganasisten/laboran/teknisi dengan refleksi 

laboratorium/bengkel/studio dengan 

4 Perkuliahan praktek dilakukan di 

bimbinganasisten/laboran/teknisi tanpa refleksi 

laboratorium/bengkel/studio dengan 

3 Perkuliahan praktek dilakukan di laboratorium/bengkel/studiotanpa bimbingan. 

2 Perkuliahan praktek dilakukan tidak di laboratorium/bengkel/studio. 

1 Perkuliahan praktek tidak dilakukan. 
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2.12. Peran dosen sebagai model dalam pembelajaran 

7 >90%dosen berperan sebagai model dalam pembelajaran. 

6 81%-90%dosen berperan sebagai model dalam pembelajaran. 

5 71%-80%dosen berperan sebagai model dalam pembelajaran. 

4 61%-70%dosen berperan sebagai model dalam pembelajaran. 

3 51%-60%dosen berperan sebagai model dalam pembelajaran. 

2 41%-50%dosen berperan sebagai model dalam pembelajaran. 

1 <40%dosen berperan sebagai model dalam pembelajaran. 

 
2.13.Pemanfaatan ICT dalam pembelajaran 

7 ICT digunakan dalam bentuk: (1) e-learning, (2) sumber belajar, (3) media pembelajaran 

yang dibuat sendiri, (4) media pembelajaran yang di unduh, (5) media komunikasi 

interaktif antara dosen dan mahasiswa, (6) penyelesaian tugas perkuliahan 

6 Ada lima diantara enam pemanfaatanICT diatas. 

5 Ada empat diantara enam pemanfaatan ICT diatas. 

4 Ada tiga diantara enam pemanfaatan ICT diatas. 

3 Ada dua diantara enam pemanfaatan ICT diatas. 

2 Ada satu diantara enam pemanfaatan ICT diatas. 

1 Tidak ada pemanfaatan ICT diatas. 

 
2.14.Reviu sejawat terhadapsetiap materi dan proses perkuliahan 

7 Dilakukan reviu terhadap materi dan/atau proses perkuliahan oleh sejawat secara 

berkala setiap semester. 

6 Dilakukan reviu terhadap materi dan/atau proses perkuliahan oleh sejawat secara 

berkala setiap tahun. 

5 Dilakukan reviu terhadap materi dan/atau proses perkuliahan oleh sejawat secara 

berkala setiap dua tahun. 

4 Dilakukan reviu terhadap materi dan/atau proses perkuliahan oleh sejawat secara 

berkala setiap tiga tahun. 

3 Dilakukan reviu terhadap materidan/atau proses perkuliahan oleh sejawat secara 

berkala lebih dari empat tahun. 

2 Dilakukan reviu terhadap materidan/atau proses perkuliahan oleh sejawat secara 
berkala lebih dari limatahun. 

1 Tidak dilakukan reviu terhadap materidan/atau proses perkuliahan oleh sejawat secara 

berkala. 

 
2.15. Penggunaan perangkat pembelajaran 

7 91%-100% dosen menggunakan SAP/bahan ajar/media yang relevan 

6 81%-90% dosen menggunakan SAP/bahan ajar/media yang relevan 

5 71%-80% dosen menggunakan SAP/bahan ajar/media yang relevan 
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4 61%-70% dosen menggunakan SAP/bahan ajar/media yang relevan 

3 51%-60% dosen menggunakan SAP/bahan ajar/media yang relevan 

2 41%-50% dosen menggunakan SAP, bahan ajar dan media yang relevan 

1 Kurang dari 40% dosen menggunakan SAP/bahan ajar/media yang relevan 

 
2.16. Kejelasan dokumen kebijakan formal tentang otonomi keilmuan, 

kebebasan akademik, mimbar akademik, dan konsistensi pelaksanaannya 

7 Ada dokumen kebijakan formal yang lengkap mencakup informasi tentang otonomi 

keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan 

secara konsisten di program studi. 

6 Ada dokumen kebijakan formal yang lengkap mencakup informasi tentang otonomi 

keilmuan, kebebasan akademik yang dilaksanakan secara konsisten di program studi. 

5 Ada dokumen kebijakan formal yang lengkap mencakup informasi tentang otonomi 

keilmuan, kebebasan mimbar akademik yang belum dilaksanakan secara konsisten di 

program studi. 

4 Ada dokumen kebijakan formal yang lengkap mencakup informasi tentang otonomi 
keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik belum dilaksanakan. 

3 Ada dokumen kebijakan formal yang tidak lengkap mencakup informasi tentang 

otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik belum 

dilaksanakan. 

2 Belum ada dokumen kebijakan tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, 

kebebasan mimbar akademik. 

1 Belum ada rencana pembuatan dokumen kebijakan tentang otonomi keilmuan, 

kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik. 

 
2.17. Kejelasan sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi 

mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang maksimal. 

7 Ada sistem pengembangan suasana akademik dalam bentuk (1) kebijakan dan strategi, 

(2) program implementasi yang terjadwal, (3) pengerahan sumber daya, (4) monitoring 

dan evaluasi serta ada (5) tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara berkelanjutan di 

program studi 

6 Ada sistem pengembangan suasana akademik dalam bentuk (1) kebijakan dan strategi, 

(2) program implementasi yang terjadwal, (3) pengerahan sumber daya, (4) monitoring 

dan evaluasi serta ada (5) tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara tidak 

berkelanjutan di program studi 

5 Ada sistem pengembangan suasana akademik dalam bentuk adanya (1) kebijakan dan 

strategi, (2) program implementasi yang terjadwal, (3) pengerahan sumber daya, (4) 

monitoring dan evaluasi, tetapi tidak ada tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara 

berkelanjutan. 

4 Ada sistem pengembangan suasana akademik yang masih parsialdalam bentuk (1) 

kebijakan dan strategi, (2) program implementasi yang terjadwal, (3) pengerahan sumber 

daya, (4) monitoring dan evaluasi dan tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara 

berkelanjutan. 
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3 Ada sistem pengembangan suasana akademik yang masih parsial dalam bentuk (1) 

kebijakan dan strategi, (2) program implementasi yang terjadwal, (3) pengerahan sumber 

daya, (4) monitoring dan evaluasi dan tidak ada tindak lanjut untuk langkah perbaikan 

secara berkelanjutan. 

2 Ada sistem pengembangan suasana akademik yang masih parsial dalam bentuk (1) 

kebijakan dan strategi, (2) program implementasi yang terjadwal, (3) pengerahan 

sumber daya, (4) monitoring dan evaluasi belumada. 

1 Belum ada sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa 

untuk meraih prestasi akademik yang maksimal. 

 
2.18. Upaya Program Studi mengembangkan kegiatan kemahasiswaan, pusat olah 

raga, seni dan budaya. 

7 Program studi mempunyai program kegiatan kemahasiswaan, pusat olah raga, seni dan 

budaya bagi mahasiswa yang memiliki minat dan bakat serta telah mendapatkan reputasi 

di level nasional dan internasional. 

6 Program studi mempunyai program kegiatan kemahasiawaan, pusat olah raga, seni dan 

budaya bagi mahasiswa yang memiliki minat dan bakat serta telah mendapatkan reputasi 

nasional. 

5 Program studi mempunyai program  kegiatan  kemahasiawaan,  pusat  olah  raga, seni 

dan budaya bagi mahasiswa yang memiliki minat dan bakat tetapi belum memiliki 

reputasinasional. 

4 Program studi mempunyai program kegiatan kemahasiawaan bagi mahasiswa yang 

memiliki minat dan bakat,tetapi belum memiliki pusat olah raga, seni dan budaya. 

3 Program studi mempunyai program kegiatan kemahasiawaan bagi mahasiswa yang 

memiliki minat dan bakat namun belum lengkap dan belum memiliki pusat olah raga, 

seni danbudaya. 

2 Program studi merencanakan penyusunan program kegiatan kemahasiswaan bagi 

mahasiswa yang memiliki bakat dan minat dan pengembangan pusat olah raga,seni dan 

budaya. 

1 Program studitidak mempunyai program kegiatan kemahasiswaan dan pusat olah raga, 

seni dan budaya. 
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3. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN(SKL) 

 

 
3.1. Pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan SKLpedagogik 

 
 

7 

Semua pemangku kepentingan pendidikan terwakili, baik dari unsur internal (ketua 

program studi, ahli pendidikan bidang studi, unsur pimpinan fakultas, ahli bidang studi) 

maupun eksternal (guru senior, dunia usaha, kepala sekolah, pengawas pendidikan, 

widyaiswara,   organisasi   profesi,   guru   muda,   orang   tua),   dalam    penyusunan  

SKLpedagogik 

 
6 

Semua pemangku kepentingan pendidikan unsur internal terwakili,tetapi hanya 6 atau 7 

unsur eksternal (guru senior, dunia usaha, kepala sekolah, pengawas pendidikan, 

widyaiswara, organisasi profesi, guru muda, orang tua) terwakili dalam penyusunan SKL 

pedagogik 

 
5 

Semua pemangku kepentingan pendidikan unsur internal terwakili,tetapi hanya 4 atau 5 

unsur eksternal (guru senior, dunia usaha, kepala sekolah, pengawas pendidikan, 

widyaiswara, organisasi profesi, guru muda, orang tua) terwakili dalam penyusunan SKL 

pedagogik 

4 
Sebanyak 3 pemangku kepentingan pendidikan unsur internal terwakili dan 4 atau 5 

unsur eksternal terwakili dalam penyusunan SKLpedagogik 

3 
Sebanyak 2 pemangku kepentingan pendidikan unsur internal terwakili dan 2 atau 3 

unsur eksternal terwakili dalam penyusunan SKLpedagogik 

2 
Sebanyak 2 pemangku kepentingan pendidikan unsure internal terwakili dan hanya 1 

unsur eksternal terwakili dalam penyusunan SKL pedagogik 

1 
Sebanyak 2 pemangku kepentingan pendidikan unsure internal terwakili tetapi tidak ada 

unsur eksternal terwakili dalam penyusunan SKL pedagogik 

 
3.2. Pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan SKL profesional 

 
 

7 

Semua pemangku kepentingan pendidikan terwakili, baik dari unsur internal (ketua 

program studi, ahli bidang studi, unsur pimpinan fakultas, dan ahli pendidikan bidang 

studi) maupun eksternal (guru senior, dunia usaha,  kepala  sekolah,  pengawas  

pendidikan, widyaiswara, organisasi profesi, guru muda, orang tua), dalam penyusunan 

SKLprofessional 

 
6 

Semua pemangku kepentingan pendidikan unsur internal terwakili,tetapi hanya 6 atau 7 

unsur eksternal (guru senior, dunia usaha, kepala sekolah, pengawas pendidikan, 

widyaiswara, organisasi profesi, guru muda, orang tua) terwakili dalam penyusunan SKL 

professional 

 
5 

Semua pemangku kepentingan pendidikan unsur internal terwakili,tetapi hanya 4 atau 5 

unsur eksternal (guru senior, dunia usaha, kepala sekolah, pengawas pendidikan, 

widyaiswara, organisasi profesi, guru muda, orang tua) terwakili dalam penyusunan SKL 

professional 

4 Sebanyak 3 pemangku kepentingan pendidikan unsur internal terwakili dan 4 atau 5 
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 unsur eksternal terwakili dalam penyusunan SKL profesional 

3 
Sebanyak 2 pemangku kepentingan pendidikan unsur internal terwakili dan 2 atau 3 

unsur eksternal terwakili dalam penyusunan SKLprofesional 

2 
Sebanyak 2 pemangku kepentingan pendidikan unsure internal terwakili dan hanya 1 

unsur eksternal terwakili dalam penyusunan SKL profesional 

1 
Sebanyak 2 pemangku kepentingan pendidikan unsure internal terwakili tetapi tidak ada 

unsur eksternal terwakili dalam penyusunan SKL profesional 

 
3.3. Standar Kompetensi Lulusan Mata Kuliah (SKL MK) 

7 100% mata kuliah yang ada dalam struktur kurikulum prodi telah memiliki SKL MK 

6 90% - 99% mata kuliah yang ada dalam struktur kurikulum prodi telah memiliki SKL MK 

5 80% - 89 % mata kuliah yang ada dalam struktur kurikulum prodi telah memiliki SKL MK 

4 70% - 79 % mata kuliah yang ada dalam struktur kurikulum prodi telah memiliki SKL MK 

3 60% - 69 % mata kuliah yang ada dalam struktur kurikulum prodi telah memiliki SKL MK 

2 50% - 59 % mata kuliah yang ada dalam struktur kurikulum prodi telah memiliki SKL MK 

1 < 50% mata kuliah yang ada dalam struktur kurikulum prodi telah memiliki SKL MK 

 
3.4. SKL kelompok mata kuliah 

7 
100% kelompok mata kuliah yang ada dalam struktur kurikulum prodi telah memiliki 

SKL KMK 

6 
90% - 99% kelompok mata kuliah yang ada dalam struktur kurikulum prodi telah memiliki 

SKL KMK 

5 
80% - 89 % kelompok mata kuliah yang ada dalam struktur kurikulum prodi telah 

memiliki SKL KMK 

4 
70% - 79 % kelompok mata kuliah yang ada dalam struktur kurikulum prodi telah 

memiliki SKL KMK 

3 
60% - 69 % kelompok mata kuliah yang ada dalam struktur kurikulum prodi telah 

memiliki SKL KMK 

2 
50% - 59 % kelompok mata kuliah yang ada dalam struktur kurikulum prodi telah 

memiliki SKL KMK 

1 
< 50% kelompok mata kuliah yang ada dalam struktur kurikulum prodi telah memiliki 

SKL KMK 

 
3.5. Standar Kompetensi Lulusan Program Studi (SKL PS) 

7 
SKL PS ada dan mendukung tercapainya seluruh tujuan, terlaksananya misi, dan 

terwujudnya visi program studi 
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6 SKL PS ada dan mendukung tercapainya 90% - 99% tujuan, misi, dan visi program studi 

5 SKL PS ada dan mendukung tercapainya 80% - 89% tujuan, misi, dan visi program studi 

4 SKL PS ada dan mendukung tercapainya 70% - 79% tujuan, misi, dan visi program studi 

3 SKL PS ada dan mendukung tercapainya 60% - 69% tujuan, misi, dan visi program studi 

2 
SKL PS ada dan mendukung tercapainya kurang dari 60% tujuan, misi, dan visi 

program studi 

1 SKL PS tidak ada 

 
3.6. Penyesuaian SKL dengan perkembangan IPTEKS 

7 
SKL PS mendukung lulusan untuk memiliki ≥ 80% standar kompetensi guru bidang studi 

yang relevan 

6 
SKL PS mendukung lulusan untuk memiliki 70% - < 80% standar kompetensi guru 

bidang studi yang relevan 

5 
SKL PS mendukung lulusan untuk memiliki 60% - < 70% standar kompetensi guru 

bidang studi yang relevan 

4 
SKL PS mendukung lulusan untuk memiliki 50% - < 60% standar kompetensi guru 

bidang studi yang relevan 

3 
SKL PS mendukung lulusan untuk memiliki 40% - < 50% standar kompetensi guru 

bidang studi yang relevan 

2 
SKL PS mendukung lulusan untuk memiliki 30% - < 40% standar kompetensi guru 

bidang studi yang relevan 

1 
SKL PS mendukung lulusan untuk memiliki < 30% standar kompetensi guru bidang 

studi yang relevan 

 
3.7. Program  studi  memantau  kompetensi  pedagogik   lulusan   (tracer   study)   dalam   

hal kemampuan merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan 

menilai hasil belajar peserta didik serta tindaklanjutnya 

7 Memantau kompetensi pedagogik lulusan secara rutin 1 tahun sekali 

6 Memantau kompetensi pedagogik lulusan secara rutin 2 tahun sekali 

5 Memantau kompetensi pedagogik lulusan secara insidental dalam 2 tahun terakhir 

4 Memantau kompetensi pedagogik lulusan secara rutin 3 tahun sekali 

3 Memantau kompetensi pedagogik lulusan secara rutin 4 tahun sekali 

2 Memantau kompetensi pedagogik lulusan secara insidental dalam 4 tahun terakhir 

1 Tidak memantau kompetensi pedagogik lulusan secara rutin 

 
3.8. Program studi melakukan tindak lanjut hasil pemantauan kompetensi pedagogik 

lulusan (tracer study) untuk memperbaiki kemampuan merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil belajar peserta didik serta tindak 

Lanjutnya 
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7 

Program studi melakukan tindak lanjut berupa: (1) perubahan isi kurikulum, (2) revisi 

perangkat pembelajaran, (3) peningkatan bobot praktikum, (4) perbaikan proses 

pembelajaran, (5) penambahan sarana dan prasarana pendidikan, dan (6) peningkatan 

mutu pendidik. 

6 Program studi melakukan tindak lanjut 5 dari 6 kegiatan tersebut. 

5 Program studi melakukan tindak lanjut 4 dari 6 kegiatan tersebut. 

4 Program studi melakukan tindak lanjut 3 dari 6 kegiatan tersebut. 

3 Program studi melakukan tindak lanjut 2 dari 6 kegiatan tersebut. 

2 Program studi melakukan tindak lanjut 1 dari 6 kegiatan tersebut 

1 Program studi tidak melakukan tindak lanjut. 

 
3.9. Program Studi Memantau Kompetensi Profesional  Lulusan  (Tracer  Study)  dalam  

Hal Kemampuan Penguasaan Materi Pembelajaran secara Luas dan Mendalam serta 

Kemampuan Melaksanakan Praktikum diLaboratorium/Bengkel/Studio 

7 Memantau kompetensi profesional lulusan secara rutin 1 tahun sekali. 

6 Memantau kompetensi profesional lulusan secara rutin 2 tahun sekali. 

5 Memantau kompetensi profesional lulusan secara insidental dalam 2 tahun terakhir. 

4 Memantau kompetensi profesional lulusan secara rutin 3 tahun sekali. 

3 Memantau kompetensi profesional lulusan secara rutin 4 tahun sekali. 

2 Memantau kompetensi profesional lulusan secara insidental dalam 4 tahun terakhir. 

1 Tidak memantau kompetensi profesional lulusan secara rutin. 

 
3.10. Program Studi Melakukan Tindak Lanjut  Hasil  Pemantauan  Kompetensi 

Profesional Lulusan (Tracer Study) untuk Memperbaiki Kemampuan Kemampuan 

Penguasaan Materi Pembelajaran  Secara  Luas  dan  Mendalam  serta  

Kemampuan Melaksanakan Praktikum diLaboratorium/Bengkel/Studio 

 
7 

Program studi melakukan tindak lanjut berupa: (1) perubahan isi kurikulum, (2) revisi 

perangkat pembelajaran, (3) peningkatan bobot praktikum, (4) perbaikan proses 

pembelajaran, (5) penambahan sarana dan prasarana pendidikan, dan (6) peningkatan 

mutu pendidik. 

6 Program studi melakukan tindak lanjut 5 dari 6 kegiatan tersebut. 

5 Program studi melakukan tindak lanjut 4 dari 6 kegiatan tersebut. 

4 Program studi melakukan tindak lanjut 3 dari 6 kegiatan tersebut. 

3 Program studi melakukan tindak lanjut 2 dari 6 kegiatan tersebut. 

2 Program studi melakukan tindak lanjut 1 dari 6 kegiatan tersebut. 

1 Program studi tidak melakukan tindak lanjut. 
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4. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN(PTK) 

 

 
4.1.* Kualifikasi dosen (untuk program studi S1/sarjana) 

7 Dosen berkualifikasi minimal S2 >80% 

6 Dosen berkualifikasi minimal S2 61% - 80% 

5 Dosen berkualifikasi minimal S2 51% - 60% 

4 Dosen berkualifikasi minimal S2 41% - 50% 

3 Dosen berkualifikasi minimal S2 31% - 40% 

2 Dosen berkualifikasi minimal S2 21% - 30% 

1 Dosen berkualifikasi minimal S2 <21% 

 
4.1.* Kualifikasi dosen (untuk program studi S2/magister) 

7 Dosen berkualifikasi minimal S3 >80% 

6 Dosen berkualifikasi minimal S3 61% - 80% 

5 Dosen berkualifikasi minimal S3 51% - 60% 

4 Dosen berkualifikasi minimal S3 41% - 50% 

3 Dosen berkualifikasi minimal S3 31% - 40% 

2 Dosen berkualifikasi minimal S3 21% - 30% 

1 Dosen berkualifikasi minimal S3 <21% 

 
4.2. Pengalaman Dosen Mengajar diLPTK 

7 Dosen mengajar lebih dari 5 tahun >80% 

6 Dosen mengajar lebih dari 5 tahun 61% - 80% 

5 Dosen mengajar lebih dari 5 tahun 51% - 60% 

4 Dosen mengajar lebih dari 5 tahun 41% - 50% 

3 Dosen mengajar lebih dari 5 tahun 31% - 40% 

2 Dosen mengajar lebih dari 5 tahun 21% - 30% 

1 Dosen mengajar lebih dari 5 tahun <21% 

 
4.3. Jumlah dosen dalam Jabatanfungsional 

7 Dosen dengan jabatan guru besar dan lektor kepala >80% 

6 Dosen dengan jabatan guru besar dan lektor kepala 61% - 80% 

5 Dosen dengan jabatan guru besar dan lektor kepala 51% - 60% 

4 Dosen dengan jabatan guru besar dan lektor kepala 41% - 50% 
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3 Dosen dengan jabatan guru besar dan lektor kepala 31% - 40% 

2 Dosen dengan jabatan guru besar dan lektor kepala 21% - 30% 

1 Dosen dengan jabatan guru besar dan lektor kepala <21% 

 
4.4. Jumlah dosen yang memiliki sertifikasipendidik 

7 Jumlah dosen yang memiliki sertifikasi pendidik >80% 

6 Jumlah dosen yang memiliki sertifikasi pendidik 61% - 80% 

5 Jumlah dosen yang memiliki sertifikasi pendidik 51% - 60% 

4 Jumlah dosen yang memiliki sertifikasi pendidik 41% - 50% 

3 Jumlah dosen yang memiliki sertifikasi pendidik 31% - 40% 

2 Jumlah dosen yang memiliki sertifikasi pendidik 21% - 30% 

1 Jumlah dosen yang memiliki sertifikasi pendidik <21% 

 
4.5. Jumlah dosen yang memiliki linieritaspendidikan 

7 Jumlah dosen yang memiliki linieritas pendidikan>80% 

6 Jumlah dosen yang memiliki linieritas pendidikan61% - 80% 

5 Jumlah dosen yang memiliki linieritas pendidikan51% - 60% 

4 Jumlah dosen yang memiliki linieritas pendidikan41% - 50% 

3 Jumlah dosen yang memiliki linieritas pendidikan31% - 40% 

2 Jumlah dosen yang memiliki linieritas pendidikan21% - 30% 

1 Jumlah dosen yang memiliki linieritas pendidikan<21% 

 
4.6. Kesesuaian Dosen pengampu mata kuliah dengan bidangkeahlian 

7 
Dosen mengampu mata kuliah sesuai dengan latar belakang pendidikannya 

91% - 100% 

6 Dosen mengampu mata kuliah sesuai dengan latar belakang pendidikannya 81% - 90% 

5 Dosen mengampu mata kuliah sesuai dengan latar belakang pendidikannya 71% - 80% 

4 
Dosen mengampu mata kuliah sesuai dengan latar belakang pendidikannya 

61% - 70% 

3 
Dosen mengampu mata kuliah sesuai dengan latar belakang pendidikannya 

51% - 60% 

2 
Dosen mengampu mata kuliah sesuai dengan latar belakang pendidikannya 

41% - 50% 

1 Dosen mengampu mata kuliah sesuai dengan latar belakang pendidikannya <41% 
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4.7. Keikutsertaan Dosen dalam Forum IlmiahKependidikan 

7 
Dosen yang terlibat dalam kegiatan ilmiah seperti seminar, diskusi, workshop, lokakarya 
kependidikan sebanyak >80% 

6 
Dosenyang terlibat dalam kegiatan ilmiah seperti seminar, diskusi, workshop, lokakarya 
kependidikan sebanyak 71% -80% 

5 
Dosenyang terlibat dalam kegiatan ilmiah seperti seminar, diskusi, workshop, lokakarya 
kependidikan sebanyak 61% -70% 

4 
Dosenyang terlibat dalam kegiatan ilmiah seperti seminar, diskusi, workshop, lokakarya 

kependidikan sebanyak 51% - 60% 

3 
Dosenyang terlibat dalam kegiatan ilmiah seperti seminar, diskusi, workshop, lokakarya 

kependidikan sebanyak 31% - 50% 

2 
Dosenyang terlibat dalam kegiatan ilmiah seperti seminar, diskusi, workshop, lokakarya 

kependidikan sebanyak 21% - 30% 

1 
Dosen terlibat dalam kegiatan ilmiah seperti seminar, diskusi, workshop, lokakarya 

kependidikan sebanyak < 21% 

 
4.8. Rasio jumlah tenaga Praktek Latihan Profesi (PLP) denganmahasiswa 

7 Rasio jumlah tenaga PLP dengan mahasiswa 1 : (1-50) 

6 Rasio jumlah tenaga PLP dengan mahasiswa 1 : (51-75) 

5 Rasio jumlah tenaga PLP dengan mahasiswa 1 : (76-100) 

4 Rasio jumlah tenaga PLP dengan mahasiswa 1 : (101-125) 

3 Rasio jumlah tenaga PLP dengan mahasiswa 1 : (126-150) 

2 Rasio jumlah tenaga PLP dengan mahasiswa 1 : (151-175) 

1 Rasio jumlah tenaga PLP dengan mahasiswa 1 : >175 

 
4.9. Rata-rata beban kerja dosen persemester atau rata-rata Fulltime TeachingEquivalent 

(FTE) 

7 Beban kerja dosen persemester 11 – 13 sks 

6 Beban kerja dosen persemester 10 sks atau 14 sks 

5 Beban kerja dosen persemester 9 sks atau 15 sks 

4 Beban kerja dosen persemester 8 sks atau 16 sks 

3 Beban kerja dosen persemester 7 sks atau 17 – 18 sks 

2 Beban kerja dosen persemester 6 sks atau 19 – 20 sks 

1 Beban kerja dosen persemester ≤ 5 sks atau ≥ 21 sks 

 
4.10. Rasio jumlah tenaga kependidikan (tenaga fungsional umum, tenaga fungsional 

pranata, tenaga fungsional keuangan, dsb) dengan mahasiswa 

7 Rasio jumlah tenaga kependidikan dengan mahasiswa 1 : (1-100) 

6 Rasio jumlah tenaga kependidikan dengan mahasiswa 1 : (101-150) 
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5 Rasio jumlah tenaga kependidikan dengan mahasiswa 1 : (151-200) 

4 Rasio jumlah tenaga kependidikan dengan mahasiswa 1 : (201-250) 

3 Rasio jumlah tenaga kependidikan dengan mahasiswa 1 : (251- 300 ) 

2 Rasio jumlah tenaga kependidikan dengan mahasiswa 1 : (301-350) 

1 Rasio jumlah tenaga kependidikan dengan mahasiswa 1 : >350 

 
4.11. Kualifikasi Tenaga kependidikan (tenaga fungsional umum, tenaga fungsional 

pranata, tenaga fungsional keuangan, dsb) 

7 Kualifikasi tenaga kependidikan yang memenuhi syarat >80% 

6 Kualifikasi tenaga kependidikan yang memenuhi syarat 61% - 80% 

5 Kualifikasi tenaga kependidikan yang memenuhi syarat 51% - 60% 

4 Kualifikasi tenaga kependidikan yang memenuhi syarat 41% - 50% 

3 Kualifikasi tenaga kependidikan yang memenuhi syarat 31% - 40% 

2 Kualifikasi tenaga kependidikan yang memenuhi syarat 21% - 30% 

1 Kualifikasi tenaga kependidikan yang memenuhi syarat <21% 

 
4.12. Relevansi Tenaga kependidikan (tenaga fungsional umum, tenaga fungsional 

pranata, tenaga fungsional keuangan, dsb) 

7 Relevansi bidang tugas tenaga kependidikan dengan latar belakang pendidikan >80% 

6 
Relevansi bidang tugas tenaga kependidikan dengan latar belakang pendidikan 

61% - 80% 

5 
Relevansi bidang tugas tenaga kependidikan dengan latar belakang pendidikan 

51% - 60% 

4 
Relevansi bidang tugas tenaga kependidikan dengan latar belakang pendidikan 

41% - 50% 

3 
Relevansi bidang tugas tenaga kependidikan dengan latar belakang pendidikan 

31% - 40% 

2 
Relevansi bidang tugas tenaga kependidikan dengan latar belakang pendidikan 

21% - 30% 

1 Relevansi bidang tugas tenaga kependidikan dengan latar belakang pendidikan <21% 



51 
 

5. KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANAPENDIDIKAN 

 

 

 

5.1. Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan 

kemudahan akses e-library untuk setiap bahan pustaka yang meliputi buku teks, 

jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, danprosiding. 

7 Tersedia koleksi perpustakaanuntuk setiap bahan pustaka meliputi: a) Buku teks dan 

perlengkapannya, b) skripsi, tesis, disertasi,c) prosiding nasional, d) prosiding 

internationale) jurnal nasional belum terakreditasi, f) jurnal nasional terakreditasi,dan g) 

jurnal internasional. 

6 Tersedia koleksi perpustakaanmencakup6 dari 7 opsi di atas 

5 Tersedia koleksi perpustakaanmencakup5 dari 7 opsi di atas 

4 Tersedia koleksi perpustakaanmencakup4 dari 7 opsi di atas 

3 Tersedia koleksi perpustakaanmencakup3 dari 7 opsi di atas 

2 Tersedia koleksi perpustakaanmencakup2 dari 7 opsi di atas 

1 Tersedia koleksi perpustakaan dan e-librarymencakup1 dari 7 opsi di atas 

 
5.2.  Kemudahan akses perpustakaanuntuk setiap bahan pustakayang meliputi buku 

teks, jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, danprosiding 

7 kemudahan mengakses bahan putaka secara manual untuk setiap bahan pustaka 

mencakup: a) Buku teks dan perlengkapannya, b) Skripsi, tesis, disertrasi,c) Jurnal 

nasional belum terakreditasi, d) Prosiding nasional, e) Jurnal Nasional terakreditasi, f) 

Prosding international, dan g) JurnalInternasional. 

6 Ada kemudahan mengakses bahan pustaka secara manual mencakup 6 dari 7 opsi di atas 

5 Ada kemudahan mengakses bahan pustaka secara manual mencakup 5 dari 7 opsi di atas 

4 Ada kemudahan mengakses bahan pustaka secara manual mencakup 4 dari 7 opsi di atas 

3 Ada kemudahan mengakses bahan pustaka secara manual mencakup 3 dari 7 opsi di atas 

2 Ada kemudahan mengakses bahan pustaka secara manual mencakup 2 dari 7 opsi di atas 

1 Ada kemudahan mengakses bahan pustaka secara manual mencakup 1 dari 7 opsi di atas 
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5.3. Kemudahan aksesmenggunakan e-libraryuntuk setiap bahan 
pustakayangmeliputiteks, jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan 
prosiding 

7 Ada kemudahan mengakses bahan putaka dengan e-library untuk setiap bahan pustaka 

mencakup: a) Buku teks dan perlengkapannya, b) Skripsi, tesis, disertrasi,c) Jurnal 

nasional belum terakreditasi, d) Prosiding nasional, e) Jurnal Nasional terakreditasi, f) 

Prosding international, dan g) JurnalInternasional 

6 Ada kemudahan mengakses bahan pustaka dengan e-library mencakup 6 dari 7 opsi di 

atas 

5 Ada kemudahan mengakses bahan pustaka dengan e-library mencakup 5 dari 7 opsi di 
atas 

4 Ada kemudahan mengakses bahan pustaka dengan e-library mencakup 4 dari 7 opsi di 
atas 

3 Ada kemudahan mengakses bahan pustaka dengan e-library mencakup 3 dari 7 opsi di 

atas 

2 Ada kemudahan mengakses bahan pustaka dengan e-library mencakup 2 dari 7 opsi di 

atas 

1 Ada kemudahan mengakses bahan pustaka dengan e-library mencakup 1 dari 7 opsi di 
atas 

 
5.4. Kecukupan sarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran mencakup: 

laboratorium dalam kampus,kelengkapan      alat laboratorium, 

bengkel/studio,kelengkapan alat bengkel/studio, ruang simulasi/micro teaching,green 

house/lab lapangan/lahan pertanian, dan Lab. School/kerjasama DUDI/Asosiasi 

Profesi/masyarakat 

7 Kecukupan sarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran mencakup: a)laboratorium 

dalam kampus,b) kelengkapan alat laboratorium, c) bengkel/studio, d)kelengkapan alat 

bengkel/studio, e) Ruang simulasi/micro teaching, f) green house/lab lapangan/lahan 

pertanian, g) Lab. School/kerjasama DUDI/Asosiasi Profesi/masyarakat. 

6 Kecukupan sarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran mencakup 6 dari 7 opsi 

diatas. 

5 Kecukupan sarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran mencakup 5 dari 7 opsi 

di atas. 

4 Kecukupan saranayang dibutuhkan dalam proses pembelajaran mencakup 4 dari 7 opsi 

di atas. 

3 Kecukupan sarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran mencakup 3 dari 7 opsi 
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 di atas. 

2 Kecukupan saranayang dibutuhkan dalam proses pembelajaran mencakup 2 dari 7 opsi 

di atas. 

1 Kecukupan saranayang dibutuhkan dalam proses pembelajaran mencakup 1 dari 7 opsi 

di atas. 

 
5.5.  Intensitas  penggunaan  saranadalam  proses   pembelajaran   mencakup: 

laboratorium dalam kampus,kelengkapan alat laboratorium, 

bengkel/studio,kelengkapan alat bengkel/studio, ruang simulasi/micro teaching,green 

house/lab lapangan/lahan pertanian, dan Lab. School/kerjasamaDUDI/Asosiasi 

Profesi/masyarakat 

7 Setiap mahasiswa mendapat kesempatan memanfaatkan sarana sesuai jadwal 

perkuliahan mencakup: a)laboratorium dalam kampus,b) kelengkapan alatlaboratorium, 

c) bengkel/studio, d)kelengkapan alat bengkel/studio, e) Ruang simulasi/microteaching, 

f) green house/lab lapangan/lahan pertanian, g) Lab. School/kerjasama DUDI/Asosiasi 

Profesi/masyarakat. 

6 Setiap mahasiswa mendapat kesempatan memanfaatkan sarana sesuai jadwal 

perkuliahan mencakup 6 dari 7 opsi di atas. 

5 Setiap mahasiswa mendapat kesempatan memanfaatkan sarana sesuai jadwal 

perkuliahan mencakup 5 dari 7 opsi di atas. 

4 Setiap mahasiswa mendapat kesempatan memanfaatkan sarana sesuai jadwal 

perkuliahan mencakup 4 dari 7 opsi di atas. 

3 Setiap mahasiswa mendapat kesempatan memanfaatkan sarana sesuai jadwal 

perkuliahan mencakup 3 dari 7 opsi di atas. 

2 Setiap mahasiswa mendapat kesempatan memanfaatkan sarana sesuai jadwal 

perkuliahan mencakup 2 dari 7 opsi di atas. 

1 Setiap mahasiswa mendapat kesempatan memanfaatkan sarana sesuai jadwal 

perkuliahan mencakup 1 dari 7 opsi di atas. 

 
5.6.   Kecukupan   prasarana   penunjang   proses   pembelajaran   mencakup    ruang  

serba guna,tempat olah raga,ruang himpunan mahasiswa,ruang ibadah/doa,green 

area,fasilitas disable/ruangkonsultasi,kantin 

7 Kecukupan fasilitas prasarana mencakup: a) ruang serba guna, b) tempat olah raga, c) 

ruang himpunan mahasiswa, d) ruang ibadah/doa, e) green area, f) fasilitas 

disable/ruangkonsultasi,g)kantin. 
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6 Kecukupan fasilitas prasarana mencakup 6 dari 7 opsi di atas. 

5 Kecukupan fasilitas prasarana mencakup 5 dari 7 opsi di atas. 

4 Kecukupan fasilitas prasarana mencakup 4 dari 7 opsi di atas. 

3 Kecukupan fasilitas prasarana mencakup 3 dari 7 opsi di atas. 

2 Kecukupan fasilitas prasarana mencakup 2 dari 7 opsi di atas. 

1 Kecukupan fasilitas prasarana mencakup 1 dari 7 opsi di atas. 

 
5.7. Ketersediaan sistem informasi dan fasilitas TIK yang digunakan prodi dalam proses 

pembelajaran dalam bentuk band width, hardware, software, LAN, e-learning, dan on- 

line journal/library 

7 Ketersediaan TIK mencakup: a) band width, b) hardware, c) software, d) LAN, e) 

e- learning, dan f) e-library. 

6 Ketersediaan TIK mencakup: a) band width, b) hardware, c) software, d) LAN, dan e) 

e- learning. 

5 Ketersediaan TIK mencakup: a) band width, b) hardware, c) software, dan d) LAN. 

4 Ketersediaan TIK mencakup: a) band width, b) hardware, dan c) software. 

3 Ketersediaan TIK mencakup: a) band width danb) hardware. 

2 Ketersediaan TIK mencakup: a) hardware dan b) software. 

1 Tidak tersedia fasilitas TIK 

 
5.8.  Penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi dalam administrasi akademik dan 

non- akademik yang mencakup hardware dansoftware. 

7 Penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi dalam administrasi mencakup: a) proses 

perkuliahan, b) administrasi akademik, c) administrasi umum, d)administrasi keuangan, 

e) data basesarana dan prasarana, dan f) pemanfaatan IT dalam rangka kerjasama dengan 

instansi/unit lain. 

6 Penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi dalam administrasi mencakup: a) proses 

perkuliahan, b) administrasi akademik, c) administrasi umum, d) administrasi keuangan, 

dan e) data base sarana dan prasarana. 

5 Penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi dalam administrasi mencakup : a) proses 

perkuliahan, b) administrasi akademik, c) administrasi umum, dan d) administrasi 

keuangan. 

4 Penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi dalam administrasi mencakup : a) proses 

perkuliahan, b) administrasi akademik, dan c) administrasi umum. 
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3 Penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi dalam administrasi mencakup : a) proses 

perkuliahan, dan b). administrasi akademik. 

2 Penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi dalam administrasi mencakup : a) proses 

perkuliahan. 

1 Belum penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi dalam administrasi pada semua 

aspek. 

 
5.9. Ketersediaan Kapasitas Internet dengan Rasio Bandwidth der Mahasiswa yang 

Memadai 
7 Kapasitas internet dengan rasio bandwidth> 25 kbps per mahasiswa. 

6 Kapasitas internet dengan rasio bandwidth 15 - 25 kbps per mahasiswa 

5 Kapasitas internet dengan rasio bandwidth 5 - <15 kbps per mahasiswa 

4 Kapasitas internet dengan rasio bandwidth 1 - <5 kbps per mahasiswa 

3 Kapasitas internet dengan rasio bandwidth 0,5 - <1 kbps per mahasiswa 

2 Kapasitas internet dengan rasio bandwidth<0,5 kbps per mahasiswa 

1 Belum ada fasilitas internet 

 
5.10. Aksesibilitas Data dalam Sistem Informasi 

7 Data dikelola terintegrasi dengan komputer dan dapat diakses melalui jaringan internet. 

6 Data dikelola terintegrasi dengan komputer dan tidak dapat diakses melalui jaringan 
internet. 

5 Data dikelola tidak terintegrasi dengan komputer tetapi dapat diakses melalui jaringan 

internet (Wide Area Network, WAN). 

4 Data dikelola tidak terintegrasi dengan komputer tetapi dapat diakses melalui jaringan 

lokal (Local Area Network, LAN). 

3 Data dikelola tidak terintegrasi dengan komputer tetapi tidak dapat diakses melalui 

jaringan 

2 Data dikelola secara manual. 

1 Belum ada penanganan data. 
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6. PENGELOLAAN PROGRAMSTUDI 

 

6.1. Karakteristik kepemimpinan program studi yang efektif 

7 Kepemimpinan program studi meliputi: a) memotivasi, b) menjalin hubungan kerja  

sama, c) menampung aspirasi, d) berprestasi, e) memiliki komitmen yang tinggi, f) 

mampu bekerja keras, dan g) dapat menjaditeladan. 

6 Kepemimpinan program studi meliputi 6 dari 7. 

5 Kepemimpinan program studi meliputi 5 dari 7. 

4 Kepemimpinan program studi meliputi 4 dari 7. 

3 Kepemimpinan program studi meliputi 3 dari 7. 

2 Kepemimpinan program studi meliputi 2 dari 7. 

1 Kepemimpinan program studi meliputi 0 – 1 dari 7. 

 
6.2. Kejelasan Sistem Pengelolaan Fungsional dan Operasional ProgramStudi 

7 Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup lima fungsi 

pengelolaan (planning, organizing, staffing, leading, dan controlling) yang 

dilaksanakan secara efektif, dilengkapi dengan pedoman pengelolaan dan bukti berupa 

dokumen pengelolaan. 

6 Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup lima fungsi 

pengelolaan (planning, organizing, staffing, leading, dan controlling) yang 

dilaksanakan secara efektif, dilengkapi dengan pedoman pengelolaan, tetapi tanpa 

bukti dokumen pengelolaan. 

5 Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup empat dari 

lima fungsi pengelolaan (planning, organizing, staffing, leading, dan controlling) yang 

dilaksanakan secara efektif, dilengkapi dengan bukti dokumen pengelolaan. 

4 Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup empat dari 

lima fungsi pengelolaan (planning, organizing, staffing, leading, dan controlling) yang 

dilaksanakan secara efektif, tetapi tidak dilengkapi oleh pedoman pengelolaan dan 

tidak ada bukti dokumen pengelolaan. 

3 Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup tiga dari lima 

fungsi pengelolaan (planning, organizing, staffing, leading, dan controlling) yang 

dilaksanakan secara efektif, tetapi dilengkapi dengan bukti dokumen pengelolaan. 

2 Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup tiga dari lima 

fungsi pengelolaan (planning, organizing, staffing, leading, dan controlling) yang 
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 dilaksanakan secara efektif, tetapi tidak dilengkapi dengan pedoman pengelolaan. 

1 Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup dua dari lima 

fungsi pengelolaan (planning, organizing, staffing, leading, dan controlling) yang 

dilaksanakan secara efektif, tetapi tidak dilengkapi dengan pedoman pengelolaan dan 

tidak ada bukti dokumen pengelolaan. 

 
6.3.  Kejelasan Analisis Jabatan, Deskripsi Tugas, Program Peningkatan Kompetensi 

Manajerial. 

7 Program studi memiliki 5 dari 5 aspek yaitu dokumen: 

1) analisis jabatan, 2) uraian tugas, 3) prosedur kerja, 4) program  peningkatan 

kompetensi manajerial yang sistematis, dan 5) dokumen proses pengelolaan untuk 

pengelola program studi yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen 

operasi 

6 Perguruan tinggi memiliki 4 dari 5 aspek yaitu dokumen: 

1) analisis jabatan, 2) uraian tugas, 3) prosedur kerja, 4) program peningkatan 

kompetensi manajerial yang sistematis, dan 5) dokumen proses pengelolaan untuk 

pengelola program studi yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen 

operasi. 

5 Perguruan tinggi memiliki 3 dari 5 aspek yaitu dokumen: 

1) analisis jabatan, 2) uraian tugas, 3) prosedur kerja, 4) program peningkatan 

kompetensi manajerial yang sistematis, dan 5) dokumen proses pengelolaan untuk 

pengelola unit kerja yang menggambarkan keefektifan dan  efisiensi  manajemen 

operasi. 

4 Perguruan tinggi memiliki 2 dari 5 aspek yaitudokumen: 

1) analisis jabatan, 2) uraian tugas, 3) prosedur kerja, 4) program  peningkatan 

kompetensi manajerial yang sistematis, dan 5) dokumen proses pengelolaan untuk 

pengelola unit kerja yang menggambarkan  keefektifan  dan  efisiensi  manajemen 

operasi. 

3 Perguruan tinggi memiliki 1 dari 5 aspek yaitu dokumen: 

1) analisis jabatan, 2) uraian tugas, 3) prosedur kerja, 4) program peningkatan 

kompetensi manajerial yang sistematis, dan 5) dokumen proses pengelolaan untuk 

pengelola unit kerja yang menggambarkan keefektifan dan keefisienan manajemen 

operasi. 

2 Perguruan tinggi memiliki 1 dari 5 aspek yaitu dokumen: 

1) analisis jabatan, 2) uraian tugas, 3) prosedur kerja, 4) program peningkatan 

kompetensi manajerial yang sistematis, dan 5) dokumen proses pengelolaan namun 

pelaksanaan masih belum terlaksana secara efektif danefisien. 

1 Perguruan tinggi tidak memiliki kejelasan analisis jabatan, deskripsi tugas, program 

peningkatan kompetensi manajerial yang menjamin terjadinya proses pengelolaan 

yang efektif. 
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6.4. Diseminasi Hasil Kinerja Program Studi Sebagai Akuntabilitas Publik secaraBerkala 

7 Program studi bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala 

kepada semua stakeholders, minimal setiap tahun. 

6 Program studi bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala 

kepada semua stakeholders, minimal setiap tiga tahun. 

5 Program studi bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala 

kepada semua stakeholders, minimal setiap lima tahun. 

4 Program studi bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala 

minimal setiap tahun, tetapi hanya untuk internal stakeholders. 

3 Program studi bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala 

minimal tiga tahun, tetapi hanya untuk internal stakeholders. 

2 Program studi bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya kepada internal 

stakeholders, tetapi tidak dilakukan secara berkala. 

1 Program studi tidak menyebarluaskan hasil kinerjanya kepada stakeholders. 

 
6.5. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Menerapkan Prinsip-PrinsipEkuitas. 

7 Sistem penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang sama pada seluruh 

lapisan masyarakat tanpa membedakan atas dasar apapun juga. 

6 Sistem penerimaan mahasiswa baru dengan mempertimbangkan 1 dari 5 pertimbangan 

(1) gender, (2) asal mahasiswa, (3) kemampuan finansial orang tua mahasiswa , (4) 

etnis serta (5) kepercayaan mahasiswa. 

5 Sistem penerimaan mahasiswa baru dengan mempertimbangkan 2 dari 5 pertimbangan 

(1) gender, (2) asal mahasiswa, (3) kemampuan finansial orang tua mahasiswa , (4) 
etnis serta (5) kepercayaan mahasiswa. 

4 Sistem penerimaan mahasiswa baru dengan mempertimbangkan 3 dari 5 pertimbangan 

(1) gender, (2) asal mahasiswa, (3) kemampuan finansial orang tua mahasiswa , (4) 

etnis serta (5) kepercayaan mahasiswa. 

3 Sistem penerimaan mahasiswa baru dengan mempertimbangkan 4 dari 5 pertimbangan 

(1) gender, (2) asal mahasiswa, (3) kemampuan finansial orang tua mahasiswa , (4) 

etnik serta (5) kepercayaan mahasiswa. 

2 Sistem penerimaan mahasiswa baru dengan mempertimbangkan 5 dari 5 pertimbangan 

(1) gender, (2) asal mahasiswa, (3) kemampuan finansial orang tua mahasiswa , (4) 

etnik serta (5) kepercayaan mahasiswa. 

1 Sistem penerimaan mahasiswa baru secara tertutup atau kalangan tertentu. 
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6.6.  Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru yang Menerapkan Prinsip Pemerataan Wilayah 

AsalMahasiswa. 

7 Sistem penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang sama pada seluruh 

lapisan masyarakat dari mana pun asalnya. 

6 Sistem penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang sama pada seluruh 

lapisan masyarakat dari manapun asalnya dengan kuota tertentu bagi mahasiswa asing. 

5 Sistem penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang sama pada seluruh 

lapisan masyarakat dari manapun asalnya dengan kuota tertentu bagi mahasiswa asing 

dari ASEAN serta LUAR ASEAN. 

4 Sistem Penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang sama pada seluruh 

lapisan masyarakat dalam wilayah NKRI. 

3 Sistem penerimaan mahasiswa baru mengutamakan calon dari pulau tempat perguruan 

tinggi berada. 

2 Sistem penerimaan mahasiswa baru mengutamakan calon dari provinsi tempat 

perguruan tinggi berada. 

1 Sistem penerimaan mahasiswa baru mengutamakan calon dari daerah, tempat 

perguruan tinggi berada. 

 
6.7. Kelengkapan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru yang Memberikan Peluang dan 

Menerima Mahasiswa yang Memiliki Potensi Akademik namun Kurang Mampu 

secara Ekonomi dan/atau Berkebutuhan Khusus 

 
7 

Lebih dari 20% mahasiswa yangmemiliki potensi akademik namun kurang mampu 

secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus dan lulus seleksi dapat mengikuti 

program tanpa membayar finansial dan semua mendapat beasiswa. 

 
6 

Semua mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara 

ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus dan lulus seleksi dapat mengikuti program 

dengan pengaturan finansial yang sudah diatur sistem subsidi dan beasiswa. 

 

5 

Semua mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara 

ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus dan lulus seleksi dapat mengikuti program 

dengan pertimbangan finansial yang diatur sistem subsidi dan pinjaman. 

 

4 

Semua mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara 

ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus dan lulus seleksi dapat mengikuti program 

dengan pertimbangan finansial karena sudah diatur sistem subsidi. 

3 Semua mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara 

 



60 
 

 ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus dan lulus seleksi dapat mengikuti program 

dengan pertimbangan finansial yang memungkinkan dibayar jangka panjang. 

 
2 

Semua mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara 

ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus dan lulus seleksi dapat mengikuti program 

dengan pertimbangan finansial yang memungkinkan dibayar jangka pendek. 

1 Hanya mahasiswa baru dengan kemampuan finansial tertentu dapat diterima. 

 
6.8.  Rasio Jumlah Mahasiswa yang Diterima di Program Studi Ttrhadap Jumlah 

Mahasiswa yang Ikut Seleksi 

7 Kurang 10 % pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru. 

6 10-20 % pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru. 

5 20-<40% pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru. 

4 40-<60 % pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru. 

3 60-<80% pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru. 

2 80-<100 % pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru. 

1 100 pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru. 

 
6.9. Jumlah Mahasiswa Baru yang Mendaftar di Program Studi pada TahunTerakhir 

7 >1000 mahasiswa yang mendaftar di program studi pada tahun terakhir 

6 750 – 999 mahasiswa yang mendaftar di program studi pada tahun terakhir 

5 500 – 749 mahasiswa yang mendaftar di program studi pada tahun terakhir 

4 250 – 499 mahasiswa yang mendaftar di program studi pada tahun terakhir 

3 150 – 249 mahasiswa yang mendaftar di program studi pada tahun terakhir 

2 50 – 149 mahasiswa yang mendaftar di program studi pada tahun terakhir 

1 <50 mahasiswa yang mendaftar di program studi pada tahun terakhir 
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6.10. Rasio Jumlah Mahasiswa yang Mendaftar Ulang terhadap Jumlah Mahasiswa yang 

Lulus Seleksi. 

7 Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus 

seleksi >95%. 

6 Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus 

seleksi 80-95%. 

5 Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus 

seleksi 70-<80%. 

4 Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus 

seleksi 60-<70%. 

3 Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus 

seleksi 50-<60%. 

2 Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus 

seleksi 40-<50%. 

1 Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus 

seleksi <40%. 

 
6.11.  Ketersediaan  Layanan  kepada  Mahasiswa  dalam  aspekAkademis,  Non- 

Akademis (Keluarga), Minat dan  Bakat,Pembinaan  Soft  Skills,Pemberian 

Beasiswa, Keorganisasian, danKesehatan 

7 Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam aspek a) Akademis, b) Non-akademis 

(keluarga), c) minat dan bakat, d) pembinaan soft skills,e) pemberian beasiswa, f) 

keorganisasian, dan g) kesehatan. 

6 Ketersediaan layanan kepada mahasiswa 6 dari 7 aspek 

5 Ketersediaan layanan kepada mahasiswa 5 dari 7 aspek 

4 Ketersediaan layanan kepada mahasiswa 4 dari 7aspek 

3 Ketersediaan layanan kepada mahasiswa 3 dari 7 aspek 

2 Ketersediaan layanan kepada mahasiswa 2 dari 7aspek 

1 Ketersediaan layanan kepada mahasiswa 1 dari 7aspek 

 
6.12. Kepuasan  Layanan  kepada  Mahasiswa  dalam  Aspek   Akademis,   Non-  

Akademis (Keluarga), Minat dan  Bakat,Pembinaan  Soft  Skills,Pemberian 

Beasiswa, Keorganisasian, danKesehatan 

7 Tidak ada keluhan/komplain mahasiswa tentang pelayanan dalam aspek a) akademis, b) 

non-akademis (keluarga), c) minat dan bakat, d) pembinaan soft skills,e) 
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 pemberianbeasiswa, f) keorganisasian, dan g) kesehatan. 

6 Tidak ada keluhan/komplain mahasiswa tentang pelayanan 6 dari 7 aspek di atas 

5 Tidak ada keluhan/komplain mahasiswa tentang pelayanan 5 dari 7 aspek di atas 

4 Tidak ada keluhan/komplain mahasiswa tentang pelayanan 4 dari 7 aspek di atas 

3 Tidak ada keluhan/komplain mahasiswa tentang pelayanan 3 dari 7 aspek di atas 

2 Tidak ada keluhan/komplain mahasiswa tentang pelayanan 2 dari 7 aspek di atas 

1 Tidak ada keluhan/komplain mahasiswa tentang pelayanan 1 dari 7 aspek di atas 

 
6.13. Keberadaan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang Mengukur Kinerja Program 

Studi 

7 Program studi memiliki kriteria dan instrumen penilaian untuk mengukur kinerja setiap 

dosen, dan hasil pengukurannya dilaporkan ke fakultas serta didiseminasikan kepada 

semua dosen untuk ditindaklanjuti. 

6 Program studi memiliki kriteria dan instrumen penilaian untuk mengukur kinerja tiap 

dosen, dan hasilnya didiseminasikan kepada semua dosen, ditindaklanjuti tetapi tidak 

dilaporkan ke fakultas. 

5 Program studi memiliki kriteria dan instrumen penilaian untuk mengukur kinerja tiap 

dosen, dan hasilnya didiseminasikan tetapi tidak dilaporkan dan tidak ditindaklanjuti. 

4 Program studi memiliki kriteria dan instrumen penilaian untuk mengukur kinerja tiap 

dosen tetapi hasilnya didiseminasikan kesebagian dosen tidak dilaporkan dan tidak 

ditindaklanjuti. 

3 Program studi memiliki kriteria dan instrumen penilaian, untuk mengukur kinerja 

sebagian (sample) dosen, hasilnya didiseminasikan ke dosen sample tidak dilaporkan 

dan tidak ditindaklanjuti. 

2 Program studi memiliki kriteria kinerja setiap unit kerja tetapi tidak memiliki instrumen 

penilaian untuk mengukur kinerja dosennya. 

1 Program studi tidak memiliki kriteria dan instrumen penilaian untuk mengukur kinerja 

dosennya. 

 
6.14. Keberadaan Dan Efektivitas Penjaminan Mutu Program Studi 

7 PS memilikia) struktur organisasi, b) ruang khusus, c) sumberdaya manusia yang 

memadai, d) memiliki dokumen penetapan standar, e) pemenuhan standar, f) pengukuran 

standar, dan g) peningkatan standar 
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6 PS memiliki6 dari 7 dari aspek penjaminan mutu program studi di atas 

5 PS memiliki5 dari 7 dari aspek penjaminan mutu program studi di atas 

4 PS memiliki4 dari 7 dari aspek penjaminan mutu program studi di atas 

3 PS memiliki3 dari 7 dari aspek penjaminan mutu program studi di atas 

2 PS memiliki2 dari 7 dari aspek penjaminan mutu program studi di atas 

1 PS memiliki0-1 dari 7 dari aspek penjaminan mutu program studi di atas 

 
6.15. Efektivitas penjaminan mutu program studi 

7 Efektivitas penjaminan mutu ditunjukkan dalam dokumen pelaksanaan dalam aspek 

sebagai berikut a) perencanaan, b) pengorganisasian, c) pelaksanaan, d) monitoring, e) 

evaluasi, f) pendanaan, dan g) pelaporan 

6 Ada 6 dari 7 dokumen pelaksanaan program studi di atas 

5 Ada 5 dari 7 dokumen pelaksanaan program studi di atas 

4 Ada 4 dari 7 dokumen pelaksanaan program studi di atas 

3 Ada 3 dari 7 dokumen pelaksanaan program studi di atas 

2 Ada 2 dari 7 dokumen pelaksanaan program studi di atas 

1 Ada 0-1 dari 7 dokumen pelaksanaan program studi di atas 
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7. STANDAR PEMBIAYAAN 

 

 
7.1. 7.1. Keterlibatan program studi dalam (a) analisis kebutuhan, (b) perencanaan, (c) 

pelaksanaan, (d) pengawasan, (e) pelaporan, (f) monitoring dan evaluasiakuntabilitas 

 
7 

Program studi secara otonom melaksanakan 6 kegiatan pembiayaan perencanaan target 

kinerja, perencanaan kegiatan/kerja, perencanaan/ alokasi, pengelolaan dana dan dapat 

diakses oleh semua dosen di prodi 

 
6 

Program studi secara otonom melaksanakan 5 dari6 kegiatan pembiayaan perencanaan 

target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja, perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana, 

akan tetapi aksesnya masih terbatas oleh pejabat programstudi 

 

5 

Program studi tidak diberi otonomi dalam melaksanakan perencanaan targetkinerja, 

perencanaan kegiatan/kerja, perencanaan/alokasi tetapi dilibatkan dalam pengelolaan 

dana 

 
4 

Program studi dilibatkan dalam perencanaan targetkinerja, perencanaan kegiatan/kerja, 

perencanaan/alokasi, sebagian pengelolaan dana dilakukan oleh 

Fakultas/Universitas/SekolahTinggi. 

 
3 

Program studi dilibatkan dalam perencanaan perencanaan targetkinerja, perencanaan 

kegiatan/kerja, perencanaan/ alokasi, namun pengelolaan dana dilakukan oleh 

Fakultas/Universitas/Sekolah Tinggi. 

 

2 

Program studi hanya diminta untuk memberikan masukan. Perencanaan perencanaan 

targetkinerja, perencanaan kegiatan/kerja, perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana 

dilakukan oleh Fakultas/Universitas/Sekolah Tinggi. 

1 
Program studi tidak dilibatkan dalam perencanaan targetkinerja, perencanaan 

kegiatan/kerja, perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana. 

 
7.2. Perolehan Dana Penelitian per dosen tetap per tahun dalam tiga tahunterakhir 

7 Rata-rata dana penelitian > Rp 5 juta per dosen tetap per tahun 

6 Rata-rata dana penelitian >Rp 4 juta - Rp 5 juta per dosen tetap per tahun 

5 Rata-rata dana penelitian > Rp 3 juta - Rp 4 juta per dosen tetap per tahun. 

4 Rata-rata dana penelitian >Rp 2 juta - Rp 3 juta per dosen tetap per tahun 

3 Rata-rata dana penelitian >Rp 1 juta - Rp 2 juta per dosen tetap per tahun. 

2 Rata-rata dana penelitian kurang dari Rp 1 juta per dosen tetap per tahun. 

1 Tidakmemperoleh dana penelitian 

 
7.3.  Perolehan Dana Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat per dosen tetap per 

tahun dalam tiga tahunterakhir 

7 
Rata-rata dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat >Rp 2.5 juta per dosen tetap per tahun 

6 
Rata-rata dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat > Rp 2 juta - Rp 2.5 juta per dosen 
tetap per tahun 

5 Rata-rata dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat > Rp 1.5 juta - Rp 2 juta per 
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 dosen tetap per tahun. 

4 
Rata-rata dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat > Rp 1 juta - Rp 1.5 juta per 
dosen tetap per tahun 

3 
Rata-rata dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat > Rp 0.5 juta - Rp 1 juta per 
dosen tetap per tahun. 

2 
Rata-rata dana pelayanan/ pengabdian masyarakat < Rp 0.5 juta per dosen tetap per 
tahun. 

1 Tidak ada dana untuk pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat 

 
7.4. Mekanisme penetapan biaya pendidikanmahasiswa. 

7 
Ada pedoman mekanisme yang jelas dalam penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang 

melibatkan semua unsur pimpinan, dosen, dan pemangku kepentingan lainnya 

6 
Ada pedoman mekanisme yang jelas dalam penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang 

melibatkan semua unsur pimpinan dan dosen 

5 
Ada pedoman mekanisme yang jelas dalam penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang 

melibatkan semua unsur pimpinan. 

4 
Ada pedoman mekanisme yang jelas dalam penetapan biaya pendidikan mahasiswa 

tetapi tidak melibatkan semua unsur pimpinan. 

3 
Ada  pedoman  mekanisme yang   tidak   jelas   dalam  penetapan  biaya pendidikan 

mahasiswa walaupun sudah melibatkan unsur pimpinan. 

2 
Ada  pedoman  mekanisme yang   tidak   jelas   dalam  penetapan  biaya pendidikan 

mahasiswa dan tidak melibatkan unsur mana pun. 

1 Tidak ada pedoman. 

 
7.5. Kejelasan kebijakan dan mekanisme pembiayaanmahasiswa. 

 
7 

Ada pedoman mekanisme dan kejelasan kebijakan pembiayaan mahasiswa, ada 

mekanisme rapat yang transparan, melibatkan semua unsur pimpinan, dosen, dan 

pemangku kepentingan lainnya 

 

6 

Ada pedoman mekanisme yang lengkap dan kejelasan kebijakan pembiayaan mahasiswa, 

ada mekanisme rapat yang transparan, melibatkan semua unsur pimpinan dan dosen 

 
5 

Ada pedoman mekanisme yang lengkap dan kejelasan kebijakan pembiayaan mahasiswa, 

ada mekanisme rapat yang transparan, melibatkan semua unsur pimpinan 

 
4 

Ada pedoman mekanisme yang lengkap dan kejelasan kebijakan mengenai pembiayaan 

mahasiswa, ada mekanisme rapat yang transparan tetapi tidak melibatkan semua unsur 

pimpinan. 
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3 Ada pedoman mekanisme dan kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa,namun tidak 

lengkap walaupun sudah melibatkan unsur pimpinan. 

 

2 

Ada pedoman mekanisme dan kejelasan kebijakan mengenai pembiayaan 

mahasiswa tetapi tidak jelas. 

1 
Tidak ada kebijakan dan mekanisme pembiayaan mahasiswa. 

 

7.6.  
Kejelasan pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuaidengan 
peraturan yangberlaku. 

 
7 

Tersedia pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai peraturan yang 

disusun dengan melibatkan unsur pimpinanUniversitas/Sekolah Tinggi/ Fakultas/ Prodi, 

dosen, dan pemangku kepentinganlainnya 

 
6 

Tersedia pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai peraturan yang 

berlaku, yang penyusunannya melibatkan unsur pimpinan Universitas/Sekolah Tinggi/ 

Fakultas/ Prodi dan dosen tanpa melibatkan pemangku kepentingan 

 

5 

Tersedia pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai peraturan yang 

berlaku, yang penyusunannya dengan melibatkan semua unsur pimpinan 

Universitas/Sekolah Tinggi/ Fakultas/ Prodi 

 

4 

Tersedia pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana yang penyusunannya 

melibatkan hanya sebagian unsur pimpinan Universitas/Sekolah Tinggi/ Fakultas saja. 

 

3 

Tersedia pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana yang penyusunannya hanya 

melibatkan unsur pimpinan 

 

2 

Tersedia pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana tetapi masih dalam bentuk 

draft. 

1 
Tidak Tersedia pedoman. 

 

7.7.  Persentase dana LPTK yang berasal dari mahasiswa untukmendukung 

keseluruhan pembiayaanpendidikan 

7 
Persentase dana LPTK yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan 

pembiayaan pendidikan <50%. 

6 
Persentase dana LPTK yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan 

pembiayaan pendidikan 50%-60%. 

5 Persentase dana LPTK yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan 

pembiayaan pendidikan 61%-70%. 

4 Persentase dana LPTK yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan 
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 pembiayaan pendidikan 71%-80%. 

3 
Persentase dana LPTK yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan 

pembiayaan pendidikan 81%-90%. 

2 
Persentase dana LPTK yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan 

pembiayaan pendidikan 91%-99%. 

1 
Persentase dana LPTK yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan 

pembiayaan pendidikan 100%. 

 
7.8. Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian 

pada masyarakat. 

 
7 

Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada 

masyarakat sebesar 75%-90% dari total anggaran dana dengan pertanggung jawaban 

keuangan yang transparan dan akuntabel. 

 

6 

Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada 

masyarakat sebesar 67,5%-< 75% dari total anggaran dana dengan pertanggung jawaban 

keuangan yang transparan dan akuntabel. 

 

5 

Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada 

masyarakat sebesar 50%-< 67,5% dari total anggaran dana dengan pertanggung jawaban 

keuangan yang transparan dan akuntabel. 

 

4 

Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada 

masyarakat sebesar 35%-< 50% dari total anggaran dana dengan pertanggung jawaban 

keuangan yang transparan dan akuntabel. 

 

3 

Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada 

masyarakat sebesar 22,5%-< 35% dari total anggaran dana dengan pertanggung jawaban 

keuangan yang transparan dan akuntabel. 

 

2 

Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada 

masyarakat sebesar 10% -< 22,5% dari total anggaran dana  dengan  pertanggung 

jawaban keuangan yang transparan danakuntabel. 

 
1 

Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada 

masyarakat sebesar < 10% dari total anggaran dana dengan pertanggung jawaban 

keuangan yang transparan dan akuntabel. 

 
7.9.Kejelasan sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal. 

 
7 

Ada 1) standar prosedur operasional sistem monitoring pendanaan internal, 2) standar 

prosedur operasional evaluasi pendanaan internal, 3) bukti pelaksanaan monitoring, dan 

4) bukti pelaksanaan evaluasi keuangan internal yang lengkap. 

 
6 

Ada (1) standar prosedur operasional sistemmonitoring pendanaan internal, (2) standar 

prosedur operasional evaluasi pendanaan internal, dan  (3)  bukti  pelaksanaan  

monitoring. 

 

5 

Ada (1) standar prosedur operasional sistem monitoring pendanaan internal, dan (2) 

standar prosedur operasional evaluasi pendanaan internal dengan (3) bukti pelaksanaan 

tidak lengkap. 

4 Ada (1) standar prosedur operasional sistem monitoring pendanaan internal dengan (2) 
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 bukti pelaksanaan yang baik tetapi tanpa ada evaluasi pendanaan internal. 

3 
Ada (1) standar prosedur operasional evaluasi pendanaan internal dengan (2) bukti 

pelaksanaan yang baik tetapi tanpa ada monitoring pendanaan internal. 

 
2 

Ada standar prosedur operasional sistem monitoring pendanaan internal, atau ada 

standar prosedur operasional evaluasi pendanaan internal tetapi bukti pelaksanaan tidak 

lengkap. 

1 Tidak ada sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal. 

 
7.10Laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh semua 

pemangku kepentingan. 

7 
Ada laporan keuangan yang transparan, ada audit internal, ada audit eksternal (akuntan 

publik) dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan 

 
6 

Ada laporan keuangan yang transparan, ada audit internal, dan ada evaluasi audit eksternal 
(akuntan publik) tetapi hanya dapat diakses oleh sebagaian pemangku kepentingan 

5 Ada laporan keuangan yang transparan tetapi hanya dilakukan audit internal. 

4 Ada laporan keuangan yang transparan tanpa audit internal dan eksternal. 

3 Hanya ada evaluasi audit internal. 

2 Laporan keuangan tidak transparan. 

1 Tidak ada laporan keuangan. 
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8. STANDARPENILAIAN 

 
 

 
8.1. Tahapan penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh Dosen 

7 
Penilaian awal, penilaian formatif, tugas tengah semester, ujian tengah semester, tugas 

akhir semester, dan ujian akhir semester 

6 
Penilaian formatif, tugas tengah semester, ujian tengah semester, tugas akhir semester, 

dan ujian akhir semester 

5 
Tugas tengah semester, ujian tengah semester, tugas akhir semester, dan ujian akhir 

Semester 

4 Ujian tengah semester, tugas akhir semester, dan ujian akhir semester 

3 Ujian tengah semester dan ujian akhir semester 

2 Ujian akhir semester 

1 Penilaian hanya didasarkan pada tugas akhir saja 

 
8.2. Pedoman penilaian oleh dosen kepada mahasiswa 

 

7 

Memiliki pedoman penilaian mencakup teori dan praktek dalam bentuk penilaian (tes 

dan non tes), acuan penilaian, kriteria penilaian, pembobotan, rubrik penilaian  dan 

teknikpenskoran 

6 
Memiliki pedoman penilaian mencakup teori dan praktek dalam bentuk penilaian, acuan 

penilaian, kriteria penilaian, pembobotan, rubrik penilaian 

5 
Memiliki pedoman penilaian mencakup teori dan praktek dalam bentuk penilaian, acuan 

penilaian, kriteria penilaian, pembobotan 

4 
Memiliki pedoman penilaian mencakup teori dan praktek dalam bentuk penilaian, acuan 

penilaian dan kriteria penilaian 

3 
Memiliki pedoman penilaian mencakup teori dan praktek dalam bentuk penilaian,  
kriteriapenilaian 

2 Memiliki pedoman penilaian mencakup kriteria penilaian teori dan praktek 

1 Pedoman hanya mencakup penilaian teori 

 

8.3. Perencanaan penilaian 

7 
Perencanaan penilaian meliputi analisis materi, kisi-kisi, instrumen penilaian, tehnik 

penskoran dan format penilaian yang dilengkapi dengan rubrik penilaian 

6 
Perencanaan penilaian meliputi analisis materi, kisi-kisi, instrumen penilaian, tehnik 
penskoran dan format penilaian 

5 
Perencanaan penilaian meliputi analisis materi, kisi-kisi, instrumen penilaian, tehnik 
penskoran 

4 Perencanaan penilaian meliputi analisis materi, kisi-kisi, instrumen penilaian 

3 Perencanaan penilaian meliputi analisis materi, kisi-kisi 

2 Perencanaan penilaian hanya terdiri dari analisis materi 

1 Tidak ada perencanaan penilaian 
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8.4. Penilaian berdasarkan ketuntasan kompetensi 

7 
Penilaian Ketercapaian Kompetensi Minimal (KKM) diterapkan pada 91%-100% mata 

kuliah. 

6 
Penilaian Ketercapaian Kompetensi Minimal (KKM) diterapkan pada  81%-90% 

matakuliah. 

5 
Penilaian Ketercapaian Kompetensi Minimal (KKM) diterapkan pada  71%-80% 

matakuliah. 

4 
Penilaian Ketercapaian Kompetensi Minimal (KKM) diterapkan pada  61%-70% 

matakuliah. 

3 
Penilaian Ketercapaian Kompetensi Minimal (KKM) diterapkan pada  51%-60% 

matakuliah. 

2 
Penilaian Ketercapaian Kompetensi Minimal (KKM) diterapkan pada  41%-50% 
matakuliah. 

1 Penilaian Ketercapaian Kompetensi Minimal (KKM) diterapkan pada ≤ 40% mata kuliah. 

 
Kesesuaian butir-butir soal dengan luaran  pembelajaran  yangditetapkan 

dalam 

8.5. pembelajaran dansilabus. 

7 Butir-butir soal dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi sesuai dengan luaran 

pembelajaran (learning outcome) sesuai dengan silabus dan selalu ditinjau  secara 

periodik setiaptahun. 

6 Butir-butir soal dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi sesuai dengan luaran 
pembelajaran sesuai dengan silabus dan selalu ditinjau secara periodik tiap tiga tahun. 

5 Butir-butir soal dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi sesuai dengan luaran 

pembelajaran sesuai dengan silabus dan selalu ditinjau secara periodik tiap lima tahun. 

4 Butir-butir soal dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi sesuai dengan luaran 

pembelajaran sesuai dengan silabus dan selalu ditinjau secara periodik tiap  sepuluh  

tahun. 

3 Butir-butir soal dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi sesuai dengan luaran 

pembelajaran tetapi belum didasarkan atas isi silabus dan selalu ditinjau secara periodik 

tiap tiga tahun. 

2 Butir-butir  soal  dikembangkan  melaluipengembangankisi-kisi belum sesuai 

dengan luaran pembelajaran dan selalu ditinjau secara periodik tiap tigatahun. 

1 Butir-butir   soal   belum   dikembangkan   melaluipengembangan kisi-kisi dan 

belum disesuaikan dengan luaranpembelajaran. 

 
8.6.  Pemanfaatan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran pada sebagian 

besarmatakuliah 

7 Hasil penilaian digunakan untuk perbaikan: metode pengajaran, penyempurnaan materi 

ajar, pemberian tugas, penyusunan jenis tes baru, penentuan sumber referensi, 

penggunaan media pembelajaran yang sesuai. 
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6 Hasil penilaian digunakan untuk 5 dari 6 perbaikan: metode pengajaran, penyempurnaan 

materi ajar, pemberian tugas, penyusunan jenis tes baru, penentuan sumber referensi, 

penggunaan media pembelajaran yang sesuai. 

5 Hasil penilaian digunakan untuk 4 dari 6 perbaikan: metode pengajaran, penyempurnaan 

materi ajar, pemberian tugas, penyusunan jenis tes baru, penentuan sumber referensi, 

penggunaan media pembelajaran yang sesuai. 

4 Hasil penilaian digunakan untuk 3 dari 6 perbaikan metode pengajaran, penyempurnaan 

materi ajar, pemberian tugas, penyusunan jenis tes baru, penentuan sumber referensi, 

penggunaan media pembelajaran yang sesuai. 

3 Hasil penilaian digunakan untuk 2 dari 6 perbaikan metode pengajaran, penyempurnaan 

materi ajar, pemberian tugas, penyusunan jenis tes baru, penentuan sumber referensi, 

penggunaan media pembelajaran yang sesuai. 

2 Hasil penilaian digunakan untuk 1 dari 6 perbaikan metode pengajaran, penyempurnaan 

materi ajar, pemberian tugas, penyusunan jenis tes baru, penentuan sumber referensi, 

penggunaan media pembelajaran yang sesuai. 

1 Hasil penilaian tidak digunakan untuk perbaikan pembelajaran 

 
8.7.  Tingkat kejelasan mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas 

Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi). 

7 LPTK memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas) 

6 LPTK memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas) 

5 LPTK memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas) 

4 LPTK memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas) 

3 LPTK memiliki pedoman yang tidak jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian TA 

(Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi) yang tidak pernah direview oleh tim. 

2 LPTK  memiliki  pedomanyangtidak jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian TA 

(Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi) dan tidak pernah direview olehtim. 

1 LPTK tidak memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian TA 

(Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi). 

 
8.8. Ketersediaanpedoman tentang mekanisme perbaikannilai. 

7 LPTK memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme perbaikan nilai dan review oleh 

tim secara berkala setiap empat tahun. 

6 LPTK memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme perbaikan nilai dan review oleh 

tim secara berkala setiap delapan tahun. 

5 LPTK memiliki pedoman yang jelas tentang mekanismeperbaikan nilai dan review oleh 

tim secara berkala setiap dua belastahun. 

4 LPTK memiliki pedoman yang kurang jelas tentang mekanisme perbaikan nilai dan review 

oleh tim secara berkala setiap empat tahun. 
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3 LPTK memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme perbaikan nilai dan review 

oleh tim secara berkala setiap delapan tahun. 

2 LPTK memiliki pedoman yang tidak jelas tentang mekanisme perbaikan nilai dan review 

oleh tim secara berkala setiap empat tahun. 

1 LPTK tidak memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme perbaikan nilai. 
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9. STANDARPENELITIAN 

 
9.1. Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen 

tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS per tahun, selama 3 tahun 

 
Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: 

4×na + 2×nb + nc 

NK = Nilaikasar = 
f
 

Keterangan: 

na= Jumlah penelitian dengan sumber dana luar negeri yang sesuai bidang ilmu 

nb= Jumlah penelitian dengan sumber dana dalam negeri yang sesuai bidangilmu 

nc= Jumlah penelitian dengan sumber dana dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f 

= Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai denganProdi 

7 NK ≥ 4 (NK lebih atau sama dengan 4) 

6 3 ≤ NK <4 

5 2 ≤ NK <3 

4 1.5≤ NK <2 

3 1≤ NK < 1.5 

2 0 < NK <1 

1 NK = 0 

 

9.2. Keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen (PD) 

7 PD > 30% (PD lebih dari 30%) 

6 
25% < PD ≤ 30% 

(PD lebih dari 25%, tetapi kurang atau sama dengan 30%) 

5 
15% < PD ≤ 25% 

(PD lebih dari 15%, tetapi kurang atau sama dengan 25%) 

4 
10% < PD ≤ 15% 

(PD lebih dari 10%, tetapi kurang atau sama dengan 15%) 

3 
5% < PD ≤ 10% 

(PD lebih dari 5%, tetapi kurang atau sama dengan 10%) 

2 
PD ≤ 5% 

(PD kurang atau sama dengan 5%) 

1 PD = 0% (PD sama dengan nol persen) 

 
9.3.  Proporsi dana penelitian yang dialokasikan olehprogram studi dari anggaran prodi 

Dalamsatu tahunterakhir 

7 Proporsidanapenelitian >10% 

Proporsidanapenelitian >8%-10% 

Proporsidanapenelitian >6%-8% 

6 

5 
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4 Proporsidanapenelitian >4%-6% 

Proporsidanapenelitian >2%-4% 

Proporsidanapenelitian <2% 

Proporsidanapenelitian Tidak ada 

3 

2 

1 

 
9.4.  Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang sesuai dengan 

bidang keahliannya per tahun, selama 3tahun 

 
Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: 

4×na + 2×nb + nc 

NK = Nilaikasar = 
f
 

Keterangan: 

na = Jumlah artikel ilmiah tingkat internasional yang sesuai bidang ilmu 

nb = Jumlah artikel tingkat nasional atau buku yang sesuai bidang ilmu 

nc = Jumlah karya ilmiah (artikel dalam jurnal yang belum terakreditasi Dikti, jurnal ilmiah 

populer, koran, diktat) yang sesuai bidang ilmu 

f = Jumlah dosen tetap yang sesuai dengan bidang keahliannya 

7 NK ≥ 7,5 

6 6 ≤ NK <7,5 

5 4,5≤ NK <6 

4 3≤ NK <4,5 

3 1,5≤ NK<3 

2 0< NK <1,5 

1 NK = 0 

 
9.5.  Mahasiswa terlibat dalam kegiatan ilmiah seperti seminar, diskusi, 

workshop, lokakarya, dansebagainya 

7 w
Mahasiswayangterlibatdalamkegiatanilmiahsepertiseminar,diskusi, 

>8o0r%kshop, lokakarya, dansebagainyasebanyak 

6 
Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ilmiah sepertiseminar,diskusi, 

61%-80% 
workshop, lokakarya, dan sebagainyasebanyak 

5 
Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ilmiah sepertiseminar,diskusi, 

41%-60% 
workshop, lokakarya, dan sebagainyasebanyak 

4 
Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ilmiah sepertiseminar,diskusi, 

21%-40% 
workshop, lokakarya, dan sebagainyasebanyak 

3 
Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ilmiah sepertiseminar,diskusi, 

11%-20% 
workshop, lokakarya, dan sebagainyasebanyak 

2 
Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ilmiah sepertiseminar,diskusi, 

5%-10% 
workshop, lokakarya, dan sebagainyasebanyak 

1 w
Mahasiswayangterlibatdalamkegiatanilmiahsepertiseminar,diskusi, 

<5
o
%
rkshop, lokakarya, dansebagainyasebanyak 
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9.6. Intensitas pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) terhadapmahasiswa 

 

7 

Ada 6 kegiatan program PTK: (1) matakuliah khusus PTK; (2) matakuliah 

penelitian yang mencakup PTK, (3) pelatihan, (4) pembekalan, (5) pendampingan 

praktek lapangan dan (6) pembahasan/workshop/seminar untuk refleksi dan 

6 Ada 5 dari 6 bentuk program PTK 

5 Ada 4 dari 6 bentuk program PTK 

4 Ada 3 dari 6 bentuk program PTK 

3 Ada 2 dari 6 bentuk program PTK 

2 Ada 1 dari 6 bentuk program PTK 

1 Tidak ada program PTK 

 
9.7.  Jumlah pertemuan ilmiah untuk mendesiminasikan hasil penelitian 

yang diselenggarakan oleh program studi pertahun 

7 Jumlah pertemuan ilmiah internasional yang diselenggarakan lebih dari 1 kali 

6 Jumlah pertemuan ilmiah internasional yang diselenggarakan sebanyak 1 kali 

5 Jumlah pertemuan ilmiah nasional lebih dari 1 kali 

4 Jumlah pertemuan ilmiah nasional sebanyak 1 kali 

3 Jumlah pertemuan ilmiah lokal lebih dari 1 kali 

2 Jumlah pertemuan ilmiahlokal 1 kali 

1 Belum ada pertemuan ilmiah 

 
9.8.  Hasil penelitian dosen yang memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) 

dalam tiga tahunterakhir 

7 Lebih dari dua karya yang memperoleh HaKI 

6 Dua karya yang sudah memperoleh HaKI 

5 Satu karya yang sudah memperoleh HaKI 

4 Ada karya yang sedang menunggu proses dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun 

3 Ada karya yang sudah diusulkan dalam kurun waktu kurang 1 tahun 

2 Sudah ada karya yang disiapkan untuk diusulkan 

1 Tidak ada 
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10. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

 

10.1. Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen 

tetap yang sesuai dengan bidang keahliannya selama tiga tahun terakhir. 

 
Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: 

4×na + 2×nb + nc 

NK = Nilaikasar = 
f
 

Keterangan: 

na = Jumlah kegiatan PkM dengan sumber dana luar negeri yang sesuai bidang keahlian 

nb = Jumlah kegiatan PkM dengan sumber dana luar PT tapi dalam negeri yang sesuai bidang 

keahlian 

nc = Jumlah kegiatan PkM dengan sumber dana dari PT/sendiri yang sesuai bidang keahlian 

f = Jumlah dosen tetap sesuai dengan bidang keahliannya 

7 NK ≥ 7 

6 5 ≤ NK < 7 

5 3 ≤ NK < 5 

4 2≤ NK < 3 

3 1≤ NK < 2 

2 0 < NK <1 

1 NK = 0 

10.2.Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan 

oleh PS selama tiga tahun dengan instansi terkait dari luar negeri a) instansi terkait 

dalam negeri, b) PS lain di dalam PT sendiri, dan c) secaratematis. 

 

Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: 

 
4×na + 2×nb + nc 

NK = Nilaikasar = 
f
 

Keterangan: 

na = Jumlahkerjasama dalam kegiatan PkM dengan instansi luar negeri 

nb = Jumlah kerjasama dalam kegiatan PkM dengan instansi dalam negeri yang terkait 

nc = Jumlah kerjasama kegiatan PkM dengan PS lain di dalam PT sendiri secara tematis f = 

Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS 

7 NK ≥ 7 

6 5 ≤ NK < 7 

5 3 ≤ NK < 5 

4 2≤ NK < 3 

3 1≤ NK < 2 

2 0 < NK <1 

1 NK = 0 
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10.3.  Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis 

hasil penelitian dalam bidang pendidikan dalam tiga tahunterakhir 

7 
Dosen   melaksanakan   kegiatan   pengabdian kepada masyarakat 

>50% 
yang berbasis pada hasil penelitian pendidikansebanyak 

6 
Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepadamasyarakatyang 

41%-

50% 
berbasis pada hasil penelitian pendidikansebanyak 

5 
Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepadamasyarakatyang 

31%-

40% 
berbasis pada hasil penelitian pendidikansebanyak 

4 
Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepadamasyarakatyang 

21%-

30% 
berbasis pada hasil penelitian pendidikansebanyak 

3 
Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepadamasyarakatyang 

11%-

20% 
berbasis pada hasil penelitian pendidikansebanyak 

2 
Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepadamasyarakatyang 

6%-10% 
berbasis pada hasil penelitian pendidikansebanyak 

1 b
Dosenmelaksanakankegiatanpengabdiankepadamasyarakatyang 

<
e
6
r
%
basispadahasil penelitian pendidikansebanyak 

 
10.4.  Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil 

penelitiandalam bidang ilmu untuk pendalaman materi ajar dalam 3 tahun 

terakhir 

 

7 

Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada  masyarakat berbasis  

hasil  penelitian dalam bidang ilmu untuk  pendalaman >50% materi 

ajarsebanyak 

 

6 

Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakatberbasis   hasil   penelitiandalam bidang ilmu untuk 41%-50% 

pendalaman materi ajar sebanyak 

 

5 

Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

berbasis  hasil  penelitian dalam bidang ilmu untuk pendalaman 31%-40% 

materi ajarsebanyak 

 
4 

Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakatberbasis   hasil   penelitiandalam bidang ilmu untuk 21%-30% 

pendalaman materi ajar sebanyak 

 
3 

Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakatberbasis   hasil   penelitiandalam bidang ilmu untuk 11%-20% 

pendalaman materi ajar sebanyak 

 
2 

Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakatberbasis   hasil   penelitiandalam bidang ilmu 
untuk 

6%-10% 
pendalaman materi ajar sebanyak 

 
1 

Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada 

p
masyarakatberbasis

a
hasil

b
penelitian  dalam  bidang ilmu  untuk 

<e6n%dalaman materi  jarse  anyak 
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10.5.  Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam 

bentuk pelatihan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dalam tiga tahun 

terakhir. 

7 
Dosen   melaksanakan   kegiatan   pengabdian kepada masyarakat 

>50% 
dalam bentuk pelatihan Penelitian Tindakan Kelas(PTK)sebanyak 

6 
Dosen   melaksanakan   kegiatan   pengabdian kepada masyarakat 

41%-50% 
dalam bentuk pelatihan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)sebanyak 

5 
Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam 

31%-40% 
bentuk pelatihan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)sebanyak 

4 
Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam 

21%-30% 
bentuk pelatihan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)sebanyak 

3 
Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam 

11%-20% 
bentuk pelatihan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)sebanyak 

2 
Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam 

6%-10% 
bentuk pelatihan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)sebanyak 

1 
Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalambentuk 

pelatihan Penelitian TindakanKelas(PTK)sebanyak 
<6%

 

 
10.6.  Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk 

pendampingan kesulitan mengajar atau lesson study sesuai dengan bidang 

studi dalam tiga tahunterakhir. 

 
7 

Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dalam bentuk pendampingan kesulitan mengajar ataulessonstudy >50% 

sesuai dengan bidang studi dalam tiga tahun terakhirsebanyak 

 
6 

Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dalam bentuk pendampingan kesulitan mengajar ataulessonstudy 41%-50% 

sesuai dengan bidang studi dalam tiga tahun terakhirsebanyak 

 

5 

Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam 

bentuk pendampingan kesulitan mengajar atau lessonstudysesuai 31%-40% 

dengan bidang studi dalam tiga tahun terakhirsebanyak 

 

4 

Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam 

bentuk pendampingan kesulitan mengajar atau lessonstudysesuai 21%-30% 

dengan bidang studi dalam tiga tahun terakhirsebanyak 

 

3 

Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam 

bentuk pendampingan kesulitan mengajar atau lessonstudysesuai 11%-20% 

dengan bidang studi dalam tiga tahun terakhirsebanyak 

 
2 

Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam 

bentuk pendampingan kesulitan mengajar atau lessonstudysesuai 
6%-10% 

dengan bidang studi dalam tiga tahun terakhirsebanyak 

 
1 

Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam 

bentuk pendampingan kesulitan mengajar atau lessonstudysesuai 
<6% 

dengan bidang studi dalam tiga tahun terakhir sebanyak 
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10.7.  Proporsi dana PkM yang dialokasikan olehprogram studi dari anggaran prodi 

dalam satu tahunterakhir 

7 Proporsidana PkM >10% 

Proporsidana PkM 8%-10% 

Proporsidana PkM 6%-8% 

Proporsidana PkM 4%-6% 

Proporsidana PkM 2%-4% 

Proporsidana PkM <2% 

Proporsidana PkM Tidak ada 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 
10.8.  Hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditindak-lanjuti dalam bentuk: a) 

artikel yang dipublikasikan, b) prototype dan teknologi tepat guna yang dipakaidi 

masyarakat, dan c) model dan media pembelajaran yang dipakai di satuan 

pendidikan 

 
Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama 

dengan 

PS per tahun, selama 3 tahun 

 
Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: 

 

NK = Nilai kasar =++ 
d 

 

Keterangan: 

a= Jumlah artikel yang dipublikasikan sesuai bidang ilmu 

b= Jumlah prototype dan teknologi tepat guna yang sesuai bidang ilmu 

c= Jumlah model dan media pembelajaran yang sesuai bidang ilmu 

7 NK ≥ 3,5 

6 3 ≤ NK <3,5 

5 2,5≤ NK <3 

4 2≤ NK <2,5 

3 1,5≤ NK<2 

2 0< NK <1,5 

1 NK = 0 
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