
STANDAR MUTU
PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS EFARINA

2017

UNIT JAMINAN MUTU (UJM)

PRODI S1 TEKNIK LINGKUNGAN

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS EFARINA



i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas Anugerah-
Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Standar Mutu ini. Standar
Mutu ini merupakan bagaian dari dokumen induk/ pelaksanaan SPMI yang
pertama dan disusun sebagai acuan bagi penyusunan standar mutu dan dormulir
mutu baik pada tingkat Program Studi, Fakultas, dan Universitas Efarina.

Standar Mutu ini memberikan deskripsi mengenai sistem mutu yang digunakan
oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Program Studi. Standar Mutu ini
menjelaskan tentang kemampuan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Efarina
dalam memenuhi persyaratan menuju akreditasi baik. Selain itu, Standar Mutu ini
menjadi panduan penerapan Sistem Manajemen Mutu yang sesuai dengan Sistem
Penjamin Mutu Internal (SPMI).

Semoga Standar Mutu ini dijadikan panduan bagi pengelola baik pada tingkat
Dosen, Staf Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Program Studi, Fakultas, Dan
Universitas Efarina dalam upaya peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan
Tinggi.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih disampaikan kepada Tim
Penyusun Standar Mutu Program Studi S1 Teknik Lingkungan dan semua pihak
yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama
penyusunan Standar Mutu ini.

Pematangsiantar,    September 2017
Rektor

Dr. H. Abdiyanto, SE., M.Si
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Prodi Teknik
Lingkungan Universitas
Efarina (UNEFA)

Visi : Program Studi yang menghasilkan Sarjana Teknik
Lingkungan yang mampu mengatasi tantangan dan
perubahan lingkungan yang profesional dan unggul
pada regional Sumatera pada tahun 2026.

Misi:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam

bidang infrastruktur air bersih dan sanitasi, pengelolaan
limbah, penyehatan lingkungan, teknik kebumian dan
konservasi sehingga menghasilkan profil lulusan yang
berkualitas, profesional, serta mampu menghadapi
tantangan dan perubahan lingkungan.

2. Menyelenggarakan penelitian-penelitian dalam bidang air,
limbah, penyehatan lingkungan, teknik kebumian dan
konservasi lingkungan yang berkualitas serta bermanfaat
bagi masyarakat luas.

3. Menyelenggarakan program pengabdian pada masyarakat
bekerjasama dengan berbagai pihak yang berorientasi pada
upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Mempersiapkan lulusan untuk dapat menguasai Ilmu
Teknik Lingkungan meliputi perencanaan dan pengelolaan
dari sebuah kegiatan yang memberikan dampak terhadap
lingkungan.

Tujuan :
1. Menghasilkan pendidikan yang unggul, mandiri,

bertanggung jawab  dan professional yang mengacu pada
KKNI dan SN-Dikti

2. Menghasilkan penelitian yang bermutu untuk dapat
menyelesaikan berbagai masalah dalam bidang air, limbah,
penyehatan lingkungan, teknik kebumian dan konservasi
lingkungan yang berkualitas serta bermanfaat bagi
masyarakat luas;

3. Menghasilkan pengabdian masyarakat dibidang pelestarian
dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Menghasilkan lulusan untuk dapat menguasai Ilmu Teknik
Lingkungan meliputi perencanaan dan pengelolaan dari
sebuah kegiatan yang memberikan dampak terhadap
lingkungan.

2. Rasional standar
kompetensi lulusan

Kompetensi lulusan  merupakan salah satu standar terpenting
yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk memenuhi
maupun  melampui standar  kompetensi lulusan ini  maka
prodi menetapkan penyusunan standar ini berdasarkan
kebutuhan pemerintah, kebutuhan prodi dan kebutuhan
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masyarakat yang digunakan sebagai pedoman untuk
merumuskan standar kompetensi kelulusan mahasiswa

3. Pihak yang bertanggung
jawab untuk mencapai
isi pembelajaran

1. Pimpinan Universitas sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

2. LPM, GJMF, GJMPS dalam menetapkan penyusunan
standar.

3. Pimpinan fakultas, prodi dalam hal menyusun standar.
4. Kepala Biro, Ketua Badan, Lembaga, Pusat Studi, Kepala

Laboratorium, Kepala Perpustakaan, dan pimpinan unit
kerja lainnya dalam hal mendukung penyusunan standar

5. Para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas,
kewenangan, dan bidang keahliannya.

4. Definisi Istilah

1. Standar adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan,
ukuran dan spesifikasi mengenai suatu yang harus dicapai
atau dipenuhi.

2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal
tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup
sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan
dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

3. Perancangan standar adalah olah pikir untuk menghasilkan
standar tentang kompetensi lulusan. Kegiatan ini dapat
berupa kolaborasi/ menjabarkan 8 standar nasional
pendidikan menjadi standar bagian lain yang mengatur
berbagai aspek secara rinci.

4. Perumusan standar adalah menuliskan isi setiap butir
standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh
dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behavior,
Competence, dan Degree).

5. Penetapan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan
pengesahan standar oleh Rektor/ Ketua Senat dan
dikendalikan oleh Wakil Rektor I, sehingga standar
dinyatakan berlaku.

6. Studi pelacakan (tracer study) adalah suatu tindakan untuk
melacak aktivitas yang diperlukan oleh masing-masing
standar secara manual atau paperless, misalnya studi
pelacakan (tracer study) dilakukan terhadap alumni untuk
mengetahui penyebaran relevansi kerja dengan keilmuan
dalam rangka peningkatan kompetensi mahasiswa.

7. Uji publikasi adalah suatu kegiatan pengujian terhadap draf
manual penetapan standar yang dilakukan oleh segenap
sivitas akademika dan pihak eksternal kampus
(stakeholder) untuk mengetahui kebutuhan stakeholder/
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konsumen/ custumer terhadap kompetensi yang mereka
butuhkan.

8. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya
disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi
kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan,
dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang
pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka
pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan
struktur pekerjaan di berbagai sektor

5. Pernyataan standar
kompetensi lulusan

1. Setiap Program studi harus memiliki dokumen kompetensi
lulusan.

2. Wakil Rektor I harus memastikan dokumen ini disahkan
oleh Rektor.

3. Wakil Rektor I, Dekan, Ketua Program Studi dan Ketua
LPM memastikan bahwa proses penyusunan dan evaluasi
standar kompetensi lulusan   harus melibatkan dan
mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan
internal dan eksternal, yaitu: dosen, pengguna lulusan,
alumni, dan para pakar.

4. Wakil Rektor I, Dekan, Ketua Prodi dan Ketua LPM harus
memastikan standar kompetensi lulusan ini dirancang
dengan mempertimbangkan sumberdaya dan prasarana
yang diperlukan untuk pelaksanaan standar ini;

5. Wakil Rektor I, Dekan, Ketua Prodi dan Ketua LPM
menyusun standar ini berdasarkan :

PERENCANAAN KOMPETENSI LULUSAN YANG
MENGHARUSKAN :
1. Program studi memiliki standar kompetensi lulusan sesuai

dengan profesi dan dijadikan dasar dalam penyusunan
kurikulum;

2. Program Studi mengupayakan agar kompetensi lulusan
sesuai dengan dunia kerja, kemajuan tekhnologi dan
perkembangan jaman yang sejalan dengan visi dan misi
program studi;

3. Program studi menetapkan kompetensi tambahan/
penunjang sebagai unggulan lulusan disamping kompetensi
dasar yang sejalan dengan visi dan misi;

4. Program studi menyusun kurikulum memuat kompetensi
lulusan secara lengkap (utama, pendukung, lainnya) secara
jelas;

5. Program studi merumuskan metode dan instrument untuk
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mengevaluasi target pencapaian kompetensi;
6. Program Studi menetapkan standar IPK kelulusan

minimum untuk program diploma 3.00;
7. Program studi  memiliki instrumen untuk melakukan

pelacakan lulusan (tracer study) sebagai feedback
perbaikan mutu lulusan;

8. Kompetensi lulusan  disusun berdasarkan masukan dari
segenap pihak yang berkepentingan, sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan perkembangan IPTEK;

9. Program Studi  mengupayakan penyediaan fasilitas yang
dibutuhkan program studi untuk mencapai kompetensi
yang diharapkan.

10. Wakil Rektor I, Dekan, Ketua Prodi dan Ketua LPM harus
melakukan peninjauan standar ini 4 (empat) tahun sekali
untuk menyesuaikan dengan perubahan Ilmu pengetahuan
dan teknologi

6. Strategi pelaksanaan
kompetensi lulusan

1. Wakil Rektor I, Dekan, Ketua Program Studi dan atau
pimpinan unit lainnya membuat perencanaan tentang
kompetensi lulusan masing-masing Prodi yang sesuai
dengan harapan dan kebutuhan masyarakat atau pengguna
lulusan;

2. Mendorong kepada mahasiswa untuk meningkatkan indek
prestasi yang lebih baik;

3. Mendorong kepada mahasiswa untuk memiliki
kemampuan diluar bidang akademik;

4. Wakil Rektor I, Dekan, Ketua Program Studi perlu
membina hubungan dengan organisasi, alumni,
pemerintah, dan dunia usaha;

5. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses
pembelajaran untuk dosen;

6. Dekan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan
dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia
usaha.

7. Indikator Ketercapaian
Standar

1. Menetapkan rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
lulusan S1 minimal 3,00.

2. Menetapkan rata-rata masa studi mahasiswa program studi
S1 maksimal 9 semester.

3. Menetapkan persentase lulusan tetap waktu lebih dari 50%.
4. Menetapkan rata-rata masa tunggu kerja pertama dari

lulusan program studi S1 kurang dari 6 bulan.
5. Menetapkan lulusan memiliki integritas (moral dan etika

dan profesionalisme, serta mampu bekerjasama dalam tim
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dan memiliki kemampuan pengembangan diri yang baik.

8. Dokumen terkait

1. Dokumen Peraturan Perundang-Undangan di bidang
pendidikan tinggi dan SPMI.

2. Ketersediaan dokumen internal berupa peraturan yang
berlaku di Universitas Efarina.

3. Kuisioner untuk studi pelacakan maupun survey.
4. Formulir/ Borang/ Template Standar.
5. Dokumen laporan hasil monev dan audit standar.

9. Referensi.

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.

2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar

Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Buku Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Tahun 2010.
6. Statuta UNEFA.
7. Rencana Strategis UNEFA.
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Prodi Teknik Lingkungan
Universitas Efarina
(UNEFA)

Visi : Program Studi yang menghasilkan Sarjana Teknik
Lingkungan yang mampu mengatasi tantangan dan
perubahan lingkungan yang profesional dan unggul
pada regional Sumatera pada tahun 2026.

Misi:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam

bidang infrastruktur air bersih dan sanitasi, pengelolaan
limbah, penyehatan lingkungan, teknik kebumian dan
konservasi sehingga menghasilkan profil lulusan yang
berkualitas, profesional, serta mampu menghadapi
tantangan dan perubahan lingkungan.

2. Menyelenggarakan penelitian-penelitian dalam bidang
air, limbah, penyehatan lingkungan, teknik kebumian
dan konservasi lingkungan yang berkualitas serta
bermanfaat bagi masyarakat luas.

3. Menyelenggarakan program pengabdian pada
masyarakat bekerjasama dengan berbagai pihak yang
berorientasi pada upaya pelestarian dan pengelolaan
lingkungan hidup.

4. Mempersiapkan lulusan untuk dapat menguasai Ilmu
Teknik Lingkungan meliputi perencanaan dan
pengelolaan dari sebuah kegiatan yang memberikan
dampak terhadap lingkungan.

Tujuan :
1. Menghasilkan pendidikan yang unggul, mandiri,

bertanggung jawab  dan professional yang mengacu
pada KKNI dan SN-Dikti

2. Menghasilkan penelitian yang bermutu untuk dapat
menyelesaikan berbagai masalah dalam bidang air,
limbah, penyehatan lingkungan, teknik kebumian dan
konservasi lingkungan yang berkualitas serta
bermanfaat bagi masyarakat luas;

3. Menghasilkan pengabdian masyarakat dibidang
pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Menghasilkan lulusan untuk dapat menguasai Ilmu
Teknik Lingkungan meliputi perencanaan dan
pengelolaan dari sebuah kegiatan yang memberikan
dampak terhadap lingkungan.

2. Rasional standar isi
pembelajaran

Isi pembelajaran merupakan salah satu standar terpenting
yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk memenuhi
maupun  melampui standar Isi pembelajaran ini  maka
Prodi menetapkan  penyusunan standar ini berdasarkan
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kebutuhan pemerintah, kebutuhan Prodi dan kebutuhan
masyarakat yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai
tujuan pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan nasional
serta kesesuaian dengan kondisi dan potensi satuan
pendidikan dan Standar Mutu peserta didik. Di mana
standar isi pembelajaran prodi ini memuat : kerangka dasar
dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, kalender
akademik, evaluasi dan pengembangan kurikulum

3. Pihak yang bertanggung
jawab untuk mencapai isi
pembelajaran

1. Rektorat bertanggung jawab dalam hal
mempertimbangkan, menyetujui dan mendanai program
kegiatan untuk meningkatkan kompetensi dosen serta
kelengkapan sarana prasarana untuk menunjang
pencapaian standar isi pembelajaran yang telah
ditentukan.

2. Pimpinan fakultas dan Gugus Jaminan Mutu
bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar isi
pembelajaran.

3. Pimpinan Program Studi dan Unit Penjaminan Mutu
bertanggung jawab dalam hal Penetapan perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan
standar isi pembelajaran.

4. Dosen bertanggung jawab dalam hal menyampaikan
materi pembelajaran yang mengacu pada deskripsi
capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

5. Tenaga kependidikan bertanggung jawab dalam hal
memberi pelayanan untuk kelancaran proses
pelaksanaan pembelajaran untuk pemenuhan standar isi
pembelajaran.

6. Mahasiswa bertanggung jawab dalam hal memahami
dan menguasai isi pembelajaran untuk pemenuhan
standar isi pembelajaran

4. Definisi Istilah

1. Standar adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan,
ukuran dan spesifikasi mengenai suatu yang harus
dicapai atau dipenuhi.

2. Standar isi pembelajaran adalah standar yang mencakup
materi dan kompetensi sehingga standar isi
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pembelajaran sangat erat terkait dengan standar-standar
lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar
Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, dan lain- lain.

3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan
dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi

5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang
selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka
penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat
menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan
antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja
serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian
pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur
pekerjaan di berbagai sektor.

5. Pernyataan isi standar
pembelajaran

1. Setiap Program studi harus memiliki dokumen isi
pembelajaran

2. Wakil Rektor I harus memastikan dokumen ini disahkan
oleh Dekan;

3. Wakil Rektor I, Dekan, Ketua Program Studi dan Ketua
LPM memastikan bahwa proses penyusunan dan
evaluasi standar isi pembelajaran harus melibatkan dan
mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan
internal dan eksternal, yaitu: dosen, pengguna lulusan,
alumni, dan para pakar.

4. Wakil Rektor I, Dekan, Ketua Prodi dan Ketua LPM
harus memastikan standar isi pembelajaran ini
dirancang dengan mempertimbangkan sumberdaya dan
prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan standar
ini.

5. Wakil Rektor I, Dekan, Ketua prodi  dan ketua LPM
menyusun standar ini berdasarkan kedalaman dan
keluasan materi.

6. Wakil Rektor I, Dekan, Ketua Program Studi dan tim
kurikulum dalam menyusun kurikulum program studi
dikembangkan dan dilaksanakan seharusnya berbasis
kompetensi sebagaimana yang diamanatkan pada PP
Nomor 17 tahun 2010 pasal 97 ayat (1)

7. Kurikulum harus memuat standar kompetensi lulusan
yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung
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dan lainnya (Kepmendiknas nomor 045/U/2002 tentang
kurikulum pendidikan tinggi pasal 2 ayat 1) yang
mendukung tercapainya tujuan berdasarkan visi dan
misi program studi.

8. Wakil Rektor I, Dekan, Ketua Program Studi dan tim
kurikulum bersama masyarakat profesi dan pengguna
lulusan harus menetapkan kurikulum inti program studi
sebagaimana amanat Kepmendiknas nomor 045/U/2002
pasal 6 ayat 2

9. Kurikulum Inti (Kepmendiknas nomor 045/U/2002
pasal 3 ayat 2 suatu program studi bersifat : a. Dasar
untuk mencapai kompetensi lulusan; b. Acuan baku
minimal mutu penyelenggaraan program studi; c.
Berlaku secara nasional dan internasional; Lentur dan
akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di
masa datang; Kesepakatan bersama antara kalangan
perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna
lulusan

10. Kompetensi berdasarkan pada SK Mendiknas nomor
045/U/2002 yang diperkuat PP nomor 17 tahun 2010
pasal 97 ayat 3 paling sedikit memenuhi elemen
kurikulum sebagai berikut : a. Landasan kepribadian;b.
Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau
olah raga; c. Kemampuan dan ketrampilan berkarya; d.
Sikap dan perilaku dalam bekarya menurut tingkat
keahlian berdasarkan ilmu dan ketrampilan yang
dikuasai; e. Penguasaan kaidah berkehidupan
bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam
berkarya

11. Wakil Rektor I, Dekan, Ketua Program Studi dan tim
kurikulum dalam menyusun kompetensi utama atau
kurikulum inti program Sarjana sekurang kurangnya
40% dari kurikulum program Sarjana (Kepmendiknas
232/U/2000 pasal 8 ayat 2 dan 3).

12. Wakil Rektor I, Dekan, Ketua Program Studi dan tim
kurikulum dalam menyusun beban studi kurikulum
seharusnya untuk program S1  140-144 sks ditempuh
selama 8 semester dan maksimal 10 semester,

13. Wakil Rektor I, Dekan, Ketua Program Studi dan tim
kurikulum harus membagi dalam dua semester yang
masing masing terdiri dari 14 minggu efektif yang
dilaksanakan sesuai kalender akademik .
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14. Jumlah SKS dalam satu semester harus tidak melebihi
24 sks

15. Kurikulum masing-masing program studi seharusnya
dikembangkan melalui peninjauan secara berkala sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

16. Pemutakhiran kurikulum masing-masing program studi
seharusnya dilakukan secara berkala berdasarkan
pendapat berbagai komponen, yaitu dosen Koordinator
dan atau dosen mata kuliah, wakil pengguna lulusan,
wakil asosiasi keilmuan, masyarakat profesi dan wakil
kementerian pendidikan nasional .

17. Peninjauan kurikulum seharusnya dilakukan dengan
melibatkan pengguna baik internal maupun eksternal,
alumni, diknas (Kopertis), assosiasi profesi.

18. Rencana Program Perkuliahan seharusnya ditinjau
minimal satu kali dalam 3 semester.

19. Evaluasi kurikulum seharusnya dilaksanakan untuk : a.
merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, b. merespon perubahan sosial di luar sistem
pendidikan, c. memenuhi kebutuhan mahasiswa, d.
merespon perubahan sistem pendidikan.

20. Wakil Rektor I, Dekan, Ketua Prodi dan Ketua LPM
harus melakukan peninjauan standar ini 4 (empat) tahun
sekali untuk menyesuaikan dengan perubahan Ilmu
pengetahuan dan teknologi

6. Strategi Pelaksanaan
standar isi pembelajaran

1. Penyusunan isi/kurikulum direncanakan dengan sebaik-
baiknya

2. Penyusunan isi/kurikulum didasarkan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku

3. Pelaksanaan isi/kurikulum sesuai dengan jadwal yang
berlaku

4. Isi/kurikulum perlu diadakan evaluasi agar sesuai
dengan perkembangan dan keinginan stakeholders

7. Indikator Ketercapaian
Standar

1. Penetapan kurikulum memuat jabaran kompetensi
lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi
pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke
depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran
program studi. Kurikulum mencantumkan matriks/peta
kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah)

2. Penetapan seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum)
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dilengkapi dengan silabus mata kuliah yang selalu
dimutahirkan.

3. Program studi melakukan penetapan dalam peninjauan
kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/
mempertimbangkan masukan dari pemangku
kepentingan internal dan eksternal, serta dimutahirkan
dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di
bidangnya.

4. Program studi memiliki penetapan mekanisme
pembentukan dosen pembimbing akademik dan
monitoring proses pembimbingan.

5. Program studi menetapkan jumlah total bimbingan
mahasiswa program sarjana per dosen pembimbing
maksimal 20 orang. Rata-rata jumlah pertemuan
mahasiswa per dosen pembimbing akademik minimal 4
kali per semester

6. Program studi menetapkan mekanisme pembentukan
dosen pembimbing tugas akhir dan peningkatan
penyelesaian tugas akhir.

7. Program studi menetapkan seluruh dosen pembimbing
tugas akhir program studi S1

8. Dokumen terkait

1. Dokumen Peraturan Perundang-Undangan di bidang
pendidikan tinggi dan SPMI.

2. Ketersediaan dokumen internal berupa peraturan yang
berlaku di Universitas Efarina.

3. Kuisioner untuk studi pelacakan maupun survey.
4. Formulir/ Borang/ Template Standar.
5. Dokumen laporan hasil monev dan audit standar.

9. Referensi.

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.

2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar

Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Buku Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan

Tinggi Tahun 2010.
6. Statuta UNEFA.
7. Rencana Strategis UNEFA.
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Prodi Teknik Lingkungan
Universitas Efarina
(UNEFA)

Visi : Program Studi yang menghasilkan Sarjana Teknik
Lingkungan yang mampu mengatasi tantangan dan
perubahan lingkungan yang profesional dan unggul
pada regional Sumatera pada tahun 2026.

Misi:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam

bidang infrastruktur air bersih dan sanitasi, pengelolaan
limbah, penyehatan lingkungan, teknik kebumian dan
konservasi sehingga menghasilkan profil lulusan yang
berkualitas, profesional, serta mampu menghadapi
tantangan dan perubahan lingkungan.

2. Menyelenggarakan penelitian-penelitian dalam bidang
air, limbah, penyehatan lingkungan, teknik kebumian
dan konservasi lingkungan yang berkualitas serta
bermanfaat bagi masyarakat luas.

3. Menyelenggarakan program pengabdian pada
masyarakat bekerjasama dengan berbagai pihak yang
berorientasi pada upaya pelestarian dan pengelolaan
lingkungan hidup.

4. Mempersiapkan lulusan untuk dapat menguasai Ilmu
Teknik Lingkungan meliputi perencanaan dan
pengelolaan dari sebuah kegiatan yang memberikan
dampak terhadap lingkungan.

Tujuan :
1. Menghasilkan pendidikan yang unggul, mandiri,

bertanggung jawab  dan professional yang mengacu
pada KKNI dan SN-Dikti

2. Menghasilkan penelitian yang bermutu untuk dapat
menyelesaikan berbagai masalah dalam bidang air,
limbah, penyehatan lingkungan, teknik kebumian dan
konservasi lingkungan yang berkualitas serta
bermanfaat bagi masyarakat luas;

3. Menghasilkan pengabdian masyarakat dibidang
pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Menghasilkan lulusan untuk dapat menguasai Ilmu
Teknik Lingkungan meliputi perencanaan dan
pengelolaan dari sebuah kegiatan yang memberikan
dampak terhadap lingkungan.

1. Rasional standar proses
pembelajaran

Proses pembelajaran merupakan salah satu standar
terpenting yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk
memenuhi maupun  melampui standar  proses pembelajaran
ini, maka prodi menetapkan penyusunan standar ini
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berdasarkan kebutuhan pemerintah, kebutuhan prodi dan
kebutuhan masyarakat  yang digunakan Sebagai pedoman
kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan
pendidikan program sarjana untuk mencapai 144 SKS, 8
semester (4 tahun).

2. Pihak yang bertanggung
jawab untuk mencapai
proses pembelajaran

1. Unit Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Universitas Efarina sebagai koordinator

2. Pemimpin Universitas, Fakultas, Prodi, pimpinan
lembaga (Organisasi), dan dosen pembina, pegawai
yang membidangi bidang proses.

3. Definisi Istilah

1. Standar adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan,
ukuran dan spesifikasi mengenai suatu yang harus
dicapai atau dipenuhi.

2. Standar pembelajaran adalah keseluruhan tolak ukur
pencapaian pada siklus penjaminan mutu tentang
seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran.

4. Pernyataan proses
pembelajaran

1. Setiap Program studi harus memiliki dokumen proses
pembelajaran;

2. Wakil Rektor I harus memastikan dokumen ini disahkan
oleh Rektor;

3. Wakil Rektor I, Dekan, Ketua Program Studi dan Ketua
LPM memastikan bahwa proses penyusunan dan
evaluasi standar proses pembelajaran harus melibatkan
dan mempertimbangkan saran dari pemangku
kepentingan internal dan eksternal, yaitu: dosen,
pengguna lulusan, alumni, dan para pakar;

4. Wakil Rektor I, Dekan, Ketua Prodi dan Ketua LPM
harus memastikan standar kompetensi lulusan ini
dirancang dengan mempertimbangkan sumberdaya dan
prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan standar
ini;

5. Wakil Rektor I, Dekan, Ketua Prodi dan Ketua LPM
menyusun standar ini  berdasarkan :

A. PERENCANAAN DAN KUALITAS PROSE
PEMBELAJARAN
Proses pembelajaran harus :
1) Diarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa

secara konsisten sesuai  dengan tujuan pendidikan.
2) Direncanakan secara sistematis dengan merujuk

pada perkembangan mutakhir metode pembelajaran.
3) Dilakukan secara efektif, dengan memperhatikan
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semua kelompok mahasiswa.
4) Diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan

belajar mandiri dan belajar kelompok.
5) Wakil Rektor I, Dekan bidang akademik bersama

Ketua Program Studi harus melakukan Perencanaan
Proses pembelajaran agar pelaksanaan pembelajaran
dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan
yang ditetapkan sebelum dimulai pembelajaran.

6) Ketua Program Studi harus menyusun proses
pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada
mahasiswa terlibat secara aktif dan mandiri serta
harus mampu mengembangkan kemampuan berpikir
kreatif dan inovatif sehingga dapat melaksanakan
aktivitas intelektual secara maksimal.

7) Ketua Program Studi seharusnya menyusun proses
pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada
mahasiswa dalam mengembangkan jiwa
kewirausahaan (enterpreunership ).

8) Rancangan pembelajaran harus memuat nama
institusi, tahun akademik, semester, nama mata
kuliah, kode mata kuliah, jumlah sks, pengampu,
diskripsi singkat mata kuliah, tujuan pembelajaran,
outcome pembelajaran, jadwal kegiatan, monitoring
proses dan evaluasi hasil belajar, serta referensi.

9) Rancangan pembelajaran seharusnya memuat
tentang pengembangan softskill, team work (kerja
tim), berwawasan dan bertindak global komunikatif,
kepemimpinan, bermoral dan beretika, terbuka,
pendekatan ilmiah.

10) Kegiatan pembelajaran seharusnya berorientasi
kepada student centered learning dan dievaluasi
oleh mahasiswa.

11) Dosen harus merupakan perancang utama
pembelajaran.

12) Dosen dan mahasiswa seharusnya bekerja dalam
sebuah tim dalam kegiatan pembelajaran.

13) Proses pembelajaran harus dilakukan secara efisien,
dengan memperhatikan semua sumberdaya yang
dimiliki.

14) Proses pembelajaran seharusnya diarahkan pada
pendekatan kompetensi sehingga menghasilkan
lulusan dengan karakteristik sebagai berikut:
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Bermutu, Mudah beradaptasi, Berkomunikasi,
Memiliki motivasi, Kreatif, Mandiri, Mempunyai
etos kerja yang tinggi, Memahami belajar seumur
hidup, Berpikir logis dalam menyelesaikan masalah,
Mampu bekerja dalam sebuah tim (team work)

15) Perpustakaan seharusnya dilengkapi dengan fasilitas
peminjaman buku dan jurnal sesuai dengan
kebutuhan sivitas akademika.

16) Proses pembelajaran harus diarahkan pada
pendekatan kompetensi supaya dapat menghasilkan
lulusan yang berakhlak mulia, bermutu, mudah
beradaptasi, berkomunikasi, memiliki motivasi,
kreatif, mandiri, mempunyai etos kerja yang tinggi,
memahami belajar seumur hidup, berpikir logis
dalam menyelesaikan masalah dan mampu bekerja
dalam sebuah tim (team work).

B. PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN
1) Setiap Pendidik harus melakukan review SAP,

menandatangani kesediaan Membimbing pada setiap
awal semester dan menyampaikan kepada program
studi sebelum pelaksanaan semester berjalan
berlangsung.

2) Ketua prodi  harus memberikan pengarahan (tata
tertib, sanksi) dan menjelaskan kontrak
pembelajaran bahwa dosen harus memberikan
perkuliahan minimal 80% kali pertemuan dari
jumlah keseluruhan kuliah yang diwajibkan dalam
semester yang bersangkutan sebagai syarat untuk
dapat melaksanakan ujian.

3) Mahasiswa harus hadir 15 menit sebelum
perkuliahan.

4) Program studi harus segera melakukan pergantian
tenaga pendidik jika yang bersangkutan berhalangan
tetap.

5) Ketua Program studi seharusnya menetapkan dosen
koordinator pada awal semester yang bertugas
mengkoordinir kegiatan perkuliahan.

6) Mahasiswa harus hadir 75 % dari seluruh jadwal
perkuliahan sebagai syarat mengikuti ujian akhir
semester.

7) Proses pembelajaran harus dipahami sebagai
keterlibatan mahasiswa secara aktif dalam proses
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belajar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan
mendalam untuk mencapai pemahaman konsep,
tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh
pengajar.

8) Proses pembelajaran dosen harus dievaluasi oleh
mahasiswa pada setiap akhir semester, hasil evaluasi
digunakan sebagai umpan balik proses pembelajaran
dosen.

C. TUJUAN INSTRUKSIONAL
1) Proses pembelajaran harus merupakan proses yang

sesuai dengan tujuan pembelajaran, baik domain
kognitif, psikomotorik, maupun afektif.

2) Harus dilakukan analisis kebutuhan (need
assessment) untuk merumuskan tujuan instruksional.

3) Analisis kebutuhan seharusnya dilakukan bersamaan
dengan pihak yang berkepentingan (stakeholders )
antara lain mahasiswa, orangtua mahasiswa,
pemakai lulusa, pemerintah, organisasi profesi,
alumni, dsb.

4) Peningkatan kualitas pembelajaran harus
dilaksanakan dengan meningkatkan tingkat
kompetensi (level of competence) secara bertahap
untuk semua domain.

5) Tujuan pembelajaran (tujuan instruksional) harus
dijabarkan sampai pada tataran operasional melalui
analisis instruksional.

D. TAHAPAN PEMBELAJARAN
1) Proses pembelajaran harus dimulai dengan tahap

pendahuluan yang mencakup deskripsi ringkas mata
kuliah, penjelasan tujuan instruksional dan
relevansinya.

2) Proses pembelajaran harus menyediakan
pengalaman belajar yang memungkinkan mahasiswa
bertanggung jawab.

3) Proses pembelajaran harus merancang dan
memberikan kegiatan yang merangsang keinginan
tahuan (curiosity) mahasiswa.

4) Proses pembelajaran harus diakhiri dengan evaluasi,
umpan balik dan tindak lanjut yang penting untuk
meningkatkan motivasi mahasiswa.

5) Proses pembelajaran seharusnya memberi umpan
balik positif dengan segera atas keberhasilan dan
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respon yang benar dari mahasiswa.
E. KOMPONEN PEMBELAJARAN

1) Tiga (3) komponen pembelajaran yaitu komponen
inti, komponen pengkayaan dan komponen motivasi
harus dilaksanakan secara proporsional.

2) Komponen inti harus terdiri dari: a. Uraian
penjelasan baik konsep, prinsip maupun prosedur b.
Memberi contoh-contoh yang aktual relevan dan
menarik, termasuk yang bukan contoh (non-
example) c. Merancang dan/ atau melaksanakan
latihan (practice) untuk mahasiswa.

3) Komponen pengkayaan (enrichment) seharusnya
dilaksanakan dengan mengaplikasikan teori pada
masalah kesehatan yang aktual.

4) Komponen motivasi harus dilaksanakan dalam
wujud munculnya perhatian, relevansi bahan ajar,
menimbulkan percaya diri dan kepuasan di pihak
mahasiswa.

F. PARTISIPASI MAHASISWA DALAM
PEMBELAJARAN
1) Mahasiswa harus dibuat aktif untuk memberi respon

melalui metode bedside teaching, diskusi,
demonstrasi, dan seminar.

2) Penyampaian kegiatan belajar mengajar harus
dilakukan dengan mengunakan metode yang
inovatif dan variatif dalam bentuk bedside teaching,
seminar, diskusi, perseptorship, demonstrasi.

3) Penyampaian kegiatan belajar mengajar selain
menggunakan media konvensional seharusnya
menggunakan berbagai media terkini (LCD, film,
dsb.).

G. MATERI PEMBELAJARAN
1) Mata kuliah harus dirinci dalam bagian-bagian kecil

mulai dari kompetensi, dan kriteria unjuk kerja.
2) Kompetensi mata kuliah mencakup beberapa

ketrampilan seharusnya memiliki petunjuk teknis
pelaksanaan.

H. KETERAMPILAN PEMBELAJARAN
1) Kegiatan belajar mengajar seharusnya memahami

pendidikan berwawasan diffable (different abilities),
sehingga ada perbedaan perlakuan melalui
bimbingan, pemberian tugas, metode instruksional
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yang tepat, dan sebagainya.
2) Proses pembelajaran harus dilengkapi dengan

ketrampilan dasar mengajar, meliputi: pemberian
acuan, pemindahangiliran, penyebaran pertanyaan
ke seluruh peserta didik, pemberian tuntunan.

3) Proses pembelajaran seharusnya diperlukan
ketrampilan mengajar tingkat lanjut antara lain
penguatan kognitif, afektif, dan psikomotorik; dan
mendorong terjadinya interaksi.

4) Keterampilan pemberian penguatan (reinforcement)
harus melalui penguatan verbal dan non-verbal,
serta suasana yang kondusif.

5) Proses pembelajaran adalah interaksi sejumlah
sistem yaitu tujuan, kondisi awal mahasiswa, bahan,
metode, dosen, dan evaluasi. Proses pembelajaran
harus direncanakan dalam bentuk:
a) Rumusan tujuan instruksional,
b) Garis Besar Program Perkuliahan (GBPP),
c) Satuan Acara Perkuliahan (SAP),
d) Kontrak Pembelajaran,
e) Pedoman Ketrampilan klinik,
f) Buku Ajar.

6) Kontrak pembelajaran seharusnya dapat diakses
oleh mahasiswa melalui e-learning.

7) Proses pembelajaran harus berlangsung sesuai
jadwal yang telah direncanakan oleh program studi.

I. PENILAIAN PEMBELAJARAN
1) Satuan Kredit Semester (SKS) harus dilaksanakan

sepenuhnya, baik unsur tatap muka, tugas terstruktur
maupun tugas mandiri.

2) Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk
meningkatkan kualitasnya.

3) Komponen dan bobot (weight) penilaian untuk
memperoleh nilai akhir (final grade) harus
mencakup kompetensi kognitif, psikomotorik dan
afektif, dan diberitahukan kepada mahasiswa pada
kuliah pertama tiap semester serta tertulis/
terdokumentasi dalam Kontrak Perkuliahan.

4) Semua tes harus mengacu pada tujuan instruksional.
5) Tingkat kompetensi (level of competence) harus

tercermin dalam evaluasi.
6) Semua catatan tentang semua tes harus disusun rapi
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agar dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa
yangmemerlukan.

7) Semua penilaian dan komentar atas responsi, ujian,
laporan praktik profesi, makalah, tugas-tugas, harus
disampaikan kepada mahasiswa.

J. EVALUASI PEMBELAJARAN
1) Program Studi harus mempunyai perangkat evaluasi

hasil studi yang disosialisasikan dan ditinjau secara
periodik, melibatkan pakar sejawat.

2) Program Studi seharusnya mempunyai prosedur
yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi
hasil studi, termasuk memberikan umpan balik dari
dosen dan mahasiswa tepat waktu dan
diadministrasikan dengan baik.

3) Dalam proses pembelajaran kepuasan mahasiswa
seharusnya dipenuhi dengan dilaksanakannya
kontrak pembelajaran.

K. PERUMUSAN STANDAR PERENCANAAN
PROSES PEMBELAJARAN:
1) Silabus
2) RPP
3) SAP (RAP)
4) Jadual dan tempat kuliah
5) Jadwal pendafataran mata kuliah (rencana studi)

oleh mahasiswa (KRS)
L. PERUMUSAN STANDAR PELAKSANAAN

PROSES PEMBELAJARAN:
1) Jumlah maksimal mahasiswa per kelas (50)
2) Beban mengajar maksimal per dosen (12-16 SKS)
3) Rasio maksimal buku pelajaran per mahasiswa
4) Rasio maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap

dosen ilmu sosial adalah 1:30 dan untuk prodi IPA
1:20

5) Prasarana dan sarana perkuliahan
M. PERUMUSAN STANDAR PENGAWASAN PROSES

PEMBELAJARAN:
Perlu adanya Standar Mutu Pengawasan Proses
Pembelajaran yang mengatur tentang:
a) Pemantauan
b) Supervisi
c) Evaluasi
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d) Pelaporan
e) Tindak lanjut

5. Wakil Rektor I, Dekan, Ketua Prodi dan Ketua LPM
harus melakukan peninjauan standar ini 4 (empat) tahun
sekali untuk menyesuaikan dengan perubahan Ilmu
pengetahuan dan teknologi.

6. Strategi Pelaksanaan
Proses pembelajaran

1. Wakil Rektor I, Dekan,  Ketua Program Studi dan atau
pimpinan unit lainnya membuat perencanaan proses
pembelajaran dengan baik

2. Wakil rektor I, Dekan,  Ketua Program Studi dan atau
pimpinan unit lainnya melaksanakan proses
pembelajaran dengan baik

3. Mendorong kepada dosen agar membuat atau
merencanakan sistem pembelajaran dengan baik misal:
merumuskan tujuan instruksional umum/khusus,
membuat GBPP, membuat RPS, menandatangani
kontrak kerja, membuat bahan ajar, pedoman praktik,
dan lain-lain;

4. Pelaksanaan terhadap proses pembelajaran perlu
diawasi dan dievaluasi oleh pihak yang berwenang yaitu
Wakil Rektor I, Dekan, Ketua Program Studi dan atau
pimpinan unit lainnya dan Unit  Penjaminan Mutu.

7. Indikator Ketercapaian
Standar

1. Menetapkan capaian kegiatan kuliah dan praktikum
dilengkapi dengan buku referensi yang mutahir dan
bahan ajar (handout/ modul/ penuntun praktikum).

2. Menetapkan capaian perencanaan proses pembelajaran
disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam
Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

3. Menetapkan capaian RPS wajib ditinjau dan disesuaikan
secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.

4. Menetapkan capaian program studi menerapkan
mekanisme penyusunan dan peninjauan materi
perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam
satu bidang ilmu setiap semester (mencakup materi
kuliah, metode pembelajaran, penggunaan teknologi
pembelajaran dan cara-cara evaluasinya).

5. Menetapkan capaian jumlah mahasiswa per kelas
maksimal 40 orang.

6. Menetapkan capaian persentase mata kuliah
(wajib/pilihan) program studi S1 yang menerapkan
sistem SCL (Student Centered Learning) minimal 30%.
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7. Menetapkan capaian persentase mata kuliah yang
diselengkarakan dengan sistem e-learning (blended
system) minimal 20 %.

8. Menetapkan capaian program studi menerapkan
mekanisme monitoring kehadiran.

9. Menetapkan capaian program studi menerapkan
mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan
kesesuaiannya dengan isi silabus sehingga
menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat
mengukur kompetensi yang dirumuskan.

10. Menetapkan capaian jumlah beban belajar seseorang
mahasiswa paling sedikit 144 SKS.

11. Menetapkan capaian kegiatan perkuliahan dan
praktikum dilaksanakan secara penuh (14 kali
pertemuan)  dan sesuai dengan beban kreditnya.

12. Menetapkan capaian kegiatan praktikum mahasiswa
menggunakan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh
program studi atau yang dapat diakses oleh program
studi.

8. Dokumen terkait

1. Dokumen Peraturan Perundang-Undangan di bidang
pendidikan tinggi dan SPMI.

2. Ketersediaan dokumen internal berupa peraturan yang
berlaku di Universitas Efarina.

3. Kuisioner untuk studi pelacakan maupun survey.
4. Formulir/ Borang/ Template Standar.
5. Dokumen laporan hasil monev dan audit standar.

9. Referensi.

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.

2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar

Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Buku Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan

Tinggi Tahun 2010.
6. Statuta UNEFA.
7. Rencana Strategis UNEFA.
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PENGESAHAN

Proses
Penanggung Jawab

Tanggal
Nama Jabatan Tanda

Tangan

1. Perumusan Viktor Edison Hutagaol, ST., MM Ka. Prodi

2. Pemeriksaan Salim Efendi, S.Pd., M.Pd Ketua LPM

3. Persetujuan Viktor E. Hutagaol, ST., MM Dekan

4. Penetapan Dr. Abdiyanto, SE., M.Si Rektor

5. Pengendalian Jumadiah Wardati, SKM., MM WR I

1. Visi, Misi dan Tujuan
Prodi Teknik Lingkungan
Universitas Efarina

Visi : Program Studi yang menghasilkan Sarjana Teknik
Lingkungan yang mampu mengatasi tantangan dan
perubahan lingkungan yang profesional dan unggul pada
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(UNEFA) regional Sumatera pada tahun 2026.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang
infrastruktur air bersih dan sanitasi, pengelolaan limbah,
penyehatan lingkungan, teknik kebumian dan konservasi
sehingga menghasilkan profil lulusan yang berkualitas,
profesional, serta mampu menghadapi tantangan dan
perubahan lingkungan.

2. Menyelenggarakan penelitian-penelitian dalam bidang air,
limbah, penyehatan lingkungan, teknik kebumian dan
konservasi lingkungan yang berkualitas serta bermanfaat bagi
masyarakat luas.

3. Menyelenggarakan program pengabdian pada masyarakat
bekerjasama dengan berbagai pihak yang berorientasi pada
upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Mempersiapkan lulusan untuk dapat menguasai Ilmu Teknik
Lingkungan meliputi perencanaan dan pengelolaan dari
sebuah kegiatan yang memberikan dampak terhadap
lingkungan.

Tujuan :

1. Menghasilkan pendidikan yang unggul, mandiri, bertanggung
jawab  dan professional yang mengacu pada KKNI dan SN-
Dikti

2. Menghasilkan penelitian yang bermutu untuk dapat
menyelesaikan berbagai masalah dalam bidang air, limbah,
penyehatan lingkungan, teknik kebumian dan konservasi
lingkungan yang berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat
luas;

3. Menghasilkan pengabdian masyarakat dibidang pelestarian
dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Menghasilkan lulusan untuk dapat menguasai Ilmu Teknik
Lingkungan meliputi perencanaan dan pengelolaan dari
sebuah kegiatan yang memberikan dampak terhadap
lingkungan.

2. Rasional Standar Evaluasi
Standar Penilaian
Pembelajaran

1. Penilaian pembelajaran merupakan salah satu standar
terpenting yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk
memenuhi maupun  melampui standar penilaian pembelajaran
ini, maka Universitas Efarina menetapkan  penyusunan
standar ini berdasarkan kebutuhan pemerintah, kebutuhan
Universitas Efarina dan kebutuhan masyarakat yang
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digunakan sebagai pedoman penilaian pelaksanaan
pembelajaran untuk mengetahui keefektifan proses dan hasil
pembelajaran yang digunakan sebagai bahan untuk
memperbaiki kualitas pembelajaran.

2. Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang
pentingnya mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu
seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan salah
satu proses tersebut adalah penilaian pendidikan. Penilaian
pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas; (i)
penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen), dan (ii) penilaian
hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Lebih lanjut,
peraturan pemerintah tersebut juga menetapkan bahwa sistem
penilaian dan penjaminan standar mutu ditetapkan oleh
masing-masing perguruan tinggi.

3. Sementara itu yang dimaksud dengan Standar Penilaian
Pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme,
prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik
(mahasiswa). Sedangkan standar penilaian pendidikan oleh
perguruan tinggi diartikan sebagai tolak ukur minimum yang
ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar
mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap
semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi akhir
yaitu kelulusan mahasiswa dari program studi yang
bersangkutan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, maka
Universitas Efarina menetapkan standar penilaian pendidikan
yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan
Universitas Efarina, Ketua Program Studi, dan dosen yang
bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses
pembelajaran dan hasil belajar.

3. Pihak yang
bertanggungjawab untuk
Mencapai Isi Standar
Penilaian Pembelajaran

1. Pimpinan Universitas sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

2. LPM, GIMF, GIMPS dalam menetapkan penyusunan standar.
3. Pimpinan Fakultas, Prodi dalam hal menyusun standar.
4. Kepala Biro, Ketua Badan, Lembaga, Pusat Studi, Kepala

Laboratorium, Kepala Perpustakaan, dan pimpinan unit kerja
lainnya dalam hal mendukung penyusunan standar.

5. Para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan
dan   bidang keahliannya.
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4. Defenisi Istilah

1. Standar adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran
dan spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai atau
dipenuhi.

2. Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh
mahasiswa selama menempuh pendidikan, baik secara
kurikuler maupun nonkurikuler.

3. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang
khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri
Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan
dosen tidak tetap.

4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di
Universitas Efarina

5. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem
penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan
kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi
mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban
penyelenggaraan program.

6. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas
minimal 16 (enam belas) minggu.

7. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) SKS
adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang
diperoleh selama 1 (satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan
per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka
terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan
terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri, atau
100 (seratus) menit praktikum, atau 100 (seratus) menit kerja
lapangan.

8. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa
yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang
diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata
kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang
diambil pada semester tersebut.

9. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan
mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat
dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil
sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai
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bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks
mata kuliah yang diambil.

10. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian
yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK
untuk menentukan mahasiswa akan mampu melanjutkan studi
atau dihentikan statusnya sebagai mahasiswa.

5. Pernyataan Isi Standar
Penilaian Pembelajaran

A. Setiap Program studi harus memiliki dokumen penilaian
pembelajaran
1) Wakil Rektor I harus memastikan dokumen ini disahkan

oleh Rektor.
2) Wakil Rektor I, Ketua Program Studi dan Ketua LPM

memastikan bahwa proses penyusunan dan evaluasi
standar penilaian pembelajaran harus melibatkan dan
mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan
internal dan eksternal, yaitu: dosen, pengguna lulusan,
alumni, dan para pakar.

3) Wakil Rektor I, Ketua Program Studi dan Ketua LPM
harus memastikan standar penilaian pembelajaran ini
dirancang dengan mempertimbangkan sumberdaya dan
prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan standar ini.

4) Wakil Rektor I, Ketua Program Studi dan Ketua LPM
harus melakukan peninjauan standar ini 4 (empat) tahun
sekali untuk menyesuaikan dengan perubahan Ilmu
pengetahuan dan teknologi

5) Wakil Rektor I, Ketua Program Studi dan Ketua LPM
menyusun standar ini  berdasarkan :
a) Perangkat Evaluasi Hasil Studi
b) Akademi/Program Studi harus memiliki perangkat

evaluasi hasil studi yang adil, bertanggungjawab, dan
berkesinambungan.

c) Perangkat evaluasi hasil studi harus disosialisasikan
kepada seluruh dosen dan mahasiswa.

d) Perangkat evaluasi harus ditinjau secara periodik,
dengan mendasarkan kepada data-data yang ada dan
melibatkan pakar sejawat.

6) Program Studi seharusnya mempunyai prosedur yang
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mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi
baik untuk penilaian formal (UTS, UAS) maupun untuk
penilaian berkesinambungan (PR, Kuis, Tugas terstruktur,
aktivitas di kelas, dan diskusi).

7) Setiap dosen seharusnya mengembalikan umpan balik
dengan tepat waktu dan diadministrasikan dengan baik.

8) Program studi harus mempunyai instrumen penilaian
kepuasan layanan untuk mahasiswa.

9) Dalam proses pembelajaran kepuasan mahasiswa
seharusnya dipenuhi dengan dilaksanakannya kontrak
pembelajaran dan keterlibatan dalam monitoring dan
evaluasi proses pembelajaran.

B. Tanda Kelulusan
1) Program studi harus memberikan ijazah bagi mahasiswa

yang telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas
yang dibebankan dalam suatu program studi sebagai tanda
kelulusan.

2) Program studi harus mencantumkan gelar akademik dan
sebutan profesional gelar atau sebutan lulusan dalam
ijazah.

3) Ijazah dan transkrip akademik harus dibuat dalam bahasa
Indonesia, bila diperlukan dapat diberikan terjemahan
ijazah resmi dan transkrip akademik dalam bahasa Inggris.

4) Program studi harus menetapkan Bentuk, ukuran, isi, dan
bahan Ijazah dengan keputusan Rektor.

5) Program studi harus menandatangani Ijazah sebagai
bentuk pengesahan.

6) Rektor harus menetapkan pedoman penerbitan ijazah dan
transkrip akademik dalam bentuk keputusan.

7) Rektor harus menetapkan syarat seorang mahasiswa
dinyatakan lulus Program Sarjana setelah memenuhi
syarat:
a) Telah menyelesaikan jumlah kredit berkisar antara

140-144 SKS (yang besarnya sesuai dengan kurikulum
masing-masing program studi), yang dijadwalkan
untuk 8 (enam) semester
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b) Memenuhi komposisi matakuliah dan SKS-nya sesuai
dengan tuntutan kurikulum program studi yang
bersangkutan.

c) IP Kumulatif sama dengan atau lebih besar dari 2,00
(IPK ≥ 2,00)

d) Memenuhi persyaratan yudisium yang ditentukan oleh
Program Studi.

C. Predikat Kelulusan
1) Program Studi harus menetapkan yudisium untuk

menetapkan predikat kelulusan
2) Program Studi harus menetapkan IPK minimal 3,00 untuk

menetapkan predikat kelulusan untuk Sarjana
D. Kebijakan Evaluasi Hasil Studi

1) Program Studi harus menetapkan nilai ujian dengan angka
antara 0–100.

2) Program studi harus menetapkan batas minimum tingkat
kehadiran mahasiswa untuk dapat mengikuti kegiatan
proses belajar mengajar selanjutnya dan harus merupakan
upaya pendisiplinan.

3) Akademi harus menetapkan pedoman nilai akhir dalam
bentuk huruf dalam suatu keputusan Direktur, berdasarkan
komponen penilaian sebagai berikut :
a) Kehadiran
b) Tugas-tugas
c) UTS
d) UAS

4) Universitas harus memiliki ketentuan yang mengatur
sanksi kepada tenaga pendidik yang memberikan penilaian
melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.

E. Penilaian Pembelajaran
1) Satuan Kredit Semester (SKS) harus dilaksanakan

sepenuhnya, baik unsur tatap muka, tugas terstruktur
maupun tugas mandiri.

2) Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan
kualitasnya.

3) Komponen dan bobot penilaian untuk memperoleh nilai
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akhir (final grade) harus mencakup kompetensi kognitif,
psikomotorik dan afektif, dan diberitahukan kepada
mahasiswa pada kuliah pertama tiap semester serta tertulis/
terdokumentasi dalam Kontrak Pembelajaran.

4) Semua tes (UTS, UAS) harus mengacu pada tujuan
instruksional.

5) Tingkat kompetensi (level of competence) harus tercermin
dalam evaluasi.

6) Semua catatan tentang semua tes sumatif harus disusun
rapi agar dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa
yang memerlukan.

7) Semua penilaian dan komentar atas responsi, ujian tengah
semester, makalah, tugas-tugas, ujian akhir semester
seharusnya disampaikan kepada mahasiswa.

F. Ketua Program Studi, dan dosen dalam menyelenggarakan
kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar
mahasiswa dapat dilakukan secara terjadwal maupun secara
tidak terjadwal. Apabila dilakukan secara terjadwal harus
tercantum dalam kalender akademik.

G. Ketua Program Studi, dan dosen dalam menyelenggarakan
kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar
mahasiswa atau penilaian hasil belajar mahasiswa harus
mematuhi peraturan akademik yang berlaku.

H. Ketua Program Studi, dan dosen dalam menyelenggarakan
kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar
mahasiswa harus mencakup kemampuan dalam ranah kognitif,
psikomotorik, dan afektif.

I. Ketua Program Studi dan dosen dalam menyelenggarakan
kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar
mahasiswa harus menetapkan:
1) Metode dan mekanisme penilaian
2) Prosedur penilaian, dan
3) Instrumen penilaian.

J. Dalam menetapkan metode dan mekanisme :
1) Penilaian yang dipilih harus sesuai dengan tujuan

pembelajaran yang ditetapkan;
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2) Metode dan mekanisme penilaian yang dipilih diusahakan
mampu Memberi umpan balik kepada mahasiswa untuk
mengetahui sejauh mana kemampuan mereka;

3) Sebaiknya menggunakan lebih dari satu metode penilaian
untuk mengukur suatu tujuan pembelajaran.

K. Dalam menetapkan prosedur penilaian, harus diperhatikan
beberapa hal sebagai berikut:
1) Penyelarasan antar tujuan penilaian dengan tujuan

pembelajaran,
2) pemilihan metode penilaian yang sesuai dan dapat

menjawab tujuan penilaian;
3) Cek ulang terhadap ranah kompetensi yang diukur

(kognitif, psikomotorik, afektif);
4) Penyusunan kisi-kisi penilaian yang merujuk pada tujuan

dan cakupan penilaian.
L. Dalam penetapan instrumen penilaian, harus diperhatikan

beberapa hal sebagai berikut:
1) Penetapan instrumen penilaian harus sesuai dengan tujuan

pembelajaran,
2) Pemilihan instrumen penilaian harus dikaitkan dengan apa

dan siapa yang menjadi sasaran penilaian,
3) Pemilihan instrumen penilaian harus mampu untuk

menangkap pengalaman pembelajaran mahasiswa,
4) Penetapan instrumen penilaian harus dapat

mengakomodasi lingkup materi pembelajaran, penetapan
instrumen penilaian harus mempertimbangkan
ketersediaan media pembelajaran yang ada.

6. Strategi Pencapaian
Standar Penilaian
Pembelajaran

1. Rektor membentuk tim untuk membuat buku pedoman
akademik Universitas Efarina yang mengatur tentang proses
kegiatan belajar mengajar, beban SKS bagi mahasiswa, sistem
evaluasi terhadap mahasiswa, dan sistem hasil studi
mahasiswa.

2. Rektor mendorong kepada Wakil Rektor I, Ketua Program
Studi, dan dosen untuk meningkatkan kualitas agar nilai mutu
lulusan Universitas Efarina lebih baik.

3. Pimpinan Universitas Efarina menyelenggarakan koordinasi



UNIVERSITAS EFARINA
Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pamatang Raya-Kabupaten Simalungun

Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622) 331578
Kampus II : Jl. Sudirman No. 8 Pematang Siantar, Kota Madya P. Siantar-Sumatera Utara,

Telp (0622) 29844, Fax (0622) 29844
Email:universitasefarina@gmail.com, website : www.unefa.ac.id

Standar Penilaian Pembelajaran
No.Dok B.4/SPMI-UNEFA/2017
Revisi
Tgl Eff

35

dengan para pembantu dekan bidang akademik secara berkala.
4. Ketua program studi menyelenggarakan sosialisasi dan

pelatihan untuk dosen yang berkaiatan dengan metode dan
mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen
penilaian.

5. Mengintegrasikan data penilaian ke dalam Sistem Informasi
Universitas Efarina.

7. Indikator Ketercapaian
Standar Penilaian
Pembelajaran

1. Program studi menyelenggarakan proses penilaian mengikuti
prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan
yang dilakukan secara terintegrasi

2. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja,
tes tertulis, tes lisan, dan angket.

3. Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk
mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa

4. Dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar
mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

5. Dosen melakukan prosedur penilaian mencakup tahap
perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi
kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai
akhir.

6. Program studi memasukkan nilai tepat waktu untuk seluruh
mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu
maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian.

8. Catatan/Dokumen/
Formulir/ Peraturan
Perundangan

Dokumen tertulis yang diperlukan untuk penyusunan manual
penetapan standar ini yaitu:
1) Dokumen peraturan perundang-undangan di bidang

pendidikan tinggi dan SPMI.
2) Ketersedian dokumen internal berupa peraturan yang berlaku

di UNEFA.
3) Kuisioner untuk studi pelacakan maupun survei.
4) Formulir/Borang/Template standar
5) Dokumen laporan hasil monev dan audit standar.

9. Referensi

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar
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Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Buku Pelatihan Sitem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Tahun 2010
6. Statuta UNEFA
7. Rencana Strategis UNEFA.
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PENGESAHAN

Proses
Penanggung Jawab

Tanggal
Nama Jabatan Tanda

Tangan

1. Perumusan Viktor Edison Hutagaol, ST., MM Ka. Prodi

2. Pemeriksaan Salim Efendi, S.Pd., M.Pd Ketua LPM

3. Persetujuan Viktor E. Hutagaol, ST., MM Dekan

4. Penetapan Dr. Abdiyanto, SE., M.Si Rektor

5. Pengendalian Jumadiah Wardati, SKM., MM WR I
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Prodi Teknik Lingkungan
Universitas Efarina
(UNEFA)

Visi : Program Studi yang menghasilkan Sarjana Teknik
Lingkungan yang mampu mengatasi tantangan dan
perubahan lingkungan yang profesional dan unggul pada
regional Sumatera pada tahun 2026.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang
infrastruktur air bersih dan sanitasi, pengelolaan limbah,
penyehatan lingkungan, teknik kebumian dan konservasi
sehingga menghasilkan profil lulusan yang berkualitas,
profesional, serta mampu menghadapi tantangan dan
perubahan lingkungan.

2. Menyelenggarakan penelitian-penelitian dalam bidang air,
limbah, penyehatan lingkungan, teknik kebumian dan
konservasi lingkungan yang berkualitas serta bermanfaat bagi
masyarakat luas.

3. Menyelenggarakan program pengabdian pada masyarakat
bekerjasama dengan berbagai pihak yang berorientasi pada
upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Mempersiapkan lulusan untuk dapat menguasai Ilmu Teknik
Lingkungan meliputi perencanaan dan pengelolaan dari
sebuah kegiatan yang memberikan dampak terhadap
lingkungan.

Tujuan :

1. Menghasilkan pendidikan yang unggul, mandiri, bertanggung
jawab  dan professional yang mengacu pada KKNI dan SN-
Dikti

2. Menghasilkan penelitian yang bermutu untuk dapat
menyelesaikan berbagai masalah dalam bidang air, limbah,
penyehatan lingkungan, teknik kebumian dan konservasi
lingkungan yang berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat
luas;

3. Menghasilkan pengabdian masyarakat dibidang pelestarian
dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Menghasilkan lulusan untuk dapat menguasai Ilmu Teknik
Lingkungan meliputi perencanaan dan pengelolaan dari
sebuah kegiatan yang memberikan dampak terhadap
lingkungan.

1. Rasional Standar Dosen
dan Tenaga Kependidikan

1. Berdasarkan UU No 20 Tahun 2003, tentang Sistem
Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tenaga kependidikan
bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan,
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pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk
menunjang proses pendidikan. Sedangkan pendidik
merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan
dan melaksanakan proses pembembelajaran, menilai hasil
pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta
melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
terutama bagi pendidik pada Perguruan Tinggi

2. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 disebutkan bahwa tenaga
pendidik pada Perguruan Tinggi yaitu dosen mempunyai tugas
utama adalah mentransformasikan, mengembangkan dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output
pada sistem Perguruan Tinggi, dosen dan tenaga kependidikan
merupakan sumber daya yang penting tugas dan perannya
dalam menjalankan proses pada sistem tersebut.

3. Sebagai pedoman pengadaan, pengembangan, dan penugasan
tenaga kependidikan dan tenaga penunjang dalam
penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas guna memberi
kepuasan kepada masyarakat yang dilayani dan untuk
mencapai sukses organisasi sebagaimana yang tertuang dalam
visi dan misi Universitas Efarina yang telah ditetapkan.

4. Dosen dan Tenaga kependidikan merupakan salah satu standar
terpenting yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk
memenuhi maupun melampui standar dosen dan tenaga
kependidikan ini, maka Universitas Efarina menetapkan
penyusunan standar ini berdasarkan kebutuhan pemerintah,
kebutuhan Universitas Efarina dan kebutuhan masyarakat
yang digunakan  untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, kebijakan pembangunan dan pengkayaan materi
pembelajaran.

2. Pihak yang
bertanggungjawab untuk
mencapai Standar Dosen
dan Tenaga Kependidikan

1. Pimpinan Universitas sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

2. LPM, GJMF, GJMPS dalam menetapkan penyusunan standar.
3. Pimpinan fakultas, Prodi dalam hal menyusun standar
4. Kepala Biro, Ketua Badan, Lembaga, Pusat Studi, Kepala

Laboratorium, Kepala Perpustakaan, dan pimpinan unit kerja
lainnya dalam hal mendukung penyusunan standar

5. Para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan
dan  bidang keahliannya.
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3. Defenisi Istilah

1. Standar adalah  dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran
dan spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai atau
dipenuhi.

2. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang
mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang
penyelenggaraan pendidikan

3. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi
sebagai guru, dosen, konselor pamong belajar, widyaiswara,
tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai
dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam
menyelenggarakan pendidikan.

4. Dosen adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai
pendidik yang memiliki tugas mengembangkan suatu cabang
ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi melalui penalaran dan
penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya.

4. Pernyataan Isi Standar
Dosen dan Tenaga
Kependidikan

A. Setiap Program studi harus memiliki dokumen Dosen dan
Tenaga kependidikan
1. Wakil Rektor I harus memastikan dokumen ini disahkan

oleh Direktur.
2. Wakil Rektor I, ketua program studi dan ketua LPM

memastikan bahwa proses penyusunan dan evaluasi
standar Dosen dan tenaga kependidikan harus melibatkan
dan mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan
internal dan eksternal, yaitu : dosen, pengguna lulusan,
alumni, dan para pakar.

3. Wakil Rektor I, Ketua Prodi dan Ketua LPM  harus
memastikan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan  ini
dirancang dengan mempertimbangkan   sumberdaya   dan
prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan standar ini.

4. Wakil Rektor I, Ketua Prodi dan Ketua LPM  harus
melakukan peninjauan standar ini 4 (empat) tahun sekali
untuk menyesuaikan dengan perubahan Ilmu pengetahuan
dan teknologi.

5. Wakil Rektor I, Ketua Prodi dan Ketua LPM menyusun
standar ini  yang seharusnya;

6. Akademi dan program studi harus menjamin hak dosen
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dan tenaga kependidikan atas:
1) Penghargaan sesuai tugas, masa kerja dan prestasi

kerja
2) Pembinaan karier
3) Kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan

fasilitas pendidikan.
B. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen berhak:

1. Memperoleh kesempatan untuk: meningkatkan
kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana
pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat

2. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan
otonomi keilmuan

3. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi
profesi/keilmuan

C. Dosen dan tenaga kependidikan harus mempunyai kewajiban:
1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna,

menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis
2. Mempunyai komitmen professional untuk meningkatkan

mutu pendidikan
3. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi

dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan
D. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen harus

mempunyai kewajiban:
1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian

kepada masyarakat.
2. Merencanakan, melaksanakan, pembelajaran serta menilai

dan mengevaluasi hasil pembelajaran
3. 3. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan

kompetensi   akademik
4. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam

pembelajaran
5. Menjujung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum,

kode etik, nilai-nilai agama, dan etika
E. Program studi

Lulusan program Magister untuk program diploma atau
program sarjana
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F. Program studi seharusnya
Menetapkan lebih dari 100 persen dosen tetap bergelar
minimal Magister.

G. Program studi seharusnya
Menetapkan lebih 100 % mempunyai NIDN dan jabatan
fungsional dosen dan lektor 60%, lektor kepala 30%,  100%
tersertifikasi.

H. Program studi menetapkan beban kerja dosen sekurang-
kurangnya   sepadan 12 satuan kredit semester dan sebanyak-
banyaknya 16 satuan kredit semester.

I. Program studi menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan
jumlah    mahasiswa maksimal untuk  1:20

J. Program studi dalam rekrutisasi dosen harus menggunakan
kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman sebagai
dasar rekrutisasi.

K. Program studi dalam rekruitisasi tenaga kependidikan harus
menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi & sertifikat
kompetensi

L. Kode Etik
Kode etik dosen dan tenaga kependidikan harus dirumuskan
dalam suatu peraturan dan diterapkan secara konsisten
dilengkapi dengan sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.

5. Strategi Pelaksanaan
Standar Dosen dan Tenaga
Kependidikan

1. Perencanaan kebutuhan Tenaga Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

2. Pengkoordinasikan dengan unit-unit terkait
3. Rekruitmen Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

melalui media elektronik, media masa
4. Menyediakan pendanaan untuk studi lanjut, pelatihan bagi

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara periodik
untuk meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan.

5. Mendorong dosen melakukan publikasi pada jurnal Nasional
dan Internasional, maupun aktif pada forum-forum ilmiah
Nasional dan Internasional

6. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi
dosen dan tenaga pendidikan hingga jenjang Doktor melalui
program beasiswa internal maupun eksternal
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7. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga
kependidikan dalam jangka panjang.

8. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan
tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang
dibutuhkan.

6. Indikator Ketercapaian
Standar

1. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling
rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan
dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen
bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan
berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan)
KKNI).

2. Penghitungan Beban Kerja Dosen didasarkan pada kegiatan
pokok dosen yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil
pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.

3. Beban Kerja Dosen paling sedikit 40 jam/minggu, atau setara
dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen
yang tidak mendapatkan tugas tambahan. Beban kerja pada
kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban
tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas
tambahan. Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian
terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis,
disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling
banyak 10 mahasiswa.

4. Jumlah dosen tetap pada setiap Program Studi minimal 90%
dari jumlah seluruh dosen.

5. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk
menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi
paling sedikit 6 (enam) orang.

6. Dosen tetap untuk program spesialis dua, program doktor atau
program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang
guru besar atau profesor.

7. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling
rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan
dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan
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fungsinya.
8. Khusus Tenaga Kependidikan bagi Tenaga Administrasi,

memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau
sederajat.

9. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib
memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan
keahliannya.

10. Tenaga kependidikan wajib mengikuti pelatihan dalam
bidangnya minimal satu kali dalam setahun.

11. PS memiliki program pengembangan dosen untuk
meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan
kebutuhan bidang di program studi

12. Proses seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan,
retensi dan pemberhentian dosen sesuai dengan peraturan/
pedoman yang berlaku.

13. Persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir S2 dan S3
di tingkat fakultas yang bidang keahliannya sesuai lebih dari
90%.

14. Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang
keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi sesuai
standar BANPT

15. Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan Lektor Kepala
dan Guru Besar yang bidang keahliannya sesuai dengan
kompetensi program studi sesuai standar BANPT.

16. Persentase jumlah guru besar per fakultas sesuai standar
BANPT.

17. Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik
Profesional lebih dari 60%.

18. Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang
keahliannya sesuai dengan bidang program studi adalah : 1 :
40 (untuk bidang sosial), dan 1: 20 (untuk bidang eksakta)

19. Jumlah dosen yang mengikuti sabbatical leave, post doc, atau
kerja sama penelitian di luar negeri meningkat dari tahun ke
tahun.

20. Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat
bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional/
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internasional sesuai standar BANPT.
21. Jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/

pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar UNEFA.
22. Rata-rata beban dosen per semester atau Rata-rata FTE

(Fulltime Teaching Equivalent): 12-16 SKS.
23. Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar 14-16

kali.
24. Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara/

peserta) seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/
pagelaran/ pameran/ peragaan (nasional/ internasional)
minimal sekali dalam setahun.

25. PS memiliki perencanaan dan program pengembangan untuk
mening-katkan kompetensi tenaga kependidikan (melalui
pemberian kesempatan belajar/pelatihan, pemberian fasilitas,
dan jenjang karir).

26. Adanya tenaga pustakawan dengan latar belakang pendidikan
yang sesuai di tingkat universitas dan fakultas.

27. PS memiliki jumlah tenaga teknisi/ laboran minimal 1 orang
yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium.

28. PS memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten/
kualifikasi yang sesuai minimal 1 orang per program studi.

7. Catatan/Dokumen/
Formulir/ Peraturan
Perundangan

Dokumen tertulis yang diperlukan untuk penyusunan manual
Evaluasi standar ini yaitu:
1) Dokumen peraturan perundang-undangan di bidang

pendidikan tinggi dan SPMI.
2) Ketersedian dokumen internal berupa peraturan yang berlaku

di UNEFA.
3) Kuisioner untuk studi pelacakan maupun survey.
4) Formulir/Borang/Template standar
5) Dokumen laporan hasil monev dan audit standar.

8. Referensi

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar

Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Buku Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
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Tahun 2010
6. Statuta UNEFA
7. Rencana Strategis UNEFA.
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Proses
Penanggung Jawab

Tanggal
Nama Jabatan Tanda

Tangan

1. Perumusan Viktor Edison Hutagaol, ST., MM Ka. Prodi

2. Pemeriksaan Salim Efendi, S.Pd., M.Pd Ketua LPM

3. Persetujuan Viktor E. Hutagaol, ST., MM Dekan

4. Penetapan Dr. Abdiyanto, SE., M.Si Rektor

5. Pengendalian Jumadiah Wardati, SKM., MM WR I
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Prodi Teknik Lingkungan
Universitas Efarina
(UNEFA)

Visi : Program Studi yang menghasilkan Sarjana Teknik
Lingkungan yang mampu mengatasi tantangan dan
perubahan lingkungan yang profesional dan unggul pada
regional Sumatera pada tahun 2026.

Misi:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang

infrastruktur air bersih dan sanitasi, pengelolaan limbah,
penyehatan lingkungan, teknik kebumian dan konservasi
sehingga menghasilkan profil lulusan yang berkualitas,
profesional, serta mampu menghadapi tantangan dan
perubahan lingkungan.

2. Menyelenggarakan penelitian-penelitian dalam bidang air,
limbah, penyehatan lingkungan, teknik kebumian dan
konservasi lingkungan yang berkualitas serta bermanfaat bagi
masyarakat luas.

3. Menyelenggarakan program pengabdian pada masyarakat
bekerjasama dengan berbagai pihak yang berorientasi pada
upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Mempersiapkan lulusan untuk dapat menguasai Ilmu Teknik
Lingkungan meliputi perencanaan dan pengelolaan dari
sebuah kegiatan yang memberikan dampak terhadap
lingkungan.

Tujuan :
1. Menghasilkan pendidikan yang unggul, mandiri, bertanggung

jawab  dan professional yang mengacu pada KKNI dan SN-
Dikti

2. Menghasilkan penelitian yang bermutu untuk dapat
menyelesaikan berbagai masalah dalam bidang air, limbah,
penyehatan lingkungan, teknik kebumian dan konservasi
lingkungan yang berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat
luas;

3. Menghasilkan pengabdian masyarakat dibidang pelestarian
dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Menghasilkan lulusan untuk dapat menguasai Ilmu Teknik
Lingkungan meliputi perencanaan dan pengelolaan dari
sebuah kegiatan yang memberikan dampak terhadap
lingkungan.

1. Rasional Standar Sarana
dan Prasarana
Kependidikan

1. Sarana dan prasarana merupakan salah satu standar terpenting
yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk memenuhi
maupun melampui standar ini maka Universitas Efarina
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menetapkan penyusunan standar ini berdasarkan kebutuhan
pemerintah, kebutuhan Universitas Efarina dan kebutuhan
masyarakat yang digunakan untuk pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, kebijakan pembangunan dan
pengkayaan materi pembelajaran. Sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan penjaminan mutu yang berkaitan
dengan sarana dan prasarana untuk menunjang proses
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Tujuan tertentu ini tergantung dari kondisi masing-masing
fakultas/program studi dan arah kebijakan universitas.
Pengelolaan sarana dan prasarana ini harus dilakukan secara
terintegrasi sehingga dapat digunakan untuk seluruh program
studi yang membutuhkan.

2. Peraturan pemerintah Nomer 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang
pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan
mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan,
termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan
untuk mendukung proses pendidikan. Sarana prasarana
pendidikan menurut pasal 42-48 meliputi:
1) Sarana  pendidikan,  yaitu  perabotan,  peralatan

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

2) Prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan,
ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan,
ruang laboratarium, ruang bengkel kerja, ruang unit
produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah
raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi

3) Keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium
4) Jenis dan jumlah buku perpustakaan
5) Jumlah buku teks
6) Rasio ruang kelas per-mahasiswa
7) Rasio luas bangunan per-mahasiswa
8) Rasio luas lahan per-mahasiswa
9) Luas dan letak lahan
10) Akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa
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yang berkebutuhan khusus, dan
3. Pemeliharaan, standar sarana dan prasarana diperlukan untuk

menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses
pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan.

4. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Universitas Efarina
menetapkan standar sarana prasarana pendidikan yang kan
menjadi padoman dan tolak ukur bagi pimpinan akademik,
pimpinan prodi, dan ketua prodi.

2. Pihak yang Bertanggung
Jawab untuk Mencapai
Standar Sarana dan
Prasarana Kependidikan

1. Pimpinan universitas sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya

2. LPM, GJMF, GJMPS dalam penyusunan standar.
3. Pimpinan fakultas, Prodi dalam hal menyusun standar
4. Kepala Biro, Ketua Badan, Lembaga, Pusat Studi, Kepala

Laboratorium, Kepala Perpustakaan, dan pimpinan unit kerja
lainnya dalam hal mendukung penyusunan standar

5. Para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan
dan bidang keahliannya.

3. Defenisi Istilah

1. Standar adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran
dan spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai atau
dipenuhi.

2. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/
media dalam mencapai sesuatu atau tujuan. Sarana yang
dimaksud dalam pengertian sarana milik universitas adalah
alat pendukung, proses belajar mengajar, alat perkantoran dan
sarana lainnya.

3. Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau
usaha pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai.
Prasarana yang dimaksud dalam pengertian prasarana
universitas adalah ruang belajar mengajar alat perkantoran dan
sarana lainnya.

4. Peryataan Isi Standar
Kualifikasi Sarana dan
Prasarana Kependidikan

1. Setiap Program studi harus memiliki dokumen sarana dan
prasarana

2. Wakil Rektor I harus memastikan dokumen ini disahkan oleh
Direktur.

3. Wakil Rektor I, ketua program studi dan ketua LPM
memastikan bahwa proses penyusunan dan evaluasi standar
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sarana dan prasarana harus melibatkan dan
mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal
dan eksternal, yaitu: dosen, pengguna lulusan, alumni, dan
para pakar.

4. Wakil Rektor I, Ketua Prodi dan Ketua LPM harus
memastikan standar sarana dan prasarana ini dirancang dengan
mempertimbangkan sumberdaya dan prasarana yang
diperlukan untuk pelaksanaan standar ini.

5. Wakil Rektor I, Ketua Prodi dan Ketua LPM menyusun
standar ini berdasarkan kedalaman dan keluasan materi yang
mengharuskan :

SARANA DAN PRASARANA
1) Sarana dan Prasarana kampus Universitas Efarina memenuhi

persyaratan teknis bangunan serta keselamatan dan kesehatan
lingkungan yang ditentukan dengan memperhatikan kesamaan
akses seluruh civitas akademika sesuai dengan kebutuhan
kurikulum.

2) Universitas Efarina menyediakan sarana dan prasarana seperti
lahan, gedung yang memadai untuk digunakan dalam kegiatan
proses belajar mengajar.

3) Univesitas Efarina memiliki kecukupan, kesesuaian,
pemeliharaan, penggantian dan perbaikan sarana dan
prasarana yang dimiliki untuk kelancaran pelaksanaan
kegiatan akademik.

4) Universitas Efarina menempatkan lahan kegiatan pendidikan
berdasarkan pertimbangan keamanan, kenyamanan, dan
kesehatan lingkungan, serta peraturan pemeriantah daerah
setempat.

5) Universitas Efarina menyusun aturan pemanfaatan luas lahan
untuk berbagai sarana kegiatan demi kepentingan dan
pengembangan Prodi.

6) Universitas Efarina dalam menyediakan gedung untuk
kegiatan akademik mempertimbangkan kekuatan, keamanan,
kenyamanan dan azas pemanfaatan.

7) Universitas Efarina mempertimbangan kemampuan keuangan
dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana.
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8) Universitas Efarina menyediakan akses internet.
9) Setiap program studi menyusun prioritas pengembangan

fasilitas sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum
masing-masing.

10) Sarana dan Prasarana Universitas Efarina dituangkan dalam
sebuah rencana dasar (master plan) yang direncanakan secara
sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan
akademik.

11) Universitas Efarina melakukan perawatan sarana dan
prasarana secara berkala.

12) Universitas Efarina memiliki fasilitas dan prosedur baku
tentang keselamatan dan keamanan kerja serta standar fasilitas
pembelajaran yang tinggi.

13) Universitas Efarina memiliki daftar inventaris sarana dan
prasarana.

14) Program Studi menyediakan tempat belajar (in door atau out
door) untuk mahasiswa menyelesaikan tugas terstruktur,
bekerja berkelompok, berdiskusi sesuai kebutuhan dan tujuan
belajar mengajar.

RUANG KULIAH DAN PERALATAN RUANG KULIAH
1) Universitas Efarina menyediakan ruang kuliah yang

memberikan kenyamanan (kelas bersih dan ber AC) kepada
pengguna.

2) Universitas Efarina menyediakan peralatan perkuliahan
berdasarkan Universitas Efarina menyediakan ruang kuliah
dan peralatan perkuliahan secara lengkap sebelum perkuliahan
berjalan.

3) Ruang kuliah sesuai dengan standard proses pembelajaran
yang ditentukan oleh Dirjen Dikti.

4) Luas ruang kuliah sesuai rasio yang ditentukan oleh Dirjen
Dikti.

5) Penggunaan ruang kuliah terjadwal sesuai dengan aturan yang
sudah ditetapkan oleh Universitas Efarina.

6) Kebersihan dan keindahan ruang kuliah dijaga oleh seluruh
civitas akademika berdasarkan aturan Universitas Efarina

7) Setiap ruang kuliah dilengkapi perangkat Komputer, LCD
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Proyektor, Mikrophone, pendingin udara, White board, spidol,
dan penghapus papan.

8) Setiap ruang kuliah dilengkapi kursi mahasiswa, meja dan
kursi dosen yang memadai.

RUANG PERPUSTAKAAN DAN PERALATAN
PERPUSTAKAAN
1) Universitas Efarina menyediakan gedung perpustakaan yang

memberikan kenyamanan, ketenangan, dan kelengkapan.
2) Universitas Efarina menyediakan ruang perpustakaan

berdasarakan azas kebutuhan dan keefektifan penggunaanya.
3) Universitas Efarina menyediakan ruang perpustakaan sesuai

dengan ratio mahasiswa berdasarkan kemampuan keuangan
dan ketentuan pemerintah dalam bidang pendidikan.

4) Perpustakaan Universitas Efarina dikembangkan
menggunakan sarana prasarana terkini dan dikelola oleh
tenaga profesional.

5) Perpustakaan mempunyai paling sedikit sepuluh eksemplar
untuk setiap judul buku teks.

6) Perpustakaan memiliki database anggota perpustakaan.
7) Perpustakaan memiliki prosedur dan instruksi kerja

pengelolaan perpustakaan sesuai ketentuan Universitas
Efarina.

BAHAN PUSTAKA DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN
1) Pengadaan buku perpustakaan sesuai dengan visi, dan misi

Universitas Efarina dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan.

2) Bahan pustaka tersedia secara lengkap sesuai dengan standar
perpustakaan internasional.

3) Perpustakaan Universitas Efarina menyediakan buku referensi
yang menunjang ilmu dasar keahlian dan selalu diperbarui
sesuai dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK dalam
bentuk jurnal-jurnal.

4) Perpustakaan program studi dilengkapi dengan fasilitas untuk
memudahkan penelusuran judul dan pengarang buku serta
kemudahan untuk peminjaman.

5) Perpustakaan memiliki koleksi sumber belajar berupa buku
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teks, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, CD, yang bisa diakses oleh
seluruh civitas akademika guna mendukung proses
pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku.

6) Perpustakaan dilengkapai dengan fasilitas Digital Library yang
berbasis IT guna mempermudah akses sumber pustaka.

7) Perpustakaan memiliki buku referensi terbaru sampai dengan
terbitan sepuluh tahun terakhir.

8) Perpustakaan melakukan pembaharuan terhadap buku teks
yang di pergunakan dosen sebagai acuan proses pembelajaran
secara berkala.

RUANG LABORATORIUM DAN PERALATAN
LABORATORIUM
1) Universitas Efarina menyediakan ruang laboratorium yang

memberikan kenyaman, ketenangan mahasiswa.
2) Universitas Efarina menyediakan laboratorium berdasarkan

kebutuhan kurikulum dan pengembangannya disesuaiakan
dengan kemampuan keuangan.

3) Laboratorium program studi dapat digunakan oleh sivitas
akademika dalam bentuk praktikum, penelitian, dan
melaksanakan pelatihan dan konsultasi untuk pihak lain.

4) Laboratorium bisa digunakan secara terintegrasi antar program
studi.

5) Penggunaan peralatan di laboratorium disediakan untuk
memandu dan menghindari terjadinya kerusakan alat akibat
penggunaan yang salah.

6) Universitas Efarina memiliki, laboratorium/bengkel/ studio /
lahan praktik yang dapat dipergunakan oleh seluruh civitas
akademika.

7) Ruang dan peralatan laboratorium memenuhi standar minimal
laboratorium sesuai ketentuan Dirjen Dikti.

8) Laboratorium memiliki prosedur dan instruksi kerja
pengelolaan laboratorium sesuai ketentuan Universitas
Efarina.

RUANG KERJA DAN PERALATAN KERJA
1) Universitas Efarina menyediakan ruang kerja yang

memberikan kenyaman, ketenangan dalam bekerja.
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2) Universitas Efarina menyediakan ruang kerja sesuai dengan
rasio yang telah ditetapkan.

3) Universitas Efarina menyediakan peralatan kerja sesuai
dengan tugas dan fungsi dengan mempertimbangakan
kebutuhan dan keefektifan penggunaannya.

4) Pengadaan peralatan kerja mempertimbangkan kemampuan
keuangan.

PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
1) Universitas Efarina memiliki unit khusus yang

bertanggungjawab secara penuh terhadap pemeliharaan sarana
dan prasarana.

2) Universitas Efarina menyediakan anggaran yang cukup untuk
pemeliharaan sarana dan prasaran secara rutin setiap tahun.

3) Unit pelaksana pemeliharaan berpedoman pada standar
pemeliharaan yang ditetapkan.

4) Unit pelaksana pemeliharaan mengikuti check list di jadwal
rutin pemeriksaan sarana dan prasarana.

5) Universitas Efarina menetapkan pedoman pengelolaan,
pemanfaatan dan sanksi-sanksi perusakan terhadap sarana dan
prasarana.

PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA
1) Universitas Efarina dapat melakukan kerjasama dengan pihak

lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan
prasarana lain bagi kepentingan pendidikan.

2) Universitas Efarina menetapkan peraturan yang jelas terhadap
penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga
dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif.

LAHAN
1) Universitas Efarina mempunyai lokasi yang strategis dalam

menunjang proses pembelajaran.
2) Lahan Universitas Efarina milik sendiri dan bersertifikat.
3) Lahan digunakan sesuai dengan fungsinya guna menunjang

proses pembelajaran berdasarkan rasio jumlah mahasiswa
serta seluruh civitas akademika.

RUANG PIMPINAN
1) Universitas Efarina memiliki ruangan pimpinan, mulai dari
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pimpinan mulai dari Rektor, Wakil Rektor, Ketua
Lembaga/Biro, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi
dan Kepala Unit yang memadai sesuai standar Dirjen Dikti.

2) Ruang pimpinan dilengkapi seperangkat komputer dan
jaringan internet

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
1) Ruang TIK memenuhi standar sesuai ketentuan Dirjen Dikti.
2) TIK dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam

satu jaringan yang bisa saling mengakses.
3) Unit TIK memberi layanan kepada sivitas akademika dalam

bentuk pelatihan, konsultasi, dan perbaikan software dan
hardware sesuai ketentuan Universitas Efarina.

4) Unit TIK memiliki prosedur dan instruksi kerja.
5) Wakil Rektor I, Ketua Prodi dan Ketua LPM harus

melakukan peninjauan standar ini 4 (empat) tahun sekali untuk
menyesuaikan dengan perubahan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

5. Strategi Pelaksanaan
Standar

1. Membuat dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka
2. panjang dalam pengembangan sarana dan prasarana
3. Membuat dokumen rencana kerja tahunan dalam rangka

pengembangan sarana dan prasarana
4. Menentukan strategi/cara pengembangan sarana dan prasarana
5. Menunjukkan bukti bahwa pelaksanaan pengembangan sarana

dan prsasarana terpantau serta dievaluasi sesuai dengan
standar keberhasilan yang ditetapkan dalam perencanaan

6. Pimpianan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan
para dekan secara berkala

7. Pimpinan akademik membentuk tim pengelola asset untuk
ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan
prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.

8. Pimpinan akademik bekerjasama dengan pihak ketiga atau
lembaga donor dalam penyediakan sarana prasarana yang
kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari
pemerintah.

6. Indikator Ketercapaian
Standar

1. Evaluasi prasarana terdiri dari: Bangunan: memenuhi
persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi;
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Ruang kerja pimpinan: minimal 15 m2 per orang; Ruang
administrasi kantor: minimal 2 m2 per orang; Ruang kerja
setiap dosen: minimal 2 m2 per dosen; Ruang kelas/aula:
minimal 2 m2 per mahasiswa

2. Evaluasi prasarana perlengkapan listrik: memenuhi
persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan,
dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat. Fasilitas air:
Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan
perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air
memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di
seluruh bangunan.

3. Toilet: memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi,
tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan
pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari.

4. Kantin: luasan minimal 4 m2 per mahasiswa, ventilasi baik,
fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan
sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan
dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air
yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi
persyaratan higiene.

5. Ruang himpunan mahasiswa: minimal 25 m2 per ruangan
6. Poliklinik: tersedia mencukupi, berkualitas baik dan

memenuhi persyaratan untuk poliklinik.
7. Auditorium: sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan
8. Gedung olahraga: memenuhi kriteria gedung (indoor) untuk

pemakaian jenis cabang olah raga tertentu, berkualitas baik,
dan dapat diakses dengan mudah.

9. Tempat ibadah (mushola/mesjid): 2 m2 per orang, bermutu
baik, dan jumlah mencukupi

10. Memiliki pedoman perencanaan pengelolaan sampah terpadu
dan limbah laboratorium secara lengkap.

11. Memiliki peralatan/perlengkapan pengelolaan sampah mulai
dari pewadahan (sekaligus pemilahan), pengumpulan, tempat
pembuangan sementara, tempat pembuangan akhir (bila diolah
dengan kualitas baik).

12. Pengolahan sampah dengan insinerator/emisinya tidak
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melampaui ambang batas.
13. Pengelolaan sampah dengan composting memperhatikan jarak

lokasi dengan gedung kuliah dan bangunan lainnya
14. Unit pengolahan limbah laboratorium terpisah dari

laboratorium limbah domestik, dilakukan pengawasan
terhadap pengelolaan limbah B3

15. Hasil pengolahan limbah yang dibuang ke saluran drainase/
badan air memenuhi baku peruntukan badan air setempat

16. Ruang perpustakaan: 1.6 m2 per orang. Jumlah koleksi
textbook yang sesuai bidang ilmu: > 100 (dalam tiga tahun
terakhir) Jumlah koleksi skripsi/tugas akhir: > 50 (dalam tiga
tahun terakhir)

17. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang sesuai bidang: ≥
3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)

18. Jumlah jurnal terakreditasi non-Dikti yang sesuai bidang: ≥ 3
judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)

19. Jumlah jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi yang sesuai
bidang: ≥ 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun
terakhir)

20. Jumlah jurnal imiah internasional yang sesuai bidang: ≥ 2
judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)

21. Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang: > 6 judul
(dalam tiga tahun terakhir).

22. Prodi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar
perguruan tinggi

23. Luasan untuk laboratorium/bengkel/studio/ruang simulasi/
lapang minimal 2 m2 per mahasiswa

24. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan
dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi,
meja, papan tulis, spidol,penghapus, LCD, dekstop/laptop,
AC/ kipas angin, sound system, dan internet/Wifi), serta dapat
digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu)

25. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan
praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana
praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan
praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik
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dan dapat dugunakan setiap hari.
26. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan

canggih
27. Sistem teknologi informasi selalu ditata dan di-upgrade

minimal 1 tahun 1 kali
28. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap

fasilitas komputer minimal 18 jam per hari
29. Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer

serta didukung dana yang memadai
30. Komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet

(kapasitas akses internet: 1 kpbs per mahasiswa)
31. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1:10
32. Ruang komputer minimal 1 m2 per mahasiswa
33. Ketersediaan sarana e-learning yang didukung oleh piranti

keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat
dioperasikan, serta dipelihara secara layak.

34. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh
sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer,
dan dapat diakses melalui jaringan luas/ WAN

35. Fakultas memiliki situs web berbahasa Indonesia dan Inggris
yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik
bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutahirkan
secara reguler (minimal 1 kali per minggu).

7. Dokumen Terkait

Dokumen tertulis yang diperlukan untuk penyusunan standar
Sarana dan Prasarana ini yaitu:
1) Dokumen peraturan perundang-undangan di bidang

pendidikan tinggi dan SPMI.
2) Ketersedian dokumen internal berupa peraturan yang berlaku

di UNEFA.
3) Kuisioner untuk studi pelacakan maupun survey.
4) Formulir/Borang/Template standar
5) Dokumen laporan hasil monev dan audit standar.

8. Referensi

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar
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Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Buku Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Tahun 2010
6. Statuta UNEFA
7. Rencana Strategis UNEFA.
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Prodi Teknik Lingkungan
Universitas Efarina
(UNEFA)

Visi : Program Studi yang menghasilkan Sarjana Teknik
Lingkungan yang mampu mengatasi tantangan dan
perubahan lingkungan yang profesional dan unggul
pada regional Sumatera pada tahun 2026.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam
bidang infrastruktur air bersih dan sanitasi, pengelolaan
limbah, penyehatan lingkungan, teknik kebumian dan
konservasi sehingga menghasilkan profil lulusan yang
berkualitas, profesional, serta mampu menghadapi
tantangan dan perubahan lingkungan.

2. Menyelenggarakan penelitian-penelitian dalam bidang
air, limbah, penyehatan lingkungan, teknik kebumian
dan konservasi lingkungan yang berkualitas serta
bermanfaat bagi masyarakat luas.

3. Menyelenggarakan program pengabdian pada
masyarakat bekerjasama dengan berbagai pihak yang
berorientasi pada upaya pelestarian dan pengelolaan
lingkungan hidup.

4. Mempersiapkan lulusan untuk dapat menguasai Ilmu
Teknik Lingkungan meliputi perencanaan dan
pengelolaan dari sebuah kegiatan yang memberikan
dampak terhadap lingkungan.

Tujuan :

1. Menghasilkan pendidikan yang unggul, mandiri,
bertanggung jawab  dan professional yang mengacu
pada KKNI dan SN-Dikti

2. Menghasilkan penelitian yang bermutu untuk dapat
menyelesaikan berbagai masalah dalam bidang air,
limbah, penyehatan lingkungan, teknik kebumian dan
konservasi lingkungan yang berkualitas serta
bermanfaat bagi masyarakat luas;

3. Menghasilkan pengabdian masyarakat dibidang
pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Menghasilkan lulusan untuk dapat menguasai Ilmu
Teknik Lingkungan meliputi perencanaan dan
pengelolaan dari sebuah kegiatan yang memberikan
dampak terhadap lingkungan.

2. Rasional Standar Kompeteni pengelolaan merupakan salah satu standar
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Pengelolaan Pembelajaran terpenting yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk
memenuhi maupun melampui standar kompetensi
pengelolaan  ini  maka Universitas Efarina menetapkan
penyusunan standar ini berdasarkan kebutuhan pemerintah,
kebutuhan Universitas Efarina dan kebutuhan masyarakat
yang digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, kebijakan pembangunan dan pengkayaan
materi pembelajaran

3. Pihak yang Bertanggung
Jawab untuk Mencapai
Standar Pengelolaan
Pembelajaran

1. Pimpinan Universitas sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

2. LPM, GJMF, GJMPS dalam menetapkan penyusunan
standar.

3. Pimpinan fakultas, prodi dalam hal menyusun standar.
4. Kepala Biro, Ketua Badan, Lembaga, Pusat Studi,

Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan, dan
pimpinan unit kerja lainnya dalam hal mendukung
penyusunan standar.

5. Para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas,
kewenangan dan bidang keahliannya.

4. Definisi Istilah
Standar adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan,
ukuran dan spesifikasi mengenai suatu yang harus dicapai
atau dipenuhi.

5. Pernyataan Isi Standar
Pengelolaan Pembelajaran

1. Setiap Program studi harus memiliki dokumen
kompetensi pengelolaan;

2. Wakil Rektor 1 harus memastikan dokumen ini
disahkan oleh Rektor;

3. Wakil Rektor I, Ketua Program Studi dan ketua LPM
memastikan bahwa proses penyusunan dan evaluasi
standar kompetensi pengelolaan   harus melibatkan dan
mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan
internal dan eksternal, yaitu : dosen, pengguna lulusan,
alumni, dan para pakar.

4. Wakil Rektor I, Ketua Prodi dan Ketua LPM harus
memastikan standar kompetensi pengelolaan ini
dirancang dengan mempertimbangkan sumberdaya dan
prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan standar
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ini.
5. Wakil Rektor I, Ketua prodi dan ketua LPM menyusun

standar ini  berdasarkan kedalaman dan keluasan materi
yang mengharuskan:
1) Perencanaan

a) Perencanaan pengembangan universitas,
fakultas dan program studi dan unit-unit
dibawahnya  mempertimbangkan analisis
SWOT serta Visi dan Misi akademi dan
program studi.

b) Perencanaan mencakup aspek teknis dan
aspiratif yang didasarkan pada evaluasi diri;

c) Perencanaan pada tingkat akademik dan
program studi dituangkan dalam dokumen yang
mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak
yang terkait.

2) Pengelolaan Administrasi Dan Akademik
a) Universitas Efarina beserta akademik dan

program studi memiliki kejelasan manajemen
pengelolaan administrasi dan akademik yang
diindikasikan dengan penyusunan proses, tugas
dan tanggungjawab masing masing unit,posisi
dan kedudukan masing-masing pelaksana.Unit
audit internal yayasan  melakukan  audit
keuangan dan penggunaan sarana prasarana
secara berkala dan berkesinambungan untuk
memastikan pencapaian target.

b) Unit Penjaminan Mutu di tingkat program studi
melakukan audit manajemen dan akademik
secara berkala dan berkesinambungan untuk
memastikan pencapaian target kepada gugus
penjamin mutu di tingkat akademik atas
sepengetahuan Ketua Program Studi.

c) Unit audit memberikan laporan secara tertulis
kepada pimpinan minimal 2 kali setahun untuk
menjadi bahan masukan pengambilan kebijakan
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dan perbaikan serta peningkatan mutu
pengelolaan administrasi, akademik dan
keuangan.Program Studi membuat deskripsi
tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak
yang terlibat dalam : penyusunan, pelaksanaan,
dan  evaluasi keseluruhan kurikulum,
penyediaan anggaran untuk pengembangan
pendidikan, yang didukung oleh tenaga
kependidikan dengan standar mutu yang
memadai untuk menyelenggarakan administrasi
pendidikan secara optimal.

d) WR-I dan Ketua Program Studi harus membuat
struktur penyelenggaraan dan administrasi
akademik yang merefleksikan perwakilan dari
dosen dan tenaga kependidikan.

e) Universitas Efarina mempunyai program yang
jelas untuk meningkatkan kesadaran ber-etika
bagi semua warganya.

f) Rektor dan Ketua Program Studi  membuat
pembagian tugas bagi dosen dan tenaga
kependidikan dalam melakukan aktivitas untuk
kepentingan pengembangan diri sesuai dengan
kebutuhan-kebutuhan yang ada.

g) Akademik dan program studi membuat dan
melaksanakan pedoman kode etik hubungan
antara sesama warga di dalam lingkungan
satuan pendidikan dan hubungan antara warga
satuan pendidikan dengan masyarakat.

h) Universitas Efarina memiliki Renstra yang
disusun mengacu aturan dan pedoman yang
berlaku.

6. Akademik dan Program Studi memiliki renstra yang
mengacu renstra Universitas.

7. Program studi, harus memiliki pedoman
penyelenggaraan dan administrasi yang terdefenisikan
secara jelas dan transparan, ternasuk lintas hubungan
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antara program studi dan unit-unit pendukung.
8. Pimpinan tenaga kependidikan, BAA, BAU, BAK

mampu merefleksikan keahlian dalam pengelolaan
administrasi kependidikan.

9. Universitas Efarina memperluas area pelayanan agar
dapat memberikan kesempatan dan memberikan
dampak bagi daerah sekitar tentang transfer
pengetahuan dan inovasi ketrampilan kepada
masyarakat.

10. Universitas Efarina menawarkan jasa pelayanan
konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui
kerjasama dengan organisasi non pemerintah.

11. Program studi mengembangkan unit penjaminan mutu
yang bertanggungjawab melaksanakan fungsi
penjaminan mutu baik aspek manajemen maupun
akademik.

12. Akademik dan program studi  mensosialisasikan
kepada semua civitas akademika tentang pelaksanaan
manajemen mutu.

13. Program Studi dan unit akademik  selalu memperbaiki
atau meng up datedatabase akademik sesuai dengan
manajemen mutu.

14. Program Studi  membuat dokumen akademik dan
dokumen mutu dalam sistem manajemen mutu. Ketua
Program Studi secara kontinyu melaporkan Evaluasi
Diri kepada atasan langsung yaitu Rektor dalam rangka
meningkatkan mutu akademik.

15. Seluruh Unit Kerja mengimplementasikan Sistem
Penjaminan Mutu Akademik dalam rangka
meningkatkan mutu akademik.

16. Pengelolaan Pelaporan Kerja
1) Setiap kepala unit kerja secara periodik  membuat

laporan pelaksanaan kegiatannya yang
mencerminkan pencapaian kinerjanya;

2) Setiap laporan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan
dengan metode yang jelas dan objektif agar dapat
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mencerminkan kondisi sebenarnya.
17. Pengelolaan Keuangan

1) Wakil Rektor II  mengkoordinir pengelolaan
keuangan Universitas Efarina.

2) Wakil Rektor II  memiliki sistem pengelolaan
keuangan  yang  jelas dan dapat diaudit secara
berkala.

3) Wakil Rektor II  menyusun laporan
pertanggungajawaban keuangan kepada Rektor dan
Ketua yayasan secara akuntabel.

18. Setiap unit di Universitas Efarina dapat menyusun
anggaran sesuai dengan sasaran mutu (Sarmut) rencana
kegiatan.

19. Setiap unit di Universitas Efarina  melakukan
pengelolaan keuangan secara efisien, efektif, transparan
dan akuntabel.

20. Setiap unit di Universitas Efarina menyusunlaporan
pertanggungjawaban penggunaan anggarannya.

21. Universitas Efarina  diberi wewenang yang cukup
untuk membelanjakan anggaran pendidikan sesuai
kebutuhannya masing-masing, termasuk memberi
insentif tambahan kepada dosen yang aktif dalam
pengembangan pendidikan dan terbukti mampu
merefleksikan keahlian yang dimiliki dalam praktik
pembelajaran.

22. Manajemen Lembaga
1) Kepemimpinan

a) Kepemimpinan    di    tingkat    Akademi
Program studi dan Unit-Unit  merumuskan
sasaran mutu, program kerja, anggaran, serta
kegiatan tahunan yang bersifat operasional dan
terukur berdasarkan visi, misi lembaga, dengan
mempertimbangkan kebutuhan lingkungan
internal maupun eksternal.

b) Kepemimpinan di tingkat Akademi, Program
studi dan Unit-Unit  lebih bersifat partisipatif
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dengan menginspirasi, mendukung dan
menghargai kontribusi civitas akademika dan
stakeholders lainnya serta menumbuhkan rasa
saling percaya dan kebebasan dalam berkarya
dengan penuh tanggung jawab.

c) Kepemimpinan akademik di tingkat Program
studi dan Unit-Unit h dievaluasi secara berkala
untuk mengetahui pencapaian visi, misi dan
tujuan Program studi.

d) Pimpinan di tingkat, akademi program  studi
mampu memerankan kepemimpinan akademik
(academic leadership).

e) Pimpinan di tingkat program studi mampu
memerankan kepemimpinan akademik
(academic Leadership)

2) Komitmen
a) Komitmen pimpinan di tingkat akademi, dan

Program Studi ada dalam upaya pencapaian
visi, misi, sasaran mutu, dan program kerja
yang telah direncanakan.

b) Komitmen peningkatan mutu manajemen dan
akademika terhadap peningkatan mutu
akademik ditunjukkan dengan implementasinya
melalui pengukuran, pemantauan, analisis,
evaluasi dan peningkatan kinerja secara terus-
menerus.

c) Komitmen mahasiswa terhadap upaya
peningkatan mutu proses pembelajaran
diberikan kesempatan yang luas.

3) Manajemen Proses
a) Proses-proses pokok  didefinisikan dengan jelas

dan tersedia indikator untuk menilai kinerjanya.
b) Setiap proses pokok  jelas penanggung jawab

dan pelaksananya.
c) Proses-proses pokok  didukung dengan

ketersediaan sumber daya yang memadai.
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23. Keterkaitan antara proses-proses pokok dengan visi,
misi Akademi Program Studi  diidentifikasi dan
dirumuskan dengan baik.

24. Upaya penyederhanaan (simplifikasi) tata kerja
dilakukan untuk menjamin upaya peningkatan mutu
pendidikan secara berkelanjutan.

25. Pada tahap pelaksanaan proses menerapkan manajemen
partisipatif dengan memanfaatkan:
1) Kepemimpinan demokratik.
2) Komunikasi dua arah.
3) Pengelolaan konflik.
4) Partisipasi Bawahan.
5) Motivasi Intrinsik.
6) Perbedaan persepsi.
7) Evaluasi Diri
8) Evaluasi   program   studi   dan   unit-unit   di

bawahnya dilakukan secara periodik.
9) Evaluasi diri program studi dilakukan setiap tahun

berdasarkan data dan informasi yang akurat.
26. Program Penjaminan Mutu meliputi semua butir mutu

sebagai berikut:
1) Visi, misi;
2) Kurikulum;
3) Sumber daya manusia;
4) Mahasiswa;
5) Proses Pembelajaran;
6) Prasarana dan Sarananya;
7) Suasana Akademik;
8) Keuangan;
9) Penelitian, publikasi dan pengabdian kepada

masyarakat;
10) Tata Pamong (Governance );
11) Sistem Informasi;
12) Kerjasama dalam dan luar negeri.

27. Pengawasan melekat dilakukan oleh setiap pimpinan
unit organisasi berdasarkan kebijakan, sasaran mutu,
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program kerja, prosedur dan standar lain yang telah
disepakati, dan temuan tersebut dijadikan dasar untuk
pengambilan tindakan.

28. Tiap unit organisasi melakukan pendekatan sistem
terhadap semua kegiatan yang menjadi lingkup
tugasnya.

29. Hasil analisis pendekatan sistem  digunakan untuk
meningkatkan kinerja unit organisasi secara terus
menerus (continuous improvement).

30. Setiap Program  Studi  Harus Memiliki  Padoman yang
Mengatur Tentang:
1) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus
2) Kalender akademik yang menunjukkan seluruh

kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu
tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan
mingguan.

3) Struktur organisasi satuan pendidikan
4) Pembagian tugas diantara dosen
5) Pembagian tugas di anatara tenaga kependidikan
6) Peraturan akademik
7) Tata tertib satuan pendidikan yang minimal

meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan,
dan peserta didik, serta penggunaan dan
pemeliharaan sarana prasarana

8) Kode etika hubungan anatara sesama warga di
dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan
anatara warga satuan pendidikan dengan
masyarakat

9) Biaya operasional satuan pendidikan
31. Program Studi Dikelola

1) Atas Dasar Rencana Kerja Tahunan yang
Merupakan Penjabaran Rinci dari Rencana Kerja
Jangka Menengah Satuan Pendidikan yang Meliputi
Masa 4(empat) Tahun yang Meliputi:

2) Kalender pendidikan/ akademik yang meliputi
jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan
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ekstrakurikuler, dan hari libur
3) Jadwal penyususnan kurukulum tingkat satuan

pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya
4) Mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan

pada semester gasal, semester genap, dan semester
pendek bila ada

5) Penugasan pendidik pada mata pelajaran atau mata
kuliah dan kegiatan lainnya

6) Buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-
masing mata kuliah

7) Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pembelajaran

8) Pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal
bahan habis pakai

9) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya
jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program.

10) Jadwal rapat dewan dan rapat senat akademik.
11) Rencana anggaran pendapatan dan belanja program

studi untuk satu tahun terakhir
32. Untuk jenjang pendidikan tinggi, Rencana kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus
disetujui oleh lembaga berwenang sebagaimana diatur
oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku

33. Pengelolaan program studi harus dilaksanakan mandiri,
efisien, efektif, dan akuntabel

34. Pelakasanaan pengelolahan program studi yang sesuai
dengan rencana kerja tahunan harus mendapat
persetujuan dari pimpinan satu jenjang diatasnya

35. Pelaksanaan pengelolahan pendidikan harus
dipertanggung jawabkan oleh Ketua Program Studi
kepada WR I dan Rektor secara berjenjang Pimpinan
akademi, WR I, dan program studi harus melakukan
pengawasan secara berjenjang terhadap pelaksanaan
program pendidikan meliputi pemantauan, supervisi,
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evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan
36. Wakil Rektor I, Ketua Prodi dan Ketua LPM harus

melakukan peninjauan standar ini 4 (empat) tahun
sekali untuk menyesuaikan dengan perubahan Ilmu
pengetahuan dan teknologi

6. Strategi pencapaian standar

1. Rektor membuat perencanaan pengembangan
Universitas Efarina sesuai dengan visi, misi, dan tujuan
Universitas Efarina.

2. Rektor mendorong kepada Wakil Rektor untuk
membuat buku pedoman pengelolaan administrasi
umum, administrasi akademik yang baik dan benar

3. Rektor mendorong kepada Wakil Rektor, WR I, Unit,
Ketua program studi untuk selalu membudayakan dan
atau meningkatkan mutu akademi .

4. Pimpianan Universitas Efarina menyelenggarakan
koordinasi dengan pimpinan unit di bawahnya secara
berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan
berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan.

5. Pimpinan Universitas Efarina menyelenggarakan
pelatihan, penyegaran untuk menjaga kesetiakawanan,
kerjasama, dan toleransi diantara para pimpinan
fakultas dan program studi.

7. Indikator Ketercapaian
Standar

1. Program studi wajib melakukan penyusunan kurikulum
dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.

2. Program studi wajib menyelenggarakan program
pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar
penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai
capaian pembelajaran lulusan.

3. Program studi wajib melakukan kegiatan sistemik yang
menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang
baik.

4. Program studi wajib melakukan kegiatan pemantauan
dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan
meningkatkan mutu proses pembelajaran.

5. Program studi wajib melaporkan hasil program
pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan
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informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan
pengembangan mutu pembelajaran.

6. Dosen harus melakukan proses input nilai secara on-
line melalui Sistem Informasi Manajemen Akademik
(SIMAK).

8. Dokumen/ Formulir/
Peraturan Perundangan.

1. Dokumen Peraturan Perundang-Undangan di bidang
pendidikan tinggi dan SPMI.

2. Ketersediaan dokumen internal berupa peraturan yang
berlaku di Universitas Efarina.

3. Kuisioner untuk studi pelacakan maupun survey.
4. Formulir/ Borang/ Template Standar.
5. Dokumen laporan hasil monev dan audit standar.

9. Referensi.

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.

2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar

Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Buku Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan

Tinggi Tahun 2010.
6. Statuta UNEFA.
7. Rencana Strategis UNEFA.
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1. Visi, Misi dan Tujuan
Prodi Teknik Lingkungan
Universitas Efarina
(UNEFA)

Visi : Program Studi yang menghasilkan Sarjana Teknik
Lingkungan yang mampu mengatasi tantangan dan
perubahan lingkungan yang profesional dan unggul pada
regional Sumatera pada tahun 2026.

Misi:
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang

infrastruktur air bersih dan sanitasi, pengelolaan limbah,
penyehatan lingkungan, teknik kebumian dan konservasi
sehingga menghasilkan profil lulusan yang berkualitas,
profesional, serta mampu menghadapi tantangan dan
perubahan lingkungan.

2. Menyelenggarakan penelitian-penelitian dalam bidang air,
limbah, penyehatan lingkungan, teknik kebumian dan
konservasi lingkungan yang berkualitas serta bermanfaat bagi
masyarakat luas.

3. Menyelenggarakan program pengabdian pada masyarakat
bekerjasama dengan berbagai pihak yang berorientasi pada
upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Mempersiapkan lulusan untuk dapat menguasai Ilmu Teknik
Lingkungan meliputi perencanaan dan pengelolaan dari
sebuah kegiatan yang memberikan dampak terhadap
lingkungan.

Tujuan :
1. Menghasilkan pendidikan yang unggul, mandiri, bertanggung

jawab  dan professional yang mengacu pada KKNI dan SN-
Dikti

2. Menghasilkan penelitian yang bermutu untuk dapat
menyelesaikan berbagai masalah dalam bidang air, limbah,
penyehatan lingkungan, teknik kebumian dan konservasi
lingkungan yang berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat
luas;

3. Menghasilkan pengabdian masyarakat dibidang pelestarian
dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Menghasilkan lulusan untuk dapat menguasai Ilmu Teknik
Lingkungan meliputi perencanaan dan pengelolaan dari
sebuah kegiatan yang memberikan dampak terhadap
lingkungan.

1. Rasional Standar
Pembiayaan Pembelajaran

1. Kompeteni pembiayaan merupakan salah satu standar
terpenting yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk
memenuhi maupun melampui standar kompetensi pembiayaan
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pembelajaran ini, maka Program Studi Teknik Lingkungan
menetapkan penyusunan standar ini berdasarkan kebutuhan
pemerintah, kebutuhan program studi dan kebutuhan
masyarakat yang digunakan untuk pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, kebijakan pembangunan dan
pengkayaan materi pembelajaran. Dalam penyelenggaraan
kegiatan di perguruan tinggi, unsur pembiayaan Pembelajaran
merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan
keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang
dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Pembiayaan
Pembelajaran pada perguruan tinggi tidak hanya tipe
runtuhkan bagi pendidikan saja, melainkan juga untuk
kegiatan penelitian dan pengabdian  kepada masyarakat; serta
untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen,
dan tenaga kependidikan agar seluruh penyelenggaraan
kegiatan

2. Suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan
tolak ukur atau standar pembiayaan. Peraturan pemerintah
Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional. Pendidikan
(SNP) pasal 26 menyatakan bahwa substansi standar
pembiayaan Pembelajaran pada    setiap    perguruan    tinggi
setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan
pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan
biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka
Universitas Efarina menetapkan standar pembiayaan yang
akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi ketua program
studi, dan ketua lembaga atau unit-unit lainnya yang
bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna
anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).

2. Pihak yang Bertanggung
Jawab untuk Mencapai
Standar Sarana dan
Prasarana Kependidikan

1. Pimpinan universitas sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya

2. LPM, GJMF, GJMPS dalam penyusunan standar.
3. Pimpinan fakultas, Prodi dalam hal menyusun standar
4. Kepala Biro, Ketua Badan, Lembaga, Pusat Studi, Kepala

Laboratorium, Kepala Perpustakaan, dan pimpinan unit kerja
lainnya dalam hal mendukung penyusunan standar
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5. Para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan
dan   bidang keahliannya.

3. Defenisi Istilah

1. Standar adalah  dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran
dan spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai atau
dipenuhi.

2. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/
media dalam mencapai sesuatu atau tujuan. Sarana yang
dimaksud dalam pengertian sarana milik universitas adalah
alat pendukung, proses belajar mengajar, alat perkantoran dan
sarana lainnya.

3. Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau
usaha pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai.
Prasarana yang dimaksud dalam pengertian prasarana
universitas adalah ruang belajar mengajar alat perkantoran dan
sarana lainnya.

4. Peryataan Isi Standar
Kualifikasi Pembiayaan
Pembelajaran

1. Setiap Program studi harus memiliki dokumen kompetensi
pembiayaan

2. Wakil Rektor I harus memastikan dokumen ini disahkan oleh
Rektor.

3. Wakil Rektor I, Ketua Program Studi dan ketua LPM
memastikan bahwa proses penyusunan dan evaluasi standar
kompetensi pembiayaan harus melibatkan dan
mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal
dan eksternal, yaitu : dosen, pengguna lulusan, alumni, dan
para pakar.

4. Wakil Rektor I, Ketua Prodi dan Ketua LPM harus
memastikan standar kompetensi pembiayaan  ini dirancang
dengan mempertimbangkan   sumberdaya   dan prasarana yang
diperlukan untuk pelaksanaan standar ini.

5. Wakil Rektor I, Ketua Prodi dan Ketua LPM menyusun
standar ini berdasarkan kedalaman dan keluasan materi  yang
mengharuskan:
1) Rektor , WR I , Ketua Program Studi, ketua lembaga dan

atau unit-unit lainnya sebagai pejabat pengguna anggaran
atau pejabat kuasa pengguna anggaran dalam kebijakan
pengelolahan keuangan harus berdasarkan karakteristik:
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partisipatif,  taat  hukum,  transparan,  efisien,  efektif,
dan akuntable.

2) Untuk menjamin kebijakan pengelolahan keuangan agar
berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka Rektor
harus membentuk badan pengawas internal Prodi bidang
keuangan atau disebut satuan pengawas internal (SPI);

3) Rektor, WR I , Ketua Program Studi, ketua lembaga atau
unit-unit lainnya dalam proses pengelolahan keuangan
harus berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra),
Rencana Operasional (Renop).

6. Sumber dan jumlah dana yang dikelolah oleh Prodi harus
disosialisasikan kepada civitas Universitas Efarina untuk
menjamin adanya pengelolahan dana yang akuntabel.

7. Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja
harus mangacu pada program-program yang telah  ditentukan
pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA) Universitas Efarina.

8. Universitas Efarina harus mempunyai prosedur dalam
penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari
tingkat program studi sehingga memungkinkan adanya subsidi
silang dalam pengembangan, program studi di lingkungan
Universitas Efarina;

9. Universitas Efarina harus mempunyai prosedur pencairan
anggaaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan
setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan
berkualitas;

10. Universitas harus menetapkan alokasi biaya investasi dari total
anggaran tahunan;

11. Universitas harus menetapkan alokasi biaya operasinal dari
total anggaran tahunan. Universitas harus menetapkan alokasi
biaya personal dari total anggaran tahunan;

12. Wakil Rektor I, Ketua Prodi dan Ketua LPM harus
melakukan peninjauan standar ini 4 (empat) tahun sekali untuk
menyesuaikan dengan perubahan Ilmu pengetahuan dan
teknologi.

5. Strategi Pelaksanaan
Standar

1. Membuat  sistem  alokasi  dana  yang  efektif,  efisien yang
mengacu pada peraturan yang berlaku;



UNIVERSITAS EFARINA
Kampus I : Jl. Sutomo Griya Hapoltakan Kav 1-10 Pamatang Raya-Kabupaten Simalungun

Sumatera Utara, Telp : (0622) 331578, Fax. (0622) 331578
Kampus II : Jl. Sudirman No. 8 Pematang Siantar, Kota Madya P. Siantar-Sumatera Utara,

Telp (0622) 29844, Fax (0622) 29844
Email:universitasefarina@gmail.com, website : www.unefa.ac.id

Standar Pembiayaan
No.Dok B.8/SPMI-UNEFA/2017
Revisi
Tgl Eff

79

2. Membuat sistem pengelolaan dana dan memelihara
akuntabilitas pemanfaatannya;

3. Pimpinan Universitas Efarina menyelenggarakan koordinasi
yang baik dengan seluruh lembaga dan unit-unit yang ada
dalam hal perencanaan, pengelolahan dan
pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran
dana yang ada;

4. Pimpinan Universitas Efarina melalui satuan pengawas
internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan
fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.

5. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan
langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi peneriamaan.

6. Indikator Ketercapaian
Standar

1. Evaluasi prasarana terdiri dari: Bangunan: memenuhi
persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi;
Ruang kerja pimpinan: minimal 15 m2 per orang; Ruang
administrasi kantor: minimal 2 m2 per orang; Ruang kerja
setiap dosen: minimal 2 m2 per dosen; Ruang kelas/aula:
minimal 2 m2 per mahasiswa

2. Evaluasi prasarana perlengkapan listrik: memenuhi
persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan,
dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat. Fasilitas air:
Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan
perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air
memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di
seluruh bangunan.

3. Toilet: memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi,
tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan
pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari.

4. Kantin: luasan minimal 4 m2 per mahasiswa, ventilasi baik,
fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan
sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan
dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air
yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi
persyaratan higiene.

5. Ruang himpunan mahasiswa: minimal 25 m2 per ruangan
6. Poliklinik: tersedia mencukupi, berkualitas baik dan
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memenuhi persyaratan untuk poliklinik.
7. Auditorium: sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan
8. Asrama mahasiswa: jumlah kamar sesuai dengan daya

tampung yang direncanakan (2 orang per kamar), bermutu
baik dan dirawat secara terjadwal.

9. Gedung olahraga: memenuhi kriteria gedung (indoor) untuk
pemakaian jenis cabang olah raga tertentu, berkualitas baik,
dan dapat diakses dengan mudah.

10. Tempat ibadah (mushola/mesjid): 2 m2 per orang, bermutu
baik, dan jumlah mencukupi;

11. Memiliki pedoman perencanaan pengelolaan sampah terpadu
dan limbah laboratorium secara lengkap;

12. Memiliki peralatan/perlengkapan pengelolaan sampah mulai
dari pewadahan (sekaligus pemilahan), pengumpulan, tempat
pembuangan sementara, tempat pembuangan akhir (bila diolah
dengan kualitas baik);

13. Pengolahan sampah dengan insinerator/emisinya tidak
melampaui ambang batas;

14. Pengelolaan sampah dengan composting memperhatikan jarak
lokasi dengan gedung kuliah dan bangunan lainnya;

15. Unit pengolahan limbah laboratorium terpisah dari
laboratorium limbah domestik, dilakukan pengawasan
terhadap pengelolaan limbah B3;

16. Hasil pengolahan limbah yang dibuang ke saluran
drainase/badan air memenuhi baku peruntukan badan air
setempat;

17. Ruang perpustakaan: 1.6 m2 per orang. Jumlah koleksi
textbook yang sesuai bidang ilmu: > 100 (dalam tiga tahun
terakhir) Jumlah koleksi skripsi/tugas akhir: > 50 (dalam tiga
tahun terakhir);

18. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang sesuai bidang: ≥
3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir);

19. Jumlah jurnal terakreditasi non-Dikti yang sesuai bidang: ≥ 3
judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir);

20. Jumlah jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi yang sesuai
bidang: ≥ 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun
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terakhir);
21. Jumlah jurnal imiah internasional yang sesuai bidang: ≥ 2

judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir);
22. Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang: > 6 judul

(dalam tiga tahun terakhir);
23. Prodi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar

perguruan tinggi;
24. Luasan untuk laboratorium/bengkel/studio/ ruang simulasi/

lapang minimal 2 m2 per mahasiswa;
25. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan

dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi,
meja, papan tulis, spidol,penghapus, LCD, dekstop/laptop,
AC/ kipas angin, sound system, dan internet/Wifi), serta dapat
digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu);

26. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/
penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum
(kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan
bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat
dugunakan setiap hari;

27. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan
canggih;

28. Sistem teknologi informasi selalu ditata dan di-upgrade
minimal 1 tahun 1 kali;

29. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap
fasilitas komputer minimal 18 jam per hari;

30. Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer
serta didukung dana yang memadai;

31. Komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet
(kapasitas akses internet: 1 kpbs per mahasiswa);

32. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1:10;
33. Ruang komputer minimal 1 m2 per mahasiswa;
34. Ketersediaan sarana e-learning yang didukung oleh piranti

keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat
dioperasikan, serta dipelihara secara layak;

35. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh
sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer,
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dan dapat diakses melalui jaringan luas/ WAN;
36. Fakultas memiliki situs web berbahasa Indonesia dan Inggris

yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik
bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutahirkan
secara reguler (minimal 1 kali per minggu).

7. Dokumen/Formulir/
Peraturan Perundangan

Dokumen tertulis yang diperlukan untuk penyusunan standar
Pembiayaan Pembelajaran ini yaitu:
1) Dokumen peraturan perundang-undangan di bidang

pendidikan tinggi dan SPMI.
2) Ketersedian dokumen internal berupa peraturan yang berlaku

di UNEFA.
3) Kuisioner untuk studi pelacakan maupun survey.
4) Formulir/Borang/Template standar
5) Dokumen laporan hasil monev dan audit standar.
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