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Kata Pengantar

Segala puji Bagi Allah SWT yang telah memberikan
nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga buku
Standar Mutu Internal Universitas Khairun (Unkhair) dapat
selesai. Keberadaan buku Standar Mutu Internal sangat
membantu Unkhair untuk mewujudkan visi dan misi
melalui ukuran dan kriteria yang spesifik. Kualifikasi
ukuran dan kriteria mengacu pada standar nasional
pendidikan yang setiap saat dapat dievaluasi dan
dikendalikan untuk meningkatkan mutu Pendidikan.
Standar Mutu Internal disusun berdasarkan kriteria yang
dibuat Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BANPT) yang diadaptasikan dengan kemampuan ril dan
karakteristik yang dimiliki Unkhair. Rencana strategis juga
digunakan sebagai referensi mewujudkan tahapan
capaian visi dan misi periode 2017–2021. Dengan adanya
standar SPMI-PT, akan menjadi tolok ukur dan
mendorong sivitas akademika Unkhair yang secara
berkelanjutan memenuhi standar mutu sesuai harapan
pemangku kepentingan.
Standar Mutu Internal Unkhair ditetapkan berdasarkan
visi dan misi yang akan diwujudkan dan sesuai kebutuhan
pemangku kepentingan. Agar dapat terukur dan
memenuhi
kriteria
maka
penyusunan
standar
menggunakan
pendekatan
Audience,
Bahavior,
Competence, dan Degree (ABCD). Pendekatan ABCD
akan menjelaskan subjek yang akan melakukan standar,
tindakan apa yang harus dilakukan, kemampuan yang
harus tercapai, dan memiliki ukuran target. Dengan
begitu, Standar Mutu Internal dapat menjadi acuan yang
terukur untuk revisi peraturan akademik, penyusunan
Manual Mutu Internal, Manual Prosedur dan Instrumen
Audit Mutu Internal dan Standar Mutu Internal pada
tingkat Fakultas.
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Kami sebagai Pimpinan Universitas memberikan
apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada tim
penyusun yang telah berupaya membuat Standar Mutu
Internal. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada
Senat Universitas yang telah memberikan saran dan kritik
bagi kesesuaian standar mutu. Keberadaan standar
tersebut menjadi bukti komitmen kita bersama sivitas
akademik untuk meningkatkan kesadaran mutu melalui
proses perbaikan yang berkelanjutan.

Rektor Universitas Khairun,

Prof. Dr. Husen Alting, SH., MH.
Nip 197203062001121002
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STANDAR
PENDIDIKAN

Penanggung Jawab
Proses

Nama

Jabatan

Tanda
tangan

Tanggal

1. Perumusan

Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP. Ketua PPM

17 Februari 2017

2. Pemeriksaan

Dr. Ridha Adjam, M.Hum

Warek I

21 April 2017

3. Persetujuan

Prof. Husen Alting, SH., MH.

Rektor

28 April 2017

4. Penetapan

Dr. Ridha Adjam, M.Hum

Ketua Senat
Universitas

22 Juni 2017

5. Pengendalian

Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP. Ketua PPM
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1. Visi dan Misi
Universitas
Khairun

Visi:
“Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni, berbasis kepulauan dan
kemajemukan
bagi
kesejahteraan
dan
kemanusiaan”
Misi:
1. Menghasilkan manusia yang bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, berakhlak
mulia, berbudaya, bersemangat ilmiah, dan
menguasai serta mampu mempergunakan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Menyelenggarakan, mengembangkan, dan
membina pendidikan tinggi dalam upaya
menghasilkan manusia terdidik yang dapat
menerapkan,
mengembangkan
dan/atau
menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni;
3. Menyelenggarakan, mengembangkan, dan
membina
penelitian
dalam
rangka
menghasilkan pengetahuan empirik, teori,
konsep, metodologi, model, produk, yang
memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni;
4. Menyelenggarakan, mengembangkan, dan
membina pengabdian kepada masyarakat
dengan menerapkan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan/atau seni sebagai upaya
memberikan sumbangsih demi kemajuan
masyarakat; dan
5. Mengembangkan
organisasi
dalam
meningkatkan kualitas tata kelola yang baik
(good university governance) yang mampu
beradaptasi dengan perubahan lingkungan
strategis.

2. Rasionalisasi
Standar
Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan Tinggi diatur oleh
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi No 44 tahun 2015. Pada Bab1 Ketentuan
Umum Pasal 1 ayat (1) sampai dengan (4) telah
menjabarkan Standar Nasional Pendidikan yang
diperluas dengan Standar Nasional Penelitian dan
Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
Mengacu kepada Permenristekdikti No 44 tahun
2015 tersebut, Unkhair menetapkan standar
pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan.
Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan
dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir
mutu. Standar mutu dibutuhkan oleh Universitas
Khairun (Unkhair) dalam kaitan:
1.

Sebagai acuan dasar dalam mewujudkan visi
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dan menjalankan misi Unkhair;
2.

Untuk memacu Unkhair agar dapat
meningkatkan kinerja dalam memberikan
layanan yang bermutu dan sebagai
perangkat untuk mendorong terwujudnya
transparansi dan akuntabilitas publik dalam
penyelenggaraan tugas pokok;

3.

Tolok ukur kompetensi/kualitas minimum
yang dituntut dari lulusan Unkhair, yang
dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi
parameter dan indikator.

Standar mutu Unkhair dirumuskan dan ditetapkan
dengan mengacu pada visi Unkhair (secara
deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan
(secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik
dan terukur serta mengandung unsur ABCD
(Audience, Behavior, Competence, Degree).
Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam
proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan
Unkhair sebagai sebuah institusi perguruan tinggi.
Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus
dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan
sejalan dengan peningkatan capaian pada standar
mutu
tersebut.
Secara
rinci,
mekanisme
penetapan,
pelaksanaan,
dan
pemenuhan
standar,
evaluasi,
pengendalian,
dan
pengembangan standar diuraikan pada Buku
Manual Mutu Unkhair.

3. Pihak yang
Bertanggung
jawab untuk
Mencapai Standar
Pendidikan

1.

Pimpinan Universitas

2.

Pimpinan Fakultas, dan Jurusan/Program Studi

3.

Para Dosen dan Tenaga Kependidikan

4. Definisi Istilah

1.

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria
minimal tentang pembelajaran pada jenjang
pendidikan tinggi di perguruan tinggi di
seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

2.

Capaian pembelajaran adalah kemampuan
yang
diperoleh
melalui
internalisasi
pengetahuan,
sikap,
keterampilan,
kompetensi, dan akumulasi pengalaman
kerja.

3.

Studi Pelacakan (tracer study) adalah studi
untuk mendapatkan data yang diperlukan
dari pemangku kepentingan internal dan/atau
eksternal sebagai bahan acuan untuk
menentukan/ membuat draf standar.
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5. Pernyataan Isi
Standar
Pendidikan

6. Strategi
Pelaksanaan
Standar
Pendidikan

Standar Pendidikan Unkhair merupakan hasil mutu
kumulatif dari semua kegiatan pendidikan yang
terencana, yang meliputi unsur masukan, proses,
dan keluaran dari sistem pendidikan di Unkhair
yang diuraikan menjadi beberapa komponen, yakni:
1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi pembelajaran;
3. Standar proses pembelajaran;
4. Standar penilaian pembelajaran;
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. Standar pembiayaan pembelajaran.
Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:
1. Pimpinan
Universitas,
Fakultas,
Jurusan/Program Studi dan para dosen
perlu membina hubungan baik dan
berkomunikasi aktif dengan organisasi
profesi, alumni, pemerintah, dan dunia
usaha.
2. Unkhair secara rutin melakukan proses
evaluasi dengan penyebaran kuesioner
terhadap
proses
pendidikan
yang
berjalan kepada stakeholders
3. Tahapan
penyusunan
capaian
pembelajaran meliputi: (i) Evaluasi
diri/kinerja Jurusan dan Program Studi,
(ii) tracer study terhadap alumni dan
penggalian kebutuhan stakeholders, (iii)
penyusunan profil lulusan sesuai dengan
lapangan pekerjaan dan (iv) penyusunan
kompetensi lulusan.
4. Untuk menjamin tercapainya standar
pendidikan dilakukan: (i) sosialisasi
standar
pendidikan
kepada
dosen/pengajar; (ii) monitoring dan
evaluasi
terhadap
proses
belajar
mengajar (pembelajaran), ujian, dan
penilaian serta penyusunan tugas akhir.

7. Indikator
Ketercapaian
Standar

Ketercapaian Standar Pendidikan ditetapkan
berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
(SN-PT) yang tertuang dalam Peraturan Menteri
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44
tahun 2015 yang terdiri dari 8 (delapan) yakni
1.
2.
3.
4.
5.

Standar kompetensi lulusan;
Standar isi pembelajaran;
Standar proses pembelajaran;
Standar penilaian pembelajaran;
Standar dosen dan tenaga kependidikan;
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6.
7.
8.

8. Dokumen Terkait

9. Referensi

Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
Standar pengelolaan pembelajaran; dan
Standar pembiayaan pembelajaran.

Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:
1.
2.
3.
4.
5.

Statuta Unkhair
Peraturan Akademik
Kebijakan Mutu
Manual Mutu
SOP

1.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

2.

Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi

3.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia

4.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi
Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015

5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan
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Universitas Khairun
Standar Kompetensi Lulusan

Kode/No: Std-Pend/00031/2017
Tanggal : 23 Juni 2017
Revisi : 1
Halaman: 6 dari 11

STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN

Penanggung Jawab
Proses
Nama

Jabatan

Tanda
tangan

Tanggal

1. Perumusan

Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP. Ketua PPM

17 Februari 2017

2. Pemeriksaan

Dr. Ridha Adjam, M.Hum

Warek I

21 April 2017

3. Persetujuan

Prof. Husen Alting, SH., MH.

Rektor

28 April 2017

4. Penetapan

Dr. Ridha Adjam, M.Hum

Ketua Senat
Universitas

22 Juni 2017

5. Pengendalian Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP. Ketua PPM

23 Juni 2017
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1. Visi dan Misi
Universitas
Khairun

Visi:
“Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni, berbasis kepulauan dan
kemajemukan bagi kesejahteraan dan kemanusiaan”
Misi:
1. Menghasilkan manusia yang bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, berakhlak
mulia, berbudaya, bersemangat ilmiah, dan
menguasai serta mampu mempergunakan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Menyelenggarakan,
mengembangkan,
dan
membina pendidikan tinggi dalam upaya
menghasilkan manusia terdidik yang dapat
menerapkan,
mengembangkan
dan/atau
menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni;
3. Menyelenggarakan,
mengembangkan,
dan
membina penelitian dalam rangka menghasilkan
pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi,
model, produk, yang memperkaya ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
4. Menyelenggarakan,
mengembangkan,
dan
membina pengabdian kepada masyarakat
dengan
menerapkan
ilmu
pengetahuan,
teknologi, dan/atau seni sebagai upaya
memberikan sumbangsih demi kemajuan
masyarakat; dan
5. Mengembangkan
organisasi
dalam
meningkatkan kualitas tata kelola yang baik
(good university governance) yang mampu
beradaptasi dengan perubahan lingkungan
strategis.

2. Rasionalisasi
Standar
Kompetensi
Lulusan

Menghasilkan lulusan yang dapat diserap oleh
pengguna dengan cepat dan/atau dapat menciptakan
lapangan kerja. Hal tersebut hanya dapat dicapai jika
lulusan yang dihasilkan mempunyai kompetensi yang
sesuai dengan kebutuhan lapangan atau kepentingan
pemangku
kepentingan
lainnya.
Penyusunan
kurikulum di Universitas Khairun (Unkhair) diawali
dengan studi profil lulusan yang berdasarkan pada
kebutuhan pemangku kepentingan. Berdasarkan hal
itu, selanjutnya disusun standar kompetensi lulusan.
Selanjutnya,
menyusun
perumusan
capaian
pembelajaran
dan
diikuti
dengan
metode
pembelajaran yang direpresentasikan dalam bentuk
struktur kurikulum. Cepatnya perubahan atau
perkembangan yang terjadi dalam masyarakat
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mengharuskan perumusan capaian pembelajaran
tidak hanya sesuai dengan tuntutan lapangan atau
stakeholders tetapi juga bersifat fleksibel. Dengan
demikian, tuntutan yang dihasilkan dapat dengan
cepat mengikuti perubahan/perkembangan yang
terus terjadi. Dalam menyusun kompetensi lulusan
berbasis KKNI perlu memperhatikan aspek-aspek
yang tidak hanya berhubungan dengan pengetahuan
(knowledge) tetapi juga keterampilan (skill) dan
sikap/perilaku (attitude).
Standar mutu hasil pembelajaran ini akan menjadi
acuan dalam proses pelaksanaan pembelajaran dan
pengelolaan Unkhair sebagai sebuah institusi
perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar
hasil pembelajaran akan terus dilakukan dan
ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan
peningkatan capaian pada standar mutu tersebut.
Secara rinci mekanisme penetapan, pelaksanaan
dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian,
dan pengembangan standar diuraikan pada Buku
Manual Mutu Universitas Khairun Ternate.

3. Pihak yang
Bertanggung
jawab untuk
Mencapai Standar
Kompetensi
Lulusan
4. finisi Istilah

1.
2.
3.
4.
5.

Pimpinan Universitas
Pimpjnan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi
Dosen dan Tenaga Kependidikan,
Mahasiswa
Tim Penyusunan Kurikulum

1. Standar hasil pembelajaran adalah kriteria
minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan
yang mencakup sikap, pengetahuan, dan
keterampilan yang dinyataka dalam rumusan
capaian pembelajaran lulusan
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi
kompetensi
yang
dapat
menyandingkan,
menyetarakan, dan mengintegrasikan antara
bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta
pengalaman kerja dalam rangka pemberian
pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan
struktur pekerjaan di berbagai sektor.
3. Kurikulum Kurikulum adalah seperangkat rencana
dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran
lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
program studi
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4. Capaian Pembelajaran sebagai kemampuan
yang
diperoleh
melalui
internalisasi
pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi,
dan akumulasi pengalaman kerja.
5. Metode pembelajaran adalah adalah suatu cara
atau upaya yang dilakukan oleh para pendidik agar
proses belajar-mengajar pada siswa tercapai
sesuai dengan tujuan capaian pembelajaran.
Metode/ model pembelajaran bisa berupa: diskusi
kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran
kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran
berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah,
atau metode pembelajaran lain yang dapat secara
efektif
memfasilitasi
pemenuhan
capaian
pembelajaran lulusan. Setiap mata kuliah dapat
menggunakan satu atau gabungan dari beberapa
metode pembelajaran.

5. Pernyataan Isi
Standar
Kompetensi
Lulusan

1.

6. Strategi
Pencapaian
Standar
Kompetensi
Lulusan

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut.
1. Ketua Program Studi dan para dosen perlu
membina hubungan baik dan berkomunikasi aktif
dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah,
dan dunia usaha.
2. Unkhair secara rutin melakukan proses evaluasi
dengan
penyebaran
kuesioner
terhadap
kurikulum yang berjalan kepada pemangku
kepentingan
3. Tahapan penyusunan capaian pembelajaran
meliputi: (i) Evaluasi diri/kinerja Jurusan dan
Program Studi, (ii) tracer study terhadap alumni
dan
penggalian
input
dari
pemangku
kepentingan, (iii) penyusunan profil lulusan
sesuai dengan lapangan pekerjaan dan (iv)
penyusunan kompetensi lulusan.
4. Untuk menjamin tercapainya standar kompetensi
dilakukan (i) sosialisasi standar kompetensi
kepada dosen/pengajar dan (ii) monitoring dan
evaluasi terhadap proses belajar mengajar
(pembelajaran), ujian dan penilaian serta
penyusunan tugas akhir.

2.
3.

Program studi menghasilkan kompetensi lulusan
bermutu baik
Program
studi
menghasilkan
capaian
pembelajaran lulusan bermutu baik
Program studi menghasilkan lulusan bermutu
baik
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7. Indikator
Ketercapaian
Standar

1.

Minimal memiliki kualifikasi kemampuan lulusan
yang mencakup aspek sikap, pengetahuan,
keterampilan kerja umum dan keterampilan kerja
khusus yang dinyatakan dalam rumusan
kompetensi
(learning
outcome)
capaian
pembelajaran lulusan. Minimum harus mengacu
pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan
KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang
kualifikasi pada KKNI.

2.

Minimal rumusan capaian pembelajaran lulusan
yang diusulkan oleh ketua jurusan/ketua program
studi ada pengesahan dari dekan/direktur/ atau
wakil dekan/wakil direktur. Memiliki capaian
pembelajaran yang ditetapkan oleh program studi
harus searah dengan pencapaian visi dan misi di
jurusan/program studi dan Unkhair. Kesesuaian
dengan kebutuhan lokal/nasional/internasional di
bidang yang terkait program studi dengan
mempertimbangkan para pemangku kepentingan;
alumni; Asosiasi Program Studi sejenis; Asosiasi
Profesi; dan/atau standar pasar kerja lokal,
nasional dan internasional. Pembekalan lulusan
program studi dengan etika profesi.

3.

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan minimal
2,50. Masa studi mahasiswa program studi
minimal 8 (delapan) semester, maksimal 14
(empat belas) semester untuk Sarjana Terapan.
Masa Program magister minimal 4 (empat)
semester, maksimal 8 (delapan) semester. Masa
studi mahasiswa program diploma 3 minimal 6
(enam) semester, maksimal 10 (sepuluh)
semester. Persentase lulusan tepat waktu lebih
dari 50%. Persentase mahasiswa program studi
yang lulus tepat waktu lebih dari 50%. Maksimal
6% mahasiswa drop out atau mengundurkan diri
setiap angkatan. Rata-rata masa tunggu kerja
pertama dari lulusan program studi kurang dari 6
(enam) bulan. Kesesuaian bidang kerja dari
lulusan program studi lebih dari 80%. Lulusan
memiliki kemampuan penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi. Lulusan memiliki
integritas (moral dan etika) dan profesionalisme,
serta mampu bekerja sama dalam tim dan
memiliki kemampuan pengembangan diri dengan
baik.
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8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:
1. Statuta Unkhair
2. Peraturan Akademik
3. Renstra
4. Renop Unkhair

9. Referensi

1.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2.

Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi

3.

Peraturan
Menteri
Riset, Teknologi
Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan

5.

Akreditasi Program Studi Sarjana, Buku III Borang
Akreditasi

6.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
(BAN-PT). 2011. Matriks Penilaian Borang dan
Evaluasi-Diri, Buku VI. Jakarta.

Standar Mutu Pendidikan |UNKHAIR

dan

12
Universitas Khairun
Standar Isi Pembelajaran

Kode/No: Std-Pend/00032/2017
Tanggal : 23 Juni 2017
Revisi : 1
Halaman: 12 dari 16

STANDAR
ISI PEMBELAJARAN

Penanggung Jawab
Proses
Nama

Jabatan

Tanda
tangan

Tanggal

1. Perumusan

Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP. Ketua PPM

17 Februari 2017

2. Pemeriksaan

Dr. Ridha Adjam, M.Hum

Warek I

21 April 2017

3. Persetujuan

Prof. Husen Alting, SH., MH.

Rektor

28 April 2017

4. Penetapan

Dr. Ridha Adjam, M.Hum

Ketua Senat
Universitas

22 Juni 2017

5. Pengendalian Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP. Ketua PPM

23 Juni 2017
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1. Visi dan Misi
Universitas
Khairun

Visi:
“Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni, berbasis kepulauan dan
kemajemukan bagi kesejahteraan dan kemanusiaan”
Misi:
1. Menghasilkan manusia yang bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, berakhlak
mulia, berbudaya, bersemangat ilmiah, dan
menguasai serta mampu mempergunakan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Menyelenggarakan,
mengembangkan,
dan
membina pendidikan tinggi dalam upaya
menghasilkan manusia terdidik yang dapat
menerapkan,
mengembangkan
dan/atau
menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni;
3. Menyelenggarakan,
mengembangkan,
dan
membina penelitian dalam rangka menghasilkan
pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi,
model, produk, yang memperkaya ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
4. Menyelenggarakan,
mengembangkan,
dan
membina pengabdian kepada masyarakat
dengan
menerapkan
ilmu
pengetahuan,
teknologi, dan/atau seni sebagai upaya
memberikan
sumbangsih
demi
kemajuan
masyarakat; dan
5. Mengembangkan
organisasi
dalam
meningkatkan kualitas tata kelola yang baik
(good university governance) yang mampu
beradaptasi dengan perubahan lingkungan
strategis.

2. Rasionalisasi
Standar Isi
Pembelajaran

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan dalam
menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu,
profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan
kurikulum yang mampu mengakomodasi semua
tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan
maupun masyarakat umum. Perkembangan ilmu
pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia
profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat
mengakibatkan perlunya secara periodik dan terus
menerus
melakukan
evaluasi,
koreksi,
dan
peningkatan mutu kurikulum. Tetapi, pengembangan
standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi
permintaan pasar kerja (market signal) saja akan
tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah (scientific
visions) agar dapat mempersiapkan lulusan dalam
menciptakan lapangan kerja baru ataupun studi
lanjut. Oleh karenanya, Universitas Khairun (Unkhair)
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menetapkan standar isi yang akan menjadi tolok ukur
bagi pimpinan Unkhair, jurusan, program studi
maupun dosen yang bertanggung jawab dalam
perannya
sebagai
perancang,
penilai,
dan
pembaharuan atau pengembangan standar isi.
Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses
pelaksanaan tugas dan pengelolaan Unkhair sebagai
sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu
pengembangan standar mutu akan terus dilakukan
dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan
peningkatan capaian pada standar mutu tersebut.
Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan
dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan
pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual
Mutu Universitas Khairun Ternate.

3. Pihak Yang
Bertanggung
jawab untuk
Mencapai Standar
Isi Pembelajaran

1.

4. Definisi Istilah

1. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan
tingkat kompetensi yang dituangkan dalam
kriteria
tentang
kompetensi
tamatan,
kompetensi bahan kajian, kompetensi mata
pelajaran,dan silabus pembelajaran yang harus
dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan
jenis pendidikan tertentu.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai capaian pembelajaran
lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian
yang
digunakan
sebagai
pedoman
penyelenggaraan program studi.
3. Program Studi (PS) adalah kesatuan kegiatan
pendidikan dan pembelajaran yang memiliki
kurikulum dan metode pembelajaran tertentu
dalam satu jenis pendidikan akademik,
pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. 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 Isi
Pembelajaran

2.
3.

1.

Pimpinan
Universitas,
Fakultas,
Jurusan/Program Studi
Dosen dan Tenaga Kependidikan
Tim Penyusunan Kurikulum

dan

PS
memiliki
Dokumen
kurikulum
yang
dimutakhirkan secara periodik dan beriorientasi
ke depan sesuai dengan visi. misi, tujuan dan
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2.

3.

6. Strategi
Pencapaian
Standar Isi
Pembelajaran

7. Indikator
Ketercapaian
Standar

sasaran program studi
PS menunjuk Pembimbing akademik (PA) bagi
setiap mahasiswa dan melakukan proses
pengendalian PA mahasiswa setiap semester
PS menentukan dosen pembimbing tugas akhir
bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses
pengendalian
penyelesaian
tugas
akhir
mahasiswa

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut.
1. Membekali semua Dosen dengan pedoman
kerangka dasar, struktur kurikulum berbasis
KKNI,
beban
belajar
sesuai
peraturan,
kompetensi yang ingin dicapai setiap Program
studi dan jenjang pendidikan.
2.

Membekali semua Dosen dengan pengetahuan
tentang kurikulum berbasis KKNI dan standar
penjaminan mutu

1.

Memiliki kesesuaian kurikulum dengan visi dan
misi program studi. Memiliki kesesuaian keahlian
dan
pendidikan
dosen
dengan
materi
pembelajaran yang diajarkan. Memiliki beban
ekuivalen dalam bentuk kredit semester antara
kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan
kompetensi lain di dalam kurikulum berkisar
antara 40-80% : 20-40% : 0-30%. Rasio atau
perbandingan
antara
teori
dengan
praktik/praktikum adalah 40:60; Minimal jumlah
jam riil yang digunakan untuk kegiatan
praktikum/praktik pada kurikulum lebih besar
2.084 jam. Memiliki matriks/peta kurikulum.
Memiliki matakuliah berisi muatan lokal/keunikan
lokal. Persentase mata kuliah (teori dan
praktikum) yang dilengkapi silabus dan RPS/SAP
lebih besar 95% yang selalu dimutakhirkan.
Mi n i m a l 4 tahun sekali melakukan peninjauan
visi, misi, dan kurikulum dengan melibatkan/
mempertimbangkan masukan dari pemangku
kepentingan internal dan eksternal, serta
dimutahirkan dengan perkembangan keilmuan
dan teknotogi di bidangnya.

2.

Memiliki
mekanisme
penunjukkan
dosen
Penasihat Akademik (PA) dan monitoring proses
pembimbingan. Memiliki Panduan PA yang selalu
dimutahirkan. Jumlah total bimbingan mahasiswa
per dosen pembimbing maksimal 20 orang. Ratarata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen
pembimbing akademik minimal 3 kali per
semester.

3.

Program studi memiliki mekanisme penunjukan
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dosen pembimbing tugas akhir (TA) dan
pengendalian penyelesaian tugas akhir. Memiliki
Panduan TA yang selalu dimutahirkan. Seluruh
dosen pembimbing tugas akhir program studi
terapan berpendidikan minimal S2 dan sesuai
dengan bidang keahliannya. Jumlah mahasiswa
per dosen pembimbing tugas akhir maksimal 6
orang
perangkatan.
Rata-rata
jumlah
pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian
tugas akhir minimal 8 kali. Rata-rata
penyelesaian tugas akhir mahasiswa maksimal 6
bulan.

8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:
1. Statuta Unkhair
2. Peraturan Akademik
3. Renstra dan Renop Unkhair

9. Referensi

1.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2.

Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi

3.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8
tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia

4.

Peraturan
Menteri
Riset,
Teknologi
Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015

5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan

6.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
(BAN-PT). 2011. Matriks Penilaian Borang dan
Evaluasi-Diri, Buku VI. Jakarta.

dan
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Universitas Khairun
Standar Proses Pembelajaran

Kode/No: Std-Pend/00033/2017
Tanggal : 23 Juni 2017
Revisi : 1
Halaman: 17 dari 21

STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN

Penanggung Jawab
Proses
Nama

Jabatan

Tanda
tangan

Tanggal

1. Perumusan

Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP. Ketua PPM

17 Februari 2017

2. Pemeriksaan

Dr. Ridha Adjam, M.Hum

Warek I

21 April 2017

3. Persetujuan

Prof. Husen Alting, SH., MH.

Rektor

28 April 2017

4. Penetapan

Dr. Ridha Adjam, M.Hum

Ketua Senat
Universitas

22 Juni 2017

5. Pengendalian

Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP. Ketua PPM
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1. Visi dan Misi
Universitas
Khairun

Visi:
“Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni, berbasis kepulauan dan
kemajemukan bagi kesejahteraan dan kemanusiaan”
Misi:
1. Menghasilkan manusia yang bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, berakhlak mulia,
berbudaya, bersemangat ilmiah, dan menguasai
serta mampu mempergunakan ilmu pengetahuan,
teknologi,
dan
seni
untuk
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat;
2. Menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina
pendidikan tinggi dalam upaya menghasilkan
manusia
terdidik
yang
dapat
menerapkan,
mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
3. Menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina
penelitian dalam rangka menghasilkan pengetahuan
empirik, teori, konsep, metodologi, model, produk,
yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni;
4. Menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina
pengabdian
kepada
masyarakat
dengan
menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau
seni sebagai upaya memberikan sumbangsih demi
kemajuan masyarakat; dan
5. Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan
kualitas tata kelola yang baik (good university
governance) yang mampu beradaptasi dengan
perubahan lingkungan strategis.

2. Rasionalisasi
Standar Proses
Pembelajaran

Dalam meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu
Universitas Khairun (Unkhair), khususnya proses
pembelajaran yang sesuai Standar Nasional Pendidikan
Tinggi (SNPT), Unkhair telah menyiapkan berbagai
dokumen yang terkait SNPT, diantaranya dibuatlah
Dokumen Standar Proses Pembelajaran yang terdiri atas
karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses
pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan
beban belajar mahasiswa.
Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses
pelaksanaan tugas dan pengelolaan Unkhair sebagai
sebuah
institusi
perguruan
tinggi.
Untuk
itu
pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan
ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan
peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara
rinci, mekanisme penetapan,
pelaksanaan dan
pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian, dan
pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual
Mutu Universitas Khairun Ternate.

Standar Mutu Pendidikan |UNKHAIR

19
3. Pihak yang
Bertanggungjaw
ab untuk
Mencapai
Standar Proses
Pembelajaran
4. Definisi Istilah

1.
2.
3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pimpinan Universitas, Fakultas, dan
Jurusan/Program Studi
Dosen dan Tenaga Kependidikan
Mahasiswa

Standar proses adalah standar nasional pendidikan
yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran
pada satu satuan pendidikan untuk mencapai
standar kompetensi lulusan.
Program Studi (PS) adalah kesatuan kegiatan
pendidikan dan pembelajaran yang memiliki
kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam
satu jenis pendidikan akademik,
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.
Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya
disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan
belajar yang dibebankan pada mahasiswa per
minggu per semester dalam proses pembelajaran
melalui berbagai bentuk pembelajaran atau
besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha
mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di
suatu program studi.
Rencana Pembelajaran Semester (RPS) suatu
mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran
yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama
satu
semester
guna
memenuhi
capaian
pembelajaran yang dibebankan pada mata
kuliah/modul. Rencana pembelajaran semester
atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh
dosen secara mandiri atau bersama dalam
kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan
dan/atau teknologi dalam program studi.
Mata kuliah atau modul adalah bungkus dari bahan
kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan
beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun.
Mata
kuliah
dapat
dibentuk
berdasarkan
pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang /
ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau
unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan
pembelajaran terintergrasi dari sekelompok bahan

Standar Mutu Pendidikan |UNKHAIR

20
kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam
rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
yang dirumuskan dalam kurikulum.

5. Pernyataan Isi
Standar Proses
Pembelajaran

1.
2.
3.
4.

6. Strategi
Pencapaian
Standar Proses
Pembelajaran
7. Indikator
Ketercapaian
Standar

PS
menyelenggarakan
karakteristik
proses
pembelajaran
PS
menyelenggarakan
perencanaan
proses
pembelajaran sesuai dengan KKNI
PS
menyelenggarakan/melaksanakan
proses
pembelajaran dengan baik
PS wajib menerapkan beban belajar mahasiswa
sesuai aturan yang berlaku

Strategi untuk pencapaian standar para Direktur, Ketua
Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit
lainnya melakukan sosialisasi standar dan mengawasi
serta mengevaluasi setiap tahapan.
1.

2.

3.

Memiliki karakteristik proses pembelajaran yang terdiri
atas sifat interaktif, hotistis, integrasi saintifik,
kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat
pada mahasiswa
Memiliki
bahan
ajar
(handout/modul/penuntun
praktikum) dilengkapi dengan buku referensi yang
mutahir. Memiliki perencanaan proses pembelajaran
disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam
Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Secara
berkata RPS wajib ditinjau sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Memiliki pedoman keselamatan kerja dalam kegiatan
praktikum/praktekWajib memiliki penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh
mahasiswa mengacu pada Standar Nasionai
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Wajib
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)
Jumlah mahasiswa per kelas maksimal 25 orang.
Persentase mata kutiah yang diselenggarakan
dengan sistem e-learning (Blended system) minimal
20%. Memiliki metode pembelajaran berupa: kuliah;
responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik
studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
Minimal1 (satu) kali setiap semester menerapkan
mekanisme pemantauan kehadiran mahasiswa,
kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang
diajarkan dengan silabus. Persentase setiap semester
menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian
kesesuaiannya dengan isi silabus, kisi-kisi/blue print
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4.

sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik
dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan
lebih besar 90%.
Jumlah beban belajar mahasiswa paling sedikit 144
SKS untuk Sarjana Terapan. Jumlah beban belajar
mahasiswa paling sedikit 108 SKS untuk D3. Kegiatan
perkuiiahan dan praktikum dilaksanakan secara
penuh (minimal 16 kali pertemuan sudah termasuk
ujian tengah semester dan ujian akhir semester) dan
sesuai dengan beban kreditnya. Pelaksanaan 1 (satu)
SKS pada proses pembelajaran terdiri atas : (a) tatap
muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
(b) terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per
semester; (c) mandiri 60 (enam puluh) menit per
minggu per semester. Praktikum mahasiswa
menggunakan fasilitas laboratorium atau yang dapat
diakses oleh Unkhair. Pelaksanaan 1 (satu) SKS
praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik
lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat,
proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus
tujuh puluh) menit per minggu per semester.
Pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran
berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri
atas: (a) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per
minggu per semester; dan (b) kegiatan mandiri 70
(tujuh puluh) menit per minggu per semester.

8. Dokumen
Terkait

Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:
1. Statuta Unkhair
2. Peraturan Akademik
3. Renstra dan Renop Unkhair

9. Referensi

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8
tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi No 44 tahun 2015
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19
tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT). 2011. Matriks Penilaian Borang dan EvaluasiDiri, Buku VI. Jakarta.
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Universitas Khairun
Standar Penilaian Pembelajaran

Kode/No: Std-Pend/00034/2017
Tanggal : 23 Juni 2017
Revisi : 1
Halaman: 22 dari 27

STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN

Penanggung Jawab
Proses
Nama

Jabatan

Tanda
tangan

Tanggal

1. Perumusan

Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP. Ketua PPM

17 Februari 2017

2. Pemeriksaan

Dr. Ridha Adjam, M.Hum

Warek I

21 April 2017

3. Persetujuan

Prof. Husen Alting, SH., MH.

Rektor

28 April 2017

4. Penetapan

Dr. Ridha Adjam, M.Hum

Ketua Senat
Universitas

22 Juni 2017

5. Pengendalian

Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP. Ketua PPM

23 Juni 2017
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1. Visi dan Misi
Universitas Khairun

Visi:
“Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni, berbasis kepulauan dan
kemajemukan
bagi
kesejahteraan
dan
kemanusiaan”.
Misi:
1. Menghasilkan manusia yang bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, berakhlak
mulia, berbudaya, bersemangat ilmiah, dan
menguasai serta mampu mempergunakan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Menyelenggarakan, mengembangkan, dan
membina pendidikan tinggi dalam upaya
menghasilkan manusia terdidik yang dapat
menerapkan,
mengembangkan
dan/atau
menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni;
3. Menyelenggarakan, mengembangkan, dan
membina
penelitian
dalam
rangka
menghasilkan pengetahuan empirik, teori,
konsep, metodologi, model, produk, yang
memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni;
4. Menyelenggarakan, mengembangkan, dan
membina pengabdian kepada masyarakat
dengan
menerapkan
ilmu
pengetahuan,
teknologi, dan/atau seni sebagai upaya
memberikan sumbangsih demi kemajuan
masyarakat; dan
5. Mengembangkan
organisasi
dalam
meningkatkan kualitas tata kelola yang baik
(good university governance) yang mampu
beradaptasi dengan perubahan lingkungan
strategis.

2. Rasionalisasi
Standar Penilaian
Pembelajaran

Dosen adalah seorang pendidik profesional
sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2009 tentang guru dan dosen.
Kemampuan pendidik dapat dilihat dari output dan
outcome lulusan yang dihasilkan. Output lulusan
dapat dilihat dari penilaian hasil belajar yang
merupakan bagian dari penilaian pendidikan.
Keberhasilan lulusan Universitas Khairun (Unkhair)
dalam mencapai kompetensi lulusan yang
diinginkan tidak hanya dilihat dari output lulusan,
namun juga ditentukan oleh outcome lulusan. Dalam
penilaian terhadap outcome lulusan perlu dilakukan
tracer study lulusan serta kerja sama dengan
pemangku kepentingan. Dengan cara demikian,
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penilaian terhadap outcome lulusan seperti:
kekomprehensifan data lulusan, profil masa tunggu
kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dengan
bidang studi dapat digunakan untuk perbaikan
dalam proses penilaian hasil belajar maupun
membangun jejaring untuk penggalangan dana
ataupun informasi pekerjaan. Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 63 menjelaskan
bahwa
penilaian
pendidikan
pada
jenjang
pendidikan tinggi terdiri atas: (i) penilaian hasil
belajar oleh pendidik (dosen) dan (ii) penilaian hasil
belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Standar
penilaian pendidikan oleh perguruan tinggi diartikan
sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh
perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar
mahasiswa berupa hasil belajar setiap matakuliah,
setiap semester dan pada setiap tahap studi hingga
studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari
Program Studi yang bersangkutan. Dengan
pertimbangan hal-hal tersebut maka Unkhair
menetapkan standar penilaian pendidikan yang
akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Program
Studi dan dosen yang bertanggung jawab dalam
perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan
hasil belajar mahasiswa.
Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses
pelaksanaan tugas dan pengelolaan Unkhair
sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu
pengembangan standar mutu akan terus dilakukan
dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan
dengan peningkatan capaian pada standar mutu
tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan,
pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi,
pengendalian,
dan
pengembangan
standar
diuraikan pada Buku Manual Mutu Universitas
Khairun Ternate.

3. Pihak Yang
Bertanggung jawab
untuk Mencapai
Standar Penilaian
Pembelajaran

1.
2.
3.
4.

Pimpinan universitas
Pimpinan Fakultas, dan Jurusan/Program Studi
Dosen dan Tenaga Kependidikan
Mahasiswa

4. Definisi Istilah

1. Standar penilaian pendidikan adalah standar
nasional pendidikan yang berkaitan dengan
mekanisme,
prosedur,
dan
instrumen
penilaian hasil belajar peserta didik.
2. Penilaian adalah proses pengumpulan dan
pengolahan informasi untuk mengukur
pencapaian hasil belajar peserta didik.
3. Evaluasi
pendidikan
adalah
kegiatan
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pengendalian, penjaminan, dan penetapan
mutu
pendidikan
terhadap
berbagai
komponen pendidikan pada setiap jalur,
jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk
pertanggungjawaban
penyelenggaraan
pendidikan.
4. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk
mengukur pencapaian kompetensi peserta
didik secara berkelanjutan dalam proses
pembelajaran, untuk memantau kemajuan
dan perbaikan hasil belajar peserta didik.
5. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk
mengukur pencapaian kompetensi peserta
didik sebagai pengakuan prestasi belajar
dan/atau penyelesaian dari suatu satuan
pendidikan.
6. Program Studi (PS) adalah kesatuan kegiatan
pendidikan dan pembelajaran yang memiliki
kurikulum dan metode pembelajaran tertentu
dalam satu jenis pendidikan akademik,
pendidikan profesi, dan/atau pendidikan
vokasi. .

5. Pernyataan Isi
Standar Penilaian
Pembelajaran

1. PS menyelenggarakan prinsip penilaian.
2. Program studi menyelenggarakan teknik dan
instrumen penilaian.
3. PS menyelenggarakan mekanisme dan prosedur
penilaian.
4. PS menyelenggarakan pelaksanaan penilaian.
5. PS menyelenggarakan pelaporan penilaian
berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa.
6. PS menyelenggarakan kelulusan mahasiswa.

6. Strategi
Pencapaian
Standar Penilaian
Pembelajaran

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut.
1. Unkhair menyelenggarakan pelatihan untuk
dosen yang berkaitan dengan metode dan
mekanisme penilaian, prosedur penilaian dan
instrumen
penilaian,
misalnya
Pelatihan
Peningkatan
Ketrampilan
dasar
Teknik
Instruksional (PEKERTI) dan program Applied
Approach (AA).
2.

3.

4.

Unkhair mengadakan pelatihan untuk dosen
yang berkaitan dengan bimbingan akademik
dan konseling.
Dosen memberikan penilaian tugas kuliah
melalui presentasi dan diskusi perorangan
maupun kelompok.
Unkhair mengadakan rapat dosen yang
membahas distribusi niiai akhir mahasiswa,
penentuan nilai hasil belajar mahasiswa dan
penentuan kelulusan mahasiswa.
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5.
6.

7. Indikator
Ketercapaian
Standar

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Unkhair mengintegrasikan data hasil penilaian
ke dalam Sistim Informasi Akademik.
Mahasiswa dapat memperoleh informasi hasil
belajar mahasiswa pada tiap semester melalui
fasilitas Sistim Informasi Akademik (SIMAK).
Setiap menyelenggarakan proses penilaian
mengikuti prinsip edukatif, otentik, objektif,
akuntabel, dan transparan yang dilakukan
secara terintegrasi.
Dosen melakukan teknik penilaian terdiri atas
observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis
(tugas, kuis, UTS, UAS) dan tes lisan. Penilaian
sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan
umum, dan keterampilan khusus dilakukan
dengan memilih satu atau kombinasi dari
berbagi teknik dan instrumen penilaian. Hasil
akhir penilaian merupakan integrasi antara
berbagai teknik dan instrumen penilaian yang
digunakan.
Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap,
teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot
penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai
dengan
rencana
pembelajaran.
Dosen
melaksanakan proses penilaian sesuai dengan
tahap
yang
disepakati/sesuai
peraturan
akademik Unkhair. Dosen memberikan umpan
balik dan kesempatan untuk mempertanyakan
hasil
penilaian
kepada
mahasiswa.
Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil
belajar mahasiswa secara akuntabel dan
transparan.
Penilaian dilakukan oleh dosen pengampu atau
tim dosen pengampu. Dosen pengampu dalam
menyerahkan
nilai
dibuktikan
dengan
melampirkan berita acara, daftar hadir
mahasiswa, daftar hadir pengawas ujian.
Nilai huruf A setara dengan angka 4 (empat)
berkategori sangat baik; Nilai huruf B setara
dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; Nilai
huruf C setara dengan angka 2 (dua)
berkategori cukup; Nilai huruf D setara dengan
angka 1 (satu) berkategori kurang; atau Nilai
huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori
sangat kurang.
Maksimal 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan
ujian, dosen memasukan nilai tepat waktu untuk
seluruh mata kuliah pada semester berjalan.
Maksimal
10
(sepuluh)
hari
setelah
pelaksanaan ujian, dosen wajib menginput nilai
pada SIMAK. Batas akhir pemasukkan nilai
ujian disesuaikan dengan kalender akademik
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8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:
1. Statuta Unkhair
2. Peraturan Akademik
3. Renstra dan Renop Unkhair

9. Referensi

1.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2.

Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi

3.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8
tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia

4.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi
Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015

5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan
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Universitas Khairun
Standar Dosen dan
Tenaga Kependidikan

Kode/No: Std-Pend/00035/2017
Tanggal : 23 Juni 2017
Revisi : 1
Halaman: 28 dari 34

STANDAR DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN

Penanggung Jawab
Proses
Nama

Jabatan

Tanda
tangan

Tanggal

1. Perumusan

Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP. Ketua PPM

17 Februari 2017

2. Pemeriksaan

Dr. Ridha Adjam, M.Hum

Warek I

21 April 2017

3. Persetujuan

Prof. Husen Alting, SH., MH.

Rektor

28 April 2017

4. Penetapan

Dr. Ridha Adjam, M.Hum

Ketua Senat
Universitas

22 Juni 2017

5. Pengendalian

Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP. Ketua PPM

23 Juni 2017
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1. Visi dan Misi
Universitas
Khairun

Visi:
“Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni, berbasis kepulauan dan
kemajemukan bagi kesejahteraan dan kemanusiaan”.
Misi:
1. Menghasilkan manusia yang bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berkualitas, berakhlak mulia,
berbudaya, bersemangat ilmiah, dan menguasai serta
mampu
mempergunakan
ilmu
pengetahuan,
teknologi,
dan
seni
untuk
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat;
2. Menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina
pendidikan tinggi dalam upaya menghasilkan manusia
terdidik yang dapat menerapkan, mengembangkan
dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni;
3. Menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina
penelitian dalam rangka menghasilkan pengetahuan
empirik, teori, konsep, metodologi, model, produk,
yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni;
4. Menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina
pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan
ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sebagai
upaya memberikan sumbangsih demi kemajuan
masyarakat; dan
5. Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan
kualitas tata kelola yang baik (good university
governance) yang mampu beradaptasi dengan
perubahan lingkungan strategis.

2. Rasionalisasi
Standar Dosen
Dan Tenaga
Kependidikan

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas
Khairun (Unkhair) melalui pelayanan pendidikan
dibutuhkan staf dosen yang juga bermutu, beretika,
profesional, dan berkompeten. Agar staf dosen mampu
memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau
standar minimum tentang kualifikasi akademik dan
kompetensi dosen. Seiain itu, untuk menjamin mutu
proses pembeiajaran di kelas para dosen juga harus
memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran,
misalnya dalam memilih, menggunakan metode dan
sumber ajar yang tepat, menyampaikan materi
pembelajaran, mendorong kreativitas mahasiswa,
menciptakan suasana belajar datam kelas yang
kondusif, serta mengakui dan menghormati setiap
mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan
dan kekurangannya. Agar tujuan tersebut di atas dapat
diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria, atau
spesiftkasi khusus tentang kualifikasi akademik dan
kompetensi dosen serta tenaga kependidikan, yang
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akan berfungsi sebagai tolok ukur dalam perekrutan,
seleksi, dan pembinaan karir dosen dan tenaga
kependidikan Unkhair dengan mengacu pada visi
Unkhair (secara deduktif) dan kebutuhan pemangku
kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara
spesifik dan terukur serta mengandung unsur
(Audience, Behavior, Competence, Degree). Standar
mutu ini akan menjadi acuan daiam proses pelaksanaan
tugas dan pengelolaan Unkhair sebagai sebuah institusi
perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar
mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara
berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian
pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme
penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar,
evaluasi, pengendalian, dan pengembangan standar
diuraikan pada Buku Manual Mutu Universitas Khairun
Ternate.

3. Pihak yang
Bertanggung
jawab untuk
Mencapai Standar
Penelitian
4. Definisi Istilah

1.

Pimpinan universitas

2.

Pimpinan Fakultas, dan Jurusan/Program Studi

3.

Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan
dengan
tugas
utama
mentransformasikan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan,
teknologi
melalui
pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat
yang mengabdikan diri dan diangkat untuk
menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi
antara lain, pustakawan, tenaga administrasi,
laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
3. Program Studi (PS) adalah kesatuan kegiatan
pendidikan dan pembelajaran yang memiliki
kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam
satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi,
dan/atau pendidikan vokasi.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa, dan negara.
5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut
kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk
memperoleh informasi, data, dan keterangan yang
berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian
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suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan
sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan
kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan
kehidupan bangsa.

5. Pernyataan Isi
Standar Dosen
dan Tenaga
Kependidikan

6. Strategi
Pelaksanaan
Standar Dosen
dan Tenaga
Kependidikan

1.

Dosen
memiliki
kualifikasi
akademik
dan
kompetensi pendidik serta memiliki kemampuan
untuk menyelenggarakan pendidikan.

2.

Dosen wajib melakukan penghitungan Beban Kerja
Dosen (BKD) secara periodik dan teratur.

3.

Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu
yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program
studinya.

4.

PS didukung dengan sumberdaya dosen tetap yang
mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan
minimal sesuai bidang.

5.

Kegiatan sebagai pembicara, seminar, pelatihan,
Iokakarya, penataran, pameran dan lain-lain.

6.

PS memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi
kinerja dosen dalam bidang tridarma dan
mendokumentasikan rekam jejak yang mampu
ditelusuri.

7.

Tenaga Kependidikan wajib memiliki kualifikasi
akademik
dan
kompetensi
serta
memiliki
kemampuan
menyelenggarakan
administrasi
pendidikan daiam rangka layanan pendidikan.

8.

PS didukung dengan tenaga kependidikan yang
mencukupi dan pendidikan/ kompetensi yang
sesuai.

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut.
1. Mendorong dan membuka kesempatan seluasluasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan
hingga jenjang Doktor meialui program beasiswa
internal, atau beasiswa dari eksternal.
2. Membuat cetak biru pembinaan karir dosen dalam
jangka panjang agar tampak, kapan seorang dosen
yang belum memenuhi standar di atas dapat segera
didorong dan dibina oleh Unkhair untuk mencapai
standar.
3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi
dosen tentang metode pengajaran.
4. Membuat pelatihan dan pedoman tentang cara
mengajar yang baik dan tepat, untuk dibagikan
kepada para dosen.
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7. Indikator
Ketercapaian
Standar

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Memiliki pedoman tertulis tentang rekruitasi,
penempatan,
pengembangan,
retensi
dan
pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.
serta efektivitas pelaksanaannya.
Memiliki pedoman tertulis yang lengkap dan ada
bukti
dilaksanakan
secara
konsisten,
Ada
pemantauan dan evaluasi tentang kinerja dosen di
bidang: (1) pendidikan, (2) penelitian. (3)
pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang
terdokumentasi dengan baik;
Penghitungan Beban Kerja Dosen didasarkan antara
lain pada Kegiatan pokok dosen yang mencakup: a)
Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian
proses pembelajaran; b) Pelaksanaan evaluasi hasil
pembelajaran; c) Pembimbingan dan pelatihan; d)
Penelitian; dan e). Pengabdian kepada masyarakat.
Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas
tambahan; dan Kegiatan penunjang. Beban Kerja
Dosen paling sedikit 40 Jam/Minggu, atau setara
dengan mengelola 12 sks (Tridarma PT) setiap
semester bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas
tambahan.
Sementara
bagi
dosen
yang
mendapatkan tugas tambahan, beban kerja pada
kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya
beban 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.
Jumlah dosen tetap minimal 80% dari jumlah seluruh
dosen. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara
penuh
waktu
untuk
menjalankan
proses
pembelajaran pada setiap program studi paling
sedikit 6 (enam) orang. Persentase jumlah dosen
tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen maksimal
20%.
Memiliki program pengembangan dosen untuk
meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang
sesuai dengan kebutuhan bidang di program studi.
Proses
seleksi,
perekruitasi,
penempatan,
pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen
sesuai dengan peraturan/ pedoman yang berlaku.
Persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir
S2 dan S3 di tingkat jurusan yang bidang
keahliannya sesuai lebih dari 90%.
Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor,
lektor kepala dan guru besar yang bidang
keahliannya sesuai dengan kompetensi program
studi lebih dari 60%.
Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik
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Profesional (serdos) lebih dari 80%. Persentase
dosen yang memiliki Sertifikat kompetensi/ Profesi
lebih dari 80%. Dosen tetap yang memiliki jabatan
lektor yang bidang keahliannya sesuai dengan
kompetensi PS lebih dari 60%.
9. Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang
keahliannya sesuai dengan bidang program studi
adalah: 1 : 30 (untuk bidang sosial), dan 1: 23 (untuk
bidang eksakta). Persentasi mata kuliah yang diajar
oleh dosen yang sesuai keahliannya lebih dari 95%.
Persentasi dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2
dan untuk melanjuti pendidikan S3 yang bidang
keahliannya sesuai dengan kompetensi PS lebih
besar 10%. Persentase kehadiran dosen dalam
perkuliahan lebih dari 80%. Jumlah dosen yang
mengikuti joint riset, atau kerja sama penelitian di
luar negeri meningkat dari tahun ke tahun.
Persentase dosen tetap yang menjadi anggota
masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi)
tingkat nasional/internasional sesuai lebih dari 30%.
10. Minimal 2(dua) orang tenaga ahli/pakar sebagai
pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara
tamu, dan lainnya di luar Unkhair setiap semester.
Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya
sesuai
dengan
PS
dalam
seminar
ilmiah/workshop/Iokakarya
penataran/pagelaran/pameran/peragaan melibatkan
dosen di luar Unkhair, minimal sekali setahun.
Prestasi dosen dalam mendapatkan penghargaan
hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik
(tridarma PT) setiap tahun. Persentasi dosen
mengikuti komunitas keilmuan lebih hesar dari 50%.
11. Rata-rata beban dosen per semester atau Rata-rata
FTE (Full Time Equivalen): 12-16 SKS. Rata-rata
tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar 14
kali setiap semester. Setiap dosen tetap mengikuti
kegiatan (sebagai pembicara/peserta) seminar
ilmiah/Iokakarya/penataran/workshop/pagelaran/pam
eran/peragaan (nasional / internasional) minimal
sekali dalam setahun.
12. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik
paling rendah lulusan program diploma yang
dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi
tugas pokok dan fungsinya. Khusus Tenaga
Kependidikan bagi Tenaga Administrasi memiliki
kualifikasi akademik paling rendah SMA atau
sederajat. Tenaga kependidikan yang memerlukan
keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi
sesuai
dengan
bidang
tugas
dan
keahliannya.Tenaga kependidikan wajib mengikuti
pelatihan dalam bidangnya terjadi peningkatan
setiap tahunnya.
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13. Program Studi memiliki perencanaan dan program
pengembangan untuk meningkatkan kompetensi
tenaga
kependidikan
(melalui
pemberian
kesempatan belajar/pelatihan, pemberian fasilitas,
dan jenjang karir). Adanya tenaga pustakawan
dengan latar belakang pendidikan yang sesuai
dengan kepustakaan. Memiliki jumlah tenaga
teknisi/laboran minimal 1 (satu) orang yang
kompeten/kualifikasi
yang
sesuai
di
setiap
laboratorium. Memiliki jumlah tenaga administrasi
yang kompeten/kualifikasi yang sesuai minimal 1
(satu) orang per program studi.

8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:
1. Statuta Unkhair
2. Peraturan Akademik
3. Renstra dan Renop Unkhair

9. Referensi

1.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2.

Undang-undang No.
Pendidikan Tinggi

3.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi No 44 tahun 2015

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19
tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

5.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT). 2011. Matriks Penilaian Borang dan EvaluasiDiri, Buku VI. Jakarta.

12

tahun

2012

tentang
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Universitas Khairun
Standar Sarana dan Prasarana
Pembelajaran

Kode/No: Std-Pend/00036/2017
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STANDAR
SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN

Penanggung Jawab
Proses
Nama

Jabatan

Tanda
tangan

Tanggal

1. Perumusan

Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP. Ketua PPM

17 Februari 2017

2. Pemeriksaan

Dr. Ridha Adjam, M.Hum

Warek I

21 April 2017

3. Persetujuan

Prof. Husen Alting, SH., MH.

Rektor

28 April 2017

4. Penetapan

Dr. Ridha Adjam, M.Hum

Ketua Senat
Universitas

22 Juni 2017

5. Pengendalian

Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP. Ketua PPM
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1. Visi dan Misi
Universitas
Khairun

Visi:
“Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni, berbasis kepulauan dan
kemajemukan bagi kesejahteraan dan kemanusiaan”.
Misi:
1. Menghasilkan manusia yang bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, berakhlak
mulia, berbudaya, bersemangat ilmiah, dan
menguasai serta mampu mempergunakan ilmu
pengetahuan,
teknologi,
dan
seni
untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Menyelenggarakan,
mengembangkan,
dan
membina
pendidikan
tinggi
dalam
upaya
menghasilkan manusia terdidik yang dapat
menerapkan,
mengembangkan
dan/atau
menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau
seni;
3. Menyelenggarakan,
mengembangkan,
dan
membina penelitian dalam rangka menghasilkan
pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi,
model,
produk,
yang
memperkaya
ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
4. Menyelenggarakan,
mengembangkan,
dan
membina pengabdian kepada masyarakat dengan
menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau
seni sebagai upaya memberikan sumbangsih demi
kemajuan masyarakat; dan
5. Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan
kualitas tata kelola yang baik (good university
governance) yang mampu beradaptasi dengan
perubahan lingkungan strategis.

2. Rasionalisasi
Standar Sarana
dan Prasarana
Pembelajaran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) tetah
memberikan arahan pentingnya peningkatan mutu yang
berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi
semua proses dalam pendidikan termasuk di dalamnya
sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk
mendukung pendidikan. Mewujudkan visi dan misi
Universitas Khairun (Unkhair) juga diperlukan suatu
sarana dan prasarana yang memadai sebagai media
pembelajaran untuk peningkatan pelayanan pendidikan,
penelitian, dan pengabdian. Meskipun memiliki staf
pendidik dan tenaga kependidikan yang andal, bahan
baku mahasiswa yang bermutu tinggi, tanpa sarana dan
prasarana yang memadai terutama ruang perkuliahan,
media belajar dan alat peraga, laboratorium dengan
kelengkapan alatnya, sarana komunikasi (internet dan
sebagainya), perpustakaan dengan teks book, buku
ajar, dan jumal (nasional dan internasional), maka
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pelayanan pendidikan dan penyelenggaraan penelitian
serta pengabdian (kerja sama industri, dan institusi)
tidak akan optimal. Akhirnya, misi Unkhair tidak dapat
dilakukan dengan baik, serta visi tidak akan tercapai.
Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses
pelaksanaan tugas dan pengelolaan Unkhair sebagai
sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu
pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan
ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan
peningkatan capaian pada standar mutu tersebut.
Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan
pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan
pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual
Mutu Universitas Khairun Ternate.

3. Pihak yang
Bertanggung
jawab untuk
Mencapai
Standar Sarana
dan Prasarana
Pembelajaran

1.

Pimpinan universitas

2.

Pimpinan Fakultas, dan Jurusan/Program Studi

3.

Dosen dan Tenaga Kependidikan

4.

Mahasiswa

4. Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana adalah standar
nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria
minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga,
tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium,
bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi
dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang
diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran,
termasuk penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi.
2. Rencana strategis (Renstra) adalah rencana
langkah demi langkah yang setelah lengkap, pada
akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan
akhir, sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam
pernyataan visi dan misi.

5. Pernyataan Isi
Standar Sarana
dan Prasarana
Pembelajaran

1.

2.
3.
4.
5.

Prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu
baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas,
ruang sidang)
Prasarana air, listrik, dan tabung pemadam api
yang mencukupi
Prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik
dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa.
Prasarana pengelolaan sampah terpadu dan
pengelolaan limbah laboratorium.
Unkhair didukung oleh perpustakaan dengan
koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah
yang memadai
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6.
7.

8.

Proses belajar mengajar didukung oleh sarana
laboratorium yang bermutu baik
Ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah
/praktikum/penelitian
tugas
akhir/seminar
mahasiswa/ujian sidang sarjana/ pascasarjana)
didukung peralatan mencukupi
Proses belajar mengajar didukung oleh sistem
pengelolaan
data
dan
informasi
tentang
penyelenggaraan program akademik di program
studi yang mudah diakses

6. Strategi
Pelaksanaan
Standar Sarana
dan Prasarana
Pembelajaran

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut.
1. Pimpinan Unkhair menyelenggarakan koordinasi
dengan para jurusan/program studi secara kontinu.
2. Pimpinan Unkhair dan Jurusan/program studi
membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi
merancang, membangun dan memelihara sarana
dan prasarana sesuai dengan standar yang
ditentukan.
3. Pimpinan Unkhair dan Jurusan/program studi
bekerja sama dengan pihak ketiga atau lembaga
donor dalam penyediaan sarana dan prasarana
yang kebutuhan yang mendesak dan belum
teralokasi anggaran dari pemerintah.

7. Indikator
Ketercapaian
Standar

1.

2.

3.

Ruang kerja pimpinan: minimal 15m2 /orang
Ruang administrasi kantor: minimal 4 m 2 / orang.
Ruang kerja setiap dosen: minimal 4 m2/dosen.
Ruang kelas/aula: minimal 1.5 m 2 /mahasiswa.
Ruang ujian sidang diploma dan sarjana terapan:
16 m2 /mahasiswa
Perlengkapan listrik: memenuhi persyaratan teknis
dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara
secara rutin, dan tersedia setiap saat. Fasititas air:
Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan,
dan perlengkapannya memenuhi persyaratan
teknis, kuatitas air memenuhi persyaratan air
bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh
bangunan. Fasilitas tabung pemadam api:
memenuhi persyaratan teknis dan keamanan,
mencukupi, berkualitas baik, dan tersedia setiap
saat.
Toilet: memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya
mencukupi, tersedia air bersih setiap saat,
berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara
rutin minimal 2 kali sehari. Kantin: luas mencukupi,
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
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4.

5.

6.

7.

persyaratan hygiene. Tersedianya ruang organisasi
mahasiswa. Poliklinik: tersedia, berkualitas baik
dan memenuhi persyaratan untuk poliklinik serta
dilengkapi dengan ambulance. Auditorium: sesuai
dengan jumlah maksimal wisudawan. Asrama
mahasiswa: jumlah kamar sesuai dengan daya
tampung yang direncanakan (4 orang per kamar),
bermutu baik dan dirawat secara terjadwal. Gedung
serbaguna yang digunakan untuk sarana olahraga.
Tersedianya sarana olah raga yang memenuhi
syarat seperti: lapangan volly, tennis lapangan,
basket, bola kaki, dan lain-lain. Tempat ibadah
(mushola/mesjid) jumlahnya mencukupi
Memiliki pedoman perencanaan pengelolaan
sampah terpadu dan limbah laboratorium secara
Iengkap. Pengelolaan sampah dengan composting
memperhatikan jarak lokasi dengan gedung kuliah
dan bangunan lainnya. Pengelolaan limbah
laboratorium perlu diiakukan pengawasan terhadap
pengelolaan limbah B3. Limbah yang dibuang ke
saluran tidak mencemarkan lingkungan
Ruang perpustakaan minimal 200 m2. Pustaka bisa
diakses oleh mahasiswa secara online (e-Library)
dari luar Unkhair. Jumlah koleksi textbook yang
sesuai bidang ilmu: > 165 (dalam tiga tahun
terakhir). Jumlah koleksi skripsi/tugas akhir: > 200
(dalam tiga tahun terakhir). Jumlah jumal ilmiah
terakreditasi Dikti yang sesuai bidang: > 2 judul
dengan nomor Iengkap (dalam tiga tahun terakhir).
Jumlah jurnal terakreditasi non-Dikti yang sesuai
bidang: > 2 judul dengan nomor Iengkap (dalam
tiga tahun terakhir). Jumlah jurnal ilmiah nasional
tidak terakreditasi yang sesuai bidang: > 2 judul
dengan nomor Iengkap (dalam tiga tahun terakhir).
Jumlah jurnal ilmiah internasional yang sesuai
bidang: > 2 judul dengan nomor Iengkap (dalam
tiga tahun terakhir). Jumlah prosiding seminar yang
sesuai bidang: > 6 judul (dalam tiga tahun terakhir).
Unkhair memiliki akses yang mudah ke
perpustakaan di luar Unkhair yang dilengkapi
dengan MoU
Tersedia ruang laboratorium/bengkel/studio/ ruang
simulasi/lapangan
percobaan.
Dapat
diakses/digunakan oleh dosen/mahasiswa untuk
praktikum dan penelitian.
Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan
perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang
mencukupi (kursi, Meja, papan tulis, spidol,
penghapus,
LCD,
AC/kipas
angin,
dan
internet/Wifi), serta dapat digunakan setiap hari.
Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan
praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan
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8.

9.

8. Dokumen
Terkait

9. Referensi

sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis,
spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang
mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan
setiap hari.
Tersedia komputer dan perangkat lunak yang
memadai. Sistem teknologi informasi selalu ditata
dan di-upgrade minimal 1 tahun 1 kali. Akses untuk
dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap
fasilitas internet 24 jam per hari. Adanya kebijakan
pemeliharaan dan modernisasi komputer serta
didukung dana yang memadai. Komputer
dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet
(kapasitas akses internet: 5 kpbs per mahasiswa).
Ruang komputer minimai 2 m2 /mahasiswa.
Ketersediaan sarana e-learning yang didukung oleh
piranti keras, piranti lunak dan manual yang
memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara
secara layak. Pengelolaan data akademik di
program studi didukung oleh sistem informasi yang
tertelusur, ditangani dengan computer, dan dapat
diakses melalui jaringan luas.
Memiliki situs web berbahasa Indonesia dan Inggris
yang menyediakan informasi akademik dan nonakademik bagi pemangku kepentingan, dan
datanya selalu dimutahirkan secara reguler
(minimal 1 kali per minggu).

Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:
1.

Statuta Unkhair

2.

Peraturan Akademik

3.

Renstra dan Renop Unkhair

1.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2.

Undang-undang No.
Pendidikan Tinggi

3.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi No 44 tahun 2015

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19
tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

5.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT). 2011. Matriks Penilaian Borang dan EvaluasiDiri, Buku VI. Jakarta.

12

tahun

2012

tentang

Standar Mutu Pendidikan |UNKHAIR

41
Universitas Khairun
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STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Penanggung Jawab
Proses
Nama

Jabatan

Tanda
tangan

Tanggal

1. Perumusan

Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP. Ketua PPM

17 Februari 2017

2. Pemeriksaan

Dr. Ridha Adjam, M.Hum

Warek I

21 April 2017

3. Persetujuan

Prof. Husen Alting, SH., MH.

Rektor

28 April 2017

4. Penetapan

Dr. Ridha Adjam, M.Hum

Ketua Senat
Universitas

22 Juni 2017

5. Pengendalian

Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP. Ketua PPM
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1. Visi dan Misi
Universitas
Khairun

Visi:
“Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni, berbasis kepulauan dan
kemajemukan bagi kesejahteraan dan kemanusiaan”.
Misi:
1. Menghasilkan manusia yang bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, berakhlak
mulia, berbudaya, bersemangat ilmiah, dan
menguasai serta mampu mempergunakan ilmu
pengetahuan,
teknologi,
dan
seni
untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Menyelenggarakan,
mengembangkan,
dan
membina
pendidikan
tinggi
dalam
upaya
menghasilkan manusia terdidik yang dapat
menerapkan,
mengembangkan
dan/atau
menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau
seni;
3. Menyelenggarakan,
mengembangkan,
dan
membina penelitian dalam rangka menghasilkan
pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi,
model,
produk,
yang
memperkaya
ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
4. Menyelenggarakan,
mengembangkan,
dan
membina pengabdian kepada masyarakat dengan
menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau
seni sebagai upaya memberikan sumbangsih demi
kemajuan masyarakat; dan
5. Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan
kualitas tata kelola yang baik (good university
governance) yang mampu beradaptasi dengan
perubahan lingkungan strategis.

2. Rasionalisasi
Standar
Pengelolaan
Pembelajaran

Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain,
mencerdaskan
mahasiswa
melalui
pelayanan
pendidikan yang bermutu, berkarakter, kompetitif, dan
inklusif, jelas dibutuhkan pengelolaan yang baik dan
serius. Universitas Khairun (Unkhair) memiliki otonomi
untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat
penyelenggaraan Tridharma.
Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses
pelaksanaan tugas dan pengelolaan Unkhair sebagai
sebuah
institusi
perguruan
tinggi.
Untuk
itu
pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan
ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan
peningkatan capaian pada standar mutu tersebut.
Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan, dan
pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan
pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual
Mutu Universitas Khairun Ternate.
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3. Pihak yang
Bertanggungjaw
ab untuk
Mencapai
Standar
Pengelolaan
Pembelajaran
4. Definisi Istilah

1.

Pimpinan universitas

2.

Pimpinan Fakultas dan Jurusan/Program Studi

3.

Dosen dan Tenaga Kependidikan

4.

Mahasiswa

1.

Standar pengelolaan adalah standar nasional
pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan,
pelaksanaan,
dan
pengawasan
kegiatan.
pendidikan
pada
tingkat
satuan
pendidikan,kabupaten/kota, provinsi, atau nasional
agar
tercapai
efisiensi
dan
efektivitas
penyelenggaraan pendidikan.

2.

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

3.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai capaian pembelajaran
lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
program studi.

4.

Program Studi (PS) adalah kesatuan kegiatan
pendidikan dan pembelajaran yang memiliki
kurikulum dan metode pembelajaran tertentu
dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan
profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

5. Pernyataan Isi
Standar
Pengelolaan
Pembelajaran

Program
studi
wajib melakukan
perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi,
serta pelaporan kegiatan pembelajaran.

6. Strategi
Pencapaian
Standar
Pengelolaan
Pembelajaran

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut.
1. Mendorong dan membuka kesempatan seluasluasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk
menciptakan tata kelola yang baik.

7. Indikator
Ketercapaian

2.

Melakukan Pengelolaan satuan pendidikan yang
mandiri, efisien, efektif dan akuntabel.

3.

Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan
pengelolaan pendidikan (kurikulum, kalender
akademik, tugas dan pembagian tugas tenaga
pendidik dan kependidikan).

1.

Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana
pembelajaran dalam setiap mata kuliah.
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Standar

2.

Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai
standar isi, standar proses, standar penilaian yang
tetah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian
pembelajaran lulusan.
3. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan
suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
4. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi
secara periodik datam rangka menjaga dan
meningkatkan mutu proses pembelajaran.
5. Melaporkan hasil program pembelajaran secara
periodik sebagai sumber data dan informasi dalam
pengambilan
keputusan
perbaikan
dan
pengembangan mutu pembelajaran.
6. Dosen melakukan proses input nilai secara on-line
melalui Sistem Informasi Manajemen Akademik
(SIMAK).
7. Ikut menyusun kebijakan, rencana strategis, dan
operasional terkait dengan pembelajaran
8. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan
program studi dalam melaksanakan program
pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran
yang sesuai dengan visi dan misi Unkhair.
9. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan
pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
10. Membuat laporan kinerja program studi dalam
menyelenggarakan program pembelajaran setiap
semester.

8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:
1. Statuta Unkhair
2. Peraturan Akademik
3. Renstra dan Renop Unkhair

9. Referensi

1.
2.
3.
4.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi No 44 tahun 2015
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19
tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
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Universitas Khairun
Standar Pembiayaan
Pembelajaran

Kode/No: Std-Pend/00038/2017
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Revisi : 1
Halaman: 45 dari 48

STANDAR
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Penanggung Jawab
Proses
Nama

Jabatan

Tanda
tangan

Tanggal

1. Perumusan

Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP. Ketua PPM

17 Februari 2017

2. Pemeriksaan

Dr. Ridha Adjam, M.Hum

Warek I

21 April 2017

3. Persetujuan

Prof. Husen Alting, SH., MH.

Rektor

28 April 2017

4. Penetapan

Dr. Ridha Adjam, M.Hum

Ketua Senat
Universitas

22 Juni 2017

5. Pengendalian

Dr. Suratman Sudjud, SP.,MP. Ketua PPM

Standar Mutu Pendidikan |UNKHAIR

23 Juni 2017

46
1. Visi dan Misi
Universitas
Khairun

Visi:
“Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi,
dan
seni,
berbasis
kepulauan dan
kemajemukan bagi kesejahteraan dan kemanusiaan”.
Misi:
1. Menghasilkan manusia yang bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, berakhlak mulia,
berbudaya, bersemangat ilmiah, dan menguasai
serta mampu mempergunakan ilmu pengetahuan,
teknologi,
dan
seni
untuk
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat;

2. Rasionalisasi
Standar
Pembiayaan
Pembelajaran

2.

Menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina
pendidikan tinggi dalam upaya menghasilkan
manusia
terdidik
yang
dapat
menerapkan,
mengembangkan
dan/atau
menciptakan
ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;

3.

Menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina
penelitian dalam rangka menghasilkan pengetahuan
empirik, teori, konsep, metodologi, model, produk,
yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni;

4.

Menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina
pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan
ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sebagai
upaya memberikan sumbangsih demi kemajuan
masyarakat; dan

5.

Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan
kualitas tata kelola yang baik (good university
governance) yang mampu beradaptasi dengan
perubahan lingkungan strategis

Mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain,
mencerdaskan mahasiswa melalui pelayanan pendidikan
yang bermutu, berkarakter, kompetitif, dan inklusif, jeias
dibutuhkan dana yang relatif besar. Karena itu butuh
partisipasi pemerintah pusat dan daerah agar
penyelenggaraan pendidikan berkualitas. Bantuan
Pemerintah Pusat dalam menyediakan dana Pendidikan
Tinggi dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN), sedangkan Pemerintah Daerah
dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi
yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD). Universitas Khairun (Unkhair)
juga dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk
berperan serta dalam pendanaan.
Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses
pelaksanaan tugas dan pengelolaan Unkhair sebagai
sebuah
institusi
perguruan
tinggi.
Untuk
itu
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pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan
ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan
peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara
rinci,
mekanisme
penetapan,
pelaksanaan
dan
pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan
pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual
Mutu Universitas Khairun Ternate.

3. Pihak yang
Bertanggung
jawab untuk
Mencapai
Standar
Pembiayaan
Pembelajaran
4. Definisi Istilah

5. Pernyataan Isi
Standar
Pembiayaan
Pembelajaran
6. Strategi
Pencapaian
Standar
Pembiayaan
Pembelajaran

7. Indikator
Ketercapaian
Standar

1.

Pimpinan universitas

2.

Pimpinan Fakultas, dan Jurusan/Program Studi

3.

Dosen dan Tenaga Kependidikan

4.

Mahasiswa

1.

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur
komponen dan besarnya biaya operasi satuan
pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

2.

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

3.

Program Studi (PS) adalah kesatuan kegiatan
pendidikan dan pembelajaran yang memiliki
kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam
satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi,
dan/atau pendidikan vokasi.

1. Jurusan/program studi mempersiapkan operasional
penyelenggaraan Tridarma secara memadai.
2. Jurusan/program studi memperoleh dana operasional
penyelenggaraan tridharma secara memadai.
Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:
1.

Mendorong dan membuka kesempatan seluasluasnya bagi dosen untuk mendapatkan hibah
peneiltian dan pengabdian masyarakat.

2.

Melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat,
daerah, dan pihak ketiga lainnya.

3.

Menyelenggarakan kerja sama dengan industri dan
pihak swasta.

4.

Membuat pedoman tentang cara mendapatkan dana
dari pemerintah dan swasta.

1.

Memiliki perencanaan sasaran mutu. perencanaan
kegiatan/kerja
dan
perencanaan/alokasi
dan
pengelolaan dana sesuai prosedur/ mekanisme yang
berlaku di Unkhair dan terdokumentasi secara baik
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dan tertelusur. Komponen dan besaran biaya
pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan
prasarana,
pengembangan
dosen,
tenaga
kependidikan, biaya operasional yang disusun dalam
rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2.

8. Dokumen
Terkait

9. Referensi

Persentase perolehan dana dari mahasiswa
dibandingkan dengan total penerimaan dana
maksimal 30%. Rata-rata dana operasional
(pendidikan,
penelitian,
pengabdian
pada
masyarakat, termasuk gaji dan upah) lebih besar
atau sama dengan 18 juta/mahasiswa/tahun. Ratarata dana penetitian dosen: Lebih dari Rp3 juta/
dosen tetap/ tahun. Rata-rata dana yang diperoleh
dalam rangka pelayanan/ pengabdian kepada
masyarakat: Lebih dari Rp1.5 juta/ dosen tetap/
tahun. Rata-rata jumlah dan dana kegiatan
kepakaran dengan pemerintah di lingkungan
jurusan/program studi minimal satu kegiatan per
dosen tetap per tahun dengan dana minimal Rp1 juta
per dosen tetap per tahun.Penggunaan dana tri
dharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat) dari total pemasukan dana lebih
dari 10%. Dana (termasuk hibah) yang dikelola lebih
dari Rp30 juta per dosen tetap per tahun (mencakup
gaji, tunjangan fungsional, biaya pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan
sertifikasi dosen, dan bisnis dan kerja sama).

Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:
1.

Statuta Unkhair

2.

Peraturan Akademik

3.

Renstra dan Renop Unkhair

1.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2.

Undang-undang No.
Pendidikan Tinggi.

3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19
tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

4.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi No 44 tahun 2015.

5.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT). 2011. Matriks Penilaian Borang dan EvaluasiDiri, Buku VI. Jakarta.

12

tahun

2012

tentang
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