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1.

Visi dan Misi STTR Cepu

Visi STTR Cepu :
Mewujudkan Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi
unggul di tingkat nasional dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu menunjang
industri migas yang berwawasan lingkungan tahun 2033.
Misi STTR Cepu :
1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan
mampu menunjang kebutuhan industri migas yang berwawasan lingkungan Tahun 2033;
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan produk sesuai kebutuhan prioritas
pembangunan dan menyebarkannya melalui publikasi, kajian dan penerapan teknologi yang
inovatif pada masyarakat, yang diarahkan untuk mampu menunjang kebutuhan industri migas
yang berwawasan lingkungan Tahun 2033;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian
yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan penjaminan mutu akademik secara bertahap, melalui peningkatan akses
jaringan dan kerjasama, yang berbasis pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KURIKULUM KPT)
2.

Daftar Istilah

a. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
b. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki
kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik,
pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
c. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi
pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja.
d. 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.
e. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki
seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan
tugas‐tugas di bidang tertentu.
f. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran
lulusan, bahkan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan program studi.

g. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan
lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam
rumusan capaian pembelajaran lulusan.
h. Surat Keterangan Pendamping Ijazah adalah dokumen yang memuat informasi tentang
pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
3.

Rasionale
Salah satu misi yang telah ditetapkan oleh STTR Cepu sebagai institusi pendidikan tinggi

yaitu menghasilkan lulusan yang unggul dan dapat diterima di pasar kerja nasional maupun
internasional. Untuk mewujudkan kinerja akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif,
diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi pemangku
kepentingan

baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.

Standar kompetensi lulusan STTR Cepu yang disusun harus memenuhi atau melebihi Standar
Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan dalam perundang- undangan.

4.

Pernyataan, Strategi & Indikator Standar Kompetensi Lulusan

Pernyataan Isi Standar
Strategi
A. Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran
1. Kepala Biro Administrasi Akademik (BAA) 1. Menyusun dokumen formal yang mencakup :
bertanggung jawab membuat dokumen
a. kebijakan,
kebijakan tentang pengembangan kurikulum
b. peraturan,
secara berkala dan berkesinambungan
c. pedoman atau buku panduan
yang memfasilitasi program studi untuk melakukan
perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran
kurikulum secara berkala.
2. WK1 bersama BAA bertanggung jawab untuk 1. Menyusun dokumen analisis dan evaluasi pemutakhiran
melakukan kegiatan evaluasi pengembangan
kurikulum program studi yang ditindaklanjuti secara
kurikulum dan pembelajaran program studi.
berkesinambungan.
2. Membentuk sistem yang menjamin terselenggaranya
proses pembelajaran yang efektif.

B. Profil dan Kompetensi Lulusan
1. Ketua

Indikator
1. Terdapat
dokumen
kebijakan
pengembangan kurikulum yang lengkap.

tentang

1. Terdapat dokumen analisis dan evaluasi
pemutakhiran kurikulum program studi yang
ditindaklanjuti secara berkesinambungan.
2. Terdapat
prosedur
yang
menjamin
terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif
yang mencakup :
a. perencanaan dan sumber daya pembelajaran
b. syarat kelulusan
c. sistem yang dapat diakses dengan mudah dan
dilaksanakan secara konsisten, dimonitor
serta dievaluasi secara berkala.

Jurusan bertanggung jawab dalam Menetapkan profil lulusan yang disusun dan dilengkapi Terdapat profil lulusan berbasis KPT yang dilengkapi
menyusun profil lulusan dan terdapat dalam dengan deskripsi profil Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT).
dengan deskripsi profil lulusan yang tercantum dalam
dokumen kurikulum.
dokumenn kurikulum prodi.

2. Ketua

Jurusan harus menyusun capaian 1. Menetapkan rumusan capaian pembelajaran (LO)
pembelajaran/learning outcome (LO) yang
mengacu pada deskripsi KPT yang mencakup rumusan
mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran
sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan khusus
KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang
serta keterampilan umum pada setiap jenjang pendidikan.
kualifikasi pada KKNI serta tercantum dalam 2. Menetapkan keterampilan umum dan sikap sesuai
dokumen kurikulum.
rumusan yang terdapat dalam SNPT.
3. Menetapkan ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai
rumusan yang ditetapkan asosiasi program studi.
.

3. Ketua Jurusan

harus melakukan soialisasi Mengundang stakeholders
mengenai capaian pembelajaran program studi pembelajaran.
kepada stakeholders.

4. Ketua Jurusan harus menetapkan mekanisme

untuk

sosialisasi

1. Terdapat rumusan capaian pembelajaran (Learning

Outcome) yang mengacu pada KPT serta terdapat
bukti tertulis mekanisme penyusunan capaian
pembelajaran.
2. Terdapat deskripsi capaian pembelajaran yang
dituliskan dengan lengkap dalam dokumen
kurikulum, mencakup rumusan sikap, penguasaan
pengetahuan,
keterampilan
khusus
serta
keterampilan umum
3. Terdapat rumusan keterampilan umum dan sikap
sesuai dengan SNPT.
4. Terdapat keterampilan khusus dan pengetahuan
sesuai rumusan yang ditetapkan asosiasi program
studi.
capaian Terdapat bukti sosialisasi capaian pembelajaran untuk
diketahui dan dipahami oleh stakeholders, yang
mencakup undangan, daftar hadir, materi, hasil
kuesioner tingkat pemahaman.

1. Merumuskan tingkatan penguasaan pengetahuan
Memiliki standar tingkatan penguasaan pengetahuan
tingkat penguasaan pengetahuan lulusan yang
terhadap capaian pembelajaran lulusan yang akan
terhadap capaian pembelajaran lulusan yang jelas dan
akan tercantum dalam SKPI (Surat Keterangan
dituangkan dalam SKPI.
tertuang dalam dokumen kurikulum prodi.
Pendamping Ijasah).
2. SKPI harus ditulis dalam 2 bahasa, Bahasa Indonesia dan
bahasa Inggris. Informasi yang tertuang dalam SKPI
adalah informasi tentang kualifikasi dan hasil yang dicapai
oleh lulusan yang tertuang dalam deskripsi kemampuan
kerja dan penguasaan pengetahuan berdasarkan standar
tingkatan penguasaan pengetahuan terhadap capaian
pembelajaran prodi.

5. Kasub

Bag. Kemahasiswaan dan alumni Menetapkan mekanisme pelaksanaan tracer study dan tracer 1. Terdapat kuesioner tracer study dan tracer
bertanggung jawab untuk melaksanakan tracer pengguna lulusan yang meliputi : Penyusunan kuesioner,
pengguna lulusan.
study dan pengguna lulusan setiap tahunnya
pendistribusian, perekaman data hasil kuesioner, analisa 2. Terdapat laporan tertulis hasil tracer study dan
hasil, dan pelaporan hasil tracer.
tracer pengguna lulusan.

6. Kasub

Bag Kemahasiswaan dan alumni 1. Mengadakan Bursa Kerja
bertanggungjawab untuk memenuhi kriteria nilai 2. Memberikan informasi lowongan pekerjaan di grup media
4 jumlah lulusan bekerja sesuai latar belakang
social alumni.
prodi dan waktu tunggu lulusan untuk mendapat 3. Membekali mahasiswa dengan kompetensi yang
pekerjaan pertama.
dibutuhkan oleh industri.
4. Mengadakan kegiatan temu alumni

1. Terdapat bukti kegiatan rekrutmen tenaga kerja dari

STTR Cepu

2. Terdapat grup alumni
3. Terdapat sertifikat kompetensi
4. Terdapat bukti kegiatan temu alumni

C. Evaluasi Capaian Pembelajaran
WK I bertanggung jawab melakukan review Melakukan proses review capaian pembelajaran minimal 4 Terdapat dokumen hasil evaluasi capaian
terhadap capaian pembelajaran (LO) lulusan tahun sekaliuntuk program Sarjana, dan 3 tahun sekali untuk pembelajaran lulusan
program studi.
program diploma 3.
WK I bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi Menyusun hasil evaluasi yang mencakup:
terhadap kualitas lulusan berdasarkan capaian
- Jumlah lulusan tepat waktu
pembelajaran program studi setiap tahun.
- Waktu tunggu bekerja lulusan
- Jumlah lulusan yang diterima di perusahaan yang
sesuai dengan program studi
- Tingkat kepuasan pengguna lulusan
- IPK lulusan

Terdapat bukti pelaksanaan hasil evaluasi yang
dilakukan dalam dokumen tertulis, mencakup:
- Jumlah lulusan tepat waktu
- Waktu tunggu bekerja lulusan
- Jumlah lulusan yang diterima diperusahaan yang
sesuai dengan program studi
- Tingkat kepuasan pengguna lulusan
- IPK lulusan
- Terdapat bukti tindak lanjut dan efektifitas
tindak lanjut secara tertulis berdasarkan evaluasi
yang telah dilakukan.

5.

Pihak yang Terlibat
a. Wakil Ketua 1 (Bidang Akademik)
b. Kepala Bagian Administrasi Akademik (BAA)
c. Kepala Bagian Kemahasiswaan & Alumni
d. Ketua Jurusan

6.

Dokumen Terkait
a. Standard Operating Procedure (SOP) Program Studi
b. Panduan Penyusunan Kurikulum
c. Panduan Evaluasi Kurikulum dan Pembelajaran
d. Dokumen Kurikulum
e. Panduan Tracer Study dan Tracer Pengguna Lulusan
f. Panduan Evaluasi Capaian Pembelajaran

7.

PPEPP
a. Penetapan Standar Kompetensi Lulusan
Standar kompetensi lulusan disusun dan ditetapkan oleh Wakil Ketua 1 (Bidang Akademik), Kepala
Bagian Administrasi Akademik (BAA), Kepala Bagian Kemahasiswaan & Alumni, serta Ketua
Jurusan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi unit/bagian yang terkait dengan
pelaksanaan standar.
b. Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
1. Dalam pelaksanaan standar kompetensi lulusan unit/bagian harus mengacu pada
panduan/prosedur yang meliputi : Panduan Penyusunan Kurikulum, Panduan Evaluasi
Kurikulum dan Pembelajaran, Panduan Tracer Study dan Tracer Pengguna Lulusan dan
Panduan Evaluasi Capaian Pembelajaran.
2. Bukti pelaksanaan standar direkam dalam formulir-formulir yang terdapat dalam
Panduan/Prosedur.
c. Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
Untuk menjamin pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan dengan menyelenggarakan
kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan Audit Mutu Internal (AMI) secara periodik setiap
tahun oleh Pusat Penjaminan Mutu (P2M).
d. Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan
Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan dilakukan dengan menyelenggarakan Rapat Tinjauan
Manajemen yang membahas hasil evaluasi pelaksanaan standar. Kepada unit/bagian yang telah
mencapai dan melampaui standar diharapkan mempertahankan dan meningkatkan standar.

Sedangkan unit/bagian yang belum mencapai dan atau menyimpang dari standar, diminta
melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar.
e. Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan
Peningkatan standar dilakukan pada unit/bagian yang sudah mencapai dan atau melampaui
standar dengan cara menetapkan standar baru di luar Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT).
8.

Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi
d. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
e. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
f. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI
g. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
h. Statuta STTR Cepu
i. Rencana Induk Pengembangan STTR Cepu
j. Rencana Strategis STTR Cepu
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PROSES
1. Perumusan

Nama
1. Retno. W, S.Kom., M.Kom
2. Hendri. S.,T., M.T
3. Helmi. G., S.Pd., M.Pd
4. Suluh. J, S.T., M.T

PENANGGUNGJAWAB
Jabatan
Tim Penyusun SPMI

Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.

2. Pemeriksaan

Eva Hertnacahyani. H, S.T., M.T

Ketua P2M

3. Persetujuan

Dr. Ir. A.D Korawan, M.T

WK 1 Bid Akademik

4. Penetapan

Ir. Sarjono, M.Eng

Ketua STTR

5. Pengendalian

Eva Hertnacahyani. H, S.T., M.T

Ketua P2M

1.

Visi dan Misi STTR Cepu

Visi STTR Cepu :
Mewujudkan Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu menjadi Lembaga Pendidikan
Tinggi unggul di tingkat nasional dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu
menunjang industri migas yang berwawasan lingkungan tahun 2033.
Misi STTR Cepu :
1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang handal
dan mampu menunjang kebutuhan industri migas yang berwawasan lingkungan Tahun
2033;
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan produk sesuai kebutuhan prioritas
pembangunan dan menyebarkannya melalui publikasi, kajian dan penerapan teknologi
yang inovatif pada masyarakat, yang diarahkan untuk mampu menunjang kebutuhan
industri migas yang berwawasan lingkungan Tahun 2033;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya
penelitian yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat;
4. Menyelenggarakan penjaminan mutu akademik secara bertahap, melalui peningkatan
akses jaringan dan kerjasama, yang berbasis pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi
(SNPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KURIKULUM KPT).
2.

Daftar Istilah
a. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui pengetahuan,
sikap, ketrampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja.
b. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, dan bahanajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan
Tinggi.
c. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang
dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam
melaksanakan tugas‐tugas di bidang tertentu.

d. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan
kedudukannya dalam KPT.
e. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian
pembelajaran lulusan, bahkan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
f.

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

g. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang
mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor,
program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi
berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
h. Standar Isi Pembelajaran merupakan merupakan kriteria minimal tingkat
kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
3.

Rasionale
Standar Isi Pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan
keluasan materi pembelajaran harus disusun mengacu pada Capaian Pembelajaran
Lulusan (CPL). Standar Isi Pembelajaran penting untuk ditetapkan agar tingkat
kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai KKNI untuk setiap jenis
program pendidikan yang diselenggarakan. Standar ini perlu dituangkan secara
terstruktur dalam bentuk kurikulum yang seperangkat rencana dan pengaturan bahan
kajian, serta metode pembelajaran, yang dilaksanakan dan digunakan untuk
memenuhi capaian pembelajaran program studi. Sebagai suatu rencana
pembelajaran, kurikulum diimplementasikan dalam serangkaian mata kuliah atau blok
mata kuliah.

4.

Pernyataan, Strategi & Indikator Standar isi Pembelajaran
Pernyataan Isi Standar

Strategi

Indikator

1. Ketua jurusan bertanggung jawab menyusun materi
pembelajaran dengan tingkat kedalaman dan keluasannya
mengacu pada rumusan capaian pembelajaran lulusan dari
KKNI yaitu :
a) lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai
konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan
bidang tertentu;
b) lulusan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis
bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara
umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang
pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara mendalam
2. Ketua jurusan merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan
materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau
integratif
3. Ketua Jurusan menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan
materi pembelajaran kedalam bahan kajian yang
distrukturkan dalam bentuk mata kuliah;

a. Wakil Ketua bidang akademik bersama
Kepala BAA memasukkan ketentuan
penyusunan tingkat kedalaman dan
keluasan materi pembelajaran berdasarkan
rumusan capaian pembelajaran lulusan dari
KKNI dalam panduan penyusunan
kurikulum program studi
b. Tim penyusun kurikulum memasukkan
ketentuan penyusunan tingkat kedalaman
dan keluasan materi pembelajaran
berdasarkan rumusan capaian
pembelajaran lulusan dari KKNI dalam
pembentukan mata kuliah

Terdapat panduan penyusunan kurikulum
program studi yang memuat ketentuan
penyusunan tingkat kedalaman dan
keluasan materi pembelajaran
berdasarkan rumusan capaian
pembelajaran lulusan dari KKNI
Terdapat struktur mata kuliah yang
menggambarkan tingkat kedalaman dan
keluasan materi pembelajaran

5.

Pihak yang Terlibat
Wakil Ketua Bidang Akademik, Ketua Jurusan, Sub. Bag Kemahasiswaan dan Alumni,
Tim Perumus Kurikulum

6.

Dokumen Terkait
a. Standard Operating Procedure (SOP)/ Buku Panduan Penyusunan Kurikulum
b. Dokumen Kurikulum
c. Dokumen Panduan Akademik STTR Cepu

7.

Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Perbaikan, Peningkatan (PPEPP)
a. Penetapan Standar Isi Pembelajaran
Standar Isi Pembelajaran disusun dan ditetapkan oleh Wakil Ketua Bidang
Akademik, Ketua Jurusan, Sub. Bag Kemahasiswaan dan Alumni, Tim Perumus
Kurikulum dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi unit/bagian yang
terkait dengan pelaksanaan standar.
b. Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
1)

Dalam pelaksanaan standar Isi Pembelajaran unit/bagian harus mengacu pada
panduan/prosedur yang meliputi :.Standard Operating Procedure (SOP)/ Buku
Panduan Penyusunan Kurikulum, Dokumen Kurikulum dan Dokumen Panduan
Akademik STTR Cepu.

2)

Bukti pelaksanaan standar direkam dalam formulir-formulir yang terdapat
dalam Panduan/Prosedur.

c. Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
Untuk menjamin pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dilakukan dengan
menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan Audit Mutu
Internal (AMI) secara periodik setiap tahun oleh Pusat Penjaminan Mutu (P2M).
d. Pengendalian Standar Isi Pembelajaran
Pengendalian Standar Isi Pembelajaran dilakukan dengan menyelenggarakan
Rapat Tinjauan Manajemen yang membahas hasil evaluasi pelaksanaan standar.
Kepada unit/bagian yang telah mencapai dan melampaui standar diharapkan
mempertahankan dan meningkatkan standar. Sedangkan unit/bagian yang belum
mencapai dan atau menyimpang dari standar, diminta melakukan tindakan koreksi
pelaksanaan standar.

e. Peningkatan Standar Isi Pembelajaran
Peningkatan standar dilakukan pada unit/bagian yang sudah mencapai dan atau
melampaui standar dengan cara menetapkan standar baru di luar Standar Nasional
Perguruan Tinggi (SNPT).
8. Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
d. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
e. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
f. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI
g. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi
h. Statuta STTR Cepu
i.

Rencana Induk Pengembangan STTR Cepu

j.

Rencana Strategis STTR Cepu
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Nama

PENANGGUNGJAWAB
Jabatan

Sulistyowati, S.H
Teguh Yuwono, S.T., M.T
Hendri. Suryanto.,T., M.T
Hariyanto, S.T., M.T
Retno Wahyusari, S.Kom., M.Kom
Helmi Gunawan, S.Pd., M.Pd
Suluh Jatmiko, S.T., M.T

Tim Penyusun
SPMI

2. Pemeriksaan

Eva Hertnacahyani. H, S.T., M.T

Ketua P2M

3. Persetujuan

Dr. Ir. A.D Korawan, M.T

WK 1 Bid
Akademik

4. Penetapan

Ir. Sarjono, M.Eng

Ketua STTR

5. Pengendalian

Eva Hertnacahyani. H, S.T., M.T

Ketua P2M

Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1

1. Visi dan Misi STTR Cepu
Visi STTR Cepu :
Mewujudkan Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi
unggul di tingkat nasional dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu menunjang
industri migas yang berwawasan lingkungan tahun 2033.
Misi STTR Cepu :
1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan
mampu menunjang kebutuhan industri migas yang berwawasan lingkungan Tahun 2033;
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan produk sesuai kebutuhan prioritas
pembangunan dan menyebarkannya melalui publikasi, kajian dan penerapan teknologi
yang inovatif pada masyarakat, yang diarahkan untuk mampu menunjang kebutuhan
industri migas yang berwawasan lingkungan Tahun 2033;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya
penelitian yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan penjaminan mutu akademik secara bertahap, melalui peningkatan
akses jaringan dan kerjasama, yang berbasis pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi
(SNPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2. Daftar Istilah
a. Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran
pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup:
(1)

karakteristik

proses

pembelajaran;

(2) perencanaan proses pembelajaran; (3)

pelaksanaan proses pembelajaran; dan (4) beban belajar mahasiswa
b. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada
suatu lingkungan belajar.
c. Karakteristik proses pembelajaran meliputi : interaktif,

holistik,

integratif, saintifik,

kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
d. Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan
proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.
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e. Holistik menyatakan bahwa proses Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang
komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun
nasional.
f. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses
Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara
keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan
multidisiplin.
g. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses
Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan
akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta
menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
h. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusandiraih melalui proses
Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah
dalam ranah keahliannya.
i. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses
Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan
dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
j. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna
dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang
optimum.
k. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses
Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk
menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
l. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui
proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas,
kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam
mencari dan menemukan pengetahuan.
m. Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah perencanaan proses pembelajaran
yang disusun untuk setiap mata kuliah untuk satu semester.
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n. Metode pembelajaran meliputi: 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.
o. Bentuk pembelajaran meliputi: (1) kuliah; (2) responsi dan tutorial; (3) seminar; dan (4)
praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
p. Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan 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.
a. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks) dimana
satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per
semester.
3. Rasionale
Standar mutu Proses Pembelajaran yang ditetapkan oleh STTR Cepu meliputi garis
besar batasan Standar Proses Pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
(SN DIKTI). Agar pelaksanaan proses pembelajaran dapat terus ditingkatkan, diperlukan suatu
standar proses pembelajaran beserta standar turunannya yang merujuk pada Permendikbud
No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud No 3 Tahun
2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Statuta STTR Cepu, Renstra STTR Cepu,
Pedoman Akademik STTR Cepu, serta untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.
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4. Pernyataan Isi Standar, Strategi & Indikator
Pernyataan Isi Standar
Perencanaan Proses Pembelajaran

Strategi

1. Dosen bertanggung jawab dalam a. Ketua STTR Cepu menetapkan
peraturan tentang penyusunan
perencanaan proses pembelajaran
rencana pembelajaran
disusun untuk setiap mata kuliah dan
disajikan dalam rencana pembelajaran
sesuai dengan format rencana b. Ketua Jurusan menyusun panduan
penyusunan rencana pembelajaran
pembelajaran STTR Cepu paling lambat
(RPS)
1 bulan sebelum awal perkuliahan
c. Dosen/kelompok dosen menyusun RPS,
berlangsung.
RPP, bahan ajar / materi kuliah dan
modul Praktek / Praktikum sebelum
awal perkuliahan berlangsung.

Indikator
Terdapat peraturan Ketua STTR Cepu
tentang penyusunan rencana
pembelajaran yaitu RPS, RPP dan bahan
ajar.
Terdapat panduan tentang penyusunan
rencana pembelajaran.
Terdapat dokumen RPS, RPP, bahan ajar
dan modul Praktek / Praktikum sesuai
format Rencana Pembelajaran STTR
Cepu yang minimal memuat :
1) nama Program Studi, nama dan kode
mata kuliah, semester, Satuan Kredit
Semester, nama Dosen pengampu;
2) capaian pembelajaran lulusan yang
dibebankan pada mata kuliah;
3) kemampuan akhir yang direncanakan
pada tiap tahap Pembelajaran untuk
memenuhi capaian pembelajaran
lulusan;
4) bahan kajian yang terkait dengan
kemampuan yang akan dicapai;
5) metode Pembelajaran;
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6) waktu yang disediakan untuk
mencapai kemampuan pada tiap
tahap Pembelajaran;
7) pengalaman belajar mahasiswa yang
diwujudkan dalam deskripsi tugas
yang harus dikerjakan oleh mahasiswa
selama satu semester;
8) kriteria, indikator, dan bobot
penilaian;
9) daftar referensi yang digunakan.
Pelaksanaan Proses Pembelajaran
1. Dosen bertanggung jawab terhadap
a. Ketua STTR Cepu menetapkan aturan Terdapat peraturan Ketua STTR Cepu
pelaksanaan proses Pembelajaran di
tentang metode pembelajaran dan tentang metode pembelajaran dan bentuk
setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai
bentuk pembelajaran yang digunakan pembelajaran yang digunakan untuk
Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
untuk pelaksanaan pembelajaran pada pelaksanaan pembelajaran pada mata
2. Dosen wajib menggunakan metode
mata kuliah.
kuliah.
pembelajaran yang efektif sesuai
b. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Terdapat pedoman tentang metode
dengan karakteristik mata kuliah untuk
Kepala BAA menetapkan pedoman pembelajaran dan bentuk pembelajaran
mencapai kemampuan tertentu yang
tentang metode pembelajaran dan yang digunakan untuk pelaksanaan
ditetapkan dalam mata kuliah dalam
bentuk pembelajaran yang digunakan pembelajaran pada mata kuliah.
rangkaian pemenuhan capaian
untuk pelaksanaan pembelajaran pada
pembelajaran lulusan.
mata kuliah.
3. Dosen wajib menggunakan satu atau
c. Dosen melaksanakan pembelajaran
Terdapat bukti pelaksanaan pembelajaran
gabungan dari beberapa metode
sesuai pedoman tentang metode
sesuai pedoman tentang metode
pembelajaran dan diwadahi dalam
pembelajaran dan bentuk pembelajaran
pembelajaran dan bentuk
suatu bentuk Pembelajaran.
yang digunakan untuk pelaksanaan
pembelajaran yang digunakan untuk
4. Dosen wajib menggunakan metode
pembelajaran pada mata kuliah.
pelaksanaan
pembelajaran
pada
mata
pembelajaran yang dapat dipilih untuk
kuliah.
pelaksanaan pembelajaran pada mata
kuliah meliputi: diskusi kelompok,
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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.
5. Dosen wajib menggunakan bentuk
pembelajaran yang dapat berupa :
kuliah, responsi dan tutorial, seminar,
praktikum, praktik studio, praktik
bengkel, praktik lapangan, praktik
kerja, penelitian, perancangan atau
pengembangan, pelatihan militer,
pertukaran pelajar, magang, wirausaha
dan / atau bentuk lain pengabdian
kepada masyarakat.
6. Dosen wajib menambahkan bentuk
pembelajaran berupa penelitian,
perancangan atau pengembangan bagi
program pendidikan sarjana, yang
merupakan kegiatan mahasiswa di
bawah bimbingan dosen.
7. Dosen wajib menambahkan bentuk
pembelajaran berupa pengabdian
kepada masyarakat bagi program
pendidikan sarjana, yang merupakan
kegiatan mahasiswa di bawah
bimbingan dosen.
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Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran
1. Ketua P2M bertanggung jawab dalam Menetapkan
prosedur
pelaksanaan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi
monitoring dan evaluasi perencanaan
perencanaan proses pembelajaran.
proses pembelajaran.
2. Ketua P2M bertanggung jawab dalam Menetapkan
prosedur
pelaksanaan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi
monitoring
dan
evaluasi
metode
metode pembelajaran dan bentuk
pembelajaran dan bentuk pembelajaran
pembelajaran yang digunakan untuk
yang digunakan untuk pelaksanaan
pelaksanaan pembelajaran pada mata pembelajaran pada mata kuliah.
kuliah.
3. Ketua P2M bertanggung jawab dalam Menetapkan
prosedur
pelaksanaan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi
monitoring dan evaluasi pemenuhan masa
pemenuhan masa dan beban belajar
dan beban belajar di dalam dan di luar
di dalam dan di luar program studi.
program studi.
4. Ketua P2M bertanggung jawab dalam Menetapkan
prosedur
pelaksanaan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi
monitoring dan evaluasi terhadap
terhadap perjanjian kerjasama dalam perjanjian kerjasama dalam rangka proses
rangka proses pembelajaran di luar
pembelajaran di luar Program Studi.
Program Studi.

Terdapat bukti pelaksanaan monitoring
dan evaluasi perencanaan proses
pembelajaran.
Terdapat bukti pelaksanaan monitoring
dan evaluasi metode pembelajaran dan
bentuk pembelajaran yang digunakan
untuk pelaksanaan pembelajaran pada
mata kuliah.
Terdapat bukti pelaksaanaan monitoring
dan evaluasi pemenuhan masa dan beban
belajar di dalam dan di luar program studi.
Terdapat bukti pelaksaanaan monitoring
dan evaluasi perjanjian kerjasama dalam
rangka proses pembelajaran di luar
Program Studi.
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Dokumen Terkait
1.

Panduan penyusunan rencana pembelajaran,

2.

Pedoman tentang metode pembelajaran dan bentuk pembelajaran yang digunakan untuk
pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah,

3.

Prosedur tentang pengakuan hasil pembelajaran di luar Program Studi melalui mekanisme
transfer Satuan Kredit Semester (SKS),

4.

Prosedur pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar di dalam dan di luar program
studi,

5.

Prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan proses pembelajaran,

6.

Prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi metode pembelajaran dan bentuk
pembelajaran yang digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah,

7.

Prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemenuhan masa dan beban belajar di dalam
dan di luar program studi,

8.

Prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kerjasama dalam rangka
proses pembelajaran di luar Program Studi.

PPEPP
1. Penentapan Standar
Standar Proses Pembelajaran disusun dan ditetapkan oleh Ketua, Wakil Ketua 1 (Bidang
Akademik), Kepala Bagian Administrasi Akademik (BAA), Kepala Sub Bagian Humas &
Kerjasama, serta Ketua Jurusan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi
unit/bagian yang terkait dengan pelaksanaan standar.
2. Pelaksanaan Standar
a. Dalam pelaksanaan standar Proses Pembelajaran unit/bagian harus mengacu pada
Panduan penyusunan rencana pembelajaran, Pedoman tentang metode pembelajaran dan
bentuk pembelajaran yang digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah,

Prosedur tentang pengakuan hasil pembelajaran di luar Program Studi melalui mekanisme
transfer Satuan Kredit Semester (SKS), Prosedur pelaksanaan pemenuhan masa dan beban
belajar di dalam dan di luar program studi, Prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi
perencanaan proses pembelajaran, Prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi metode
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pembelajaran dan bentuk pembelajaran yang digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran
pada mata kuliah, Prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemenuhan masa dan
beban belajar di dalam dan di luar program studi, Prosedur pelaksanaan monitoring dan
evaluasi terhadap perjanjian kerjasama dalam rangka proses pembelajaran di luar Program
Studi.
b. Bukti pelaksanaan standar direkam dalam formulir-formulir yang terdapat dalam
Panduan/Prosedur
3. Evaluasi Pelakasanaan Standar
Untuk

menjamin

pelaksanaan

Standar

Kompetensi

Lulusan

dilakukan

dengan

menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan Audit Mutu Internal (AMI)
secara periodik setiap tahun oleh Pusat Penjaminan Mutu (P2M).
4. Pengendalian Standar
Pengendalian Standar Proses Pembelajaran dilakukan dengan menyelenggarakan Rapat
Tinjauan Manajemen yang membahas hasil evaluasi pelaksanaan standar. Kepada unit/bagian
yang telah mencapai dan melampaui standar diharapkan mempertahankan dan meningkatkan
standar. Sedangkan unit/bagian yang belum mencapai dan atau menyimpang dari standar,
diminta melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar.
5. Peningkatan Standar
Peningkatan standar dilakukan pada unit/bagian yang sudah mencapai dan atau melampaui
standar dengan cara menetapkan standar baru di luar Standar Nasional Perguruan Tinggi
(SNPT).
Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi
d. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
e. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
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f. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI
g. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
h. Statuta STTR Cepu
i. Rencana Induk Pengembangan STTR Cepu
j. Rencana Strategis STTR Cepu
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STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
STTR CEPU

PROSES
1. Perumusan

Nama

PENANGGUNGJAWAB
Jabatan

1. Retno. W, S.Kom., M.Kom
2. Hendri. S.,T., M.T
3. Helmi. G., S.Pd., M.Pd
4. Suluh. J, S.T., M.T

Tim Penyusun SPMI

2. Pemeriksaan

Eva Hertnacahyani. H, S.T., M.T

Ketua P2M

3. Persetujuan

Dr. Ir. A.D Korawan, M.Eng

WK 1 Bid Akademik

4. Penetapan

Ir. Sarjono, M.Eng

Ketua STTR

5. Pengendalian

Eva Hertnacahyani. H, S.T., M.T

Ketua P2M

Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.

1. Visi dan Misi STTR Cepu
Visi STTR Cepu :
Mewujudkan Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi unggul di
tingkat nasional dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu menunjang industri migas yang
berwawasan lingkungan tahun 2033.
Misi STTR Cepu :
1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan
mampu menunjang kebutuhan industri migas yang berwawasan lingkungan Tahun 2033;
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan produk sesuai kebutuhan prioritas
pembangunan dan menyebarkannya melalui publikasi, kajian dan penerapan teknologi yang
inovatif pada masyarakat, yang diarahkan untuk mampu menunjang kebutuhan industri migas
yang berwawasan lingkungan Tahun 2033;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian
yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan penjaminan mutu akademik secara bertahap, melalui peningkatan akses
jaringan dan kerjasama, yang berbasis pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

2. Rasionale
3. Ruang Lingkup
Standar mutu penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil
belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar mutu penilaian
pembelajaran yang ditetapkan oleh STT Ronggolawe Cepu sesuai dengan Permenristekdikti Nomor
44 tahun 2015 yaitu penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa meliputi:
a. Prinsip penilaian;

b. Teknik dan instrumen penilaian;

c. Mekanisme dan prosedur penilaian;
d. Pelaksanaan penilaian;

e. Pelaporan penilaian; dan

f. Kelulusan mahasiswa.
Agar mutu penilaian pembelajaran dapat terus ditingkatkan, diperlukan suatu standar penilaian
pembelajaran beserta turunannya yang merujuk pada Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015,
Statuta STT Ronggolawe Cepu, Renstra STT Ronggolawe Cepu , Peraturan Akademik Dan Pedoman
Akademik STT Ronggolawe Cepu
Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar
WK I Bidang Akademik, Ketua Program Studi, Dosen, Mahasiswa, Pengguna Lulusan (stakeholder)

1. Definisi Istilah
a. Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar
mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
b. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:
(1) prinsip penilaian; (2) teknik dan instrumen penilaian; (3) mekanisme dan prosedur penilaian; (4)
pelaksanaan penilaian; (5)pelaporan penilaian; dan (6) kelulusan mahasiswa
c. Prinsip penilaian mencakup:
- Prinsip edukatif; yaitu merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu (i)
memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan (ii) meraih capaian pembelajaran lulusan.
- Prinsip otentik; yaitu merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang
berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses
pembelajaran berlangsung.
- Prinsip objektif; yaitu merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara
dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- Prinsip akuntabel; yaitu merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria
yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- Prinsip transparan; yaitu merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses
oleh semua pemangku kepentingan
d. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan
angket.
e. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil
dalam bentuk portofolio atau karya desain
f. 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 bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan
seluruh sks mata kuliah yang diambil

Pernyataan Isi Standar
A. Teknik dan Instrumen Penilaian
1. Setiap dosen bertanggung jawab melakukan
penilaian pembelajaran dengan memilih satu atau
kombinasi berbagai teknik yang terdiri dari :
observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes
lisan,dan angket.
2. Setiap dosen bertanggung jawab melakukan
penilaian pembelajaran dengan menggunakan
instrument rubrik dan / atau portofolio atau karya
desain

Strategi

a. Ketua menetapkan peraturan tentang Pedoman
Penilaian Pembelajaran yang memuat teknik
dan instrument penilaian.

2. Setiap dosen melaksanakan proses penilaian

sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria,
indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip
penilaian;

3. Setiap dosen memberikan umpan balik dan

kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian
kepada mahasiswa;

Terdapat peraturan tentang Pedoman
Penilaian Pembelajaran.

b. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kepala BAA Terdapat prosedur tentang penilaian
menetapkan Prosedur Penilaian Pembelajaran
yang memuat teknik dan instrument penilaian
dan mensosialisasikannya kepada dosen.

pembelajaran dan bukti sosialisasi prosedur
kepada dosen.

c. Ketua Jurusan menginstruksikan kepada dosen

Terdapat dokumen penilaian pembelajaran
yaitu soal tes dan rubrik dan / atau portofolio.

1. Ketua menetapkan peraturan tentang Pedoman

a. Terdapat bukti dokumen penilaian yang
memuat tahap, teknik, instrumen, kriteria,
indikator, dan bobot penilaian.
b. Terdapat kontrak kuliah yang berisi
tahap, teknik, instrumen, kriteria,
indikator, dan bobot penilaian
Terdapat bukti dokumen hasil penilaian
pembelajaran yang menerapkan tahap,
teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan
bobot penilaian yang memuat prinsip
penilaian;
Terdapat bukti dokumen hasil penilaian yang
memuat koreksi dosen.

untuk menerapkan teknik dan instrumen
penilaian pembelajaran sesuai Pedoman
Penilaian Pembelajaran.

B. Mekanisme dan Prosedur Penilaian
1. Setiap dosen menyusun, menyampaikan,
menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria,
indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan
yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;

Indikator

Penilaian Pembelajaran yang memuat
mekanisme dan prosedur penilaian.
2. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kepala BAA
menetapkan Pedoman Penilaian Pembelajaran
yang memuat mekanisme dan prosedur
penilaian dan mensosialisasikannya kepada
dosen.
3. Ketua Jurusan menginstruksikan kepada dosen
untuk menerapkan mekanisme penilaian
pembelajaran sesuai Pedoman Penilaian
Pembelajaran.

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

4. Dosen menyampaikan kontrak kuliah yang

Terdapat bukti dokumentasi penilaian proses
dan hasil belajar mahasiswa yang disahkan
oleh Ketua Jurusan dan hasil penilaiannya
mudah diakses oleh mahasiswa.
Terdapat dokumen hasil penilaian tugas, UTS
dan UAS.

1. Ketua menetapkan peraturan tentang Pedoman

Terdapat peraturan tentang Pedoman
Penilaian Pembelajaran.

berisi tahap, teknik, instrumen, kriteria,
indikator, dan bobot penilaian

5. Setiap dosen melaksanakan prosedur penilaian

mencakup tahap perencanaan yang dapat
dilakukan melalui penilaian bertahap dan / atau
penilaian ulang, kegiatan pemberian tugas atau
soal, observasi kinerja, pengembalian hasil
observasi, dan pemberian nilai akhir.
C. Pelaksanaan Penilaian
1. Setiap dosen melaksanakan penilaian
pembelajaran sesuai dengan rencana
pembelajaran.
2. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu
dengan mengikutsertakan mahasiswa;
dan/atau
c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu
dengan mengikutsertakan pemangku
kepentingan yang relevan.

D. Pelaporan Penilaian
1. Setiap dosen melaksanakan pelaporan penilaian
berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam

Penilaian Pembelajaran yang memuat
pelaksanaan penilaian.

2. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kepala BAA Terdapat prosedur tentang penilaian
menetapkan prosedur tentang penilaian
pembelajaran yang memuat pelaksanaan
penilaian dan mensosialisasikannya kepada
dosen.

pembelajaran dan bukti sosialisasi prosedur
kepada dosen.

3. Ketua Jurusan menginstruksikan kepada dosen

Terdapat dokumen RPS yang memuat
Penilaian Pembelajaran.

1. Ketua menetapkan peraturan tentang Pedoman

Terdapat peraturan tentang Pedoman
Penilaian Pembelajaran.

untuk menerapkan penilaian pembelajaran
sesuai Pedoman Penilaian Pembelajaran.

Penilaian Pembelajaran yang memuat
pelaporan penilaian.

menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan
dalam kisaran:
a. huruf A setara dengan nilai lebih dari atau
sama dengan 85 sampai dengan 100 dengan
nilai bobot 4 berkategori sangat baik.
b. huruf AB setara dengan nilai lebih dari atau
sama dengan 78 sampai dengan kurang dari
85 dengan nilai bobot 3,5 berkategori baik
plus.
c. huruf B setara dengan nilai lebih dari atau
sama dengan 71 sampai dengan kurang dari
78 dengan nilai bobot 3 berkategori baik.
d. huruf BC setara dengan nilai lebih dari atau
sama dengan 65 sampai dengan kurang dari
71 dengan nilai bobot 2,5 berkategori cukup
plus.
e. huruf C setara dengan nilai lebih dari atau
sama dengan 60 sampai dengan kurang dari
65 dengan nilai bobot 2 berkategori cukup.
f. huruf CD setara dengan nilai lebih dari atau
sama dengan 51sampai dengan kurang dari
60 dengan nilai bobot 1,5 berkategori kurang
plus.
g. huruf D setara dengan nilai lebih dari atau
sama dengan 40 sampai dengan kurang dari
51 dengan nilai bobot 1 berkategori kurang.
h. huruf E setara dengan nilai 0 sampai dengan
kurang dari 40 dengan nilai bobot 0
berkategori sangat kurang.
2. Setiap dosen mengumumkan hasil penilaian
pembelajaran kepada mahasiswa setelah satu

2. WK 1 dan kepala BAA menetapkan prosedur

Terdapat prosedur tentang penilaian
pembelajaran dan bukti sosialisasi prosedur
kepada dosen.

3. Ketua Jurusan menginstruksikan kepada dosen

Terdapat dokumen bukti pelaporan penilaian
pembelajaran.

tentang penilaian pembelajaran memuat
pelaporan penilaian dan mensosialisasikannya
kepada dosen.
untuk melaporkan penilaian pembelajaran
sesuai Pedoman Penilaian Pembelajaran.

tahap pembelajaran sesuai dengan Rencana
Pembelajaran.
3. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kepala BAA
bertanggung jawab menyajikan hasil penilaian
capaian pembelajaran lulusan tiap semester yang
dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)
dan indeks prestasi kumulatif (IPK).
E. Kelulusan Mahasiswa
1. Mahasiswa program diploma dan program sarjana
STTR Cepu dinyatakan lulus apabila telah
menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan
dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang
ditargetkan oleh program studi dengan indeks
prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama
dengan 2,00 (dua koma nol nol).

2. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan

program sarjana dapat diberikan predikat
memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian
dengan kriteria:
a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat
memuaskan apabila mencapai indeks prestasi
kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam)
sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat
sangat memuaskan apabila mencapai indeks
prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol
satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima
nol); atau

Ketua menetapkan peraturan tentang Pedoman
Penilaian Pembelajaran yang memuat kelulusan
mahasiswa

Terdapat peraturan tentang Pedoman
Penilaian Pembelajaran yang memuat
kelulusan mahasiswa

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kepala BAA
menetapkan prosedur tentang penilaian
pembelajaran yang memuat kelulusan mahasiswa
dan mensosialisasikannya kepada dosen dan
mahasiswa.

a. Terdapat prosedur tentang penilaian
pembelajaran yang memuat kelulusan
mahasiswa dan bukti sosialisasi prosedur
kepada dosen dan mahasiswa.
b. Terdapat transkrip akademik yang
memuat nilai Mata Kuliah dan IPK
mahasiswa dengan mencantumkan
predikat kelulusan.
c. Terdapat ijazah dengan mencantumkan
gelar.
d. Terdapat dokumen surat keterangan
pendamping ijazah

mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat
pujian apabila mencapai indeks prestasi
kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
3. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak
memperoleh :
a. ijazah,
b. gelar; dan
c. surat keterangan pendamping ijazah
c.

Dokumen Terkait
1. Peraturan Ketua mengenai Penilaian Pembelajaran
2. Pedoman Penilaian Pembelajaran
3. Standar Kompetensi Lulusan
4. Standar Isi Pembelajaran
5. Standar Proses Pembelajaran

PPEPP

1. Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran
Standar Penilaian Pembelajaran disusun dan ditetapkan oleh Wakil Ketua Bidang
Akademik, Kepala Bagian Administrasi Akademik (BAA), serta Ketua Jurusan dengan
mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi unit/bagian yang terkait dengan
pelaksanaan standar.

2. Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
a. Dalam pelaksanaan standar Penilaian Pembelajaran unit/bagian harus mengacu pada
Peraturan Ketua mengenai Penilaian Pembelajaran dan Pedoman Penilaian Pembelajaran.

b. Bukti pelaksanaan standar direkam dalam formulir-formulir yang terdapat dalam
Panduan/Prosedur.
3. Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
Untuk menjamin pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan dengan
menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan Audit Mutu Internal
(AMI) secara periodik setiap tahun oleh Pusat Penjaminan Mutu (P2M).
4. Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran
Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan dengan menyelenggarakan Rapat
Tinjauan Manajemen yang membahas hasil evaluasi pelaksanaan standar. Kepada unit/bagian
yang telah mencapai dan melampaui standar diharapkan mempertahankan dan meningkatkan
standar. Sedangkan unit/bagian yang belum mencapai dan atau menyimpang dari standar,
diminta melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar.
5. Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

Peningkatan standar dilakukan pada unit/bagian yang sudah mencapai dan atau melampaui
standar dengan cara menetapkan standar baru di luar Standar Nasional Perguruan Tinggi
(SNPT).
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Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.

1. Visi dan Misi STTR Cepu
Visi STTR Cepu :
Mewujudkan Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi unggul di
tingkat nasional dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu menunjang industri migas yang
berwawasan lingkungan tahun 2033.
Misi STTR Cepu :
1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan mampu
menunjang kebutuhan industri migas yang berwawasan lingkungan Tahun 2033;
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan produk sesuai kebutuhan prioritas pembangunan
dan menyebarkannya melalui publikasi, kajian dan penerapan teknologi yang inovatif pada
masyarakat, yang diarahkan untuk mampu menunjang kebutuhan industri migas yang berwawasan
lingkungan Tahun 2033;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang
berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan penjaminan mutu akademik secara bertahap, melalui peningkatan akses
jaringan dan kerjasama, yang berbasis pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2. Daftar Istilah
a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
b. 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.
c. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki
seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas‐
tugas di bidang tertentu
d. Penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring
dan evaluasi, serta perbaikan atau penyempurnaan.

3. Rasionale
Standar mutu dosen dan tenaga kependidikan pembelajaran yang ditetapkan oleh STTR Cepu meliputi
garis besar batasan Standar Isi Pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN
DIKTI). Agar penerapan standar isi pembelajaran dapat terus ditingkatkan, diperlukan suatu standar isi
pembelajaran beserta standar turunannya yang merujuk pada Permendikbud No 3 tahun 2020, Praktek
baik dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,, Statuta STTR Cepu, Renstra STTR Cepu, Peraturan
Akademik STTR Cepu, Pedoman Akademik STTR Cepu, serta untuk memenuhi kebutuhan pemangku
kepentingan.

4. Isi Standar, Strategi Pencapaian dan Indikator
Isi Standar
A. Standar Mutu Profesionalisme Dosen
1. Dosen wajib memiliki :
a. kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister
atau magister terapan yang relevan dengan
Program Studi untuk program diploma tiga atau
bersertifikat profesi yang relevan dengan Program
Studi dan berkualifikasi paling rendah setara
dengan jenjang 8 KKNI;
b. kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister
atau magister terapan yang relevan dengan
Program Studi untuk program sarjana atau
bersertifikat profesi yang relevan dengan Program
Studi dan berkualifikasi paling rendah setara
dengan jenjang 8 KKNI;
c. kompetensi pendidik;
d. sehat jasmani dan rohani; serta
e. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan
pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian
pembelajaran lulusan.

2. Dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya

harus mengacu pada beban kerja dosen yaitu :
a. Dosen melaksanakan kegiatan pokok dosen yaitu
merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan
proses pembelajaran;

Strategi

Indikator

Ketua menetapkan peraturan tentang kualifikasi
akademik dosen

Terdapat peraturan tentang Pedoman kualifikasi
akademik.

Wakil Ketua Bidang SDM dan Kepala Sub Bagian
Kepegawaian menetapkan prosedur pemenuhan
kualifikasi akademik dosen.

Terdapat prosedur pemenuhan kualifikasi
akademik dosen.

Dosen melaksanakan peraturan dan prosedur
pemenuhan kualifikasi akademik dosen.

Terdapat ijazah.
Terdapat sertifikat kompetensi.
Terdapat bukti penyetaraan jenjang KKNI.
Terdapat sehat keterangan sehat jasmani dan
rohani.
Terdapat sertifikat AA/Pekerti.

a. Ketua menetapkan peraturan tentang Beban Kerja
Dosen
b. Wakil Ketua Bidang SDM dan Kepala Sub Bagian
Kepegawaian menetapkan Panduan Beban Kerja
Dosen

Terdapat Peraturan tentang Beban Kerja Dosen
Terdapat prosedur pemenuhan Beban Kerja
Dosen

b.

Dosen melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran;

c.

Dosen melaksanakan pembimbingan penyusunan
tugas akhir/proyek akhir, atau karya desain paling
banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.

c. Dosen menyusun RPS, RPP dan bahan ajar merujuk
pada referensi yang mutakhir
d. Dosen melaksanakan pengajaran dengan kehadiran
minimal 90%
a. Dosen menyusun rancangan tugas mahasiswa
b. Dosen menyusun rubric penilaian
c. Dosen menyusun soal ujian
d. Ketua Jurusan memberikan tugas pembimbingan
kepada dosen
e. Ketua STTR Cepu bersama Ka BAA menetapkan
SK penunjukan sebagai pembimbing.

Dosen melaksanakan penelitian;

a. Ka P3M merencanakan anggaran penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat internal.
e. Dosen
melaksanakan Pengabdian kepada b. Ka P3M mewajibkan dosen yang melaksanakan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk
Masyarakat.
melakukan publikasi di jurnal maupun seminar baik
nasional maupun internasional.
c. Ketua melalui Ka P3M memberikan insentif kepada
dosen yang mempublikasikan karya ilmiah
3. Dosen melaksanakan kegiatan dalam bentuk a. Ketua menetapkan peraturan tentang Beban Kerja
pelaksanaan tugas tambahan;
Dosen yang memuat tugas tambahan
d.

4. Dosen melaksanakan kegiatan penunjang.

Terdapat kontrak kuliah
Terdapat dokumen RPS, RPP dan bahan ajar
Terdapat daftar hadir mahasiswa
Terdapat Berita Acara Pengajaran Dosen
Terdapat rancangan tugas mahasiswa
Terdapat rubric penilaian
Terdapat soal ujian
Terdapat daftar nilai
Terdapat surat penunjukan pembimbing tugas
akhir/proyek akhir

1). Terdapat kontrak dan Laporan Penelitian
2). Terdapat kontrak dan Laporan Pengabdian

kepada masyarakat.

3). Terdapat bukti publikasi pada jurnal, seminar

baik nasional maupun internasional.
4). Terdapat bukti tes plagiarisme.
5). Terdapat SK Insentif publikasi karya ilmiah

Terdapat Peraturan tentang Beban Kerja Dosen
yang memuat tugas tambahan

b. Wakil Ketua Bidang SDM dan Kepala Sub Bagian
Kepegawaian menetapkan Panduan Beban Kerja
Dosen yang memuat tugas tambahan
c. Ketua menetapkan SK Penunjukan Pejabat
Struktural

Terdapat Panduan Beban Kerja Dosen yang
memuat tugas tambahan

a. Ketua menetapkan peraturan tentang Beban Kerja
Dosen yang memuat kegiatan penunjang.

1). Terdapat Peraturan tentang Beban Kerja

Terdapat SK Penunjukan Pejabat Struktural

Dosen yang memuat kegiatan penunjang.

5. Ketua bertanggungjawab memenuhi jumlah dosen

tetap STTR Cepu paling sedikit 60% dari jumlah
seluruh dosen.

6. Ketua bertanggung jawab memenuhi jumlah dosen

yang ditugaskan untuk menjalankan proses
pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit
5 (lima) orang.

B. Standar Mutu Profesionalisme Tenaga Kependidikan
1. Setiap Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi
akademik paling rendah lulusan program diploma 3
(tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan
kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, kecuali bagi
tenaga administrasi.

2. Setiap Tenaga Kependidikan yang memerlukan

keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi
sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

b. Wakil Ketua Bidang SDM dan Kepala Sub Bagian
Kepegawaian menetapkan Panduan Beban Kerja
Dosen yang memuat kegiatan penunjang
c. Ketua menetapkan peraturan tentang kepanitiaan
a. Ketua menetapkan peraturan tentang pedoman
rekrutmen dosen
b. Wakil Ketua Bidang SDM dan Kepala Sub Bagian
Kepegawaian menetapkan Pedoman rekrutmen
dosen
c. Kepala Sub Bagian Kepegawaian melakukan
rekrutmen dosen

2). Terdapat Panduan Beban Kerja Dosen yang

Ketua menetapkan peraturan tentang kualifikasi
akademik tenaga kependidikan

Terdapat peraturan tentang Pedoman kualifikasi
akademik.Tenaga Kependidikan.

Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi Umum dan Kepala
Sub Bagian Kepegawaian menetapkan prosedur
pemenuhan kualifikasi akademik tenaga kependidikan
Dosen melaksanakan peraturan dan prosedur
pemenuhan kualifikasi akademik tenaga kependidikan
Ketua menetapkan peraturan tentang keahlian khusus
yang wajib dimiliki tenaga kependidikan dan sertifikat
kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan
keahliannya

Terdapat prosedur pemenuhan kualifikasi
akademik Tenaga Kependidikan.

Wakil Ketua Bidang SDM dan Kepala Sub Bagian
Kepegawaian menetapkan prosedur pemenuhan
keahlian khusus yang wajib dimiliki tenaga kependidikan

Terdapat prosedur pemenuhan keahlian khusus
yang wajib dimiliki tenaga kependidikan

memuat kegiatan penunjang.

3). Terdapat SK kepanitiaan suatu kegiatan
1). Terdapat peraturan tentang pedoman

rekrutmen dosen
2). Terdapat Pedoman rekrutmen dosen

3). Terdapat bukti pengumuman rekrutmen

dosen

4). Terdapat bukti proses rekrutmen dosen
5). Terdapat bukti SK penerimaan dosen

Terdapat ijazah Diploma 3
Terdapat peraturan tentang keahlian khusus yang
wajib dimiliki tenaga kependidikan dan sertifikat
kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan
keahliannya

3. Setiap tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi

akademik paling rendah SMA atau sederajat.

dan sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas
dan keahliannya
Dosen melaksanakan peraturan dan prosedur
pemenuhan keahlian khusus yang wajib dimiliki tenaga
kependidikan dan sertifikat kompetensi sesuai dengan
bidang tugas dan keahliannya
Ketua menetapkan peraturan tentang kualifikasi
akademik tenaga administrasi
Wakil Ketua Bidang SDM dan Kepala Sub Bagian
Kepegawaian menetapkan prosedur pemenuhan
kualifikasi akademik tenaga administrasi
Dosen melaksanakan peraturan dan prosedur
pemenuhan kualifikasi akademik tenaga administrasi

Terdapat sertifikat kompetensi tenaga
kependidikan sesuai dengan bidang tugas dan
keahliannya
Terdapat peraturan tentang Pedoman kualifikasi
akademik.Tenaga Administrasi.
Terdapat prosedur pemenuhan kualifikasi
akademik Tenaga Administrasi..
Terdapat ijazah SMA atau sederajat

5. Pihak yang Terlibat
a. Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi Umum
b. Ketua Jurusan
c. Dosen
d. Tenaga Kependidikan
e. Tenaga Administrasi
6. Dokumen Terkait :
a. Pedoman kualifikasi akademik.Dosen, Tenaga Kependidkan dan Tenaga Administrasi.
b. Prosedur pemenuhan kualifikasi akademik.Dosen, Tenaga Kependidkan dan Tenaga Administrasi.
7. PPEPP
a. Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan disusun dan ditetapkan oleh Wakil Ketua Bidang
Administrasi Umum, Kepala Bagian Administrasi Akademik (BAA), Ka Sub Bag Kepegawaian serta
Ketua Jurusan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi unit/bagian yang terkait dengan
pelaksanaan standar.
b. Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
1).

Dalam pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan unit/bagian harus mengacu pada
Peraturan Ketua mengenai Pedoman kualifikasi akademik.Dosen, Tenaga Kependidkan dan
Tenaga Administrasi.

2).

Bukti

pelaksanaan

standar

direkam

dalam

formulir-formulir

yang

terdapat

dalam

Panduan/Prosedur.
c. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Untuk menjamin pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan dengan
menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan Audit Mutu Internal (AMI) secara
periodik setiap tahun oleh Pusat Penjaminan Mutu (P2M).
d. Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan dengan menyelenggarakan Rapat
Tinjauan Manajemen yang membahas hasil evaluasi pelaksanaan standar. Kepada unit/bagian yang
telah mencapai dan melampaui standar diharapkan mempertahankan dan meningkatkan standar.

Sedangkan unit/bagian yang belum mencapai dan atau menyimpang dari standar, diminta melakukan
tindakan koreksi pelaksanaan standar.
e. Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Peningkatan standar dilakukan pada unit/bagian yang sudah mencapai dan atau melampaui standar
dengan cara menetapkan standar baru di luar Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT).
8. Referensi
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i.

Rencana Induk Pengembangan STTR Cepu

j.

Rencana Strategis STTR Cepu

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI
RONGGOLAWE CEPU
STANDAR SPMI

Kode/No.: STD/STTR/A.6
Tanggal: 9 Desember 2020
Revisi : 03
Halaman : 1 dari 13

STANDAR SARANA PRASARANA
PEMBELAJARAN
STTR CEPU

PROSES
1. Perumusan

Nama

PENANGGUNGJAWAB
Jabatan

1. Retno. W, S.Kom., M.Kom
2. Hendri. S.,T., M.T
3. Helmi. G., S.Pd., M.Pd
4. Suluh. J, S.T., M.T

Tim Penyusun SPMI

2. Pemeriksaan

Eva Hertnacahyani. H, S.T., M.T

Ketua P2M

3. Persetujuan

Dr. Ir. A.D Korawan, M.T

WK 1 Bid Akademik

4. Penetapan

Ir. Sarjono, M.Eng

Ketua STTR

5. Pengendalian

Eva Hertnacahyani. H, S.T., M.T

Ketua P2M

Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.

1. Visi dan Misi STTR Cepu
Visi STTR Cepu :
Mewujudkan Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu menjadi Lembaga Pendidikan
Tinggi unggul di tingkat nasional dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu
menunjang industri migas yang berwawasan lingkungan tahun 2033.
Misi STTR Cepu :
1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang
handal dan mampu menunjang kebutuhan industri migas yang berwawasan
lingkungan Tahun 2033;
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan produk sesuai kebutuhan
prioritas pembangunan dan menyebarkannya melalui publikasi, kajian dan
penerapan teknologi yang inovatif pada masyarakat, yang diarahkan untuk mampu
menunjang kebutuhan industri migas yang berwawasan lingkungan Tahun 2033;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya
penelitian yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat;
4. Menyelenggarakan penjaminan mutu akademik secara bertahap, melalui
peningkatan akses jaringan dan kerjasama, yang berbasis pada Standar Nasional
Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2. Rasionale
Sarana dan prasarana pembelajaran merupakan bagian penting dari proses
pembelajaran. Prasarana pembelajaran adalah perangkat penunjang utama suatu
proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Sarana pendidikan
adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud
atau tujuan pendidikan. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria
minimal tentang saran dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses
pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

3. Pernyataan, Startegi & Indikator Standar Sarana Prasarana
Pernyataan Isi Standar
A. Lahan/Tanah
STTR Cepu harus memiliki lahan yang luasnya
sesuai kebutuhan dan jelas kepemilikannya.
B. Bangunan
Bangunan dilengkapi dengan IMB dan izin
penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan

Strategi

Indikator

Lahan kampus PTS memiliki luas paling sedikit 5.000 (lima ribu)
Yayasan dan pimpinan STTR menyediakan lahan meter persegi untuk sekolah tinggi, dengan status Hak Milik, Hak
sesuai kebutuhan
guna Bangunan, aau Hak Pakai atas nama Badan Peyelenggara.
Ketua STTR Cepu membentuk tim pengelola aset 1. Terdapat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
untuk ditugasi merancang, membangun dan 2. Terdapat bangunan yang memiliki standar kualitas minimal
memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan
kelas A
standar yang ditentukan.
3. Terdapat instalasi listrik dengan daya yang memadai, dan
instalasi limbah domestik maupun limbah khusus.
4. Terdapat sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh sivitas
akademika yang berkebutuhan khusus.
5. Terdapat petunjuk jalur evakuasi dan alat pemadam kebakaran
ringan di setiap bangunan.
6. Tersedia genset atau sumber listrik cadangan di setiap gedung.

C. Gedung/ruang
1. Ketua menetapkan standar sarana dan
1. Sarana dan Prasarana ruang kelas
prasarana pembelajaran
STTR Cepu harus memliki prasarana dan
2. Ketua mendelegasikan pemenuhan standar
sarana akademik umum ruang kelas sesuai
sarana dan prasrana pembelajaran kepada
dengan kebutuhan isi dan proses
wakil ketua 2
pembelajaran dalam rangka pemenuhan
3. Wakil ketua 2 menugaskan kepada Kepala
capaian pembelajaran.
Bagian Admiistrasi Umum untuk membuat
perencanaan pemenuhan standar sarana dan
prasarana pembelajaran.
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1. Terdapat ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) meter persegi per
mahasiswa, luas minimum 20 (duapuluh) meter persegi;
2. Terdapat satu buah ruang kuliah besar dengan kapasitas
minimum 80 orang.
3. Terdapat ruang kuliah yang dilengkapi dengan sarana perabot
yang dapat menunjang pendidikan secara tatap muka minimum
terdiri dari kursi mahasiswa dengan jumlah sesuai kapasitas
ruang, kursi dosen, dan meja dosen;
4. Terdapat ruang kuliah ber-AC dilengkapi dengan media
pembelajaran minimum terdiri atas papan tulis (1 set/ruang),
LCD Projector, dan pengeras suara untuk ruang kuliah besar

Pernyataan Isi Standar

2. Sarana dan Prasarana Perpustakaan
STTR harus menyediakan ruang
perpustakaan sebagai tempat mahasiswa
dan dosen memperoleh informasi dari
berbagai media

Strategi

4. Kepala Bagian Umum menugaskan kepada Ka
Sub Bagian Perlengkapan untuk pengadaan,
penginventarisasian, pemeliharaan,
penghapusan, dan pemutahiran sarana dan
prasarana pembelajaran.
1. Ketua menetapkan standar sarana dan
prasarana perpustakaan
2. Ketua mendelegasikan pemenuhan standar
sarana dan prasrana perpustakaan kepada
wakil ketua 2
3. Wakil ketua 2 menugaskan kepada Kepala
Bagian Administrasi Umum untuk membuat
perencanaan pemenuhan standar sarana dan
prasarana perpustakaan
4. Kepala Bagian Umum menugaskan kepada Ka
Sub Bagian Perlengkapan untuk pengadaan,
penginventarisasian, pemeliharaan,
penghapusan, dan pemutahiran sarana dan
prasarana perpustakaan
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Indikator

5. Terdapat perlengkapan untuk perkuliahan daring yang terdiri
atas kamera, tripod, microphone, headset..

1. Terdapat gedung perpustakaan yang terpisah dengan gedung
lain, paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi dan lebar
minimum 8 (delapan) meter;
2. Terdapat gedung perpustakaan yang dilengkapi dengan
sarana sebagai berikut:
(a) Buku dan sumber belajar lain
(1) Buku teks kuliah 3 judul/mata kuliah
(2) e-book teks kuliah 1 judul/mata kuliah
(3) Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per Program
Studi sesuai dengan bidang keilmuan pada Program
Studi.
(4) Buku pengayaan minimum 1000 judul
(5) Buku referensi 100 judul
(6) Terdapat 3 Titik akses internet (access point)
(7) Akses ke e-journal yang dapat diakses dari internet
dalam jaringan kampus
(8) Terdapat Jurnal Nasional dan Internasional terupdate
yang sudah tercetak.
(9) Terdapat 2 Jurnal ilmiah Nasional / program studi
yang terlanggan dan dapat diakses..
(10) Terdapat sumber belajar lain yaitu 100 judul.

Pernyataan Isi Standar

Strategi

Indikator

3.

3. Sarana dan Prasarana Ruang Dosen
Ruang dosen berfungsi sebagai tempat
dosen bekerja dan istirahat serta menerima
tamu, baik mahasiswa maupun tamu lainnya.

1. Ketua menetapkan standar sarana dan

prasarana ruang dosen
2. Ketua mendelegasikan pemenuhan standar
sarana dan prasrana ruang dosen kepada wakil
ketua 2
3. Wakil ketua 2 menugaskan kepada Kepala
Bagian Administrasi Umum untuk membuat
perencanaan pemenuhan standar sarana dan
prasarana ruang dosen.
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4.
5.
6.
1.

2.

(b) Perabot kerja berupa kursi dan meja baca pengunjung,
kursi dan meja pustakawan, meja sirkulasi, dan meja
multimedia.
(c) Perabot penyimpanan terdiri atas rak buku, rak majalah, rak
surat kabar, lemari/laci katalog dan lemari yang dapat
dikunci.
(d) Peralatan Multimedia sekurang–kurangnya terdiri atas 1 set
komputer.
(e) Perlengkapan lain minimum terdiri atas buku inventaris
untuk mencatat koleksi perpustakaan, buku pegangan
pengolahan untuk pengatalogan bahan pustaka yaitu
bagan klasifikasi, daftar tajuk subjek dan peraturan
pengatalogan, serta papan pengumuman.
Terdapat ruang koleksi, ruang koleksi buku, multimedia,
majalah
Berlangganan jurnal elektronik EBSCO
Terdapat software plagiasi
Terdapat software repository
Terdapat ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter
persegi per orang dan luas minimum 24 (duapuluh empat)
meter persegi untuk setiap program studi
Terdapat ruang dosen ber-AC yang dilengkapi sarana sebagai
berikut:
(a) Perabot Kerja minimum terdiri atas kursi, meja setengah
biro dan lemari.
(b) Peralatan informasi dan komunikasi 1 ruang minimum
terdiri atas komputer, printer dan scanner, akses telpon
serta akses internet.

Pernyataan Isi Standar

4. Sarana Teknologi dan Informasi
Sarana TIK berfungsi sebagai penunjang kegiatan
pembelajaran dan pencarian informasi yang
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi,
serta mendukung kegiatan pembelajaran yang
memanfaatkan komputer.

Strategi

4. Kepala Bagian Umum menugaskan kepada Ka

1.
2.

3.

4.

5. Sarana dan Prasarana Laboratorium
Peralatan pada setiap laboratorium dapat
mendukung pencapaian kompetensi lulusan

Sub Bagian Perlengkapan untuk pengadaan,
penginventarisasian, pemeliharaan,
penghapusan, dan pemutahiran sarana dan
prasarana ruang dosen
Ketua menetapkan standar sarana dan
prasarana Teknologi Informasi
Ketua mendelegasikan pemenuhan standar
sarana dan prasrana Teknologi Informasi
kepada wakil ketua 2
Wakil ketua 2 menugaskan kepada Kepala
Bagian Administrasi Umum untuk membuat
perencanaan pemenuhan standar sarana dan
prasarana Teknologi Informasi.
Kepala Bagian Umum menugaskan kepada Ka
Sub Bagian Perlengkapan untuk pengadaan,
penginventarisasian, pemeliharaan,
penghapusan, dan pemutahiran sarana dan
prasarana Teknologi Informasi

1. Ketua menetapkan standar sarana dan

prasarana laboratorium
2. Ketua mendelegasikan pemenuhan standar
sarana dan prasrana laboratorium kepada wakil
ketua 2
3. Wakil ketua 2 menugaskan kepada Kepala
Bagian Administrasi Umum untuk membuat
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(c) Papan kerja Prodi
(d) Pantry

Indikator

1. Terdapat sarana TIK yang minimum terdiri dari:
a. Ruang server ber-AC dan 1 unit server
b. 1 acces point/15 pengguna
c. Bandwidth 30 Kbps/mahasiswa (dihitung untuk seluruh
mahasiswa), minimum uplink/downlink: 128 Kbps/256Kbps
d. Software aplikasi berlisensi dan media pembelajaran
berbasis teknologi informasi dan komunikasi tersedia dan
mudah diakses untuk proses pembelajaran.
e. Aplikasi untuk kelancaran administrasi
f. Komputer/laptop sebanyak 2% dari jumlah mahasiswa
g. Printer
h. Scanner
i. Akun email institusi
j. Monitor informasi
1. Terdapat ruang laboratorium, komputer, bahasa dan sarana
praktik/praktikum dan/atau penelitian sesuai dengan kebutuhan
setiap program studi
2. Terdapat laboratorium merupakan milik sendiri, rasio minimal
adalah 2,5 m2/mahasiswa disesuaikan dengan peralatan yang
digunakan dan luas minimal 45m2.
3. Terdapat perabot : meja, kursi, lemari, papan tulis, dan locker

Pernyataan Isi Standar

6. Sarana dan Prasarana Ruang Pimpinan
Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat
melakukan kegiatan pengelolaan perguruan
tinggi, pertemuan dengan pimpinan lembaga
di bawahnya, dosen dan karyawan, dan tamu
lainnya.

7. Sarana dan Prasarana Ruang Tenaga
Kependidikan
Ruang tenaga kependidikan atau tata usaha
berfungsi sebagai tempat bekerja pegawai
untuk mengerjakan administrasi sekolah
tinggi

Strategi

perencanaan pemenuhan standar sarana dan
prasarana laboratorium.
4. Kepala Bagian Umum menugaskan kepada Ka
Sub Bagian Perlengkapan untuk pengadaan,
penginventarisasian, pemeliharaan,
penghapusan, dan pemutahiran sarana dan
prasarana laboratorium
1. Ketua menetapkan standar sarana dan
prasarana ruang pimpinan
2. Ketua mendelegasikan pemenuhan standar
sarana dan prasrana ruang pimpinan kepada
wakil ketua 2
3. Wakil ketua 2 menugaskan kepada Kepala
Bagian Administrasi Umum untuk membuat
perencanaan pemenuhan standar sarana dan
prasarana ruang pimpinan.
4. Kepala Bagian Umum menugaskan kepada Ka
Sub Bagian Perlengkapan untuk pengadaan,
penginventarisasian, pemeliharaan,
penghapusan, dan pemutahiran sarana dan
prasarana ruang pimpinan
1. Ketua menetapkan standar sarana dan
prasarana ruang tenaga kependidikan
2. Ketua mendelegasikan pemenuhan standar
sarana dan prasrana ruang tenaga kependidikan
kepada wakil ketua 2
3. Wakil ketua 2 menugaskan kepada Kepala
Bagian Administrasi Umum untuk membuat
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Indikator

4. Terdapat peralatan laboratorium dengan persyaratan minimum
masing-masing program studi.
5. Terdapat fasilitas kebersihan..
6. Terdapat sarana P3K
7. terdapat fasilitas air minum

1. Terdapat ruang pimpinan ber-AC dengan luas minimum 12
m2/pimpinan dan lebar minimum 3 m, yang mudah diakses oleh
tamu.
2. Terdapat ruang pimpinan dilengkapi sarana sebagai berikut:
(1) Perabot kerja minimum terdiri atas meja ukuran 1 biro,
kursi kerja, kursi tamu, dan meja tamu;
(2) Perabot penyimpanan yaitu lemari yang dapat dikunci;
(3) Peralatan kantor 1 set komputer, printer dan scanner;
(4) Peralatan Komunikasi yaitu akses telpon dan internet

1. Terdapat ruang tenaga kependidikan ber-AC paling sedikit 4
(empat) meter persegi per orang, luas minimum ruang
administrasi adalah 48 ( empat puluh delapan) meter persegi
dengan lebar minimum 6 meter;
2. Terdapat ruang tenaga kependidikan dilengkapi sarana
sebagai berikut;

Pernyataan Isi Standar

8. Sarana dan Prasarana Ruang Rapat
Ruang rapat berfungsi sebagai tempat
kegiatan peretemuan koordinasi pimpinan
baik dengan pejabat yang berada di
bawahnya maupun pihak mitra lainnya.

9. Sarana dan Prasarana Ruang Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM)
Ruang PPM berfungsi sebagai tempat
mengadministrasi kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakatyang
dilaksanakan oleh perguruan tinggi.

Strategi

perencanaan pemenuhan standar sarana dan
prasarana ruang tenaga kependidikan.
4. Kepala Bagian Umum menugaskan kepada Ka
Sub Bagian Perlengkapan untuk pengadaan,
penginventarisasian, pemeliharaan,
penghapusan, dan pemutahiran sarana dan
prasarana ruang ruang tenaga kependidikan
1. Ketua menetapkan standar sarana dan
prasarana ruang rapat
2. Ketua mendelegasikan pemenuhan standar
sarana dan prasrana ruang rapat kepada Wakil
Ketua 2.
3. Wakil ketua 2 menugaskan kepada Kepala
Bagian Administrasi Umum untuk membuat
perencanaan pemenuhan standar sarana dan
prasarana ruang rapat.
4. Kepala Bagian Umum menugaskan kepada Ka
Sub Bagian Perlengkapan untuk pengadaan,
penginventarisasian, pemeliharaan,
penghapusan, dan pemutahiran sarana dan
prasarana ruang rapat
1. Ketua menetapkan standar sarana dan
prasarana ruang PPM
2. Ketua mendelegasikan pemenuhan standar
sarana dan prasrana ruang PPM kepada Wakil
Ketua 2.
3. Wakil ketua 2 menugaskan kepada Kepala
Bagian Administrasi Umum untuk membuat
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Indikator

(a) Perabot kerja minimum terdiri atas kursi kerja dan meja
setengah biro untuk setiap orang, serta meja kursi tamu;
(b) Perabot penyimpanan berupa lemari, filling kabinet, dan
brankas;
(c) Peralatan kantor berupa komputer, printer dan scanner;
(d) Akses telpon dan akses internet.
1. Terdapat ruang ber-AC dengan luas minimum 48 m2, lebar
minimum adalah 6 m, yang mudah diakses oleh pimpinan dan
tamu/mitra kerja.
2. Terdapat ruang rapat yang dilengkapi dengan :
(1) Perabot kursi dan meja dengan jumlah sesuai dengan
kapasitas ruang;
(2) Peralatan media informasi dan komunikasi terdiri atas,
komputer, LCD projector dan layar, pen tablet, pengeras
suara, akses telpon dan internet
(3) Tersedia papan tulis elektronik (panaboard)
(4) Fasilitas video conference
(5) Pantry

1. Terdapat ruang PPM ber-AC dengan luas minimum adalah 48
m2 , Lebar minimum adalah 6m, termasuk ruang pimpinan
PPM, dan ruang penyimpanan arsip.
2. Terdapat sarana ruang PPM yaitu ;
a. Perabot kerja minimum terdiri atas kursi dan meja setengah
biro untuk setiap orang.
b. Perabot penyimpanan berupa lemari.

Pernyataan Isi Standar

10. Sarana dan Prasarana Ruang Penjaminan
Mutu
Ruang penjaminan mutu berfungsi sebagai
tempat pengelolaan sistem penjaminan mutu
sekolah tinggi

11. Tempat Ibadah
Tempat ibadah berfungsi sebagai tempat
sivitas akademika melakukan ibadah yang
diwajibkan oleh agama masing – masing
pada waktu kuliah/kerja

Strategi

perencanaan pemenuhan standar sarana dan
prasarana ruang PPM.
4. Kepala Bagian Umum menugaskan kepada Ka
Sub Bagian Perlengkapan untuk pengadaan,
penginventarisasian, pemeliharaan,
penghapusan, dan pemutahiran sarana dan
prasarana ruang PPM
1. Ketua menetapkan standar sarana dan
prasarana ruang penjaminan mutu
2. Ketua mendelegasikan pemenuhan standar
sarana dan prasrana ruang penjaminan mutu
kepada Wakil Ketua 2.
3. Wakil ketua 2 menugaskan kepada Kepala
Bagian Administrasi Umum untuk membuat
perencanaan pemenuhan standar sarana dan
prasarana ruang penjaminan mutu.
4. Kepala Bagian Umum menugaskan kepada Ka
Sub Bagian Perlengkapan untuk pengadaan,
penginventarisasian, pemeliharaan,
penghapusan, dan pemutahiran sarana dan
prasarana ruang penjaminan mutu
1. Ketua menetapkan standar sarana dan
prasarana tempat ibadah
2. Ketua mendelegasikan pemenuhan standar
sarana dan prasrana tempat ibadah kepada
Wakil Ketua 2.
3. Wakil ketua 2 menugaskan kepada Kepala
Bagian Administrasi Umum untuk membuat
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Indikator
c. Peralatan kantor berupa komputer, printer dan scanner;
d. Peralatan komunikasi berupa akses telpon dan internet.

1. Terdapat ruang penjaminan mutu dengan luas minimum adalah

48 m2 , Lebar minimum adalah 6m, ber-AC, termasuk ruang
pimpinan penjaminan mutu, ruang rapat minimum dan ruang
penyimpanan arsip.
2. Terdapat sarana ruang penjaminan mutu yaitu ;
a. Perabot kerja minimum terdiri atas kursi dan meja setengah
biro untuk setiap petugas, serta 1 set meja dan kursi rapat
untuk minimum 6 orang peserta rapat;
b. Perabot penyimpanan berupa lemari;
c. Peralatan kantor berupa komputer, printer dan scanner
LCD proyektor dan screen;
a. Peralatan komunikasi berupa akses telpon dan internet.
1. Terdapat tempat ibadah ber-AC dengan luas minimum tempat
24 m2
2. Terdapat perlengkapan ibadah sesuai kebutuhan
3. Terdapat fasilitas minimum berupa :
a. Kitab suci Al. Qur’an
b. Tempat wudhu
c. Kamar mandi, WC

Pernyataan Isi Standar

Strategi

4.

12. Ruang Konseling
Ruang konseling berfungsi sebagai tempat
mahasiswa mendapatkan layanan konseling
individu atau kelompok dari konselor
berkaitan dengan pengembangan pribadi,
sosial, akademik, dan karier.

1.
2.

3.

4.

13. Ruang Kesehatan
Ruang kesehatan berfungsi sebagai tempat
untuk pelayanan awal bagi sivitas akademika
yang mengalami gangguan kesehatan.

1.
2.

3.

perencanaan pemenuhan standar sarana dan
prasarana tempat ibadah
Kepala Bagian Umum menugaskan kepada Ka
Sub Bagian Perlengkapan untuk pengadaan,
penginventarisasian, pemeliharaan,
penghapusan, dan pemutahiran sarana dan
prasarana tempat ibadah
Ketua menetapkan standar sarana dan
prasarana ruang konseling
Ketua mendelegasikan pemenuhan standar
sarana dan prasrana ruang konseling kepada
Wakil Ketua 2.
Wakil ketua 2 menugaskan kepada Kepala
Bagian Administrasi Umum untuk membuat
perencanaan pemenuhan standar sarana dan
prasarana ruang konseling.
Kepala Bagian Umum menugaskan kepada Ka
Sub Bagian Perlengkapan untuk pengadaan,
penginventarisasian, pemeliharaan,
penghapusan, dan pemutahiran sarana dan
prasarana ruang konseling
Ketua menetapkan standar sarana dan
prasarana ruang kesehatan
Ketua mendelegasikan pemenuhan standar
sarana dan prasrana ruang kesehatan kepada
Wakil Ketua 2.
Wakil ketua 2 menugaskan kepada Kepala
Bagian Administrasi Umum untuk membuat
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Indikator
d.
e.
f.
g.

Pengeras suara
Mimbar
Perabot
Alas kaki

1. Terdapat ruang konseling ber-AC dengan minimal luas total 12
m2
2. Terdapat perabot kerja minimum terdiri atas kursi dan meja,
meja dan kursi tamu
3. Terdapat perabot penyimpanan berupa lemari yang dapat
dikunci;
4. Terdapat instrument konseling berupa buku sumber, buku
pengunjung, papan kegiatan, dan media pengembangan
kepribadian.

1. Terdapat ruang kesehatan ber-AC dengan luas total minimum
yaitu 12 m2, yang dilengkapi perabot tempat tidur, meja, kursi dan
lemari.
2. Terdapat peralatan dan perlengkapan kesehatan minimum terdiri
atas catatan kesehatan mahasiswa, perlengkapan P3K, tandu,
selimut, tensimeter, termometer badan, timbangan badan,
pengukur tinggi badan, dan tempat cuci tangan.

Pernyataan Isi Standar

14. Jamban
Jamban berfungsi sebagai tempat buang air
kecil atau buang air besar bagi dosen,
karyawan dan mahasiswa

15. Gudang
Gudang berfungsi sebagai tempat
menyimpan peralatan pembelajaran dan
peralatan lembaga yang tidak/belum
dimanfaatkan serta arsip lembaga

Strategi

perencanaan pemenuhan standar sarana dan
prasarana ruang kesehatan
4. Kepala Bagian Umum menugaskan kepada Ka
Sub Bagian Perlengkapan untuk pengadaan,
penginventarisasian, pemeliharaan,
penghapusan, dan pemutahiran sarana dan
prasarana ruang kesehatan
1. Ketua menetapkan standar sarana dan
prasarana jamban
2. Ketua mendelegasikan pemenuhan standar
sarana dan prasrana jamban kepada Wakil Ketua
2.
3. Wakil ketua 2 menugaskan kepada Kepala
Bagian Administrasi Umum untuk membuat
perencanaan pemenuhan standar sarana dan
prasarana jamban
4. Kepala Bagian Umum menugaskan kepada Ka
Sub Bagian Perlengkapan untuk pengadaan,
penginventarisasian, pemeliharaan,
penghapusan, dan pemutahiran sarana dan
prasarana jamban
1. Ketua menetapkan standar sarana dan
prasarana gudang
2. Ketua mendelegasikan pemenuhan standar
sarana dan prasrana gudang kepada Wakil Ketua
2.
3. Wakil ketua 2 menugaskan kepada Kepala
Bagian Administrasi Umum untuk membuat
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Indikator

1. Terdapat 1 unit jamban untuk setiap 40 mahasiswa, 1 unit
jamban untuk setiap 30 mahasiswi, 1 unit jamban untuk 40 dosen
dan/atau karyawan laki – laki, dan 1 unit jamban untuk setiap 30
dosendan/atau karyawan perempuan, dengan luas minimum 1
unit jamban adalah 3 m2
2. Tersedia air bersih di setiap unit jamban.
3. Tersedia exhaust fan disetiap jamban
4. Tersedia closend duduk
5. Tersedia pengharum kamar mandi
6. Tersedia alat kebersihan
7. Tersedia wastafel dan cermin
8. Tersedia urinoir untuk jamban laki-laki
9. Keramik lantai motif dan tidak licin
1. Terdapat gudang dengan luas total minimum 24 m2

Pernyataan Isi Standar

16. Tempat Parkir
Tempat parkir berfungsi untuk menyimpan
sementara kendaraan roda dua dan
kendaraan roda empat milik dosen,
karyawan, dan mahasiswa selama jam dan
hari kerja

17. Kantin
Kantin berfungsi sebagai tempat menjual
makanan dan minuman bagi sivitas
akadeika pada saat hari kerja/kuliah.

Strategi

perencanaan pemenuhan standar sarana dan
prasarana gudang
4. Kepala Bagian Umum menugaskan kepada Ka
Sub Bagian Perlengkapan untuk pengadaan,
penginventarisasian, pemeliharaan,
penghapusan, dan pemutahiran sarana dan
prasarana gudang
1. Ketua menetapkan standar sarana dan
prasarana tempat parkir
2. Ketua mendelegasikan pemenuhan standar
sarana dan prasrana tempat parkir kepada Wakil
Ketua 2.
3. Wakil ketua 2 menugaskan kepada Kepala
Bagian Administrasi Umum untuk membuat
perencanaan pemenuhan standar sarana dan
prasarana tempat parkir
4. Kepala Bagian Umum menugaskan kepada Ka
Sub Bagian Perlengkapan untuk pengadaan,
penginventarisasian,
pemeliharaan,
penghapusan, dan pemutahiran sarana dan
prasarana tempat parkir
1. Ketua menetapkan standar sarana dan

prasarana kantin

2. Ketua mendelegasikan pemenuhan standar

sarana dan prasrana kantin kepada Wakil Ketua
2.
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Indikator

1. Minimum terdapat 1 tempat parkir kendaraan roda dua untuk
10 mahasiswa dan 1 tempat parkir kendaraan roda dua untuk
2 karyawan atau dosen;
2. Minimum terdapat 1 tempat parkir kendaraan roda empat untuk
40 mahasiswa dan 1 tempat parkir kendaraan roda empat
untuk 10 karyawan atau dosen;
3. Ukuran minimum tempat parkir kendaraan roda dua adalah 1,5
m x 1 m, dengan luas lahan minimum 3 m2 per satuan ruang
parkit (SRP) termasuk sirkulasi;
4. Ukuran minimum tempat parkir kendaraan roda empat adalah
5 m x 2,5 m, dengan luas lahan minimum 25 m2 per satuan
ruang (SRP) termasuk sirkulasi.
5. Tempat parkir dilengkapi dengan peralatan CCTV, lampu
penerangan, dan rambu – rambu lalu lintas sesuai dengan
keperluan
1. Terdapat kantin dengan luas minimal 20 m2 yang dilengkapi
dengan konter makanan/minuman, tempat duduk untuk makan
dan minum, air bersih untuk mencuci tangan dan mencuci alat
makan dan minum, serta tempat sampah yang memadai.
2. Terdapat peralatan kebersihan
3. Terdapat penerangan yang cukup

Pernyataan Isi Standar

18. Bengkel
Bengkel berfungsi sebagai tempat
perbaikan dan perawatan peralatan

19. Sarana dan prasarana olahraga

Strategi

3. Wakil ketua 2 menugaskan kepada Kepala

Bagian Administrasi Umum untuk membuat
perencanaan pemenuhan standar sarana dan
prasarana kantin
4. Kepala Bagian Umum menugaskan kepada Ka
Sub Bagian Perlengkapan untuk pengadaan,
penginventarisasian, pemeliharaan,
penghapusan, dan pemutahiran sarana dan
prasarana kantin
1. Ketua menetapkan standar sarana dan
prasarana bengkel
2. Ketua mendelegasikan pemenuhan standar
sarana dan prasrana bengkel kepada Wakil
Ketua 2.
3. Wakil ketua 2 menugaskan kepada Kepala
Bagian Administrasi Umum untuk membuat
perencanaan pemenuhan standar sarana dan
prasarana bengkel
4. Kepala Bagian Umum menugaskan kepada Ka
Sub Bagian Perlengkapan untuk pengadaan,
penginventarisasian, pemeliharaan,
penghapusan, dan pemutahiran sarana dan
prasarana bengkel.
1. Ketua menetapkan standar sarana dan
prasarana olahraga
2. Ketua mendelegasikan pemenuhan standar
sarana dan prasrana olahraga kepada Wakil
Ketua 2.
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Indikator

4. Terdapat kipas angin
5. Terdapat exhaust fan di dapur pengelola

1. Terdapat bengkel dengan luas yang disesuaikan dengan jenis

2.
3.
4.
5.
6.
7.

dan jumlah peralatan yang memerlukan perbaikan dan
perawatan.
Terdapat ruang kerja tempat untuk melakukan
perbaikan/perawatan dan ruang penyimpanan alat.
Terdapat peralatan bengkel yang disesuaikan dengan
kebutuhan.
Terdapat perabot : meja, kursi, lemari, dan locker
Terdapat fasilitas kebersihan..
Terdapat sarana P3K
Terdapat fasilitas air minum

Tersedia Lapangan futsal, basket, badminton, tenis meja, bola
volley

Pernyataan Isi Standar

20. Ruang terbuka

21. Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Strategi

3. Wakil ketua 2 menugaskan kepada Kepala

Bagian Administrasi Umum untuk membuat
perencanaan pemenuhan standar sarana dan
prasarana olahraga.
4. Kepala Bagian Umum menugaskan kepada Ka
Sub Bagian Perlengkapan untuk pengadaan,
penginventarisasian, pemeliharaan,
penghapusan, dan pemutahiran sarana dan
prasarana olahraga.
1. Ketua menetapkan standar sarana dan
prasarana ruang terbuka.
2. Ketua mendelegasikan pemenuhan standar
sarana dan prasrana ruang terbuka.kepada Wakil
Ketua 2.
3. Wakil ketua 2 menugaskan kepada Kepala
Bagian Administrasi Umum untuk membuat
perencanaan pemenuhan standar sarana dan
prasarana ruang terbuka.
4. Kepala Bagian Umum menugaskan kepada Ka
Sub Bagian Perlengkapan untuk pengadaan,
penginventarisasian, pemeliharaan,
penghapusan, dan pemutahiran sarana dan
prasarana ruang terbuka..
1. Ketua menetapkan standar sarana dan
prasarana ruang terbuka.
2. Ketua mendelegasikan pemenuhan standar
sarana dan prasrana ruang terbuka.kepada Wakil
Ketua 2.

14

Indikator

1. Tersedia gazebo
2. Tersedian fasilitas listrik dan akses internet

1. Tersedia ruang UKM ber-AC dengan luas 24 m2 per UKM
2. Tersedia perabot
3. Tersedia fasilitas listrik dan akses internet

Pernyataan Isi Standar

Strategi

3. Wakil ketua 2 menugaskan kepada Kepala

Bagian Administrasi Umum untuk membuat
perencanaan pemenuhan standar sarana dan
prasarana ruang terbuka.
5. Kepala Bagian Umum menugaskan kepada Ka
Sub Bagian Perlengkapan untuk pengadaan,
penginventarisasian, pemeliharaan,
penghapusan, dan pemutahiran sarana dan
prasarana ruang terbuka..
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Indikator

4. Pihak yang terlibat
Ketua STTR Cepu, WK 1, 2, 3, Ka BAU, Ka Sub Bag Perlengkapan, Ka UPT Perpustakaan,
Ketua Program Studi, Dosen, Mahasiswa, Karyawan
5. Dokumen terkait
a. Standar Operasi Prosedure (SOP) Pengadaan barang
b. Standar Operasi Prosedure (SOP) Pemeliharaan Barang
6. Penetapan, Pelasanaan, Evaluasi, perbaikan , Peningkatan (PPEPP)
a.

Penetapan Standar Sarana Prasarana
Standar Sarana Prasarana disusun dan ditetapkan oleh Ketua STTR Cepu, WK 1,
2, 3, Ka BAU, Kasubabg Perlengkapan, Ka UPT Perpustakaan, Ketua Program
Studi dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi unit/bagian yang terkait
dengan pelaksanaan standar.

b. Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana
1).

Dalam pelaksanaan standar Sarana Prasarana unit/bagian harus mengacu
pada panduan/prosedur yang meliputi : Panduan Pengadaan Barang dan
Pemeliharaan Barang

2).

Bukti pelaksanaan standar direkam dalam formulir-formulir yang terdapat dalam
Panduan/Prosedur.

c.

Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana
Untuk menjamin pelaksanaan Standar Sarana Prasarana dilakukan dengan
menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan Audit Mutu
Internal (AMI) secara periodik setiap tahun oleh Pusat Penjaminan Mutu (P2M).

d. Pengendalian Standar Sarana Prasarana
Pengendalian Standar Sarana Prasarana dilakukan dengan menyelenggarakan
Rapat Tinjauan Manajemen yang membahas hasil evaluasi pelaksanaan standar.
Kepada unit/bagian yang telah mencapai dan melampaui standar diharapkan
mempertahankan dan meningkatkan standar. Sedangkan unit/bagian yang belum
mencapai dan atau menyimpang dari standar, diminta melakukan tindakan koreksi
pelaksanaan standar.
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e.

Peningkatan Standar Sarana Prasarana
Peningkatan standar dilakukan pada unit/bagian yang sudah mencapai dan atau
melampaui standar dengan cara menetapkan standar baru di luar Standar Nasional
Perguruan Tinggi (SNPT).

7. Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
d. Permendikbud Nomor 7 TAHUN 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran
Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi
Swasta
e. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
f. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
g. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI
h. BSNP, 2011. Rancangan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi
i. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi
j. Statuta STTR Cepu
k. Rencana Induk Pengembangan STTR Cepu
l. Rencana Strategis STTR Cepu
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1. Visi dan Misi STTR Cepu
Visi STTR Cepu :
Mewujudkan Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi
unggul di tingkat nasional dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu menunjang
industri migas yang berwawasan lingkungan tahun 2033.
Misi STTR Cepu :
1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan
mampu menunjang kebutuhan industri migas yang berwawasan lingkungan Tahun 2033;
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan produk sesuai kebutuhan prioritas
pembangunan dan menyebarkannya melalui publikasi, kajian dan penerapan teknologi
yang inovatif pada masyarakat, yang diarahkan untuk mampu menunjang kebutuhan
industri migas yang berwawasan lingkungan Tahun 2033;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya
penelitian yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan penjaminan mutu akademik secara bertahap, melalui peningkatan
akses jaringan dan kerjasama, yang berbasis pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi
(SNPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2. Daftar Istilah
a. Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan
Pembelajaran pada tingkat Program Studi.
b. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
c. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki
Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik,
pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
d. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada
2

suatu lingkungan belajar.
e. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi
pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja
f. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki
seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan
tugas‐tugas di bidang tertentu.
3. Rasionale

Dalam pelaksanaan pembelajaran diperlukan acuan untuk program studi dalam mengelola
kegiatan pembelajaran, sehingga capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program
studi dapat dipenuhi. Acuan dalam pengelolaan pembelajaran akan memberikan panduan
bagi para personel yang bertanggungjawab dalam pengelolaan program studi untuk
merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi serta
melaporkan kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu diperlukan suatu standar pengelolaan
kegiatan pembelajaran pada program studi.
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4. Pernyataan Isi Standar, Strategi dan Indikator
Pernyataan Isi Standar
A. Perencanaan Kegiatan Pembelajaran

Strategi

1. Ketua STTR Cepu bertanggung jawab
menyusun rencana strategis dan
rencana operasional yang terkait
dengan pembelajaran

a. Membentuk tim peyusunan rencana
strategis dan rencana operasional STTR
Cepu
b. Melaksanakan rapat kegiatan
penyusunan rencana strategis dan
rencana operasional STTR Cepu

2. Ketua Jurusan bertanggung jawab
menyusun kurikulum dan rencana
pembelajaran setiap mata kuliah
program studi

a. Ketua STTR Cepu menetapkan
peraturan mengenai pedoman
penyusunan kurikulum program studi

Indikator
Terdapat SK tim penyusun rencana
strategis dan rencana operasional STTR
Cepu
1) Terdapat bukti rapat kegiatan
penyusunan rencana strategis dan
rencana operasional
2) Terdapat dokumen rencana strategis
dan rencana operasional yang terkait
dengan pembelajaran
Terdapat peraturan Ketua STTR Cepu
mengenai pedoman penyusunan
kurikulum program studi

b. Wakil Ketua bidang akademik bersama
Kepala BAA menyusun pedoman
penyusunan kurikulum program studi
c. Ketua STTR membentuk tim
penyusunan kurikulum program studi

Terdapat pedoman penyusunan
kurikulum program studi

d. Ketua Jurusan melaksanakan rapat
kegiatan penyusunan kurikulum
program studi

1) Terdapat bukti rapat kegiatan
penyusunan kurikulum program studi
2) Terdapat dokumen kurikulum yang
berisi :
- Identitas Program Studi
- Evaluasi Kurikulum dan Tracer
Study

Terdapat SK tim penyusun kurikulum
program studi
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e. Menugaskan setiap dosen untuk
menyusun rencana pembelajaran
setiap mata kuliah sesuai dengan
ketentuan dalam standar proses
pembelajaran
3. Wakil Ketua bidang akademik
a. Ketua STTR Cepu menetapkan
bertanggung jawab menyusun buku
peraturan
mengenai
pedoman
panduan akademik
penyusunan buku panduan akademik
b. Wakil
Ketua
bidang
akademik
menugaskan Kepala BAA untuk
menyusun buku panduan akademik
4. Wakil Ketua bidang Keuangan
a. Ketua STTR Cepu menetapkan
bertanggung jawab dalam pelaksanaan
peraturan mengenai kriteria calon
penerimaan mahasiswa baru
mahasiswa baru

- Landasan Perancangan dan
Pengembangan Kurikulum
- Rumusan Standar Kompetensi
Lulusan (SKL)
- Capaian Pembelajaran Lulusan
(CPL)
- Penetapan Bahan Kajian
- Pembentukan Mata Kuliah dan
penentuan bobot sks
- Matrik distribusi mata kuliah
- Rencana Pembelajaran Semester
(RPS)
- Manajemen dan mekanisme
pelaksanaan kurikulum
Terdapat dokumen Rencana
Pembelajaran (RPS) setiap mata kuliah

Terdapat SK Ketua STTR Cepu mengenai
pedoman penyusunan buku panduan
akademik
Terdapat buku panduan akademik

Terdapat Peraturan Ketua STTR Cepu
mengenai kriteria calon mahasiswa baru
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b. Wakil Ketua bidang Keuangan
bersama dengan tim menyusun
prosedur penerimaan mahasiswa baru
c. Ketua STTR menyusun tim panitia
penerimaan mahasiswa baru
5. Ketua Jurusan bertanggung jawab
a. Melakukan pembagian mata kuliah dan
menentukan dosen pengampu mata
praktik / praktikum kepada dosen
kuliah setiap semester minimal 1 bulan
sesuai kompetensinya
sebelum perkuliahan / praktek /
praktikum berlangsung.
b. Melakukan rapat ploting dengan
seluruh dosen untuk membahas
pembagian tugas mengajar mata kuliah
dan membimbing praktik / praktikum
Melakukan
perencanaan
dengan
mempertimbangkan jumlah dosen,
sarana dan prasarana pembelajaran dan
hal-hal lain yang diperlukan.

6. Wakil Ketua bidang akademik bersama
Kepala BAA dan Ketua Jurusan
bertanggung jawab melakukan
perencanaan kelas sehingga dipenuhi
jumlah mahasiswa tiap kelas tidak
melebihi 40 orang.
7. Wakil Ketua bidang akademik bersama Mempertimbangkan jumlah mahasiswa
perwalian tiap dosen tidak lebih dari 30
Kepala BAA bertanggung jawab
orang.
menentukan dosen wali bagi
mahasiswa, dengan jumlah maksimal
mahasiswa perwalian untuk tiap dosen
rata-rata 30 orang.

Terdapat prosedur penerimaan
mahasiswa baru
Terdapat SK tim panitia penerimaan
mahasiswa baru
1) Terdapat dokumen Rekapitulasi
Beban Mengajar Dosen
2) Terdapat SK dosen pengampu mata
kuliah
Terdapat bukti pelaksanaan rapat
ploting yaitu daftar hadir dan notulen

1) Terdapat bukti dokumen
perencanaan kelas
2) Terdapat SK mengenai penetapan
jumlah mahasiswa tiap kelas tidak
melebihi 40 orang.
Terdapat SK penunjukan dosen wali
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8. Ketua Jurusan bertanggung jawab
melakukan pembebanan dosen
pembimbing PA/TA, dengan
memperhatikan kesesuaian antara
PA/TA yang dilakukan dengan keahlian
dosen.
9. Ketua Jurusan bertanggung jawab
menyusun jadwal perkuliahan,
praktik/praktikum, UTS dan UAS.
B. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran
1. Kepala BAA bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan registrasi
mahasiswa minimal 1 minggu
sebelum awal perkuliahan
berlangsung.

Mempertimbangkan jumlah
bimbingan tiap dosen

2. Ketua Jurusan bertanggung jawab
terhadap proses pembelajaran dalam
satu tahun akademik dilaksanakan
dalam dua semester dan dapat
diselenggarakan semester antara.
3. Ketua Jurusan bertanggung jawab
terhadap proses pembelajaran dalam
tiap semester dilaksanakan selama 16

mahasiswa

Terdapat SK penunjukan dosen pembimbing
PA/TA

Mengacu kepada kalender akademik dan
beban SKS mata kuliah

Terdapat jadwal perkuliahan,
praktik/praktikum, UTS dan UAS

a. Ketua STTR Cepu menetapkan
peraturan mengenai registrasi
mahasiswa
b. Wakil Ketua bidang akademik bersama
Kepala BAA menyusun prosedur
registrasi mahasiswa

Terdapat peraturan Ketua STTR Cepu
mengenai registrasi mahasiswa

a. Ketua STTR Cepu menetapkan
peraturan tentang masa dan beban
belajar mahasiswa.
b. Wakil Ketua bidang akademik bersama
Kepala BAA menyusun prosedur
tentang masa dan beban belajar
mahasiswa.

Terdapat peraturan tentang masa dan
beban belajar mahasiswa.

1) Terdapat prosedur registrasi
mahasiswa
2) Terdapat bukti registrasi mahasiswa
dan KRS

Terdapat prosedur tentang masa dan
beban belajar mahasiswa.
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minggu secara daring dan/ atau luring c. Dosen melaksanakan pemenuhan
termasuk Ujian Tengah Semester (UTS)
masa dan beban belajar mahasiswa
dan Ujian Akhir Semester (UAS).
sesuai prosedur.
4. Ketua Jurusan melaksanakan Semester
Antara dengan ketentuan sebagai
berikut :
a) Selama paling sedikit 8 minggu.
b) Beban mahasiswa dalam semester
antara maksimum 9 sks.
c) Jika dilaksanakan dalam bentuk
perkuliahan, tatap muka paling
sedikit dilaksanakan 16 kali
termasuk UTS Antara dan UAS
Antara.
5. Ketua Jurusan bertanggung jawab
terhadap masa dan beban belajar
mahasiswa :
a) Paling lama 5 tahun akademik
untuk program Diploma tiga,
dengan beban belajar mahasiswa
paling sedikit 110 Satuan Kredit
Semester (SKS)
b) Paling lama 7 tahun akademik
untuk program Sarjana, dengan
beban belajar mahasiswa paling
sedikit 147 Satuan Kredit Semester
(SKS)
c) Masa dan beban belajar mahasiswa
bisa kurang dari 5 tahun akademik
untuk program Diloma tiga, dan 7
tahun akademik untuk program

Terdapat bukti pelaksanaan pemenuhan
masa dan beban belajar mahasiswa
sesuai prosedur
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Sarjana.
6. Ketua Jurusan bertanggung jawab
memenuhi masa dan beban belajar
bagi mahasiswa program Sarjana yang
dapat dilaksanakan dengan cara :
a) Mengikuti seluruh proses
pembelajaran dalam program studi
pada perguruan tinggi sesuai masa
dan beban belajar, atau
b) Mengikuti proses pembelajaran di
dalam program studi untuk
sebagian masa dan beban belajar
dan sisanya mengikuti proses
pembelajaran di luar program studi
yang dilakukan dengan cara :
(1) Paling sedikit 4 semester dan
paling lama 11 semester
merupakan pembelajaran di
dalam program studi
(2) 1 semester atau setara dengan
20 SKS merupakan
pembelajaran di luar Program
Studi pada Perguruan Tinggi
yang sama.
(3) Paling lama 2 semester atau
setara dengan 40 SKS
merupakan : (a) pembelajaran
pada program studi yang sama
9

di Pergruan Tinggi yang
berbeda, (b) pembelajaran
pada Program Studi yang
berbeda di Perguruan Tinggi
yang berbeda; dan atau (c)
Pembelajaran di luar Perguruan
Tinggi.
7. Ketua Jurusan bertanggung jawab
terhadap pemenuhan beban belajar
mahasiswa untuk tiap bentuk
pembelajaran dengan ketentuan
sebagai berikut:
a) 1 (satu) SKS pada bentuk
pembelajaran kuliah, responsi
dan tutorial, mencakup: (1)
kegiatan belajar dengan tatap
muka 50 (lima puluh) menit per
minggu per semester; (2)
kegiatan
belajar
dengan
penugasan terstruktur 60 (enam
puluh) menit per minggu per
semester; dan (3) kegiatan
belajar mandiri 60 (enam puluh)
menit per minggu per semester.
b) 1 (satu) SKS pada bentuk
pembelajaran seminar atau
bentuk pembelajaran lain yang
sejenis, mencakup: (1) kegiatan
10

belajar tatap muka 100 (seratus)
menit per minggu per semester;
dan (2) kegiatan belajar mandiri
70 (tujuh puluh) menit per
minggu per semester.
c) 1 (satu) SKS pada bentuk
pembelajaran praktikum, praktik
studio, praktik bengkel, praktik
lapangan,
penelitian,
pengabdian kepada masyarakat,
dan/atau bentuk pembelajaran
lain yang setara, adalah 170
(seratus tujuh puluh) menit per
minggu per semester.
8. Ketua Jurusan bertanggung jawab
memfasilitasi mahasiswa dengan
Indeks Prestasi Semester lebih besar
3,00 , setelah 2 (dua) semester pada
tahun akademik yang pertama dapat
mengambil maksimum 24 (dua puluh
empat) SKS per semester pada
semester berikutnya.
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9. Ketua Jurusan bertanggung jawab
terhadap proses pembelajaran di luar
Program Studi yang dilaksanakan
berdasarkan perjanjian kerja sama
antara STTR Cepu dengan Peguruan
Tinggi atau lembaga lain yang terkait
dan hasil kuliah diakui melalui
mekanisme transfer Satuan Kredit
Semester

a. Ketua STTR Cepu menjalin kerjasama
antara STTR Cepu dengan Perguruan
Tinggi atau lembaga lain yang terkait
dalam
rangka
pelaksanaan
pembelajaran di luar Program Studi.

b. Wakil Ketua Bidang Akademik bersama
Kepala BAA menetapkan prosedur
tentang pengakuan hasil pembelajaran
di luar Program Studi melalui
mekanisme transfer Satuan Kredit
Semester (SKS).

10.Dosen wali melaksanakan bimbingan
kepada mahasiswa perwalian minimal
3 kali bimbingan dalam 1 semester.
11.Dosen pembimbing PA/TA
memberikan bimbingan kepada
mahasiswa bimbingannya minimal 8 kali
bimbingan selama penyusunan
P A / T A mahasiswa.
12.Dosen bertanggung jawab
melaksanakan penilaian proses dan
hasil belajar mahasiswa

Terdapat peraturan tentang kerjasama
antara STTR Cepu dengan Perguruan
Tinggi atau lembaga lain yang terkait
dalam rangka pelaksanaan pembelajaran
di luar Program Studi dan pengakuan hasil
pembelajaran di luar Program Studi
melalui mekanisme transfer Satuan Kredit
Semester (SKS).
Terdapat prosedur tentang pengakuan
hasil pembelajaran di luar Program Studi
melalui mekanisme transfer Satuan Kredit
Semester (SKS).

c. Ketua Jurusan melaksanakan kerjasama
dalam
rangka
pelaksanaan
pembelajaran di luar Program Studi.
Melaksanakan pertemuan dengan semua
mahasiswa perwalian secara bersamasama minimal 3 kali dalam 1 semester
Membuat jadwal bimbingan dengan
mahasiswa sehingga terpenuhi jumlah
bimbingan minimal 8 kali

Terdapat bukti perjanjian kerjasama
dalam rangka pelaksanaan pembelajaran
di luar Program Studi.
Terdapat bukti pertemuan dengan
mahasiswa perwalian

a. Ketua STTR Cepu menetapkan
peraturan mengenai penilaian proses
dan hasil belajar mahasiswa

Terdapat peraturan Ketua STTR Cepu
mengenai penilaian proses dan hasil
belajar mahasiswa

Terdapat jadwal bimbingan penyusunan
PA/TA
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C. Pengendalian Kegiatan Pembelajaran
1. Dosen wajib mengisi berita acara
perkuliahan di setiap pelaksanaan
perkuliahan dan/atau
praktik/praktikum
2. Ketua Jurusan bertanggung jawab
memeriksa berita acara perkuliahan
dan/atau praktik/praktikum setiap
minggu
3. Mahasiswa wajib mengisi daftar
kehadiran di akhir setiap pelaksanaan
perkuliahan dan praktik/praktikum
4.

Dosen wali wajib mengisi buku
bimbingan perwalian di setiap
pelaksanaan bimbingan mahasiswa

5.

Ketua Jurusan bertanggung jawab
memeriksa buku bimbingan
perwalian setiap akhir semester

6.

Dosen pembimbing PA/TA wajib
mengisi lembar bimbingan PA/TA di

b. Wakil Ketua bidang akademik bersama
Kepala BAA menyusun pedoman
penilaian proses dan hasil belajar
mahasiswa
c. Ketua Jurusan menginstruksikan
kepada dosen untuk melaksanakan
penilaian proses dan hasil belajar
mahasiswa

Terdapat pedoman penilaian proses dan
hasil belajar mahasiswa

Dosen menandatangani setelah mengisi
lengkap berita acara perkuliahan di setiap
pelaksanaan
perkuliahan
dan/atau
praktik/praktikum
Ketua Jurusan menandatangani berita
acara
perkuliahan
dan/atau
praktik/praktikum setiap minggu

Terdapat berita acara perkuliahan
dan/atau praktik/praktikum yang telah
diisi dan ditandatangani dosen

Dosen memberikan daftar kehadiran
mahasiswa di akhir setiap pelaksanaan
perkuliahan dan praktik/praktikum untuk
diisi/ditandatangani
Dosen wali menandatangani setelah
mengisi buku bimbingan perwalian di
setiap pelaksanaan bibingan mahasiswa
Ketua Jurusan menandatangani setelah
memeriksa buku bimbingan perwalian
setiap akhir semester
Dosen
pembimbing
PA/TA
menandatangani setelah mengisi lembar

Terdapat daftar kehadiran mahasiswa
yang telah diisi/ditandatangani
mahasiswa

Terdapat dokumen penilaian proses dan
hasil belajar mahasiswa

Terdapat berita acara perkuliahan
dan/atau praktik/praktikum yang telah
ditandatangani Ketua Jurusan

Terdapat buku bimbingan perwalian
yang telah diisi dan ditandatangani
Terdapat buku bimbingan perwalian
yang telah ditandatangani Ketua Jurusan
Terdapat lembar bimbingan PA/TA yang
telah diisi dan ditandatangani Ketua
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setiap pelaksanaan bimbingan
mahasiswa
7.

8.

Ketua Jurusan bertanggung jawab
memeriksa lembar bimbingan PA/TA
setiap akhir bimbingan.

Rata-rata IPK lulusan lebih besar atau
sama dengan 3,25 (skala 4)
9. Masa studi mahasiswa 3,5 tahun
sampai dengan 4,5 tahun
10. Persentase kelulusan tepat waktu
lebih besar atau sama dengan 50%
dari jumlah mahasiswa semester 8
11. Persentase mahasiswa DO kurang
dari 15% dari jumlah mahasiswa saat
awal masuk

bimbingan PA/TA di setiap pelaksanaan
bimbingan mahasiswa
Ketua Jurusan menandatangani setelah
memeriksa lembar bimbingan PA/TA
setiap bimbingan.
Ketua STTR Cepu menetapkan peraturan
mengenai : Rata-rata IPK lulusan lebih
besar atau sama dengan 3,25 (skala 4);
Masa studi mahasiswa 3,5 tahun sampai
dengan 4,5 tahun; Persentase kelulusan
tepat waktu lebih besar atau sama
dengan 50% dari jumlah mahasiswa
semester 8 dan Persentase mahasiswa
DO kurang dari 15% dari jumlah
mahasiswa saat awal masuk.

D. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pembelajaran
1. Ketua P2M bertanggung jawab dalam Menetapkan
prosedur
pelaksanaan
pelaksanaan pemantauan dan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
evaluasi registrasi mahasiswa.
registrasi mahasiswa
2. Ketua P2M bertanggung jawab dalam Menetapkan prosedur pelaksanaan
pelaksanaan pemantauan dan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
evaluasi pelaksanaan perkuliahan,
perkuliahan, praktik dan/atau praktikum
praktik dan/atau praktikum selama
selama paling sedikit 16 minggu
paling sedikit 16 minggu pertemuan
pertemuan termasuk Ujian Tengah
termasuk Ujian Tengah Semester
(UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester
(UAS) sesuai RPS dan RPP.
sesuai RPS dan RPP.

Jurusan
Terdapat lembar bimbingan PA/TA yang
telah ditandatangani Ketua Jurusan
setiap akhir bimbingan.
Terdapat peraturan Ketua STTR Cepu
mengenai : Rata-rata IPK lulusan lebih

besar atau sama dengan 3,25 (skala 4);
Masa studi mahasiswa 3,5 tahun sampai
dengan 4,5 tahun; Persentase kelulusan
tepat waktu lebih besar atau sama
dengan 50% dari jumlah mahasiswa
semester 8 dan Persentase mahasiswa
DO kurang dari 15% dari jumlah
mahasiswa saat awal masuk.

Terdapat bukti pelaporan pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
registrasi mahasiswa.
Terdapat bukti pelaporan pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
perkuliahan, praktik dan/atau praktikum
selama paling sedikit 16 minggu
pertemuan termasuk Ujian Tengah
Semester (UTS) dan Ujian Akhir
Semester (UAS) sesuai RPS dan RPP.
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3.

4.

5.

Ketua P2M bertanggung jawab dalam
pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan bimbingan
kepada mahasiswa perwalian
minimum 3 kali bimbingan dalam 1
semester.
Ketua P2M bertanggung jawab dalam
pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan pembimbingan
PA/TA minimal 8 kali bimbingan
selama penyusunan P A / T A
mahasiswa.
Ketua P2M bertanggung jawab dalam
pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan penilaian
proses dan hasil belajar mahasiswa

E. Pelaporan Kegiatan Pembelajaran
1. Dosen pengampu mata kuliah
bertanggung jawab membuat
laporan perkuliahan dalam bentuk
portofolio mata kuliah pada akhir
perkuliahan setiap semester sebagai
bahan perencanaan perkuliahan
semester berikutnya.

Menetapkan prosedur pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
bimbingan
kepada
mahasiswa
perwalian minimum 3 kali bimbingan
dalam 1 semester.

Terdapat bukti pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
bimbingan kepada mahasiswa
perwalian minimum 3 kali bimbingan
dalam 1 semester.

Menetapkan prosedur pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
penilaian proses dan hasil belajar
mahasiswa

Terdapat bukti pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
penilaian proses dan hasil belajar
mahasiswa

Menetapkan prosedur pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pembimbingan PA/TA minimal 8 kali
bimbingan
selama
penyusunan
P A / T A mahasiswa.

a. Ketua

STTR Cepu menetapkan
peraturan
mengenai
pelaporan
perkuliahan dalam bentuk portofolio
mata kuliah
b. Wakil Ketua bidang akademik bersama
Kepala BAA menyusun panduan
pelaporan perkuliahan dalam bentuk
portofolio mata kuliah

Terdapat bukti pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pembimbingan PA/TA minimal 8 kali
bimbingan selama penyusunan
P A / T A mahasiswa.

Terdapat peraturan Ketua STTR Cepu

mengenai pelaporan perkuliahan dalam
bentuk portofolio mata kuliah
Terdapat panduan pelaporan perkuliahan

dalam bentuk portofolio mata kuliah
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2.

3.

Ketua Jurusan bertanggung jawab
melaporkan hasil program
pembelajaran secara periodik
sebagai sumber data dan informasi
dalam pengambilan keputusan
perbaikan dan pengembangan mutu
pembelajaran.

Wakil Ketua bidang akademik
bersama Kepala BAA menyampaikan
laporan kinerja Program Studi dalam
menyelenggarakan program
Pembelajaran melalui pangkalan data
Pendidikan Tinggi.

c. Ketua Jurusan menugaskan kepada
Dosen pengampu mata kuliah
bertanggung jawab membuat laporan
perkuliahan dalam bentuk portofolio
mata kuliah pada akhir perkuliahan
setiap semester
a. Ketua

Terdapat dokumen portofolio mata kuliah

STTR Cepu menetapkan
peraturan mengenai pelaporan hasil
program pembelajaran program studi
setiap semester
b. Wakil Ketua bidang akademik bersama
Kepala BAA menyusun panduan
pelaporan hasil program pembelajaran
program studi setiap semester
c. Ketua Jurusan menyusun laporan hasil
program pembelajaran program studi
setiap semester

Terdapat peraturan Ketua STTR Cepu
mengenai pelaporan hasil program
pembelajaran program studi setiap
semester
Terdapat panduan pelaporan hasil
program pembelajaran program studi
setiap semester

Ketua STTR Cepu menetapkan peraturan
mengenai pelaporan kinerja Program
Studi dalam menyelenggarakan program
Pembelajaran melalui pangkalan data
Pendidikan Tinggi.

1) Terdapat peraturan Ketua STTR Cepu
mengenai pelaporan kinerja Program
Studi dalam menyelenggarakan
program Pembelajaran melalui
pangkalan data Pendidikan Tinggi.
2) Terdapat bukti laporan kinerja
Program Studi dalam
menyelenggarakan program
Pembelajaran melalui pangkalan data
Pendidikan Tinggi.

Terdapat laporan hasil program
pembelajaran program studi setiap
semester
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Dokumen Terkait

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pedoman penyusunan kurikulum program studi,
Prosedur tentang penerimaan mahasiswa baru,

Formulir daftar kehadiran mahasiswa,
Formulir berita acara perkuliahan dan/atau praktik/praktikum ,
Prosedur pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan registrasi mahasiswa,

Prosedur pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perkuliahan, praktik dan/atau
praktikum selama paling sedikit 16 minggu pertemuan termasuk Ujian Tengah Semester
(UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) sesuai RPS dan RPP,
7. Prosedur pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan kepada mahasiswa
perwalian minimum 3 kali bimbingan dalam 1 semester,
8. Prosedur pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan PA/TA minimal
8 kali bimbingan selama penyusunan P A / T A mahasiswa,
9. Prosedur pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penilaian proses dan hasil
belajar mahasiswa,
10. Panduan pelaporan perkuliahan dalam bentuk portofolio mata kuliah, dan
11. Panduan pelaporan hasil program pembelajaran program studi setiap semester.
PPEPP
1. Penentapan Standar
Standar Pengelolaan Pembelajaran disusun dan ditetapkan oleh Ketua, Wakil Ketua 1 (Bidang
Akademik), Kepala Bagian Administrasi Akademik (BAA) dan Ketua Jurusan dengan
mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi unit/bagian yang terkait dengan pelaksanaan
standar.
2. Pelaksanaan Standar
a. Dalam pelaksanaan standar Pengelolaan Pembelajaran unit/bagian harus mengacu pada
panduan/prosedur yang meliputi : Pedoman penyusunan kurikulum program studi,
Prosedur penerimaan mahasiswa baru, Prosedur pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan perkuliahan, praktik dan/atau praktikum selama paling sedikit 16 minggu
pertemuan termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) sesuai
RPS dan RPP, Prosedur pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan
kepada mahasiswa perwalian minimum 3 kali bimbingan dalam 1 semester,

Prosedur pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan PA/TA

minimal 8 kali bimbingan selama penyusunan P A / T A mahasiswa, Prosedur
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar
mahasiswa, Panduan pelaporan perkuliahan dalam bentuk portofolio mata kuliah, dan
Panduan pelaporan hasil program pembelajaran program studi setiap semester
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b. Bukti pelaksanaan standar direkam dalam formulir-formulir yang terdapat dalam
Panduan/Prosedur
C. Evaluasi Pelakasanaan Standar
Untuk menjamin pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan dengan
menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan Audit Mutu Internal (AMI)
secara periodik setiap tahun oleh Pusat Penjaminan Mutu (P2M).
D. Pengendalian Standar
Pengendalian Standar Proses Pembelajaran dilakukan dengan menyelenggarakan Rapat
Tinjauan Manajemen yang membahas hasil evaluasi pelaksanaan standar. Kepada unit/bagian
yang telah mencapai dan melampaui standar diharapkan mempertahankan dan meningkatkan
standar. Sedangkan unit/bagian yang belum mencapai dan atau menyimpang dari standar,
diminta melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar.
E. Peningkatan Standar
Peningkatan standar dilakukan pada unit/bagian yang sudah mencapai dan atau melampaui
standar dengan cara menetapkan standar baru di luar Standar Nasional Perguruan Tinggi
(SNPT).
Referensi
a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
d. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
e. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
f. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI
g. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi
h. Statuta STTR Cepu
i. Rencana Induk Pengembangan STTR Cepu
j. Rencana Strategis STTR Cepu
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STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
STTR CEPU

PROSES
1. Perumusan

PENANGGUNGJAWAB
Nama
Jabatan
1. Retno. W, S.Kom., M.Kom
Tim Penyusun
SPMI
2. Hendri. S.,T., M.T
3. Helmi. G., S.Pd., M.Pd
4. Suluh. J, S.T., M.T

2. Pemeriksaan

Eva Hertnacahyani. H, S.T., M.T

Ketua P2M

3. Persetujuan

Dr. Ir. A.D Korawan, M.T

WK 1 Bid Akademik

4. Penetapan

Ir. Sarjono, M.Eng

Ketua STTR

5. Pengendalian

Eva Hertnacahyani. H, S.T., M.T

Ketua P2M

Tanda Tangan
1.

2.

3.
4.

1.

Visi dan Misi STTR Cepu

Visi STTR Cepu :
Mewujudkan Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu menjadi Lembaga Pendidikan
Tinggi unggul di tingkat nasional dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu
menunjang industri migas yang berwawasan lingkungan tahun 2033.
Misi STTR Cepu :
1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang handal
dan mampu menunjang kebutuhan industri migas yang berwawasan lingkungan Tahun
2033;
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan produk sesuai kebutuhan prioritas
pembangunan dan menyebarkannya melalui publikasi, kajian dan penerapan teknologi
yang inovatif pada masyarakat, yang diarahkan untuk mampu menunjang kebutuhan
industri migas yang berwawasan lingkungan Tahun 2033;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya
penelitian yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat;
4. Menyelenggarakan penjaminan mutu akademik secara bertahap, melalui peningkatan
akses jaringan dan kerjasama, yang berbasis pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi
(SNPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KURIKULUM KPT).
2.

Rasionale
Dalam penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan

salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh
kegiatan yang dilakukan STTR Cepu. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya
diperuntukkan bagi kegiatan 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
suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar
pembiayaan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020
tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa substansi standar
pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan

pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya
personal. Sehubungan dengan itu maka ditetapkan Standar Biaya Pembiayaan
Pembelajaran.
3.

Daftar Istilah

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen
dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka
pemenuhan CP lulusan.
2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk
pengadaan sarana dan prasarana, dan pengembangan dosen dan tenaga
kependidikan.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang
diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen,
biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya
operasional tidak langsung.
4. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional
pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun, yang menjadi dasar bagi
setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja
(RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh
mahasiswa.

4.

Pernyataan, Strategi & Indikator Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pernyataan Isi Standar
A. STANDAR PEROLEHAN DANA
1. Ketua STTR Cepu/ Pengurus Yayasan Pendidikan
Ronggolawe (YPR) wajib mengupayakan pendanaan
pendidikan dari berbagai sumber di luar sumbangan
pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari
mahasiswa, antara lain : hibah, jasa layanan profesi
dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan
filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan
pemerintah dan swasta.

2. Ketua STTR Cepu wajib menyusun kebijakan,
mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber
dana lain secara akuntabel dan transparan dalam
rangka peningkatan kualitas pendidikan.

B. STANDAR PENCAIRAN ANGGARAN PEMBIAYAAN
PEMBELAJARAN
1. Ketua STTR Cepu bertanggung jawab menyusun
rencana kerja dan anggaran tahunan STTR Cepu dan
menyosialisasikan ke prodi dan unit.

2. Ketua STTR Cepu beserta wakil ketua 2 bidang
Administrasi Umum wajib melakukan analisis biaya
operasional pendidikan sebagai bagian dari

A.
1.

2.

3.

Strategi
STANDAR PEROLEHAN DANA
Pimpinan STTR Cepu/ Pengurus Yayasan
Pendidikan Ronggolawe (YPR) membuat rencana
kerja kunjungan ke perusahaan-perusahaan di
sekitarnya.
Pimpinan STTR Cepu bekerja sama dengan
himpunan alumni mengadakan temu alumni secara
rutin tiap tahun.
Pimpinan STTR Cepu/ Pengurus Yayasan
Pendidikan Ronggolawe (YPR) mengadakan kerja
sama dengan lembaga pemerintah dan swasta.

Indikator
A. STANDAR PEROLEHAN DANA
1. Persentase jumlah dana yang diperoleh STTR
Cepu selain dari SPP mahasiswa sebesar 30%
dari total perolehan dana setiap tahun.

4. Ketua STTR Cepu menetapkan peraturan mengenai
penggalangan sumber dana lain di luar sumbangan
pembinaan pendidikan (SPP)
5. Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi Umum
menetapkan prosedur penggalangan sumber dana
lain di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP)
B.
STANDAR
PERENCANAAN
ANGGARAN
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
1. Ketua STTR Cepu mengadakan rapat pembahasan
anggaran sekolah tinggi bersama dengan ketua
jurusan dan kepala unit.

2. Terdapat peraturan mengenai penggalangan
sumber dana lain di luar sumbangan pembinaan
pendidikan (SPP)
3. Terdapat prosedur penggalangan sumber dana
lain di luar sumbangan pembinaan pendidikan
(SPP)
B.
STANDAR
PERENCANAAN
ANGGARAN
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
1. Terdapat dokumen rencana kerja dan anggaran
tahunan STTR Cepu
2. Terdapat bukti sosialisasi rencana kerja dan
anggaran tahunan STTR Cepu

2. Menetapakan biaya operasional per mahasiswa
per tahun sebesar minimal 18 juta rupiah.

4. Terdapat bukti analisis biaya operasional
pendidikan sebagai bagian dari penyusunan
rencana kerja dan anggaran tahunan STTR Cepu.

penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan
STTR Cepu.
3. Ketua jurusan/program studi/kepala unit bertanggung
jawab menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan
program studi/unit.
C. STANDAR PENGELOLAAN DANA
1. Ketua jurusan/ kepala unit wajib melaksanakan
rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah
disetujui pimpinan STTR Cepu.

3. Ketua jurusan/ kepala unit mengadakan rapat
pembahasan anggaran jurusan/ unit bersama
dengan pejabat di bawah wewenangnya.
C. STANDAR PENGELOLAAN DANA
1. Ketua STTR Cepu menetapkan aturan mengenai
kewajiban menyusun laporan penggunaan dana
pada jurusan/ unit tiap bulan.
2. Ketua STTR Cepu menetapkan aturan mengenai
kewajiban menyusun laporan kinerja pada jurusan/
unit tiap tahun.
3. Ketua jurusan/ kepala unit wajib menyusun laporan
pertanggungjawaban penggunaan anggaran jurusan/
unit masing-masing setiap bulan dan melaporkannya
kepada Ketua STTR Cepu.
4. Ketua jurusan/ kepala unit wajib menyusun laporan
kinerja jurusan/ unit masing-masing setiap tahun dan
melaporkannya kepada Ketua STTR Cepu.

3. Terdapat dokumen rencana kerja dan anggaran
dari masing-masing jurusan/ unit.

2. Ketua STTR Cepu wajib memfasilitasi pencatatan
biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai
dengan ketentuan peraturan sampai pada satuan
program studi.

5. Ketua STTR Cepu menetapkan aturan mengenai
pencatatan biaya sampai pada satuan program
studi.
6. UPT. TI dan Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi
Umum membuat sistem pencatatan biaya sampai
pada satuan program studi.

5. Terdapat aturan mengenai pencatatan biaya sampai
pada satuan program studi.

3. Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi Umum wajib
melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan
biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun
anggaran.

7. Persentase realisasi kinerja dengan anggaran
pembiayaan pembelajaran.

7. Persentase Realisasi dari kinerja dan anggaran
pembiayaan pembelajaran.

C. STANDAR PENGELOLAAN DANA
1. Terdapat aturan mengenai kewajiban menyusun
laporan penggunaan dana pada jurusan/ unit tiap
bulan.
2. Terdapat aturan mengenai kewajiban menyusun
laporan kinerja pada jurusan/ unit tiap tahun.
3. Terdapat dokumen laporan pertanggungjawaban
penggunaan anggaran jurusan/ unit setiap bulan
yang dilaporkan kepada Ketua STTR Cepu.
4. Terdapat dokumen laporan kinerja jurusan/ unit
setiap tahun yang dilaporkan kepada Ketua STTR
Cepu.

6. Terdapat sistem pencatatan biaya sampai pada
satuan program studi.

5.

Pihak yang Terlibat
Ketua STTR Cepu, Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Ketua Jurusan, Sub. Bag

Kemahasiswaan dan Alumni, Ka. UPT. TI.
6.

Dokumen Terkait

a. Peraturan-peraturan Ketua mengenai perolehan dana, perencanaan anggaran dan
pengelolaan dana pendidikan.
b. Prosedur operasi standar mengenai perencanaan anggaran dan pengelolaan dana
pendidikan.
7.

Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Perbaikan, Peningkatan (PPEPP)

a. Penentapan Standar
1. Rancangan standar mengacu pada visi dan misi STTR Cepu.
2. Melakukan studi pendahuluan penelusuran terhadap ketentuan normative yaitu
peraturan perundang‐undangan yang mengatur tentang kurikulum.
3. Menentukan kemungkinan standar turunan dari standar yang akan disusun.
4. Menentukan isi standar dengan memperhatikan visi dan misi STTR Cepu
5. Melakukan evaluasi diri.
6. Melakukan survei tentang aspek yang berhubungan dengan kurikulum terhadap
pemangku kepentingan internal/eksternal.
b. Pelakasanaan Standar
1. Sosialisasi isi standar isi pembelajaran kepada seluruh sivitas akademika secara
periodik dan konsisten.
2. Implementasi standar yang telah ditetapkan.
3. Menyusun target kinerja standar isi pembelajaran sebagai indikator pencapaian
standar.
4. Melakukan pemantauan dan monitoring secara periodik terhadap pencapaian
standar.
c. Evaluasi Pelakasanaan Standar
1. Menyusun instrumen evaluasi/audit mutu dalam setiap kriteria/parameter standar
isi pembelajaran.
2. Menyusun laporan hasil evaluasi/audit.
d. Tindakan Perbaikan Standar
1. Mencatat/merekam semua penyimpangan, kesalahan, serta ketidaksesuaian.

2. Menganalisi penyebab ketidaksesuaian/kegagalan.
3. Melakukan tindakan korektif .
4. Menyusun laporan tertulis semua hal yang berhubungan dengan pengendalian
capaian isi pembelajaran.
e. Peningkatan Standar
1. Melakukan analisis secara komprehensif terhadap laporan‐laporan hasil
evaluasi/audit dan pengendalian standar.
2. Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil tersebut yang melibatkan
manajemen, pimpinan‐pimpinan unit dan perwakilan dosen.
8.

Referensi

a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
d. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
e. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
f. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI
g. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi
h. Statuta STTR Cepu
i. Rencana Induk Pengembangan STTR Cepu
j. Rencana Strategis STTR Cepu
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1.
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3.

4.
5.
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1

1. Visi dan Misi STTR Cepu
Visi STTR Cepu :
Mewujudkan Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi
unggul di tingkat nasional dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu menunjang
industri migas yang berwawasan lingkungan tahun 2033.
Misi STTR Cepu :
1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan
mampu menunjang kebutuhan industri migas yang berwawasan lingkungan Tahun 2033;
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan produk sesuai kebutuhan prioritas
pembangunan dan menyebarkannya melalui publikasi, kajian dan penerapan teknologi yang
inovatif pada masyarakat, yang diarahkan untuk mampu menunjang kebutuhan industri
migas yang berwawasan lingkungan Tahun 2033;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian
yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan penjaminan mutu akademik secara bertahap, melalui peningkatan akses
jaringan dan kerjasama, yang berbasis pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2.

Daftar Istilah

a. Sistem pembelajaran daring (online) atau yang dikenal dengan istilah e-learning merupakan
sebuah bentuk memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar.
b. Standar proses pembelajaran dalam jaringan adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan
pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
mencakup:

(1)

karakteristik

proses

pembelajaran;

yang

(2) perencanaan proses

pembelajaran; (3) pelaksanaan proses pembelajaran; dan (4) beban belajar mahasiswa
c. Karakteristik

proses

pembelajaran

meliputi:interaktif, holistik,

integratif, saintifik,

kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
d. Rencana

pembelajaran

semester

(RPS)

adalah

perencanaan

proses

pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah untuk satu semester.
2

e. Metode pembelajaran meliputi: 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.
f. Bentuk pembelajaran meliputi: (1) kuliah; (2) responsi dan tutorial; (3) seminar; dan (4)
praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
g. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks) dimana
satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per
semester.
3. Rasionale
Target akhir dari proses pendidikan telah ditetapkan dalam Standar Kompetensi Lulusan,
begitu juga dengan Standar Isi Pembelajaran yang berisi berbagai muatan kajian yang
membentuk lulusan sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran
yang berkualitas penting untuk menjamin bahwa Standar Isi yang telah ditetapkan dapat
sepenuhnya ditranfer ke mahasiswa sehingga tercapai CPL. Oleh karena itu diperlukan Standar
Proses Pembelajaran, mencakup (1) karakteristik proses pembelajaran; (2) perencanaan proses
pembelajaran; (3) pelaksanaan proses pembelajaran; dan (4) beban belajar mahasiswa, yang
tersusun dengan baik.

3

4. Pernyataan Isi Standar, Strategi & Indikator
Pernyataan Isi Standar
A. PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN DARING
1.

Ketua Jurusan bertanggung jawab
menentukan dosen pengampu mata kuliah
setiap semester minimal 1 bulan sebelum
perkuliahan daring.

Strategi

1. Melakukan
pembagian
matakuliah
dan
praktek/praktikum
kepada
dosen
sesuai
kompetensinya.
2. Melakukan rapat ploting dengan seluruh dosen untuk

Indikator
1. Terdapat dokumen Rekapitulasi Beban
Mengajar Dosen
2. Terdapat bukti rapat ploting yaitu daftar hadir,
notulen.

membahas pembagian tugas mengajar mata kuliah
dan membimbing praktek/praktikum.
2.

Ketua Jurusan bertanggung jawab untuk
melakukan
perencanaan
proses
pembelajaran yang disusun untuk setiap
mata kuliah yang dapat diakses setiap
waktu dan disajikan dalam rencana
pembelajaran sesuai dengan format
rencana pembelajaran STTR Cepu paling
lambat 1 bulan sebelum awal perkuliahan
berlangsung.

1. Menyusun Panduan RPS, RPP, bahan ajar/materi
kuliah, dan modul Praktek / Praktikum
2. Menginstruksikan dosen/kelompok dosen untuk
menyusun RPS, RPP, bahan ajar / materi kuliah dan
modul Praktek / Praktikum sebelum awal perkuliahan
berlangsung dan diunggah pada laman siakad STTR
Cepu.

1. Terdapat Panduan RPS, RPP, bahan
ajar/materi kuliah, dan modul Praktek /
Praktikum
2. Terdapat dokumen RPS, RPP, materi kuliah
dan modul Praktek / Praktikum sesuai format
Rencana Pembelajaran STTR Cepu dan dapat
diakses. Komponen RPS paling sedikit
memuat:
a. nama Program Studi, nama dan kode mata
kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama
Dosen pengampu;
b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan
pada mata kuliah;
c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap
tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian
pembelajaran lulusan;
d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan
yang akan dicapai;
e. metode Pembelajaran;
f. waktu yang disediakan untuk mencapai
kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;

4

3.

4.

5.

B.
1.

Ketua Jurusan bertanggung jawab
Mengacu pada kalender akademik
menyusun jadwal perkuliahan untuk setiap
semester paling lambat 1 bulan sebelum
awal perkuliahan berlangsung
Ka. BAA bertanggung jawab menyediakan
Ka. BAA menyediakan media pembelajaran dalam
media pembelajaran dalam jaringan
jaringan yang sesuai dan mendukung kelancaran proses
(daring) yang sesuai dan mendukung
pembelajaran.
kelancaran proses pembelajaran.
WK I bidang akademik bertanggung jawab
WK I bidang akademik menyusun peraturan dan kode
menyusun peraturan dan kode etik tentang
etik tentang pembelajaran daring.
pembelajaran daring.
PELAKSANAAN PERKULIAHAN DALAM JARINGAN
Ketua STT Ronggolawe menyelenggarakan
Menetapkan Kalender Akademik yang dituangkan dalam
kegiatan akademik dalam satu tahun yang
Surat Keputusan Ketua.
terdiri dari dua semester dan semester antara.

2. Ketua Jurusan bertanggung jawab dalam
1. Membuat jadwal perkuliahan daring jadwal
pelaksanaan perkuliahan daring yang
perkuliahan (16 minggu) dan atau waktu yang
pelaksanaannya sesuai dengan jadwal
disepakati.
perkuliahan (16 minggu) dan atau waktu yang
2. Menyampaikan surat pemberitahuan perkuliahan
disepakati, termasuk Ujian Tengah Semester
daring kepada dosen.
(UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
3. Membuat jadwal UTS dan UAS.
3. Dosen menyelenggarakan perkuliahan daring
Dosen menggunakan virtual class dan/atau video
menggunakan virtual class dan/atau video
conference sesuai kemampuan yang dimiliki dalam
conference sesuai kemampuan yang dimiliki.
proses pembelajaran daring.
4. Ketua Jurusan bertanggung jawab terhadap
Melakukan evaluasi masa dan beban belajar mahasiswa
masa dan beban belajar mahasiswa :
setiap tahun akademik.
a) Paling lama 5 tahun akademik untuk
program D3, dengan beban belajar
mahasiswa paling sedikit 108 Satuan Kredit

g. pengalaman belajar mahasiswa yang
diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus
dikerjakan oleh mahasiswa selama satu
semester;
h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
i. daftar referensi yang digunakan.
Terdapat jadwal perkuliahan untuk setiap
semester yang dilakukan secara daring maupun
luring
Terdapat media pembelajaran dalam jaringan
yang yang sesuai dan mendukung kelancaran
proses pembelajaran.
Terdapat peraturan dan kode etik tentang
pembelajaran daring.

Terdapat Surat Keputusan mengenai Kalender
Akademik
1. Terdapat bukti pelaksanaan perkuliahan daring
meliputi : Daftar Hadir mahasiswa dan Berita
Acara Pengajaran untuk setiap matakuliah.
2. Terdapat
bukti
surat
pemberitahuan
perkuliahan daring kepada dosen.
3. Terdapat bukti jadwal UTS dan UAS.
Terdapat bukti pelaksanaan perkuliahan daring
berupa daftar hadir dan foto perkuliahan daring.
Terdapat laporan evaluasi masa dan beban belajar
mahasiswa.
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Semester (SKS)
b) Paling lama 7 tahun akademik untuk
program Sarjana, dengan beban belajar
mahasiswa paling sedikit 144 Satuan Kredit
Semester (SKS)
c) Masa dan beban belajar penyelenggaraan
program pendidikan bisa kurang dari 5
tahun akademik untuk program Diloma tiga,
dan 7 tahun akademik untuk program
Sarjana.
5. Ketua STTR bertanggung jawab terhadap
pemenuhan masa dan beban belajar bagi
mahasiswa program Sarjana yang dapat
dilaksanakan dengan cara
a) Mengikuti seluruh proses pembelajaran
dalam program studi pada perguruan tinggi
sesuai masa dan beban belajar, atau
b) Mengikuti proses pembelajaran di dalam
program studi untuk sebagian masa dan
beban belajar dan sisanya mengikuti
proses pembelajaran di luar program studi
yang dilakukan dengan cara :
(1) Paling sedikit 4 semester dan paling
lama 11 semester merupakan
pembelajran di dalam program studi
(2) 1 semester atau setara dengan 20 SKS
merupakan pembelajaran di luar
Program Study pada Perguruan Tinggi
yang sama.
(3) Paling lama 2 semester atau setara
dengan 40 SKS merupakan (1)
pembelajaran pada program studi yang
sama di Pergruan Tinggi yang berbeda,
(2) pembelajaran pada Program Studi
yang berbeda di Perguruan Tinggi yang
berbeda; dan atau (3) Pembelajaran di
luar Perguruan Tinggi.

1. Ketua STTR menetapkan peraturan tentang
pemenuhan masa dan beban belajar di dalam dan di
luar program studi.
2. WK1 dan kepala BAA menetapkan prosedur
pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar di
dalam dan di luar program studi.
3. Ketua Jurusan melaksanakan pemenuhan masa dan
beban belajar di dalam dan di luar program studi
sesuai prosedur.

1. Terdapat peraturan Ketua tentang pemenuhan
masa dan beban belajar di dalam dan di luar
program studi.
2. Terdapat prosedur pelaksanaan pemenuhan
masa dan beban belajar di dalam dan di luar
program studi.
3. Terdapat bukti pelaksanaan pemenuhan masa
dan beban belajar di dalam dan di luar program
studi sesuai prosedur.
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6. Ketua STTR bertanggung jawab memfasilitasi
proses pembelajaran daring

7. Ketua bertanggung jawab terhadap
pemenuhan beban belajar mahasiswa untuk
tiap bentuk pembelajaran dengan ketentuan
sebagai berikut:
a) 1 (satu) SKS pada bentuk
pembelajaran kuliah, responsi dan
tutorial, mencakup: (1) kegiatan belajar
dengan tatap muka 50 (lima puluh)
menit per minggu per semester; (2)
kegiatan belajar dengan penugasan
terstruktur 60 (enam puluh) menit per
minggu per semester; dan (3) kegiatan
belajar mandiri 60 (enam puluh) menit
per minggu per semester.
b) 1 (satu) SKS pada bentuk
pembelajaran seminar atau bentuk
pembelajaran lain yang sejenis,
mencakup: (1) kegiatan belajar tatap
muka 100 (seratus) menit per minggu
per semester; dan (2) kegiatan belajar
mandiri 70 (tujuh puluh) menit per
minggu per semester.
c) 1 (satu) SKS pada bentuk
pembelajaran praktikum, praktik studio,
praktik bengkel, praktik lapangan,
penelitian,
pengabdian
kepada
masyarakat,
dan/atau
bentuk
pembelajaran lain yang setara, adalah
170 (seratus tujuh puluh) menit per
minggu per semester.

1. Ketua menetapkan aturan tentang proses
pembelajaran daring
2. WK1 dan Kepala BAA menetapkan prosedur tentang
proses pembelajaran daring
3. Ketua Jurusan melaksanakan prosedur tentang
proses pembelajaran daring
Ketua menetapkan peraturan tentang pemenuhan
beban belajar mahasiswa untuk tiap bentuk
pembelajaran.

1. Terdapat
peraturan
tentang
proses
pembelajaran daring
2. Terdapat
prosedur
tentang
proses
pembelajaran daring
3. Terdapat bukti pelaksanaan prosedur tentang
proses pembelajaran daring
Terdapat peraturan tentang pemenuhan beban
belajar mahasiswa untuk tiap bentuk pembelajaran.
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8. Mahasiswa dengan Indeks Prestasi Semester
lebih besar 3,00 , setelah 2 (dua) semester
pada tahun akademik yang pertama dapat
mengambil maksimum 24 (dua puluh empat)
SKS per semester pada semester berikutnya.
C. MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN
1. Ketua Jurusan bertanggung jawab dalam
pelaksanaan monitoring dan evaluasi
perkuliahan regular yang diselenggarakan
selama 16 minggu (daring maupun luring)
termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan
Ujian Akhir Semester (UAS).
2. Ketua Jurusan bertanggung jawab dalam
pelaksanaan monitoring dan evaluasi Semester
antara/pendek.
3. Ketua Jurusan bertanggung jawab dalam
pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap
masa dan beban belajar mahasiswa program
D3 dan program Sarjana.
4. Ketua Jurusan bertanggung jawab dalam
pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap
pemenuhan beban belajar mahasiswa untuk
tiap bentuk pembelajaran.

Ketua menetapkan peraturan akademik yang berisi
bahwa mahasiswa dengan Indeks Prestasi Semester
lebih besar 3,00 , setelah 2 (dua) semester pada tahun
akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24
(dua puluh empat) SKS per semester pada semester
berikutnya.

Terdapat peraturan akademik yang berisi bahwa
mahasiswa dengan Indeks Prestasi Semester lebih
besar 3,00 , setelah 2 (dua) semester pada tahun
akademik yang pertama dapat mengambil
maksimum 24 (dua puluh empat) SKS per semester
pada semester berikutnya.

Menetapkan prosedur pelaksanaan monitoring dan
evaluasi perkuliahan yang diselenggarakan selama 16
minggu (daring maupun luring) termasuk Ujian Tengah
Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

Terdapat bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi
perkuliahan yang diselenggarakan selama 16
minggu (daring maupun luring) termasuk Ujian
Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester
(UAS).

Menetapkan prosedur pelaksanaan monitoring dan
evaluasi Semester antara/pendek.
Menetapkan prosedur pelaksanaan monitoring dan
evaluasi terhadap masa dan beban belajar mahasiswa
program D3 dan program Sarjana.

Terdapat bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi
perkuliahan semester antara meliputi : Daftar Hadir
mahasiswa dan Berita Acara Pengajaran untuk
setiap matakuliah
Terdapat bukti pelaksaanaan monitoring dan
evaluasi masa dan beban belajar mahasiswa
program D3 dan program Sarjana.

Menetapkan prosedur pelaksanaan monitoring dan
evaluasi terhadap pemenuhan beban belajar mahasiswa
untuk tiap bentuk pembelajaran.

Terdapat bukti pelaksaanaan monitoring dan
evaluasi pemenuhan beban belajar mahasiswa
untuk tiap bentuk pembelajaran.
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5. Pihak yang Bertanggungjawab Untuk Memenuhi Isi Standar
Ketua, Ketua Jurusan, Wakil Ketua I Bidang Akademik
6. Dokumen Terkait
1.

Prosedur pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar di dalam dan di luar program
studi,
2. Prosedur tentang proses pembelajaran daring yang dapat berbentuk kuliah, response dan
tutorial, seminar, praktikum; praktik studio; praktik bengkel; praktik lapangan; praktik kerja,
penelitian, perancangan atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar,
magang, wirausaha dan / atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat
3. Prosedur tentang proses pembelajaran di luar program studi
4. Prosedur tentang pengakuan hasil pembelajaran di luar program studi melalui mekanisme
transfer satuan kredit semester (sks),
5. Prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkuliahan regular yang diselenggarakan
selama 16 minggu (daring maupun luring) termasuk ujian tengah semester (uts) dan ujian
akhir semester (uas),
6. Prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi semester antara/pendek,
7. Prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap masa dan beban belajar
mahasiswa program D3 dan program Sarjana,
8. Prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan masa dan beban
belajar bagi mahasiswa program sarjana yang dilaksanakan di dalam dan di luar program
studi,
9. Prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kerjasama dalam
rangka proses pembelajaran di luar program studi,
10. Prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan beban belajar
mahasiswa untuk tiap bentuk pembelajaran
7. PPEPP
a. Penentapan Standar
Standar Proses Pembelajaran disusun dan ditetapkan oleh Ketua, Wakil Ketua 1 (Bidang
Akademik), Kepala Bagian Administrasi Akademik (BAA), Kepala Sub Bagian Humas &
Kerjasama, serta Ketua Jurusan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi
unit/bagian yang terkait dengan pelaksanaan standar.
b. Pelaksanaan Standar
1. Dalam pelaksanaan standar Proses Pembelajaran unit/bagian harus mengacu pada
panduan/prosedur yang meliputi Panduan RPS, RPP, bahan ajar/materi kuliah, dan modul
Praktek / Praktikum, prosedur pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar di dalam
dan di luar program studi, prosedur tentang proses pembelajaran yang dapat berbentuk
kuliah, response dan tutorial, seminar, praktikum; praktik studio; praktik bengkel; praktik
lapangan; praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan, pelatihan militer,
pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan / atau bentuk lain pengabdian kepada
masyarakat, prosedur tentang proses pembelajaran di luar Program Studi, prosedur
tentang pengakuan hasil pembelajaran di luar Program Studi melalui mekanisme transfer
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2.
c.

d.

e.

8.

Satuan Kredit Semester (SKS), prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkuliahan
regular yang diselenggarakan selama 16 minggu (daring maupun luring) termasuk Ujian
Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS), prosedur pelaksanaan
monitoring dan evaluasi Semester antara/pendek, prosedur pelaksanaan monitoring dan
evaluasi terhadap masa dan beban belajar mahasiswa program D3 dan program Sarjana,
prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan masa dan beban
belajar bagi mahasiswa program Sarjana yang dilaksanakan di dalam dan di luar Program
Studi, prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kerjasama dalam
rangka proses pembelajaran di luar Program Studi, prosedur pelaksanaan monitoring dan
evaluasi terhadap pemenuhan beban belajar mahasiswa untuk tiap bentuk pembelajaran.
Bukti pelaksanaan standar direkam dalam formulir-formulir yang terdapat dalam
Panduan/Prosedur
Evaluasi Pelakasanaan Standar
Untuk menjamin pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan dengan
menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan Audit Mutu Internal (AMI)
secara periodik setiap tahun oleh Pusat Penjaminan Mutu (P2M).
Pengendalian Standar
Pengendalian Standar Proses Pembelajaran dilakukan dengan menyelenggarakan Rapat
Tinjauan Manajemen yang membahas hasil evaluasi pelaksanaan standar. Kepada
unit/bagian yang telah mencapai dan melampaui standar diharapkan mempertahankan dan
meningkatkan standar. Sedangkan unit/bagian yang belum mencapai dan atau menyimpang
dari standar, diminta melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar.
Peningkatan Standar
Peningkatan standar dilakukan pada unit/bagian yang sudah mencapai dan atau melampaui
standar dengan cara menetapkan standar baru di luar Standar Nasional Perguruan Tinggi
(SNPT).
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