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KATA PENGANTAR 

 

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan oleh 

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar. Salah satu upaya 

untuk itu adalah mengembangkan Penjaminan Mutu Internal (Internal Quality 

Assurance). Dengan Penjaminan Mutu ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai 

dari; menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan upaya peningkatkan 

(Continuous Quality Improvement) Standar Penjaminan Mutu Internal Perguruan 

Tinggi (SPM-PT). 

Guna melaksanakan penjaminan mutu di STISIP Bina Putera Banjar, maka 

perlu ada suatu pedoman sistem penjaminan mutu internal yang dapat dipahami 

ditingkat sekolah tinggi , Jurusan serta program studi. Buku pedoman pelaksanaan 

sistem penjaminan mutu internal ini menginformasikan tentang model dasar 

sistem penjaminan mutu, penentuan standar, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 

audit internal serta peningkatan mutu dan benchmarking. 

Buku pedoman sistem penjaminan mutu ini diharapkan dapat bermanfaat 

dalam mengembangkan berbagai aktivitas penjaminan mutu di tingkat sekolah 

tinggi, Lembaga,  Jurusan serta program studi. 

 

 

 

 

Banjar,     Juli 2016 

           SPM STISIP Bina Putera 

Banjar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Penjaminan mutu (quality assurance ) bagi suatu organisasi adalah 
merupakan suatu keharusan karena organisasi yang menjamin mutunya 
merupakan organisasi yang senantiasa memenuhi kebutuhan dan kepuasan 
pelanggannya, sebab pelanggan (costumer) yang puas akan meningkat menjadi 
pelanggan yang loyal dan hal ini berarti akan memberikan benefit bagi organisasi 
yang bersangkutan. Landasan hukum dari sistem penjaminan mutu adalah 
Undangundang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP 
19 tahun 2005 tentang Standar Nasioal Pendidikan, di dalam UU Sisdiknas No.20 
tahun 2003 Pasal 50 ayat 2 mengisyaratkan “ pemerintah menentukan kebijakan 
nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu….dst, 
selanjutnya dalam pasal 51 ayat 2 dikatakan bahwa Pengelolaan satuan 
pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, 
jaminan mutu dan evaluasi yang transparan. 

Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pergurun Tinggi (SPMPT) 
menjelaskan bahwa sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dilakukan atas 
dasar penjaminan mutu internal, dan penjaminan mutu eksternal. Penjaminan 
mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan 
tinggi yang bersangkutan dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan 
perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan penjaminan 
mutu eksternal adalah penjamianan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau 
lembaga eksternal yang dibentuk dan atau disetuji oleh pemerintah sabagai 
penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi perguruan tinggi. 

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  Bina Putera Banjar (STISIP 
Bina Putera Banjar) sebelumnya bernama sebagai salah satu organisasi 
penyelenggara jasa pendidikan tidak terlepas dari lingkaran paradigma tersebut, 
oleh karena itu STISIP  Bina Putera Banjarakan senantiasa menjamin mutu jasa 
yang diberikan, selain sebagai upaya untuk mempertahankan eksistensinya 
sebagai perguruan tinggi yang bermutu juga sebagai upaya untuk terlibat secara 
aktif dan langsung memberikan kontribusi terhadap pembangunan pendidikan di 
Indonesia. Sistem penjaminan mutu STISIP  Bina Putera Banjardilakukan secara 
bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang 
memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. Pada tahap awal penjaminan mutu 
dilakukan oleh unit yang secara khusus dibentuk untuk melakukan perencanaan 
dan pengelolaan mutu baik akademik maupun manajemen, kemudian pada 
akhirnya nanti upaya penjaminan mutu tersebut akan menjadi budaya dan 
kegiatan rutin yang secara embedded dengan kegiatan keseharian dari civitas 
akademika STISIP Bina Putera Banjar. Sistem penjaminan mutu yang baik akan 
meningkatkan kemampuan institusi untuk melakukan pengawasan, menciptakan 
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stabilitas, prediktabilitas, dan kapabilitasnya sebagai organisasi pendidikan, 
selanjutnya dengan adanya sistem penjaminan mutu yang baik, institusi akan 
dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas serta dapat bertindak lebih baik 
dibanding sebelumnya. 
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BAB II  

KEBIJAKAN SPMI 

 

1. VISI, MISI DAN TUJUAN STISIP BINA PUTERA BANJAR 

Visi : 

Mewujudkan STISIP Bina Putera Banjar menjadi institusi akademik yang 

profesional dan terpercaya dalam mentransfer masukan dan mengembangkan 

ilmu-ilmu sosial dan ilmu politik serta tangguh dalam menjunjung tinggi nilai-

nilai kebenaran ilmiah dan kemanfaatan. 

Misi : 

1) Melaksanakan manajemen pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat secara proporsional. 

2) Meningkatkan manajemen pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat di bidang ilmu-ilmu sosial dan ilmu politik sehingga 

menghasilkan lulusan yang profesional, beriman, dan bertaqwa, cerdas, peka 

terhadap lingkungan, mandiri, jujur, dan konsekuen       

3) Memanfaatkan/menggunakan tenaga pengajar yang sesuai dengan bidang 

ilmunya masing-masing kemudian mengevaluasi terhadap kualitas dari 

masing-masing tenaga pengajar. 

4) Mengevaluasi dan menerapkan kurikulum yang berbasis kompetensi. 

 

Tujuan : 

Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar adalah: 

Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang profesional, 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 
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2. LATAR BELAKANG STISIP  BINA PUTERA BANJAR 

MENJALANKAN SPMI 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kewajiban bagi 

seluruh Perguruan Tinggi yang berada di wilayah Republik Indonesia sesuai 

dengan  amanat PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

Menurut  Pasal 91 ayat (1) bahwa Setiap satuan pendidikan pada jalur formal  dan 

nonformal  wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dan Pasal 91  ayat (3) 

menyatakan bahwa Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau 

melampaui Standar Nasional Pendidikan. 

Pelaksanaan penjaminan mutu di STISIP  Bina Putera Banjar 

dimaksudkan untuk tercapainya visi, misi dan tujuan STISIP  Bina Putera Banjar 

dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan STISIP  Bina Putera Banjar 

baik internal maupun eksternal. Untuk itu perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu 

Internal (SPMI) yang berdasarkan karakteristik dan kekhasan STISIP  Bina Putera 

Banjar sendiri yang berlaku bagi segenap unsur yang terlibat dalam 

penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putera Banjar. 

Penjaminan mutu akan berjalan efektif dan berkelanjutan apabila ada komitmen 

pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan untuk membuat dan menjalankan 

kebijakan SPMI. Kebijakan ini digunakan sebagai dasar bagi seluruh kegiatan di 

STISIP  Bina Putera Banjar dalam rangka mencapai visi. Manual SPMI 

merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah 

atau prosedur tentang bagaimana Sitem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 

ditetapkan, dipenuhi, dievaluasi dan ditingkatkan  mutunya dalam berbagai 

Standar SPMI secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi 

di STISIP  Bina Putera Banjar sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya 

masing-masing. 

 

3. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI 

a) Fungsi Manual SPMI 
 Dokumen Manual SPMI STISIP  Bina Putera Banjar berfungsi sebagai :  
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1) Pedoman bagaimana merancang dan menyusun, menetapkan, 

melaksanakan/memenuhi, mengendalikan dan 

mengembangkan/meningkatkan Standar SPMI.  

2) Pedoman para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja baik 

karyawan akademik maupun karyawan non akademik dalam 

melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung 

jawabnya masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.  

3) Pedoman bagaimana kriteria, standar dan sasaran yang ditetapkan 

dalam Standar SPMI dapat dicapai dan ditingkatkan mutunya secara 

berkelanjutan.  

 
b) Macam Manual SPMI 

Pada dasarnya Manual SPMI STISIP  Bina Putera Banjar berkaitan dengan 

pentahapan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan 

pengembangan/peningkatan Standar SPMI diimplementasikan di STISIP 

Bina Putera Banjar.  

1) Tahap Penetapan Standar SPMI.  

Tahap penetapan standar merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI 

bidang akademik dan non akademik di tingkat Sekolah Tinggi dirancang, 

disusun dan dirumuskan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan 

Tinggi (LPM-PT) serta dari unit kerja hingga Standar SPMI ditetapkan dan 

disahkan oleh Ketua STISIP Bina Putera Banjar. 

 

2) Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI.  

Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi 

seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan 

pendidikan di tingkat Sekolah Tinggi, Lembaga, Biro, Jurusan/Prodi, 

Laboratorium, UPT dan termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, 

tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non dosen, 

mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan 

tanggung jawabnya masing-masing. Pelaksanaan standar SPMI mengacu 
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pada siklus manajemen SPMI STISIP  Bina Putera Banjar yang diawali 

dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik 

dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya. 

 

3) Tahap Pengendalian Standar.  
Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi standar 

yang dilaksanakan di seluruh tingkat Sekolah Tinggi, Lembaga, Biro, 

Jurusan/Prodi, Laboratorium, UPT dan termasuk di dalamnya seluruh 

pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, 

karyawan non dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, 

wewenang dan tanggung jawabnya memerlukan pemantauan atau 

pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan 

terus menerus. Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan SPMI dilakukan 

oleh unit kerja setingkat diatasnya dalam hal ini unit kerja dan Tim 

Monitoring dan Evaluasi serta Tim Audit Internal, dengan tujuan agar 

pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah 

ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau 

bersamaan dengan pelaksanaan Standar SPMI. Evaluasi atau penilaian 

hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh masing-masing unit 

kerja untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan 

dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilaporkan 

pimpinan unit terkait kepada pimpinan Sekolah Tinggi. 

 
4)  Tahap Pengembangan/Peningkatan Standar  

Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan 

ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah 

dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar SPMI 

baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya. 

Penentuan pengembangan Standar SPMI di tahun berikutnnya didasarkan 

pada hasil Monitoring Evaluasi dan Audit Internal yang dilaksanakan oleh 

LPM-PT, Tim Monitoring dan evaluasi serta Tim Audit Internal dengan 

melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di 
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seluruh unit kerja. Selanjutnya melaporkan hasil audit serta memberikan 

rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada 

Ketua perguruan tinggi untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan 

penetapan standar mutu baru. 

 

4. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI. 

Definisi istilah dalam manual SPMI STISIP  Bina Putera Banjar diperlukan untuk 

memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan. 

Definisi istilah dalam Manual SPMI antara lain :  

1) Mutu : keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan 

kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang 

ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) 

maupun yang tersirat  

2) Pejaminan Mutu : Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu 

pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga 

pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.  

3) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) : kegiatan sistemik 

penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang 

diselenggarakan oleh STISIP  Bina Putera Banjar (internally driven), 

dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan secara 

berkelanjutan (continuous improvement),  

4) Kebijakan : Pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, 

pandangan dari intitusi tentang suatu hal  

5) Kebijakan SPMI : dokumentasi tertulis yang berisi garis besar penjelasan 

tentang bagaimana SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dikendalikan dan 

dikembangkan/ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan 

sehingga budaya mutu dapat tercapai.  

6) Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis 

mengenai panduan bagaimana penetapan, pemenuhan, pengendalian dan 

peningkatan standar SPMI diimplementasikan.  
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7) Standar SPMI : Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, 

spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.  

8) Merancang Standar : olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal 

yang dibutuhkan dalam standar.  

9) Merumuskan Standar : menuliskan isi setiap standar dalam bentuk 

pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, 

Competence dan Degrre).  

10) Menetapkan Standar : tindakan berupa persetujuan dan pengesahan 

standar sehingga standar dinyatakan berlaku.  

11) Melaksanakan Standar : mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi 

ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.  

12) Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau 

langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang 

ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.  

13) Formulir/Borang : dokumen tertulis yang berfungsi untuk 

mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi 

standar dan standar operasional prosedur (SOP)  

14) Monitoring : tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan 

penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau 

kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang 

seharusnya dilaksanakan sesuai Isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.  

15) Evaluasi : tindahan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek 

penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan 

untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan 

telah berjalan sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan.  

16) Evaluasi standar : tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil 

pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi 

dan kondisi Sekolah Tinggi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan 

dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi 

Undana.  
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17) Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi 

dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara 

periodik dalam berdasarkan siklus standar dan berkelanjutan.  

18) Siklus Standar : durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek 

yang telah diatur didalamnya  

19) Dampak : menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan 

perubahan dari kondisi awal kepada kondisi baru sebagaimana yang telah 

ditetapkan sebelumnya.  

20)  Audit Internal : kegiatan berupa pemeriksaan kepatuhan yang secara 

internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di STISIP  Bina 

Putera Banjar dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan 

rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang 

dilakukan oleh Auditor Internal STISIP  Bina Putera Banjar untuk 

memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap 

unit kerja di STISIP Bina Putera Banjar. 

21)  Rekomendasi: Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan 

berdasarkan hasil proses audit mutu akademik internal. Hasil tersebut 

dikomunikasikan kepada unit yang diaudituntukditindaklanjuti.  

22) Kaji Ulang : menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan 

audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau 

peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu 

berkelanjutan(Continuous Quality Improvement).  

23)  Benchmarking : upaya pembandingan standar, baik antar interal 

organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan dengan 

tujuan peningkatan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan stakeholder.  

 
5. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI PADA STISIP  BINA PUTERA 

BANJAR 
a. Tujuan dan Strategi SPMI 

Tujuan SPMI-STISIP  Bina Putera Banjar adalah memelihara dan 

meningkatkan mutu STISIP  Bina Putera Banjar secara utuh, menyeluruh, 

dan  berkelanjutan,  untuk  mewujudkan  visi,  misi, tujuan,  dan  sasaran  

STISIP  Bina Putera Banjar  melalui  penyelenggaraan  Tridharma  
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Perguruan  Tinggi beserta seluruh kegiatan penunjangnya. Pencapaian  

tujuan  SPMI-STISIP  Bina Putera Banjar  dilakukan  melalui  kegiatan  

penjaminan  mutu  yang dijalankan  secara  internal  oleh  STISIP  Bina 

Putera Banjar (PMI),  dan  kemudian  diakreditasi  secara eksternal (PME), 

antara lain oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 

Perlu disadari oleh pengelola standar di STISIP  Bina Putera Banjar 

bahwa untuk mengantisipasi penerapan akreditasi institusi  oleh  BAN-

PT, maka penjaminan mutu di STISIP  Bina Putera Banjar (PMI) harus 

ada dan dilaksanakan.  

Untuk mencapai tujuan SPM-STISIP  Bina Putera Banjar 

digunakan strategi sebagai berikut:  

a. Yayasan  dan  Lembaga  memiliki  komitmen  untuk  menjalankan  

SPMI-STISIP  Bina Putera Banjar secara utuh, menyeluruh, dan 

berkelanjutan;  

b. Pangkalan Data STISIP  Bina Putera Banjar (PD-STISIP  Bina Putera 

Banjar) dibangun untuk memfasilitasi penyelenggaraan SPMI-STISIP  

Bina Putera Banjar; 

c. Setiap standar turunan ditetapkan, dilaksanakan, dikendalikan, dan 

dikembangkan; 

d. SPMI-STISIP  Bina Putera Banjar diorganisasikan secara tersendiri 

melalui struktur organisasi Penjaminan Mutu STISIP  Bina Putera 

Banjar; 

e.  Pengembangan SPMI-STISIP  Bina Putera Banjar dilakukan melalui 

benchmarking secara berkelanjutan, baik pada aras nasional maupun 

pada aras internasional.  

b.  Prinsip atau Azas Pelaksanaan SPMI 

Beberapa prinsip yang harus melandasi pola pikir dan pola tindak 

pengelola standar serta sasaran standar dalam SPMI-STISIP  Bina Putera 

Banjar adalah : 

a. Pengutamaan mutu (quality first)  

Semua  pikiran  dan  tindakan  pengelola  standar  dan  sasaran  standar  

di  STISIP  Bina Putera Banjar  harus senantiasa memprioritaskan mutu;  
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b. Pengutamaan kepuasaan pemangku kepentingan (stakeholders-in) 

Semua  pikiran  dan  tindakan  pengelola standar  dan  sasaran  standar  

di  STISIP  Bina Putera Banjar harus ditujukan pada kepuasan 

pemangku kepentingan internal dan eksternal; 

c. Berbicara berdasarkan data (speak with data)  

Setiap orang, baik pengelola standar maupun sasaran standar di 

STISIP  Bina Putera Banjar, harus melakukan tindakan dan 

mengambil keputusan berdasarkan data yang sahih dan andal; 

d. Manajemen partisipatif (participative management)  

Semua pengambilan keputusan di dalam SPMI-STISIP  Bina Putera 

Banjar dilakukan secara partisipatif.  

 
c.  Manajemen SPMI  

Pengelolaan SPMI Unpak mengacu pada model PDCA (Plan, Do, 

Check, Action) dimana semua kegiatan dilaksanakan secara bersiklus. Semua 

unit kerja membuat program kerja dan mekanisme pelaksanaannya yang 

dipantau secara berkelanjutan untuk perbaikan kegiatan berikutnya. Pada 

setiap kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan 

pada standar tertentu untuk mengukur kinerja atau pencapaian tujuan serta 

ditetapkan pada buku manual sebagai petunjuk teknis pelaksanaan dan 

evaluasi peningkatan. Pada tahap implementasi setiap unit kerja dalam 

melaksanakan tupoksinya harus berlandaskan:  

1) Quality First: semua sikap dan prilaku harus membudayakan mutu.  

2) Stakeholder in: semua sikap dan prilaku harus ditujukan pada kepuasan 

pengguna.  

3) The next process is our stakeholder: setiap orang yang bertugas harus 

menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya 

sebagai penggunanya yang harus dipuaskan.  

4) Speak with data: setiap orang harus melaksanakan dan mengambil 

keputusan berdasarkan informasi data yang faktual.  

5) Upstream management: semua pengambilan keputusan dilakukan secara 

partisipatif, bukan otoritatif.  
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Pada tahap monitoring: unit kerja melaksanakan tupoksinya harus 

mengevaluasi diri dengan cara mengaudit kesesuaian dengan standar mutu 

yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan yang memenuhi standar, untuk proses 

berikutnya dapat ditingkatkan. Jika ditemukan kegiatan yang tidak sesuai 

akan dilakukan tindakan koreksi dan pencegahan tindakan berikutnya.  

            Manajemen SPMI melakukan langkah-langkah atau prosedur sebagai 

berikut :  

1) Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya 

perbaikan dan pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar 

SPMI yang telah ditetapkan yang dilaksankan secara periodik.  

2) Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan 

laporan hasil monitoring dan evaluasi serta hasil audit Internal dengan 

para pejabat struktural yang terkait dengan standar SPMI.  

3) Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan :  

a) Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya  

b) Perkembangan situasi dan kondisi Sekolah Tinggi dan unit terkait 

atau tenaga akademik atau non akademik yang melaksanakan isi 

standar serta tuntutan kepentingan Sekolah Tinggi dan stakeholder.  

c) Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan STISIP Bina Putera 

Banjar.  

4) Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar dan 

melakukan rumusan stadar baru untuk peningkatan mutu. Bila 

pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/peningkatan mutu 

dilakukan dengan Benchmarking untuk penetapan standar baru melalui 

prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.  

 
e. Unit Penanggungjawab SPMI  

Di bawah ini struktur organisasi dan koordinasi SPMI STISIP Bina Putera 
Banjar 
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GAMBAR 1 

STRUKTUR ORGANISASI SPMI STISIP BINA PUTERA BANJAR 
 

 

e. Standar Dikti dalam SPMI 

SPMI-STISIP  Bina Putera Banjar  adalah  sistem penetapan,  

pelaksanaan,  pengendalian, dan pengembangan standar mutu STISIP  

Bina Putera Banjar, secara utuh, menyeluruh, dan berkelanjutan, sesuai  

dengan visi,  misi,  tujuan,  dan  sasaran  STISIP  Bina Putera Banjar,  

yang dirumuskan dengan memperhatikan kebutuhan seluruh pemangku 

kepentingan.  

STISIP  Bina Putera Banjar sebagai institusi dapat dibagi habis ke dalam 

17 komponen, yang kemudian dibagi habis ke dalam 135 subkomponen. 

Untuk menjamin peningkatan mutu STISIP  Bina Putera Banjar secara  

utuh,  menyeluruh,  dan  berkelanjutan  sesuai  dengan visi, misi,  tujuan,  

dan  sasaran  STISIP  Bina Putera Banjar,  maka  di  dalam  setiap  

komponen  serta subkomponen STISIP  Bina Putera Banjar ditetapkan 

sejumlah standar mutu yang harus dikendalikan dan ditingkatkan oleh 

pengelola standar dan dipenuhi oleh sasaran standar.  

Secara skematik, struktur komponen, sub komponen, dan standar mutu 

di dalam SPMI-STISIP  Bina Putera Banjar dapat digambarkan sebagai 

berikut:  

KETUA 
STISIP 

SENAT 
AKADEMIK LEMBAGA PENJAMIN 

MUTU 

UNIT PENJAMIN 
MUTU 

KETUA 
LEMBAGA/BIRO 

KANTOR 

KETUA PROGRAM 
STUDI 
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Gambar 2:  Kontruksi “STISIP  BINA PUTERA BANJAR – 
Komponen – Subkomponen” dan  “SPM-STISIP  BINA PUTERA 
BANJAR – Standar – Standar Turunan”.  

                   
Ke-17  standar  dalam  SPMI-STISIP  Bina Putera Banjar  melebihi 8  

standar  minimum nasional  yang ditetapkan  oleh  Peraturan  Pemerintah  

Nomor 32  Tahun 2013  tentang  Standar Nasional Pendidikan. Walaupun 

selalu dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai perkembangan STISIP  

Bina Putera Banjar, 17 standar dan 135 standar turunan itu merupakan 

standar untuk mengukur keberhasilan STISIP  Bina Putera Banjar dalam  

menjamin dan meningkatkan mutunya.  

 

6. DOKUMEN SPMI : MANUAL, STANDAR, DAN FORMULIR SPMI.  
Dokomen SPMI mencakup Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar 

SPMI, dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI pedoman tertulis yang 

mendeskripsikan sikap, tindakan dan pandangan STISIP  Bina Putera Banjar yang 

berlaku bagaimana cara memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam 

penyelenggaraan pelayanan STISIP Bina Putera Banjar. Manual SPMI merupakan 

pedoman tertulis berupa petunjuk pelaksanaan dalam menjalankan SPMI. Manual 

SPMI terdiri dari Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, 

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Manual Peningkatan Standar. 

Manual ini dibuat berdasarkan peraturan yang berlaku oleh LPM sebagai petunjuk 

teknis dalam operasional lembaga. Manual penetapan standar merupakan tindakan 

dalam melegalkan aturan berlaku disahkan dan disetujui oleh pimpinan tertinggi 

di Sekolah Tinggi. Manual Pelaksanaan Standar merupakan petunjuk teknis 

sebagai tahapan dalam melaksanakan kegiatan. Sebagai petunjuk teknis berupa 

STISIP 
 

17 Komponen 135 Subkomponen 

SPMI STISIP 17 Standar 135 Standar 
Turunan 
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instruksi kerja yang tertulis untuk dilaksanakan oleh penerima kerja. Manual 

peningkatan standar merupakan dokumen tertulis kegiatan evaluasi dengan tujuan 

untuk meningkatkan mutu standar secara berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan 

untuk menilai hasil pelaksanaan sebelumnya apakah sudah tercapai atau 

terlampaui.  

Standar SPMI berisikan dokumen tertulis sebagai kriteria, cara, proses, 

dan teknis yang seragam yang harus dilakukan untuk dipenuhi. Standar SPMI ini 

merupakan acuan dalam audit internal dengan kriteria hasil audit “mencapai, 

melampaui, belum mencapai, dan menyimpang”. Untuk mengetahui kriteria hasil 

audit internal dibutuhkan formulir SPMI berupa instrumen baik angket maupun 

borang. Berdasarkan hasil pelaksanaan audit mutu internal yang dilakukan oleh 

KPM, Sekolah Tinggi harus melakukan tindakan pengendalian atas standar-

standar yang telah ditetapkan.  

Formulir SPMI merupakan lembaran kontrol setiap kegiatan yang mengacu 

pada tiap-tiap standar operasional kegiatan yang telah ditetapkan. Selain itu juga 

yang berfungsi sebagai alat untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, 

dan mengembangkan standar mutu. Isian formulir yang telah dibuat sebagai bukti 

rekaman mutu pelaksanaan kegiatan.  

 
a) Manual SPMI 

Manual SPMI STISIP  Bina Putera Banjar merupakan dokumen tertulis yang 

berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pemenuhan, 

pengendalian dan peningkatan standar SPMI diimplementasikan.  

b) Standar SPMI 
Standar SPMI merupakan dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, 

ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.  

c) Formulir SPMI  

Formulir SPMI merupakan dokumen tertulis yang berfungsi untuk 

mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi 

standar dan standar operasional prosedur (SOP)  
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7. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN STATUTA DAN RESNTRA 

Kebijakan SPMI STISIP  Bina Putera Banjar yang telah ditetapkan tidak 

lepas dari Statuta sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan STISIP 

Bina Putera Banjar. Statuta STISIP  Bina Putera Banjar berisikan berbagai 

ketentuan umum dan khusus yang meliputi, visi, misi dan tujuan, identitas, 

penyelenggaraan pendidikan, kebebasan akademik, gelar dan penghargaan, 

susunan organisasi, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, 

kerjasama, sarara dan prasarana, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan 

akreditasi.  

Berdasarkan statuta STISIP  Bina Putera Banjar selajutnya dibuat rencana 

strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang berisikan landasan pemikiran, 

ruang lingkup, evaluasi diri, visi,misi dan tujuan, strategi pengembangan, tahap 

dan target pengembangan, program dan indikator keberhasilan. Semua indikator 

keberhasilan dimonitoring kesusuaiannya antara kebijakan SPMI dengan tahapan 

dan target pengembangan renstra STISIP Bina Putera Banjar.  
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BAB III  
MANUAL SPMI 

 
1. TUJUAN DAN MAKSUD MANUAL SPMI. 

Menjadi dasar dan arah bagi seluruh dan setiap unit  kerja di dalam 
lingkungan Sekolah Tinggi yang secara bersinergi berupaya untuk meningkatkan 
mutu secara utuh, menyeluruh,  dan berkelanjutan. 

Dokumen Manual SPMI STISIP  Bina Putera Banjar berfungsi sebagai :  
1) Petunjuk bagaimana merancang dan menyusun, menetapkan, 

melaksanakan/memenuhi, mengendalikan dan mengembangkan/ 
meningkatkan Standar SPMI.  

2) Pemandu para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja karyawan 
akademik dan karyawan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai 
dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk 
mewujudkan terciptanya budaya mutu.  

3) Petunjuk bagaimana kriteria, standar dan sasaran dikembangkan ditetapkan 
dalam Standar SPMI dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara 
berkelanjutan 

2. LUAS LINGKUP MANUAL SPMI. 

a. Manual Penetapan Standar  

Tahap penetapan standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar 

SPMI bidang akademik dan non-akademik di tingkat Sekolah Tinggi 

dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) serta 

masukan Lembaga Penjamin Mutu (LPM) unit kerja, hingga Standar SPMI 

ditetapkan dan disahkan oleh Ketua STISIP Bina Putera Banjar. 

b. Manual Pelaksanaan Standar 

Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh 

standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di 

tingkat Sekolah Tinggi, Fakultas, Lembaga, UPT dan Biro termasuk di 

dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga 

kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni dalam 

melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing.  

Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI STISIP  

Bina Putera Banjar yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam 
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waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-

tahun berikutnya. 

c. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar  

Tahap evaluasi standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar sudah 

diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat 

Sekolah Tinggi, Lembaga, UPT dan Biro termasuk di dalamnya seluruh pejabat 

struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non-

dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan 

tanggungjawabnya masing-masing. Pelaksanaan evalusi standar SPMI 

menganlisi keberjalanan siklus manajemen SPMI STISIP Bina Putera Banjar, 

kegiatan SPMI diakhir tahun kalender akademik. 

 
d. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar  

Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi standar yang 

dilaksanakan di seluruh tingkat Sekolah Tinggi, Lembaga, UPT dan Biro 

termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan 

tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni dalam 

melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan 

pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi 

secara rutin dan terus-menerus.  

Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan/pemenuhan SPMI 

dilakukan oleh Lembaga Penjamin Mutu (LPM) unit kerja dan Tim Monitoring 

dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI 

tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan 

atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan 

pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI.  

Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh 

masing-masing unit kerja bersama-sama LPM untuk mengukur ketercapaian 

dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. 

Selanjutnya, dilaporkan kepada pimpinan Sekolah Tinggi. 
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e. Manual Peningkatan Standar  

Peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar 

SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan 

mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus 

dan tahun akademik berikutnya.  

Penentuan peningkatan Standar SPMI di tahun berikutnnya didasarkan pada 

hasil Audit Internal yang dilaksanakan oleh UPM, Tim Monitoring dan 

Evaluasi, serta Tim Audit Internal dengan melakukan pemeriksaan dan 

mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja serta benchmarking. 

Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada 

unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Ketua untuk ditindaklanjuti 

guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru. 

3. PENETAPAN STANDAR SPMI. 

Penetapan Standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI yang 

dirancang, dirumuskan dan ditetapkan hingga disahkan oleh Ketua perguruan 

tinggi dengan Surat Keputusan Ketua perguruan tinggi. Standar SPMI berisi 

tentang pernyataan kualitatif dan/atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian 

atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu di seluruh unit kerja 

yang mencakup 7 (tujuh) standar seperti pengelompokan oleh BAN-PT untuk 

mempermudah dalam implementasi dan akreditasi. Meskipun demikian di dalam 

standar tersebut sudah dimasukkan ke 8 (delapan) standar yang diwajibkan seperti 

yang diamanatkan oleh PP No. 19 Tahun 2005.  

4. PIHAK YANG MENJALANKAN PENETAPAN SPMI 

  Pihak-pihak yang harus melaksanakan penetapan Standar SPMI adalah :  

1) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas 

pokok dan fungsinya serta standar yang diberlakukan.  

2) Karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non 

akademik (karyawan administrasi, sopir dan satpam) berdasarkan tugas 

dan fungsinya serta standar yang diberlakukan.  
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3) Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya serta standar yang 

diberlakukan.  

 
5. LANGKAH-LANGKAH PENETAPAN STANDAR SPMI  

 
Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur 

sebagai berikut :  

1) Menjadikan Visi dan Misi STISIP  Bina Putera Banjar sebagai titik tolak 

dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar.  

2) Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundangundangan yang 

relevan dengan aspek standar SPMI.  

3) Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam 

peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.  

4) Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.  

5) Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat 

standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di STISIP 

Bina Putera Banjar.  

6) Merumuskan draf awal standar dengan menggunaan rumus ABCD  

7) Melakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno 

atau seminar di lingkungan STISIP  Bina Putera Banjar untuk 

mendapatkan masukan.  

8) Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan 

memperhatikan masukan dari unit kerja di STISIP Bina Putera Banjar.  

9) Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk 

memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.  

10) Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Ketua STISIP Bina Putera 

Banjar.  

 

Secara garis besar tahapan penetapan Standar SPMI dapat digambarkan dalam 

gambar 2 sebagai berikut : 
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GAMBAR 3  
PENETAPAN STANDAR SPMI 

 
6. MANUAL PELAKSANAAN/PEMENUHAN STANDAR SPMI  

Pelaksanaan/Pemenuhan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan 

sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, 

dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya Pemenuhan Standar SPMI menghasilkan 

suatu kegiatan dimana seluruh isi standar dilaksanakan dengan mengacu pada 

Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan 

dalam usaha pemenuhan dan pencapaiaan Standar SPMI yang telah ditetapkan. 

Pemenuhan standar diperlukan sebagai implementasi Standar SPMI yang 

telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Sekolah 

Tinggi, Jurusan, Prodi, , Lembaga, Biro, Jurusan/Prodi, Laboratorium, dan Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) dan dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka 

peningkatan proses penyelenggaran dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat 

untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di 

STISIP Bina Putera Banjar. secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga 

budaya mutu tercipta di STISIP Bina Putera Banjar. 
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7. RINCIAN FORMULIR YANG HARUS DIBUAT DAN DIGUNAKAN 
SEBAGAI BAGIAN DARI MANUAL SPMI. 
 

a) Standar identitas 

b) Standar isi 

c) Standar proses pembelajaran 

d) Standar kompetensi lulusan 

e) Standar penelitian ilmiah 

f) Standar publikasi karya ilmiah  

g) Standar pengabdian kepada masyarakat 

h) Standar pendidik (dosen) 

i)  Standar tenaga kependidikan (nondosen) 

j) Standar mahasiswa dan kemahasiswaan 

k) Standar sarana dan prasarana 

l) Standar pengelolaan 

m) Standar pembiayaan 

n) Standar kesejahteraan 

o) Standar kerjasama 

p) Standar sistem informasi dan komunikasi 

q) Standar penilaian pendidikan 
 

8. RINCIAN SARANA YANG DIGUNAKAN SESUAI PETUNJUK 
DALAM MANUAL SPMI. 

1.  Arah Prasarana dan Sarana 
2.  Peta Prasarana dan Sarana 
3. Agenda Prasarana dan Sarana 
4.  Lahan dan Letak Lahan    
5.  Gedung    
6. Ruang Kuliah  
7.  Ruang dan Peralatan Perpustakaan   
8. Ruang Laboratorium     
9. Ruang Perkantoran        
10. Peralatan Ruang Kuliah   
11.  Bahan Pustaka dan Sistem Layanan Perpustakaan     
12.  Peralatan Laboratorium  
13. Peralatan Ruang Kantor   
14. Keamanan dan Pengamanan  
15.  Pengelolaan Sarana dan Prasarana 
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BAB IV  
STANDAR SPMI STISIP BINA PUTERA BANJAR 

 
1. DEFINISI ISTILAH 
 
Definisi istilah dalam manual SPMI STISIP  Bina Putera Banjar diperlukan untuk 

memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan. 

Definisi istilah dalam Manual SPMI antara lain :  

1) Mutu : keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan 

kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang 

ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) 

maupun yang tersirat  

2) Pejaminan Mutu : Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu 

pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga 

pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.  

3) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) : kegiatan sistemik 

penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang 

diselenggarakan oleh STISIP  Bina Putera Banjar (internally driven), 

dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan secara 

berkelanjutan (continuous improvement),  

4) Kebijakan : Pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, 

pandangan dari intitusi tentang suatu hal  

5) Kebijakan SPMI : dokumentasi tertulis yang berisi garis besar penjelasan 

tentang bagaimana SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dikendalikan dan 

dikembangkan/ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan 

sehingga budaya mutu dapat tercapai.  

6) Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis 

mengenai panduan bagaimana penetapan, pemenuhan, pengendalian dan 

peningkatan standar SPMI diimplementasikan.  

7) Standar SPMI : Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, 

spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.  

8) Merancang Standar : olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal 

yang dibutuhkan dalam standar.  
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9) Merumuskan Standar : menuliskan isi setiap standar dalam bentuk 

pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, 

Competence dan Degrre).  

10) Menetapkan Standar : tindakan berupa persetujuan dan pengesahan 

standar sehingga standar dinyatakan berlaku.  

11) Melaksanakan Standar : mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi 

ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.  

12) Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau 

langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang 

ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.  

13) Formulir/Borang : dokumen tertulis yang berfungsi untuk 

mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi 

standar dan standar operasional prosedur (SOP)  

14) Monitoring : tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan 

penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau 

kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang 

seharusnya dilaksanakan sesuai Isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.  

15) Evaluasi : tindahan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek 

penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan 

untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan 

telah berjalan sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan.  

16) Evaluasi standar : tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil 

pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi 

dan kondisi Sekolah Tinggi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan 

dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi 

Undana.  

17) Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi 

dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara 

periodik dalam berdasarkan siklus standar dan berkelanjutan.  

18) Siklus Standar : durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek 

yang telah diatur didalamnya  
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19) Dampak : menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan 

perubahan dari kondisi awal kepada kondisi baru sebagaimana yang telah 

ditetapkan sebelumnya.  

20)  Audit Internal : kegiatan berupa pemeriksaan kepatuhan yang secara 

internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di STISIP  Bina 

Putera Banjar dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan 

rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang 

dilakukan oleh Auditor Internal STISIP  Bina Putera Banjar untuk 

memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap 

unit kerja di STISIP Bina Putera Banjar. 

21)  Rekomendasi: Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan 

berdasarkan hasil proses audit mutu akademik internal. Hasil tersebut 

dikomunikasikan kepada unit yang diaudituntukditindaklanjuti.  

22) Kaji Ulang : menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan 

audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau 

peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu 

berkelanjutan(Continuous Quality Improvement).  

23)  Benchmarking : upaya pembandingan standar, baik antar interal 

organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan dengan 

tujuan peningkatan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan stakeholder.  

 
2.  RASIONALE STANDAR  

Tabel I 
Standar di Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) – STISIP 
BINA PUTERA BANJAR 

No. 
 

Standar Pendidikan 
Nasional 

PP No. 32 Tahun 2013 

Standar Mutu di  
SPMI  STISIP  Bina 

Putera Banjar 

Turunan Standar 
Mutu di SPMI 

STISIP  Bina Putera 
Banjar 

  1. Standar Identitas 
   

1. Standar 
Eligibilitas 

2. Standar 
Integritas  

3. Standar Visi 
4. Standar Misi 
5. Standar Tujuan 
6. Standar Sasaran 
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7. Standar Etika  
Akademik  

1. Standar Isi 2. Standar Isi 
 

1. Standar Arah 
Kurikulum  

2. Standar Peta 
Kurikulum  

3. Standar 
Agenda 
Kurikulum  

4. Standar 
Konsistensi 
Kurikulum  

5. Standar 
Ketaatan 
Kurikulum  

6. Standar 
Relevansi 
Kurikulum  

7. Standar 
Cakupan 
Kurikulum  

8. Standar 
Integralitas 
Kurikulum  

9. Standar 
Fleksibilitas 
Kurikulum  

10. Standar 
Kalender 
Akademik  

2. Standar Proses 3. Standar Proses 
Pembelajaran 

 

1. Standar Arah 
Proses 
Pembelajaran  

2. Standar Peta 
Proses 
Pembelajaran  

3. Standar 
Agenda Proses 
Pembelajaran  

4. Standar Aspek 
Administrasi 
Pembelajaran  

5. Standar 
Perwalian   

6. Standar 
Metode 
Pembelajaran  

7. Standar 
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Sumber 
Belajar  

8. Standar 
Perkuliahan  

9. Standar Ujian  
3. Standar Kompetensi  

Lulusan 
4. Standar 

Kompetensi 
Lulusan  

1. Standar Arah 
Lulusan  

2. Standar Peta 
Lulusan  

3. Standar Agenda 
Lulusan  

4. Standar 
Kompetensi 
Lulusan  

5. Standar Prestasi 
Lulusan  

6. Standar Studi 
Pelacakan 
Lulusan  

7. Standar 
Dukungan 
Pascakelulusan 

  5. Standar 
Penelitian Ilmiah 

1. Standar Arah 
Penelitian 

2. Standar Peta 
Penelitian 

3. Standar 
Agenda 
Penelitian 

4. Standar 
Tatalaksana 
Penelitian  

5. Standar Hasil 
Penelitian 

6. Standar 
Spesifikasi 
Penelitian 

7. Standar 
Metode 
Penelitian 

  6. Standar 
Publikasi Karya 
Ilmiah 

1. Standar Arah 
Publikasi Karya 
Ilmiah 

2. Standar Peta 
Publikasi Karya 
Ilmiah 

3. Standar Agenda 
Publikasi Karya 
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Ilmiah 
4. Standar Isi 

Publikasi 
5. Standar 

Tatalaksana 
Publikasi Karya 
Ilmiah 

  7. Standar 
Pengabdian Pada 
Masyarakat  

1. Standar Arah 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat  

2. Standar Peta 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat  

3. Standar Agenda 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat  

4. Standar 
Tatalaksana 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat  

5. Standar Hasil 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 

4. Standar Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan 

8. Standar Pendidik 
(Dosen) 

1. Standar Arah 
Dosen  

2. Standar Peta 
Dosen  

3. Standar Agenda 
Dosen  

4. Standar 
Rekrutasi dan 
Seleksi Calon 
Dosen  

5. Standar Rasio 
Dosen dan 
Mahasiswa   

6. Standar 
Kualifikasi 
Akademik 
Dosen  

7.  Standar 
Pengalaman dan 
Pengembangan 
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Diri Dosen  
8. Standar 

Kompetensi 
Dosen   

9. Standar Kinerja 
Dosen 

  9. Standar Tenaga 
Kependidikan 

1. Standar Arah 
Tenaga 
Kependidikan  

2. Standar Peta 
Tenaga 
Kependidikan  

3. Standar Agenda 
Tenaga 
Kependidikan  

4. Standar 
Rekrutasi dan 
Seleksi Tenaga 
Kependidikan  

5. Standar Rasio 
Tenaga 
Kependidikan 
dan Mahasiswa  

6. Standar 
Kualifikasi 
Akademik 
Tenaga 
Kependidikan   

7. Standar 
Pengalaman dan 
Pengembangan 
Diri Tenaga 
Kependidikan  

8. Standar 
Kompetensi 
Tenaga 
Kependidikan   

9. Standar Kinerja 
Tenaga 
Kependidikan 

  10. Standar 
Mahasiswa dan 
Kemahasiswaan 

1. Standar Arah 
Mahasiswa dan 
Kemahasiswaan  

2. Standar Peta 
Mahasiswa dan 
Kemahasiswaan  

3. Standar Agenda 
Mahasiswa dan 
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Kemahasiswaan  
4. Standar 

Rekrutasi dan 
Seleksi 
Mahasiswa  

5. Standar Bantuan 
Finansial  

6. Standar 
Pengembangan 
Penalaran 

7. Standar 
Pengembangan 
Potensi 
Nonakademik  

8. Standar 
Pengembangan 
Kepekaan Sosial 

5. Standar Sarana dan 
Prasarana 

11. Standar Sarana 
dan Prasarana 

16. Standar Arah 
Prasarana dan 
Sarana 

17. Standar Peta 
Prasarana dan 
Sarana 

18. Standar Agenda 
Prasarana dan 
Sarana 

19. Standar Lahan 
dan Letak Lahan   

20. Standar Gedung    
21. Standar Ruang 

Kuliah  
22. Standar Ruang 

dan Peralatan 
Perpustakaan   

23. Standar Ruang 
Laboratorium     

24. Standar Ruang 
Perkantoran    

25. Standar Ruang 
Serbaguna dan 
Auditorium     

26. Standar 
Peralatan Ruang 
Kuliah   

27. Standar Bahan 
Pustaka dan 
Sistem Layanan 
Perpustakaan     
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28. Standar 
Peralatan 
Laboratorium  

29. Standar 
Peralatan Ruang 
Kantor   

30. Standar Sarana 
Transportasi 
Kedinasan  

31. Standar 
Keamanan dan 
Pengamanan  

32. Standar 
Pengelolaan 
Sarana dan 
Prasarana  

6. Standar Pengelolaan 12. Standar 
Pengelolaan 

1. Standar Arah 
Pengelolaan  

2. Standar Peta 
Pengelolaan  

3. Standar Agenda 
Pengelolaan  

4. Standar Struktur 
Organisasi   

5. Standar 
Mekanisme 
Pemberian 
Pekerjaan     

6. Standar 
Kualifikasi 
Pimpinan  

7. Standar 
Rekrutasi dan 
Seleksi 
Pimpinan  

8. Standar Sistem 
Kerja 
Organisasi  

9. Standar 
Akuntabilitas  

10. Standar Budaya 
Organisasi  

11. Standar 
Pengembangan 
Sistem 
Penjaminan 
Mutu  
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7. Standar Pembiayaan 13. Standar 
Pembiayaan 

1. Standar Arah 
Pembiayaan  

2. Standar Peta 
Pembiayaan  

3. Standar Agenda 
Pembiayaan  

4. Standar Sumber 
Dana  

5. Standar 
Investasi  

6. Standar Biaya 
Operasi    

7. Standar Biaya 
Personal  

8. Standar 
Keberlanjutan 
Pembiayaan  

  14. Standar 
Kesejahteraan 

1. Standar Arah 
Peningkatan 
Kesejahteraan  

2. Standar Peta 
Peningkatan 
Kesejahteraan  

3. Standar Agenda 
Peningkatan 
Kesejahteraan  

4. Standar 
Remunerasi dan 
Jaminan Sosial    

5. Standar 
Lingkungan 
Kerja yang 
Kondusif    

  15. Standar 
Kerjasama 

1. Standar Arah 
Kerjasama  

2. Standar Peta 
Kerjasama  

3. Standar 
Agenda 
Kerjasama  

4. Standar 
Bentuk 
Kerjasama  

5. Standar 
Tatalaksana 
Kerjasama  

6. Standar Isi 
Kerjasama  
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7. Standar 
Kerjasama 
dengan 
Organisasi 
Alumni  

  16. Standar Sistem 
Informasi dan 
Komunikasi 

1. Standar Arah 
Sistem Informasi 
dan Komunikasi  

2. Standar Peta 
Sistem Informasi 
dan Komunikasi  

3. Standar Agenda 
Sistem Informasi 
dan Komunikasi  

4. Standar Prasarana 
dan Sarana 
Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi  

5. Standar 
Pengelolaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Teknologi Sistem 
Informasi dan 
Komunikasi  

6. Standar 
Ketersediaan dan 
Pemanfataan 
Basis Data  

7. Standar 
Aksesibilitas dan 
Reliabilitas 

8. Standar Peniliaian 
Pendidikan  
 

17. Standar 
Penilaian 
Pendidikan 

1. Standar Arah 
Penilaian 
Pendidikan  

2. Standar Peta 
Penilaian 
Pendidikan  

3. Standar Penilaian 
Hasil Belajar oleh 
Sekolah Tinggi  

4. Standar Penilaian 
Hasil Belajar oleh 
Dosen   
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3. PERNYATAAN ISI STANDAR  
A. STANDAR IDENTITAS 

A.1    Standar Eligibilitas 
A.2    Standar Integritas 
A.3    Standar Visi 
A.4    Standar Misi  
A.5    Standar Tujuan  
A.6    Standar Sasaran  
A.7    Standar Etika Akademik  

B. STANDAR ISI 
B.1    Standar Arah Kurikulum  
B.2    Standar Peta Kurikulum  
B.3    Standar Agenda Kurikulum  
B.4    Standar Konsistensi Kurikulum  
B.5    Standar Ketaatan Kurikulum   
B.6    Standar Relevansi Kurikulum  
B.7    Standar Cakupan Kurikulum  
B.8    Standar Integralitas Kurikulum  
B.9    Standar Fleksibilitas Kurikulum  
B.10   Standar Kalender Akademik  

C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 
C.1    Standar Arah Proses Pembelajaran  
C.2    Standar Peta Proses Pembelajaran  
C.3    Standar Agenda Proses Pembelajaran  
C.4    Standar Aspek Administrasi Pembelajaran  
C.5    Standar Perwalian  
C.6    Standar Metode Pembelajaran  
C.7    Standar Sumber Belajar  
C.8    Standar Perkuliahan   
C.9    Standar Ujian  

D. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 
D.1    Standar Arah Lulusan  
D.2    Standar Peta Lulusan  
D.3    Standar Agenda Lulusan  
D.4    Standar Kompetensi Lulusan  
D.5    Standar Prestasi Lulusan  
D.6    Standar Studi Pelacakan Lulusan  
D.7    Standar Dukungan Pascakelulusan  

E. STANDAR PENELITIAN ILMIAH 
E.1    Standar Arah Penelitian 
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E.2    Standar Peta Penelitian 
E.3    Standar Agenda Penelitian 
E.4    Standar Tatalaksana Penelitian  
E.5    Standar Hasil Penelitian 
E.6    Standar Spesifikasi Penelitian 
E.7    Standar Metode Penelitian 

F. STANDAR PUBLIKASI KARYA ILMIAH 
F.1    Standar Arah Publikasi Karya Ilmiah 
F.2    Standar Peta Publikasi Karya Ilmiah 
F.3    Standar Agenda Publikasi Karya Ilmiah 
F.4    Standar Isi Publikasi 
F.5    Standar Tatalaksana Publikasi Karya Ilmiah 

G. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
G.1    Standar Arah Pengabdian kepada Masyarakat  
G.2    Standar Peta Pengabdian kepada Masyarakat  
G.3    Standar Agenda Pengabdian kepada Masyarakat  
G.4    Standar Tatalaksana Pengabdian kepada Masyarakat  
G.5    Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat  

H. STANDAR PENDIDIK (DOSEN) 
H.1    Standar Arah Dosen  
H.2    Standar Peta Dosen  
H.3    Standar Agenda Dosen  
H.4    Standar Rekrutasi dan Seleksi Calon Dosen  
H.5    Standar Rasio Dosen dan Mahasiswa  
H.6    Standar Kualifikasi Akademik Dosen  
H.7    Standar Pengalaman dan Pengembangan Diri Dosen  
H.8    Standar Kompetensi Dosen  
H.9    Standar Kinerja Dosen  

 
I. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN  

I.1    Standar Arah Tenaga Kependidikan  
I.2    Standar Peta Tenaga Kependidikan  
I.3    Standar Agenda Tenaga Kependidikan  
I.4    Standar Rekrutasi dan Seleksi Tenaga Kependidikan  
I.5    Standar Rasio Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa  
I.6    Standar Kualifikasi Akademik Tenaga Kependidikan  
I.7    Standar Pengalaman dan Pengembangan Diri Tenaga Kependidikan  
I.8    Standar Kompetensi Tenaga Kependidikan  
I.9    Standar Kinerja Tenaga Kependidikan  
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J. STANDAR MAHASISWA DAN KEMAHASISWAAN 
J.1    Standar Arah Mahasiswa dan Kemahasiswaan  
J.2    Standar Peta Mahasiswa dan Kemahasiswaan  
J.3    Standar Agenda Mahasiswa dan Kemahasiswaan  
J.4    Standar Rekrutasi dan Seleksi Mahasiswa  
J.5    Standar Bantuan Finansial  
J.6    Standar Pengembangan Penalaran 
J.7    Standar Pengembangan Potensi Nonakademik  
J.8    Standar Pengembangan Kepekaan Sosial  

K. STANDAR SARANA DAN PRASARANA 
K.1    Standar Arah Prasarana dan Sarana 
K.2    Standar Peta Prasarana dan Sarana 
K.3    Standar Agenda Prasarana dan Sarana 
K.4    Standar Lahan dan Letak Lahan    
K.5    Standar Gedung    
K.6    Standar Ruang Kuliah  
K.7    Standar Ruang dan Peralatan Perpustakaan    
K.8    Standar Ruang Laboratorium dan Studio    
K.9    Standar Ruang Perkantoran    
K.10   Standar Ruang Serbaguna dan Auditorium    
K.11   Standar Peralatan Ruang Kuliah  
K.12   Standar Bahan Pustaka dan Sistem Layanan Perpustakaan    
K.13   Standar Peralatan Laboratorium dan Studio  
K.14   Standar Peralatan Ruang Kantor  
K.15   Standar Sarana Transportasi Kedinasan  
K.16   Standar Keamanan dan Pengamanan  
K.17   Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana  

L. STANDAR PENGELOLAAN 
L.1    Standar Arah Pengelolaan  
L.2    Standar Peta Pengelolaan  
L.3    Standar Agenda Pengelolaan  
L.4    Standar Struktur Organisasi  
L.5    Standar Mekanisme Pemberian Pekerjaan    
L.6    Standar Kualifikasi Pimpinan  
L.7    Standar Rekrutasi dan Seleksi Pimpinan  
L.8    Standar Sistem Kerja Organisasi  
L.9    Standar Akuntabilitas  
L.10    Standar Budaya Organisasi  
L.11   Standar Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu 
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M. STANDAR PEMBIAYAAN 
M.1    Standar Arah Pembiayaan  
M.2    Standar Peta Pembiayaan  
M.3    Standar Agenda Pembiayaan  
M.4    Standar Sumber Dana  
M.5    Standar Investasi  
M.6    Standar Biaya Operasi    
M.7    Standar Biaya Personal  
M.8    Standar Keberlanjutan Pembiayaan 

N. STANDAR KESEJAHTERAAN 
N.1    Standar Arah Peningkatan Kesejahteraan  
N.2    Standar Peta Peningkatan Kesejahteraan  
N.3    Standar Agenda Peningkatan Kesejahteraan  
N.4    Standar Remunerasi dan Jaminan Sosial    
N.5    Standar Lingkungan Kerja yang Kondusif    

O. STANDAR KERJASAMA 
O.1    Standar Arah Kerjasama  
O.2    Standar Peta Kerjasama  
O.3    Standar Agenda Kerjasama  
O.4    Standar Bentuk Kerjasama  
O.5    Standar Tatalaksana Kerjasama  
O.6    Standar Isi Kerjasama  
O.7    Standar Kerjasama dengan Organisasi Alumni 

P. STANDAR SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI 
P.1    Standar Arah Sistem Informasi dan Komunikasi  
P.2    Standar Peta Sistem Informasi dan Komunikasi  
P.3    Standar Agenda Sistem Informasi dan Komunikasi  
P.4    Standar Prasarana dan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi  
P.5    Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana Teknologi 

Sistem   Informasi dan Komunikasi  
P.6    Standar Ketersediaan dan Pemanfataan Basis Data  
P.7    Standar Aksesibilitas dan Reliabilitas 

Q. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN 
Q.1    Standar Arah Penilaian Pendidikan  
Q.2    Standar Peta Penilaian Pendidikan  
Q.3    Standar Penilaian Hasil Belajar oleh Sekolah Tinggi  
Q.4    Standar Penilaian Hasil Belajar oleh Dosen 
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4. INTERAKSI ANTAR STANDAR  
Penyusunan dokumen standar SPMI STISIP  Bina Putera Banjar dilakukan 

menyesuaikan dengan peraturan dan kebijakan terbaru guna mencapai mutu yang 

taat azas. Hubungan antar standar merupakan bentuk  konsistensi dalam 

mengimplementasikan penjaminan mutu secara sistematis dan berkelanjutan. 

Seiring dengan pelaksanaan penjaminan mutu yang taat azas dan berkelanjutan 

dapat mempercepat ketercapaian visi, misi dan tujuan STISIP Bina Putera Banjar. 

 
 
5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 
 Strategi capaian   sasaran  standar  harus  memenuhi standar,  yang  terdiri  

atas  sejumlah  standar sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, berdasarkan 

struktur organisasi perguruan tinggi . 

Seluruh standar telah ditetapkan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan 

dengan cara : 

1) Mengambil inisiatif untuk merancang persiapan pelaksanaan standar 

turunan dengan teliti yang terdapat dalam Manual ini. Misalnya, persiapan 

administratif dan keuangan, sosialisasi substansi standar turunan yang telah 

disahkan kepada para pemangku kepentingan  internal  Sekolah Tinggi 

(misalnya,  unit-unit  kerja,  dosen,  nondosen, mahasiswa). 

2) Mengidentifikasi   pihak-pihak   yang   menjadi   sasaran   standar      

yang bersangkutan,  lalu  terapkan  substansi  standar  tersebut  pada  

mereka  dan upayakan pencapaian / pemenuhan substansi standar secara 

konsisten di setiap unit kerja.  

3) Dalam  melaksanakan  substansi  standar  ,  pengelola  standar  yang 

bersangkutan harus memperhatikan: a) Acuan normatif  yaitu  perundang-

undangan  yang  relevan, visi, misi tujuan, dan sasaran STISIP Bina Putera 

Banjar; b)Keterkaitan antar standar dalam standar yang sama maupun 

yang berbeda. 

4) menggunakan dokumen pelaksanaan standar yang relevan.  
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6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR  
       Indikator pencapaian stsndar meliputi : 

1) Adanya Statuta Sekolah Tinggi yang sah atau peraturan sejenis yang 

setara. 

2) Adanya izin pendirian bagi Sekolah Tinggi yang diperoleh dari 

Pemerintah, dan izin lain yang diperlukan.  

3) Ketaatan terhadap persyaratan yang melekat pada semua   perizinan dan 

peraturan perundang-undangan.  

4) Memeriksa secara berkala semua dokumen hukum yang  mempunyai  

masa  laku (misalnya  perijinan,  penilaian/akre-ditasi,  kerjasama,  

dsb.nya),  dan  mengambil  tindakan  yang diperlukan.  

5) Pengelola  standar  harus  memperhatikan  rangkaian  proses  penetapan 

standar  yang  bersifat  umum  sebagaimana  tercantum  dalam  Langkah 

Operasional SPMI-STISIP  Bina Putera Banjar manual ini. 

 
7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR  

Pihak-pihak yang harus menjalankan penetapan Standar SPMI adalah  

1) Unit Penjaminan Mutu, dan Tim Ad Hoc “Penyusun Standar SPMI”  

2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas 

pokok dan fungsinya, dalam standar yang diberlakukan. 
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43 

  

8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 tahun 2014, tentang 
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BAB V  
FORMULIR SPMI STISIP BINA PUTERA BANJAR 

 
A. TANDAR  IDENTITAS 

Tabel  1.A  Ikhtisar Standar 

Definisi Standar Standar Identitas adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian 
minimal pada  suatu  siklus penjaminan   mutu tentang 
pencitraan  Sekolah Tinggi  sebagai  satu  kesatuan sinergis 
antar semua unit kerja di dalamnya, dan antar dosen, 
nondosen, mahasiswa, serta alumni, berdasarkan kesamaan 
visi, misi, tujuan, serta sasaran Sekolah Tinggi. 

Tujuan Standar Menjadi dasar dan arah bagi seluruh dan setiap unit  kerja di 
dalam lingkungan Sekolah Tinggi yang secara bersinergi 
berupaya untuk meningkatkan mutu secara utuh, menyeluruh,  
dan berkelanjutan.  

Status Standar Standar ini tidak diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan,    namun    merupakan    standar    wajib  yang 
dikembangkan dan ditetapkan oleh Sekolah Tinggi. 

Pengelola Standar Pengelola standar harus menetapkan, melaksanakan/menerap- 
kan,  mengendalikan,  dan  mengembangkan  standar, yang 
terdiri  atas  sejumlah  standar  turunan,  sesuai  dengan tugas 
dan fungsi  masing-masing,  berdasarkan   struktur organisasi 
Sekolah Tinggi. 

Sasaran Standar Para  pihak  yang  menjadi  sasaran  standar  harus  memenuhi 
standar,  yang  terdiri  atas  sejumlah  standar  turunan,  sesuai 
dengan tugas dan fungsi masing-masing, berdasarkan struktur 
organisasi Sekolah Tinggi. 

Standar Turunan A.1    Standar Eligibilitas 
 A.2    Standar Integritas 
 A.3    Standar Visi 
 A.4    Standar Misi  
 A.5    Standar Tujuan  
 A.6    Standar Sasaran  
 A.7    Standar Etika Akademik  
Indikator Keberhasilan 
Pengelolaan Standar 

Seluruh standar turunan telah ditetapkan, dilaksanakan, diken-
dalikan, dan dikembangkan. 

 

Tabel  2.A  Standar Turunan dalam Standar Identitas 

A.1  STANDAR  ELIGILITAS 

Adalah tolok ukur mengenai identitas Sekolah Tinggi dan semua unit kerja 
di dalamnya yang antara lain tercermin dalam (a) Statuta Sekolah Tinggi, 
(b) izin pendirian, (c) kesesuaian program dengan izin   dan (d) kesesuaian 
lokasi program dengan izin pendirian.  
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Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 
Dokumen 

yang 
Dibutuhkan 

1. Tahap Penetapan Standar  
Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Keharusan adanya Statuta Sekolah Tinggi yang sah atau peraturan 

sejenis yang setara. 
b.  Keharusan adanya izin pendirian bagi Sekolah Tinggi yang 

diperoleh dari Pemerintah, dan izin lain yang diperlukan.  
c.  Ketaatan terhadap persyaratan yang melekat pada semua   perizinan 

dan peraturan perundang-undangan.  
d.  Keharusan untuk memeriksa secara berkala semua dokumen hukum 

yang  mempunyai  masa  laku (misalnya  perijinan,  penilaian/akre-
ditasi,  kerjasama,  dsb.nya),  dan  mengambil  tindakan  yang diper-
lukan. Pengelola  standar  harus  memperhatikan  rangkaian  proses  
penetapan standar  yang  bersifat  umum. 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  

     Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah setiap  unit  kerja  di  dalam 
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan 
unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/ 
pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-
masing. Pengelola standar harus memperhatikan rangkaian proses 
pelaksanaan standar  yang  bersifat  umum   

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
      Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan 
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya 
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit 
harus selalu melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   
standar telah terpenuhi atau telah ditaati. Pengelola standar harus 
memperhatikan rangkaian proses pengendalian standar  yang  bersifat  
umum. 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
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     Secara  prosedural,  langkah-langkah  dalam  tahap  ini  identik  dengan 
langkah-langkah dalam tahap penetapan standar.  

 

A.2  STANDAR INTEGRITAS  
        adalah tolok ukur mengenai kesatuan utuh antara pikiran, sikap, dan 

tindakan dosen, nondosen, mahasiswa, alumni, sesuai dengan 
kesamaan visi, misi, tujuan, serta sasaran Sekolah Tinggi.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1. Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a.  Kode etik perilaku (code of conducts) yang berdasarkan pada visi, 

misi, tujuan, serta sasaran Sekolah Tinggi yang berlaku bagi 
dosen, non-dosen, dan mahasiswa berikut tatacara penegakkannya;  

b.  Kewajiban  dosen,  nondosen, dan mahasiswa untuk mengakui, 
menghormati, dan menerapkan kode etik perilaku;  

     Pengelola  standar  harus  memperhatikan  rangkaian  proses  penetapan 
standar  yang  bersifat  umum. 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah setiap  unit  kerja  di  dalam 

lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan 
unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/ 
pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-
masing. Pengelola standar harus memperhatikan rangkaian proses 
pelaksanaan standar  yang  bersifat  umum. 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
      Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan 
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya 
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit 
harus selalu melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   
standar  telah terpenuhi atau telah ditaati.  

     Pengelola standar harus memperhatikan rangkaian proses pengendalian 
standar  yang  bersifat  umum. 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
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substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 
 

A.3  STANDAR VISI 
        adalah tolok ukur mengenai Sekolah Tinggi dan semua unit kerja di 

dalamnya yang hendak diwujudkan di masa depan dan dirumuskan 
secara realistik dan spesifik, agar keterwujudannya dalam kurun 
waktu tertentu dapat terukur. 

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1. Tahap Penetapan Standar  

 
a. Untuk Standar Visi Sekolah Tinggi  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan 
standar minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang 
keharusan adanya rumusan  visi  Sekolah Tinggi  secara  jelas,  
spesifik,  dan  terukur  sehingga dapat diwujudkan dalam target 
waktu tertentu.  

b. Untuk Standar Visi Unit Akademik  
Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan 
standar minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang 
keharusan adanya rumusan  visi  bagi  unit  akademik  secara  jelas,  
spesifik,  dan  terukur sehingga  dimungkinkan  untuk  dapat  
diwujudkan  dalam  target  waktu tertentu. Visi unit akademik harus 
selaras dengan visi Sekolah Tinggi.  
 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
      Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah setiap  unit  kerja  di  dalam 

lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan 
unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/ 
pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-
masing.  

 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
      Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan 
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya 
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit 
harus selalu melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   
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standar  telah terpenuhi atau telah ditaati.  
      
4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

     

 

 

A.4  STANDAR MISI 

adalah tolok ukur mengenai kegiatan pokok yang diselenggarakan   
oleh Sekolah Tinggi dan semua unit kerja yang mencerminkan upaya 
untuk mewujudkan visi.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
 Tahap Penetapan Standar  

a. Untuk Standar Misi Sekolah Tinggi  
Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan 
standar minimum  yang  sekurang-kurangnya  memuat     tentang  
keharusan adanya   rumusan   penjabaran   rangkaian   kegiatan   
pokok yang diselenggarakan  oleh  Sekolah Tinggi  dalam  
rangka  mewujudkan visi Sekolah Tinggi.  Substansi  misi  
Sekolah Tinggi  minimal  harus  meliputi  semua dharma dalam 
Tridharma Perguruan Tinggi.  

b. Untuk Standar Misi Unit Akademik  
Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan 
standar minimum yang sekurang-kurangnya memuat   tentang 
keharusan adanya rumusan  penjabaran  rangkaian  kegiatan  pokok  
yang  diselenggarakan oleh  unit  akademik  dalam  rangka mewu-
judkan  visi  unit  akademik. Substansi  misi  unit  akademik  
minimal harus meliputi  semua  dharma dalam Tridharma Perguruan 
Tinggi dan sejalan dengan misi Sekolah Tinggi.  

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
      Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah setiap  unit  kerja  di  dalam 

lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan 
unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/ 
pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-
masing.  

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
      Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 
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Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan 
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya 
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah unit harus selalu 
melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   standar   telah 
terpenuhi atau telah ditaati.  

      
4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

      

 

 
 

A.5  STANDAR TUJUAN (OBJECTIVES) 

adalah  tolok  ukur  mengenai  hasil  akhir  kerja  Sekolah Tinggi  dan  
semua  unit  kerja  di dalamnya  dalam  kurun  waktu  tertentu  yang  
dirumuskan  secara  kualitatif  dan/atau kuantitatif  untuk  
mewujudkan  misi,  serta  harus  menunjukkan  kejelasan  tentang  (a) 
kompetensi  dan  integritas  lulusan  yang  dihasilkan, (b)  relevansi  
dan  konsistensi perwujudan Tridharma Perguruan Tinggi. 

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
 Tahap Penetapan Standar  

a. Untuk Tujuan Sekolah Tinggi  
            Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan 

standar minimum  tentang  apa  yang  menjadi  tujuan  Sekolah 
Tinggi  yang  hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu untuk 
mewujud-kan misi Sekolah Tinggi. Tujuan Sekolah Tinggi dapat 
bersifat kualitatif dan/atau kuantitatif yang secara jelas 
menunjukkan kompetensi dan sikap lulusan yang dihasilkan, serta   
menunjukkan   relevansi   dan   konsistensi   dengan   Tridharma 
Perguruan Tinggi.  
 

c. Untuk Tujuan Unit Akademik  
            Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan 

standar minimum tentang apa yang menjadi tujuan setiap unit 
akademik yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu untuk 
mewujudkan misi dan visi unit masing-masing. Tujuan unit akade-
mik dapat bersifat kualitatif dan/atau kuantitatif serta selaras dengan 
tujuan Sekolah Tinggi.  

 

 



50 

  

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
      Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah setiap  unit  kerja  di  dalam 

lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan 
unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/ 
pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-
masing.  

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
      Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan 
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya 
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit 
harus selalu melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   
standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

      

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

      

 

  
 
 
 
 
 
 
A.6  STANDAR  SASARAN 

adalah  tolok  ukur  mengenai  spesifikasi  keluaran  sebagai  hasil  
pencapaian  tujuan Sekolah Tinggi/unit dalam jangka waktu tertentu. 

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurang nya memuat tentang:  
a. Kuantitas dan kualitas keluaran (output) yang hendak dihasilkan, dan 

dampak (outcome) dari keluaran;  
b. Keharusan menetapkan strategi untuk mewujudkan butir a;  
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c. Indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian butir a. 
  

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
      Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah setiap  unit  kerja  di  dalam 

lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan 
unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/ 
pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-
masing.  

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
      Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan 
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit 
harus selalu melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   
standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 

 

 
 
A.7  STANDAR  ETIKA AKADEMIK 

adalah tolok ukur mengenai seperangkat nilai yang menjadi pedoman 
perilaku dosen dan mahasiswa (civitas  acedemica),  serta  hubungan  
antar mereka  untuk  menemukan, memelihara, dan menjunjung 
tinggi kebenaran dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan 
Tinggi. 

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurangnya memuat   tentang:  
a. Kode etik perilaku akademik (code of academic conducts) bagi 

civitas academica, berikut tatalaksana penegakannya;  
b. Kewajiban bagi civitas academica Sekolah Tinggi untuk  

mengakui, menghormati, dan menerapkan etika akademik;  
c. ruang lingkup dan aplikasi kebebasan akademik, kebebasan 
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mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;  
d. kewajiban Sekolah Tinggi dan unit di dalamnya untuk

menumbuh kembangkan  suasana  akademik  yang  dicirikan  
dengan adanya  kebebasan  akademik,  kebebasan  mimbar  
akademik,  dan otonomi keilmuan. 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
      Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah setiap  unit  kerja  di  dalam 

lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan 
unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/ 
pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-
masing.  

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
      Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan 
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya 
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit 
harus selalu melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   
standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 

 

 
 

 

B. STANDAR  ISI 

Tabel  1. B  Ikhtisar Standar 

Definisi Standar Standar Isi adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian 
minimal pada  suatu  siklus  penjaminan  mutu  tentang     
kerangka, struktur, dan substansi kurikulum pada setiap 
program studi di Sekolah Tinggi, serta pengembangannya 
secara berkelanjutan. 

Tujuan Standar Menjamin pemenuhan tingkat mutu kerangka, struktur, dan 
substansi kurikulum setiap program studi dalam perencanaan, 
pemberlakuan, serta pelaksanaan kurikulum, dan peningkatan 
mutu tersebut secara utuh, menyeluruh, dan berkelanjutan. 
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Status Standar Standar ini diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. 
Pengelola Standar Pengelola   standar   harus   menetapkan,   melaksanakan  

/menerapkan,  mengendalikan,  dan  mengembangkan  standar, 
yang  terdiri  dari  sejumlah  standar  turunan,  sesuai  dengan 
tugas   dan   fungsi   masing-masing,   berdasarkan   struktur 
organisasi Sekolah Tinggi. 

Sasaran Standar Para  pihak  yang  menjadi  sasaran  standar  harus  memenuhi 
standar,  yang  terdiri  dari  sejumlah  standar  turunan,  sesuai 
dengan tugas dan fungsi masing-masing, berdasarkan struktur 
organisasi Sekolah Tinggi. 

Standar Turunan B.1    Standar Arah Kurikulum 
 B.2    Standar Peta Kurikulum 
 B.3    Standar Agenda Kurikulum 
 B.4    Standar Konsistensi Kurikulum 
 B.5    Standar Ketaatan Kurikulum 
 B.6    Standar Relevansi Kurikulum  
 B.7    Standar Cakupan Kurikulum 
 B.8    Standar Integralitas Kurikulum 
 B.9    Standar Fleksibilitas Kurikulum 
 B.10    Standar Kalender Kurikulum  
Indikator Keberhasilan 
Pengelolaan Standar 

Seluruh standar turunan telah ditetapkan, dilaksanakan, diken-
dalikan, dan dikembangkan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel  2. B  Standar Turunan Dalam Standar  Isi 
 
B.1  STANDAR  ARAH  KURIKULUM 

adalah  tolok  ukur  mengenai  orientasi  penyusunan,  pembinaan,  dan  
pengembangan kerangka, struktur, dan substansi kurikulum sesuai 
dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Sekolah Tinggi, Fakultas dan 
Program Studi. 

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar   
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Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang: Penjabaran visi, 
misi, tujuan, dan sasaran Sekolah Tinggi dalam penyusunan, 
pembinaan, dan pengembangan kurikulum. 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
      Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah setiap  unit  kerja  di  dalam 

lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan 
unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/ 
pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-
masing.  

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
      Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan 
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya 
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit 
harus selalu melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   
standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 

 
 
 
 
 
 
B.2  STANDAR  PETA  KURIKULUM 

adalah  tolok  ukur  mengenai  kerangka,  struktur,  dan  substansi  
kurikulum  sebagai penjabaran dari arah kurikulum. 

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
       Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang kerangka, struktur, 
dan  substansi  kurikulum,  berdasarkan  arah  kurikulum  yang  telah 
ditetapkan. 
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2. Tahap Pelaksanaan Standar  

     Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai    
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing. 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  

Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi 
faktual, dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  
ditemukan  adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting 
adalah pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan   untuk   
memastikan   bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya. Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i) 
pencapaian substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan 
substansi standar agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan 
berkelanjutan. 

 

  
 
B.3  STANDAR  AGENDA  KURIKULUM 

adalah tolok ukur mengenai rencana waktu  dan  periodisasi  dalam  
penyusunan, pembinaan, dan pengembangan kurikulum sebagai 
penjabaran dari peta kurikulum. 

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum  yang  sekurang-kurang  nya  memuat  tentang  waktu  dan 
periodisasi  penyusunan,  pembinaan,  dan  pengembangan  kerangka, 
struktur, dan substansi kurikulum secara teratur dan berkelanjutan. 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  

lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi / mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai    
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing. 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
     Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam 
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lingkungan Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau 
penerapan standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada 
kondisi faktual, dan kemudian mengambil  tindakan  korektif  apabila  
ditemukan  adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting 
adalah pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan   untuk   
memastikan   bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati. 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan 
mutu secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya. Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i) 
pencapaian substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan 
substansi standar agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan 
berkelanjutan. 

 

 
 
B.4  STANDAR  KONSISTENSI  KURIKULUM 

adalah tolok ukur mengenai kesesuaian antara substansi kurikulum 
dengan visi, misi, sasaran dan tujuan Sekolah Tinggi/Fakultas/ 
Pascasarjana/Jurusan. 

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Persentase minimal jumlah matakuliah dan/atau beban kredit 

yang secara  langsung  mendukung  visi,  misi,  tujuan,  dan  
sasaran: (i) Sekolah Tinggi; (ii) Jurusan;  

b. Substansi  matakuliah-matakuliah  di  dalam  kurikulum  yang  
harus mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekolah Tinggi / 
/Jurusan (berdasarkan silabus dan SAP setiap mata kuliah); 

c. Metode pembelajaran yang mendukung pencapaian visi, misi, 
tujuan dan sasaran Sekolah Tinggi /Jurusan dalam seluruh 
matakuliah.  

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai    
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar   
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Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi 
faktual, dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  
ditemukan  adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting 
adalah pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan   untuk   
memastikan   bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati. 
 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan 
mutu secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan. 

 

 
B.5  STANDAR  KETAATAN  KURIKULUM 

adalah tolok ukur mengenai pemenuhan kurikulum sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan dan peraturan Sekolah Tinggi. 

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum  yang  sekurang-kurangnya  memuat  tentang  ketaatan  pada 
peraturan   perundang-undangan   dan   peraturan   Sekolah Tinggi   
yang berkenaan dengan kurikulum.  

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  

lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai    
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.   

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
     Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit  di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi 
faktual, dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  
ditemukan  adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting 
adalah pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan   untuk   
memastikan   bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.       

 

4.  Tahap Pengembangan Standar  
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan 
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mutu secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya. Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i) 
pencapaian substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan 
substansi standar agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan 
berkelanjutan.  

 
 

B.6  STANDAR  RELEVANSI  KURIKULUM 

adalah tolok ukur mengenai keterkaitan antara kerangka dasar, 
struktur dan substansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja yang 
terus berubah. 

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang sistem identifikasi 
kebutuhan dunia kerja tentang kompetensi lulusan yang hasilnya harus 
diperhatikan  sebagai  salah  satu  sumber  aspirasi  dalam  menyusun 
kerangka dasar, struktur dan isi kurikulum.  

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi / mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai    
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam 
lingkungan Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau 
penerapan standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada 
kondisi faktual, dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  
apabila  ditemukan  adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal 
terpenting adalah pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan   
untuk   memastikan   bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya. Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i) 
pencapaian substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan 
substansi standar agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan 
berkelanjutan. 

 

 
B.7  STANDAR   CAKUPAN  KURIKULUM  
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adalah tolok ukur mengenai  lingkup  kurikulum  yang  meliputi  aspek  
kognisi, afeksi, psikomotorik dan kooperasi; serta internalisasi nilai- 
nilai etika sosial, etika ilmiah dan etika profesi kepada mahasiswa. 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurang nya memuat tentang:  
 a. Proporsi aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dan kooperatif 

dalam setiap kurikulum program studi;  
 b. kandungan aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dan kooperatif 

dalam setiap matakuliah;  
 c. Metode   pembelajaran   yang   m. endukung   pengembangan   aspek  

kognitif, afektif, psikomotorik, dan kooperatif;  
 d. Internalisasi  nilai-nilai  etika  sosial,  etika  akademik  dan  etika  

professional.  
 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi / mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai    
tolok ukur / pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  

      

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
     Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam 

lingkungan Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau 
penerapan standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada 
kondisi faktual, dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  
apabila  ditemukan  adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal 
terpenting adalah pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan   
untuk   memastikan   bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
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B.8  STANDAR  INTEGRALITAS  KURIKULUM 

adalah tolok ukur mengenai integrasi intra, antar (inter) dan multi 
(trans) disiplin ilmu; serta kesinambungan kurikulum antar jenjang 
pendidikan. 

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurang nya memuat tentang:  
a. Keterpaduan kurikulum secara intradisipliner, interdisipliner, dan 

multidisipliner;  
b. Kesinambungan   kurikulum   antar   jenjang   pendidikan. 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai    
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
     Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam 

lingkungan Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau 
penerapan standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada 
kondisi faktual, dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  
apabila  ditemukan  adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal 
terpenting adalah pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan   
untuk   memastikan   bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan 
mutu secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya. Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i) 
pencapaian substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan 
substansi standar agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan 
berkelanjutan.  

 

 
 

B.9  STANDAR  FLEKSIBILITAS  KURIKULUM 

adalah tolok  ukur  mengenai  keluwesan  kerangka  dasar,  struktur  
dan  substansi kurikulum untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan 
para pemangku kepentingan. 

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar   



61 

  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  

     a.  Ketersediaan  sejumlah  matakuliah  pilihan  pada  setiap kurikulum  
          program studi;  

b.  Sistem  dan  prosedur  penambahan  atau  pengurangan  jumlah  dan  
jenis matakuliah pilihan antar-kurikulum program studi;  

c. Sistem pengalihan dan pengakuan kredit di dalam Sekolah Tinggi, 
dan  
antara Sekolah Tinggi dengan perguruan tinggi lain, baik pada 
jenjang pendidikan yang setara maupun dari jenjang pendidikan 
yang lebih tinggi;  

d. Keseragaman  nama  dan  beban  satuan  kredit  semester  untuk  
matakuliah yang bermateri sama, baik pada jenjang pendidikan yang   
setara maupun berbeda.  

 
2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  

lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai    
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  

      

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
     Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit  di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi 
faktual, dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  
ditemukan  adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting 
adalah pimpinan unit harus selalu melakukan pengecekan untuk  
memastikan   bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

      

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

      

 

 
 

B.10  STANDAR  KALENDER  AKADEMIK 

          adalah  tolok  ukur  mengenai  siklus  perencanaan  kegiatan akademik 
(kurikuler  dan kokurikuler)  yang  menunjukkan  waktu  
pembelajaran  efektif  dan  harus  direncanakan secara terpadu. 
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Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurang nya memuat tentang:  
a. Waktu  pelaksanaan  seluruh  proses  pembelajaran,  mulai  

masa penerimaan  mahasiswa  baru,  penerbitan  petunjuk  
pelaksanaan kegiatan  akademik,  perencanaan  dan  perubahan  
rencana  studi, penjadwalan  kuliah,  pelaksanaan  perkuliahan,  
pelaksanaan  ujian-ujian, pengumuman nilai (termasuk 
yudisium), wisuda;  

b. Hari libur nasional dan yang ditetapkan Sekolah Tinggi;  
c. Jadwal kegiatan kokurikuler.  

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  

lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi / mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai    
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam 
lingkungan Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau 
penerapan standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada 
kondisi faktual, dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  
apabila  ditemukan  adanya penyimpangan atau kesa-lahan. Hal 
terpenting adalah pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan   
untuk   memastikan   bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya. Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i) 
pencapaian substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan 
substansi standar agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan 
berkelanjutan.  

 

 
 

C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 

Tabel 1.C  Ikhtisar Standar 

Definisi Standar Standar Proses Pembelajaran adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian  
minimal  pada  suatu  siklus  penjaminan  mutu tentang  seluruh  proses  kegiatan  
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pembelajaran  pada  setiap program  studi  yang  diselenggarakan  oleh  Sekolah 
Tinggi,  serta pengembangannya secara berkelanjutan.  

Tujuan Standar Menjamin    pemenuhan    tingkat    mutu    seluruh    proses pembelajaran  di  
dalam  lingkungan  belajar  yang  kondusif, inspiratif, kreatif sehingga  mampu    
memotivasi    dan meningkatkan    kemampuan    aspek    kognitif,    afektif, 
psikomotorik, dan kooperatif, serta peningkatan mutu tersebut 
secara utuh, menyeluruh, dan berkelanjutan.  

Status Standar Standar ini diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. 
Pengelola Standar Pengelola   standar   harus   menetapkan,   melaksanakan, me-  / 

nerapkan,  mengendalikan,  dan  mengembangkan  standar, yang  terdiri  dari  
sejumlah  standar  turunan,  sesuai  dengan tugas   dan   fungsi   masing-masing,   
berdasarkan   struktur organisasi Sekolah Tinggi.  

Sasaran Standar Para  pihak  yang  menjadi  sasaran  standar  harus  memenuhi standar,  yang  terdiri  
dari  sejumlah  standar  turunan,  sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, 
berdasarkan struktur 
organisasi Sekolah Tinggi.  

Standar Turunan C.1    Standar Arah Proses Pembelajaran 
 C.2    Standar Peta Proses Pembelajaran 
 C.3    Standar Agenda Proses Pembelajaran 
 C.4    Standar Administrasi Pembelajaran 
 C.5    Standar Perwalian 
 C.6    Standar Metode Pembelajaran  
 C.7    Standar Sumber Belajar 
 C.8    Standar Perkuliahan 
 C.9    Standar Ujian 
Indikator Keberhasilan 
Pengelolaan Standar 

Seluruh standar turunan telah ditetapkan, dilaksanakan, diken- 
dalikan, dan dikembangkan.  

 

Tabel 2.C   Standar Turunan dalam Standar Proses Pembelajaran. 

C.1  STANDAR  ARAH  PROSES PEMBELAJARAN 

adalah  tolok  ukur  mengenai  orientasi  perancangan,  pembinaan,  
dan  pengembangan proses  pembelajaran  sesuai  dengan  visi,  
misi,  tujuan,  dan  sasaran Sekolah Tinggi.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang: penjabaran  visi,  
misi, tujuan, dan sasaran Sekolah Tinggi dalam perancangan, 
pembinaan, dan pengembangan proses pembelajaran.  
 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  

lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
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lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai 
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  

 
3. Tahap Pengendalian Standar  

Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit didalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus selalu melakukan  pengecekan   untuk memastikan   
bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  
 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus beri-
kutnya.  
Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 

  

C.2  STANDAR  PETA PROSES PEMBELAJARAN 

adalah tolok ukur mengenai berbagai aspek proses pembelajaran, 
sebagai penjabaran dari arah proses pembelajaran.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar 
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurang nya memuat tentang:  
a. Aspek administrasi,  perwalian,  metode  pembelajaran,  sumber 

belajar, perkuliahan, ujian, berdasarkan arah proses pembelajaran;  
b. Skala prioritas berbagai aspek proses pembelajaran, sebagaimana  

disebut pada huruf a.  
 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  

lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai 
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing. 

 

3. Tahap Pengendalian Standar   
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     Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus selalu melakukan pengecekan  untuk   memastikan   
bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

      

 

 

C.3  STANDAR  AGENDA PROSES PEMBELAJARAN 

adalah tolok ukur mengenai perancangan, pembinaan, dan  pengem-
bangan  proses pembelajaran dalam jangka panjang, menengah, dan 
pendek sebagai penjabaran dari hasil pemetaan proses pembelajaran.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar 
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar  

minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang periodisasi seluruh  
rencana perancangan, pembinaan, dan pengembangan proses pembe-
lajaran  yang  telah  ditetapkan  dalam  hasil  pemetaan  proses pembe-
lajaran  ke  dalam  kerangka  waktu  jangka  panjang,  menengah, atau 
pendek.  

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  

lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai 
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing. 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
     Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah 
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pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan untuk memastikan   
bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

      
4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikut-
nya.  
Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

      

 

 

C.4  STANDAR  ADMINISTRASI PEMBELAJARAN 

Adalah tolok ukur mengenai unsur-unsur administratif dari  pelak-
sanaan  proses pembelajaran.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Penetapan matakuliah yang diselenggarakan pada semester berjalan. 
b. Jadwal kuliah;  
c. Jadwal ujian (UTS, UAS, seminar, ujian tugas akhir/skripsi);  
d. Penentuan jumlah kelas untuk setiap matakuliah,  
e. Alokasi mahasiswa setiap kelas;  
f. Penetapan pembimbing;  
g. Beban mengajar dosen;  
h. Penyediaan formulir/juklak (KRS, KHS, berita acara perkulia-

han, daftar hadir dosen dan mahasiswa, berita acara perkuliahan);  
i. Pengumuman kelas;  
j. cuti studi;  

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  

lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai 
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
     Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
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dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpi-
nan unit harus selalu melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   
bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 
4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 

 

C.5  STANDAR  PERWALIAN 

adalah tolok ukur mengenai kegiatan bimbingan dan konseling oleh 
dosen dalam rangka perencanaan studi mahasiswa.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Jadwal perwalian  
b. Panduan perwalian  
c. Pelaksanaan perwalian  
d. Penyusunan dan perubahan rencana studi. 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam 

lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai 
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  

 
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan untuk memastikan   
bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati. 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar    
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Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan 
mutu secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 

C.6  STANDAR  METODE PEMBELAJARAN 
adalah tolok ukur mengenai cara pembelajaran yang sesuai dengan 
karakteristik disiplin ilmu  agar  terjadi  perubahan  pada  mahasiswa  
dalam  ranah  pengetahuan (kognitif), perasaan (afektif), kemahiran 
(psikomotorik), dan kerjasama (kooperatif) ke arah yang lebih baik.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik ilmu  
b. Pelatihan  metode  pembelajaran,  baik  yang  bersifat  pengantar/ 

pemula maupun lanjutan  
c. Pemanfaatan alat bantu dalam proses pembelajaran.  

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai 
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
     Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah unit 
harus selalu melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   
standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan 
mutu secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
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agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

C.7  STANDAR  SUMBER BELAJAR 
adalah tolok ukur mengenai penyediaan berbagai sarana dalam 
berbagai bentuk atau jenis yang menjadi bahan pembelajaran dalam 
ranah pengetahuan (kognitif), perasaan (afektif), kemahiran 
(psikomotorik), dan kerjasama (kooperatif) sesuai karakteristik dan 
tujuan pembelajaran setiap matakuliah.  

 

 
 
 

Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

 
 
 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Penyediaan buku teks  
b. Bahan ajar  
c. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi  

      

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  

lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai 
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
     Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi 
faktual, dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  
ditemukan  adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting 
adalah pimpinan unit harus selalu melakukan pengecekan  untuk   
memastikan   bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
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C.8  STANDAR  PERKULIAHAN 

adalah tolok ukur mengenai kegiatan tatap muka dosen dengan ma-
hasiswa, termasuk praktika, sebagai bagian dari proses pembelajaran.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Silabus yang berisi deskripsi singkat substansi setiap matakuliah;  
b. SAP yang sekurang-kurangnya berisi tujuan pembelajaran, materi  

ajar pada setiap acara perkuliahan, metode pembelajaran, prasyarat 
penempuhan matakuliah, dan sumber belajar;  

c. Pelaksanaan SAP;  
d. Kehadiran dosen;  
e. Kehadiran mahasiswa;  
f. Berita acara perkuliahan;  
g. Pemanfaatan alat bantu pembelajaran.  

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  

lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai 
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
     Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan untuk memastikan   
bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan 
mutu secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
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C.9  STANDAR  UJIAN 

adalah  tolok  ukur  mengenai  metode  akademik  dan  tatalaksana  
evaluasi  proses pembelajaran mahasiswa pada setiap matakuliah 
dalam satuan waktu tertentu.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Bentuk ujian, misalnya ujian lisan, tertulis, di rumah (take 

home assignment);  
b. Bentuk soal ujian, misalnya esai, pilihan ganda;  
c. Indikator untuk menilai kualitas soal ujian;  
d. Persyaratan mengikuti ujian;  
e. pengamanan soal ujian;  
f. Pelaksanaan ujian; 
g. Pengawasan ujian;  
h. Penyerahan hasil penilaian ujian oleh dosen;  
i. Pengolahan dan pengumuman nilai hasil ujian, dan/atau yudisium.  

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai 
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
     Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan untuk memastikan   
bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
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D. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 

Tabel 1.D  Ikhtisar Standar 

Definisi Standar Standar  Lulusan  adalah  keseluruhan  tolok  ukur  pencapaian  
minimal   pada   suatu   siklus   penjaminan   mutu   tentang 
kemampuan    lulusan    suatu    program    studi,    serta 
pengembangannya secara berkelanjutan.  

Tujuan Standar Menjamin pemenuhan tingkat mutu lulusan, dan peningkatan 
mutu tersebut secara utuh, menyeluruh, dan berkelanjutan.  

Status Standar Standar ini diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. 
Pengelola Standar Pengelola   standar   harus   menetapkan,   melaksanakan, me- 

nerapkan,  mengendalikan,  dan  mengembangkan  standar, 
yang  terdiri  dari  sejumlah  standar  turunan,  sesuai  dengan 
tugas   dan   fungsi   masing-masing,   berdasarkan   struktur 
organisasi Sekolah Tinggi.  

Sasaran Standar Para  pihak  yang  menjadi  sasaran  standar  harus  memenuhi 
standar,  yang  terdiri  dari  sejumlah  standar  turunan,  sesuai 
dengan tugas dan fungsi masing-masing, berdasarkan struktur 
organisasi Sekolah Tinggi.  

Standar Turunan D.1    Standar Arah Lulusan 
 D.2    Standar Peta Lulusan  
 D.3    Standar Agenda Lulusan 
 D.4    Standar Kompetensi Lulusan  
 D.5    Standar Prestasi Lulusan 
 D.6    Standar Studi Pelacakan Lulusan 
 D.7    Standar Dukungan Pascakelulusan 
Indikator Keberhasilan 
Pengelolaan Standar 

Seluruh standar turunan telah ditetapkan, dilaksanakan, diken-
dalikan, dan dikembangkan. 

   

 

 

 

 

Tabel 2.D   Standar Turunan dalam Standar Kompetensi Lulusan. 

D.1  STANDAR  ARAH  LULUSAN 

adalah  tolok  ukur  mengenai  orientasi  penetapan,  pembinaan  dan  
pengembangan kemampuan  lulusan  sesuai  dengan visi,  misi,  
tujuan,  dan  sasaran Sekolah Tinggi.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
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1.  Tahap Penetapan Standar  
Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Aplikasi nilai-nilai dasar (basic values) Sekolah Tinggi dalam 

penetapan,  
pembinaan dan pengembangan kemampuan lulusan;  

b. Penjabaran  visi,  misi,  tujuan,  dan  sasaran  Sekolah Tinggi  
dalam  
penetapan, pembinaan dan pengembangan kemampuan lulusan.  

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  

lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai 
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  

      

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
     Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan untuk memastikan   
bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

      

 

 

D.2  STANDAR  PETA LULUSAN 

adalah tolok ukur mengenai profil-lulusan sebagai penjabaran dari 
arah lulusan.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar  
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minimum yang sekurang-kurangnya memuat   data tentang: kompetensi  
lulusan, mutu  lulusan,  hasil studi  pelacakan  lulusan,  dukungan  
pasca kelulusan.  

       
2. Tahap Pelaksanaan Standar  

Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai 
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam 
lingkungan Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau 
penerapan standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada 
kondisi faktual, dan kemudian mengambil  tindakan  korektif  apabila  
ditemukan  adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting 
adalah pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan   untuk 
memastikan   bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  
 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan 
mutu secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 

 

 

 

 

 

D.3  STANDAR  AGENDA LULUSAN 

adalah  tolok  ukur  mengenai  rencana  penetapan,  pembinaan,  dan  
pengembangan kemampuan lulusan dalam jangka panjang, 
menengah, dan pendek sebagai penjabaran dari peta lulusan.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
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minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang periodisasi 
seluruh rencana penetapan, pembinaan, dan pengembangan kemampuan 
lulusan yang  telah  ditetapkan  dalam  peta  lulusan  ke  dalam  
kerangka  waktu jangka panjang, menengah, atau pendek  
 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai 
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
     Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan untuk memastikan   
bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

      

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan 
mutu secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 

 

D.4  STANDAR  KOMPETENSI LULUSAN 

adalah tolok ukur mengenai komposisi dan tingkat penguasaan 
ranah kognitif, ranah afektif, ranah psikomotorik, dan ranah 
kooperatif oleh lulusan program studi setelah selesai menjalani 
proses pembelajaran di Sekolah Tinggi.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Komposisi dan tingkat penguasaan yang harus dimiliki oleh 

lulusan, baik di ranah kognitif, ranah afektif, ranah psikomotorik, 
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dan ranah kooperatif;  
b. Tingkat keterserapan lulusan di pasar kerja sesuai dengan 

bidangnya (persentasenya harus lebih besar daripada persentase c);  
c. Tingkat  keterserapan  lulusan  di  pasar  kerja  di  luar 

bidangnya (persentasenya  harus  lebih  kecil  daripada  persentase  
b  atau  nol persen); 

d. Tingkat  kecepatan  lulusan  terserap  di  pasar  kerja,  baik  di  
dalam maupun di luar bidangnya;  

e. Tingkat  kemampuan  lulusan  untuk  membaca  dan  menulis  
karya ilmiah, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa 
asing.  

 
2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  

lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai 
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  

 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
     Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan untuk memastikan   
bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

      

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan 
mutu secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 

 

D.5  STANDAR  PRESTASI LULUSAN 

adalah tolok ukur mengenai kinerja Sekolah Tinggi dalam 
menghasilkan lulusan.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
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1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Rata-rata dari IPK lulusan yang dinilai kompetitif, baik dalam 

rangka untuk  studi  lanjut  maupun  dalam  konteks  pasaran  
tenaga  kerja sesuai dengan bidangnya;  

b. Masa studi rata-rata normal untuk setiap jurusan; masa studi 
paling cepat yang bisa ditempuh untuk setiap jurusan; masa studi 
paling lama yang bisa diperbolehkan untuk setiap jurusan;  

c. Keahlian tertentu yang diperoleh melalui sertifikasi;  
d. Persentase   jumlah   lulusan   yang   berprestasi   akademik  tinggi 

(berdasarkan a, b, dan c) untuk setiap tahun akademik.  
 

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  

lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai 
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  

      

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
     Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan untuk memastikan   
bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

      

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan 
mutu secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i). pencapaian 
substansi standar, dan (ii). kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 

 

D.6  STANDAR  STUDI PELACAKAN LULUSAN 

adalah tolok ukur mengenai upaya yang dilakukan oleh Sekolah 
Tinggi atau unit yang ada di dalam Sekolah Tinggi dalam rangka 
menghimpun data melalui penelusuran terhadap para lulusan.  
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Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
    Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Ketersediaan  data  lulusan  dalam pangkalan  data,  yang  minimum 

memuat:  
1. Masa  tunggu  lulusan  (waktu  setelah  lulus  sampai mendapat-

kan  pekerjaan);  
2. Gaji pertama;  
3. Bidang pekerjaan;  
4. Tingkat kepuasan pengguna lulusan;  
5. Perkembangan karir alumni;  

 
b. Ketersediaan sistem komunikasi dengan alumni.  

 
 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan  
unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/  
pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing- 
masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
     Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan untuk memastikan   
bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

      

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i). pencapaian 
substansi standar, dan (ii). kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 

 

D.7  STANDAR  DUKUNGAN  PASCAKELULUSAN  
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adalah  tolok  ukur    mengenai  upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  
Sekolah Tinggi  untuk menyediakan  sarana  yang  dapat  
dimanfaatkan  oleh  para  lulusan  dalam  upaya mengembangkan 
kemampuan mereka.  
 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurang nya memuat tentang:  
a. Penyediaan sarana untuk membantu lulusan dalam mengembang-

kan kemampuan mereka, antara lain melalui:  
1) Pengadaan dan pengembangan career office;  
2) Penyediaan sumber belajar;  
 

b. Penyediaan program-program pendidikan berkelanjutan.  

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam 

lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan 
unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/ 
pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-
masing. 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
     Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan untuk memastikan   
bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

      
 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
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E. STANDAR PENELITIAN ILMIAH 

Tabel 1.E  Ikhtisar Standar 

Definisi Standar Standar Penelitian Ilmiah adalah keseluruhan tolok  ukur 
pencapaian  minimal  pada  suatu  siklus penjaminan  mutu 
tentang kegiatan penelitian ilmiah serta peningkatan relevansi 
hasil penelitian ilmiah dengan kegiatan  pembelajaran dan 
pengabdian kepada masyarakat, serta  pengembangannya 
secara berkelanjutan. 

Tujuan Standar Menjamin pemenuhan tingkat mutu setiap penelitian  ilmiah 
yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa pada semua 
jenjang pendidikan tinggi,  serta  peningkatan  mutu  tersebut 
secara utuh, menyeluruh, dan berkelanjutan.  

Status Standar Standar ini tidak diwajibkan oleh  peraturan perundang-
undangan, namun merupakan komponen wajib yang di-
kembangkan oleh STISIP Bina Putera Banjar. 

Pengelola Standar Pengelola  standar  harus  menetapkan,  melaksanakan/mene- 
rapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar, yang                                                                                   
terdiri dari sejumlah standar  turunan,  sesuai  dengan tugas dan 
fungsi masing-masing, berdasarkan struktur organisasi Sekolah 
Tinggi. 

Sasaran Standar Para  pihak  yang  menjadi  sasaran  standar  harus  memenuhi 
standar,  yang  terdiri  dari  sejumlah  standar  turunan,  sesuai 
dengan tugas dan fungsi masing-masing, berdasarkan struktur 
organisasi Sekolah Tinggi. 

Standar Turunan E.1    Standar Arah Penelitian 
 E.2    Standar Peta Penelitian  
 E.3    Standar Agenda Penelitian 
 E.4    Standar Tatalaksana Penelitian  
 E.5    Standar Hasil Penelitian 
 E.6    Standar Spesifikasi Penelitian 
 E.7    Standar Metode Penelitian 
Indikator Keberhasilan 
Pengelolaan Standar 

Seluruh standar turunan telah ditetapkan, dilaksanakan, diken-
dalikan, dan dikembangkan. 

  

 

Tabel 2.E   Standar Turunan dalam Standar Penelitian Ilmiah. 

E.1  STANDAR  ARAH PENELITIAN 

adalah tolok  ukur  mengenai  orientasi  perencanaan,  pembinaan,  dan  
pengembangan penelitian  ilmiah  oleh  dosen  dan/atau  mahasiswa 
pada  semua  jenjang  pendidikan sesuai dengan nilai dasar, visi, misi, 
tujuan dan sasaran Sekolah Tinggi.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 
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Dibutuhkan 

1.  Tahap Penetapan Standar  
    Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurang nya memuat tentang:  
a. aplikasi  visi,  misi,  tujuan  dan  sasaran  Sekolah Tinggi, 

misalnya keunggulan lokal, yang harus ditumbuh kembangkan 
dalam setiap bidang ilmu;  

b. relevansi  dan  manfaat  penelitian  bagi  pemangku kepentingan 
(stakeholders)  

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam 

lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,  
dan terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di 
dalam lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok 
ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
masing-masing. 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
     Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam 

lingkungan Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau 
penerapan standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada 
kondisi faktual, dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif apabila 
ditemukan adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting 
adalah pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan untuk 
memastikan   bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
    Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan. 

 

 

 

 

 

E.2  STANDAR  PETA PENELITIAN 

adalah tolok ukur mengenai bidang-bidang penelitian sebagai 
penjabaran arah penelitian ke dalam satu atau sekelompok disiplin 
ilmu, teknologi, dan seni.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar   
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    Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Bidang-bidang penelitian, yang bersifat mono-disipliner, inter- 

disipliner maupun multi-disipliner;  
b. Penjabaran  bidang-bidang  penelitian  sebagaimana  tersebut  

pada huruf  a  menjadi  berbagai  subbidang  penelitian  sesuai  
dengan keunggulan lokal dan ketersediaan sumberdaya;  

c. Skala prioritas bidang maupun sub-bidang penelitian yang 
tersebut pada huruf a  dan  b  berdasarkan  arah  penelitian  
yang  telah ditetapkan.  

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam 

lingkungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis,   dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok 
ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
masing-masing.  

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
     Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam 

lingkungan Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau 
penerapan standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada 
kondisi faktual, dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif apabila 
ditemukan adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting 
adalah unit harus selalu melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   
bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
    Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

      

 

 

 

 

E.3  STANDAR  AGENDA PENELITIAN 

adalah tolok ukur mengenai perencanaan, pembinaan, dan 
pengembangan penelitian jangka panjang, menengah, dan pendek 
sebagai penjabaran dari peta penelitian.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar   
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     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurang nya memuat tentang periodisasi 
seluruh rencana  penyelenggaraan  dan  pengembangan  penelitian  
yang  telah ditetapkan  dalam  peta  penelitian  ke  dalam  kerangka  
waktu  jangka panjang, menengah, atau pendek.  

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam 

lingkungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten,   sistematis,   dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/ mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok 
ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
masing-masing.  

      

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
     Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi 
faktual,dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila 
ditemukan adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting 
adalah pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan   untuk   
memastikan   bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

      

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
    Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

      

 

 

 

 

 

 

E.4  STANDAR  TATALAKSANA PENELITIAN 

adalah tolok ukur mengenai penyelenggaraan penelitian.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurang nya memuat tentang:  
a. Komitmen dari Sekolah Tinggi  dan  yayasan   dalam   
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mendukung pelaksanaan penelitian ilmiah; 
b. Keterlibatan dosen, mahasiswa dan nondosen dalam  peneli-tian 

ilmiah;  
c. Pembentukan jejaring penelitian ilmiah dengan lembaga di  luar 

Sekolah Tinggi;  
d. Prosedur  akademik  penelitian  yang  harus  ditempuh  oleh  

setiap peneliti,  mulai  dari  tahap  penyusunan  proposal  hingga  
penulisan laporan akhir.  

e. Prosedur administratif penelitian, antara lain pengurusan 
perizinan, pengorganisasian, penganggaran, pemilihan pembimbing 
dan penguji (untuk skripsi, tesis);  

f. Jangka waktu efektif minimum dan maksimum suatu penelitian 
ilmiah sesuai  dengan  klasifikasi  hasil  penelitian,  dengan  
memperhatikan mutu, terhitung mulai dari tahap penyusunan 
proposal, pengumpulan data, analisis data, presentasi hasil penelitian, 
hingga tahap penulisan laporan akhir penelitian;  

g. Format penulisan.  
 
2. Tahap Pelaksanaan Standar  
    Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam 

lingkungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten,  sistematis,   dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok 
ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
masing-masing.  

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
     Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi 
faktual, dan kemudian mengambil  tindakan  korektif  apabila 
ditemukan adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting 
adalah pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan untuk  
memastikan   bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
    Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  

     Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
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E.5  STANDAR  HASIL PENELITIAN 

adalah tolok ukur mengenai kelayakan mutu substansi, jumlah, dan 
diseminasi penelitian dan jumlahnya dalam satu atau sekelompok 
disiplin ilmu, teknologi, dan seni dalam kurun waktu tertentu.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurang nya memuat tentang:  
a. Indikator untuk menilai mutu penelitian antara lain:  

              1)  Ketepatan metode penelitian;  
               2) Orisinalitas penelitian;  
               3) Penulisan laporan sesuai dengan format yang baku;  
               4) Pengakuan dan penghormatan atas hak kekayaan intelektual;  
               5) Diseminasi hasil penelitian;  
               6) Dampak penelitian terhadap  pengembangan  ilmu  dan  pe-  
                   ningkatan martabat manusia;  
               7) Kesesuaian  antara  substansi  penelitian  dengan kelas/kelom-  
                    pok penelitian,  misalnya  substansi    sebuah  disertasi  harus   
                    sesuai dengan kriteria/spesifikasi suatu disertasi;  

b. Tingkat  pencapaian  minimal  jumlah penelitian  dalam  satu  atau 
sekelompok bidang ilmu, teknologi dan seni dalam periode tertentu; 

c. Spesifikasi/kriteria internal,  misalnya  diskusi,  simposium, seminar, 
lokakarya, konferensi, untuk diseminasi hasil penelitian ilmiah.  

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti dari pelaksanaan standar ini  adalah  setiap  unit kerja di dalam 
lingkungan Sekolah Tinggi harus secara  konsisten,   sistematis,   dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok 
ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
masing-masing.  
 
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
      Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi 
faktual, dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif apabila 
ditemukan adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting 
adalah pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan untuk 
memastikan bahwa standar telah terpenuhi atau telah ditaati.  
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4.  Tahap Pengembangan Standar   
    Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  

     Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

      

 

 

E.6  STANDAR  SPESIFIKASI PENELITIAN 
        adalah tolok ukur mengenai  spesifikasi  suatu  penelitian  sesuai  

dengan  maksud/peruntukan penelitian. 

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum  yang  sekurang-kurangnya  memuat     tentang  spesifikasi/ 
kriteria:  
a. Penelitian  individual,  kelompok,  atau  institusional, yang 

dapat menghasilkan artikel untuk dipublikasikan, buku ajar, buku 
ilmiah, hak paten, model, atau disain industri;  

b. Penelitian dalam rangka pemenuhan kurikulum suatu program 
studi misalnya: skripsi, tugas akhir, tesis.  

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja di dalam 

lingkungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten,  sistematis,   dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok 
ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
masing-masing.  

      

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
      Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi 
faktual, dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif apabila 
ditemukan adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting 
adalah pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan untuk 
memastikan   bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
    Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya. Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i) 
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pencapaian substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan 
substansi standar agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan 
berkelanjutan.  

      
 

E.7  STANDAR  METODE PENELITIAN 
    adalah tolok ukur   mengenai cara atau teknik penelitian sesuai dengan 

prinsip disiplin ilmu,  teknologi, dan seni yang bersangkutan.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Kewajiban bagi setiap peneliti untuk menerapkan metode 

penelitian sesuai dengan standar keilmuan yang valid, akuntabel,  
dan  sesuai dengan etika akademik;  

b. Metode pembimbingan oleh dosen terhadap mahasiswa dalam 
penulisan skripsi, thesis, atau sejenisnya;  

c. Program pelatihan berkala tentang metode penelitian bagi para 
dosen, utamanya dosen muda serta kewajiban untuk mengikutinya.  

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam 
lingkungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten,  sistematis,   dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok 
ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
masing-masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar   
      Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi 
faktual, dan kemudian mengambil  tindakan  korektif apabila 
ditemukan adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting 
adalah pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan untuk  
memastikan   bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya. Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i). 
pencapaian substansi standar, dan (ii). kemungkinan peningkatan 
substansi standar agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan 
berkelanjutan.  
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F. STANDAR PUBLIKASI KARYA ILMIAH  

Tabel 1.F Ikhtisar Standar 

Definisi Standar Standar Publikasi Karya Ilmiah adalah keseluruhan tolok 
ukur pencapaian  minimal  pada  suatu  siklus  penjaminan 
mutu tentang penerbitan dan/atau  penye-barluasan  kepada  
publik berbagai  karya  ilmiah  dosen  dan/atau mahasiswa 
oleh Sekolah Tinggi, serta pengembangannya secara berkelan-
jutan. 

Tujuan Standar Menjamin  pemenuhan  tingkat  mutu  setiap  publikasi  karya 
ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa, serta 
peningkatan  mutu  tersebut  secara  utuh,  menyeluruh,  dan 
berkelanjutan. 

Status Standar Standar  ini  tidak  diwajibkan  oleh  peraturan  per-undang-
undangan, namun merupakan standar wajib yang dikem-
bangkan oleh STISIP Bina Putera Banjar. 

Pengelola Standar Pengelola  standar  harus  menetapkan,  melaksanakan/mene- 
rapkan, mengendalikan, dan mengembangkan  standar, yang  
terdiri  atas  sejumlah  standar  turunan,  sesuai  dengan tugas   
dan fungsi  masing-masing,   berdasarkan   struktur organisasi 
Sekolah Tinggi. 

Sasaran Standar Para  pihak  yang  menjadi  sasaran  standar  harus  memenuhi 
standar, yang terdiri  atas sejumlah standar turunan, sesuai 
dengan tugas dan fungsi masing-masing, berdasarkan struktur 
organisasi Sekolah Tinggi. 

Standar Turunan F.1   Standar Arah Publikasi Karya Ilmiah 
 F.2    Standar Peta Publikasi Karya Ilmiah 
 F.3    Standar Agenda Publikasi Karya Ilmiah 
 F.4    Standar Isi Publikasi 
 F.5    Standar Tatalaksana Publikasi Karya Ilmiah 
Indikator Keberhasilan 
Pengelolaan Standar 

Seluruh standar turunan telah ditetapkan, dilaksanakan, diken-
dalikan, dan dikembangkan. 

 

 

 

 

Tabel 2.F   Standar Turunan dalam Standar Publikasi Karya Ilmiah 

F.1  STANDAR  ARAH  PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

adalah tolok  ukur  mengenai  orientasi  perencanaan,  pembinaan,  dan  
pengembangan penerbitan dan/atau penyebarluasan  oleh  Sekolah 
Tinggi  terhadap  karya-karya  ilmiah dosen dan/atau mahasiswa 
pada semua jenjang pendidikan sesuai dengan nilai dasar, visi, misi, 
tujuan, dan sasaran Sekolah Tinggi.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 
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Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurang nya memuat tentang:  
a. Aplikasi visi, misi, tujuan dan   sasaran   Sekolah Tinggi   

dalam perencanaan, pembinaan, dan pengembangan publikasi 
karya ilmiah, misalnya mengutamakan publikasi karya ilmiah yang 
mencerminkan keunggulan lokal;  

b. Relevansi dan manfaat publikasi bagi  pemangku  kepentingan 
(stakeholders).  

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam 
lingkungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok 
ukur / pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
masing-masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
      Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi 
faktual, dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  
ditemukan  adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting 
adalah pimpinan unit harus selalu melakukan  pengecekan untuk 
memastikan   bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

      

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya. Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) 
pencapaian substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan 
substansi standar agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan 
berkelanjutan.  

    

 

 

F.2  STANDAR  PETA  PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

adalah tolok ukur mengenai macam-macam cara dan bentuk  pener-
bitan dan/atau penyebarluasan  berbagai  karya  ilmiah  dosen dan/atau  
mahasiswa  oleh Sekolah Tinggi sebagai penjabaran arah publikasi.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pihak penanggungjawab harus mengambil inisiatif untuk  menetapkan 
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standar minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Jenis atau bentuk penerbitan dan/atau penyebarluasan oleh 

Sekolah Tinggi terhadap karya-karya ilmiah, misalnya buku teks, 
jurnal, bentuk lain;  

b. Skala prioritas jenis atau bentuk penerbitan dan/atau penyebarlua-
san seperti   tersebut pada huruf a   berdasarkan arah publikasi yang 
telah ditetapkan.  

 
2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam 

lingkungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok 
ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
masing-masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
      Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi 
faktual, dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  
ditemukan  adanya penyim-pangan atau kesalahan. Hal terpenting 
adalah pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan   untuk 
memastikan   bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan 
mutu secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 

 

 

 

F.3  STANDAR  AGENDA PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

       adalah  tolok  ukur  mengenai  perencanaan  dan  pengembangan  
penerbitan  dan/atau penyebarluasan karya ilmiah dosen dan/atau 
mahasiswa oleh Sekolah Tinggi, dalam jangka panjang, menengah, 
dan pendek sebagai penjabaran dari peta publikasi.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar   
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     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum  yang  sekurang-kurangnya  memuat  tentang  periodisasi 
perencanaan  dan  pengembangan  publikasi  dan/atau  penyebarluasan 
karya  ilmiah  yang  telah  ditetapkan  dalam  peta  publikasi ke dalam 
kerangka waktu jangka panjang, menengah, atau pendek.  

      
2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam 

lingkungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok 
ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
masing-masing.  

 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
      Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi 
faktual, dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  
ditemukan  adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting 
adalah pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan   untuk 
memastikan   bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

      

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) penca-paian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 

 

 

F.4  STANDAR ISI PUBLIKASI 

     adalah tolok ukur mengenai kelayakan mutu karya ilmiah hasil 
penelitian dosen dan/atau mahasiswa untuk diterbitkan dan/atau 
disebarluaskan kepada publik dalam bentuk tulisan maupun bentuk lain 
oleh Sekolah Tinggi sesuai dengan arah publikasi.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Persyaratan substantif suatu karya ilmiah dosen dan/atau    

mahasiswa yang layak publikasi sesuai dengan visi, misi, tujuan, 
dan sasaran Sekolah Tinggi;  
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b. Tingkat  pencapaian  minimal  jumlah  karya  ilmiah  dosen  dan/ 
atau mahasiswa yang layak publikasi setiap tahun.  

 
2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam 

lingkungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok 
ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
masing-masing.  

 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
   Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam 

lingkungan Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau 
penerapan standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada 
kondisi faktual, dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif apabila 
ditemukan adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting 
adalah unit harus selalu melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   
bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  
 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 

 

 

F.5  STANDAR  TATALAKSANA PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

adalah tolok ukur mengenai penyelenggaraan penerbitan buku, jurnal 
dan/atau bentuk lain oleh Sekolah Tinggi, untuk disebarluaskan kepada 
publik.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pihak penanggungjawab harus mengambil inisiatif untuk  menetapkan 

standar minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Gaya penerbitan buku, jurnal dan/atau bentuk lain;  
b. Persyaratan administratif untuk kelayakan penerbitan buku, jurnal 

dan/atau bentuk lain, misalnya perijinan dan/atau akreditasi, 
kontinuitas penerbitan, periode penerbitan;  

c. Persyaratan kualitas editor;  
d. Kriteria kelayakan penerbitan buku, jurnal dan/atau bentuk lain, 

dari sisi potensi pangsa pasar  baik  lokal,  regional,  nasional, dan/ 
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atau internasional.  
 
2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam 

lingkungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok 
ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
masing-masing.  

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
      Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi 
faktual, dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif apabila 
ditemukan adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting 
adalah pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan   untuk 
memastikan   bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 

 

G. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

Tabel 1.G Ikhtisar Standar 

Definisi Standar Standar  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  adalah keseluruhan 
tolok ukur pencapaian minimal pada suatu siklus 
penjaminan mutu  tentang  kegiatan  pengabdian  kepada  
masyarakat  dan relevansi hasil pengabdian dengan kegiatan 
pembelajaran dan penelitian, serta pengembangannya    secara 
berkelanjutan. 

Tujuan Standar Menjamin pemenuhan tingkat mutu setiap kegiatan pe-
ngabdian  kepada  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  dosen, 
mahasiswa dan/atau nondosen sesuai dengan tugas dan fungsi 
masing-masing, serta peningkatan mutu tersebut secara utuh, 
menyeluruh, dan berkelanjutan.  

Status Standar Standar ini tidak diwajibkan  oleh  peraturan  perundang- 
undangan, namun merupakan standar wajib yang dikem-
bangkan oleh STISIP Bina Putera Banjar. 

Pengelola Standar Pengelola  standar  harus  menetapkan,  melaksanakan/mene- 
rapkan, mengendalikan, dan mengembangkan  standar, yang  
terdiri  atas  sejumlah  standar  turunan,  sesuai  dengan tugas   
dan fungsi masing-masing, berdasarkan struktur organisasi 
Sekolah Tinggi. 

Sasaran Standar Para pihak yang menjadi sasaran standar harus  memenuhi 
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standar, yang terdiri  atas sejumlah standar turunan, sesuai 
dengan tugas dan fungsi masing-masing, berdasarkan struktur 
organisasi Sekolah Tinggi. 

Standar Turunan G.1   Standar Arah Pengabdian Kepada Masyarakat 
 G.2    Standar Peta Pengabdian Kepada Masyarakat 
 G.3    Standar Agenda Pengabdian Kepada Masyarakat 
 G.4    Standar Tatalaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 
 G.5    Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 
Indikator Keberhasilan 
Pengelolaan Standar 

Seluruh standar turunan telah ditetapkan, dilaksanakan, diken-
dalikan, dan dikembangkan. 

 

Tabel 2.G   Standar Turunan dalam Standar Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

G.1  STANDAR  ARAH  PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

adalah tolok ukur mengenai orientasi perencanaan, Pembinaan, dan 
pengembangan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan/atau 
mahasiswa pada semua jenjang pendidikan sesuai dengan visi, misi, 
tujuan dan sasaran Sekolah Tinggi. 

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurang nya memuat tentang:  
a. Aplikasi visi, misi, tujuan dan sasaran Sekolah Tinggi dalam 

pe-rencanaan,  pembinaan,  dan  pengembangan  pengabdian  
kepada masyarakat, dalam bentuk antara lain layanan kepakaran;  

b. Relevansi dan manfaat perencanaan, pembinaan, dan 
pengembangan pengabdian kepada masyarakat terhadap sasaran 
pengabdian.  

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam 

lingkungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok 
ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
masing-masing.  

 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
      Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi 
faktual, dan kemudian mengambil  tindakan  korektif  apabila  
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ditemukan  adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting 
adalah pimpinan unit harus selalu melakukan  pengecekan untuk 
memastikan   bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i). pencapaian 
substansi standar, dan (ii). kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

      

 

 

G.2  STANDAR  PETA  PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

adalah  tolok  ukur  mengenai  bidang-bidang  pengabdian  kepada  
masyarakat  sebagai penjabaran arah pengabdian berdasarkan satu 
atau lebih disiplin ilmu, teknologi, dan seni.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Bidang-bidang pengabdian, yang bersifat mono-disipliner, inter-

disipliner  maupun multi-disipliner;  
b. Penjabaran  bidang-bidang  pengabdian  sebagaimana  tersebut  

pada huruf a menjadi berbagai subbidang pengabdian,missal-nya 
berdasarkan kepakaran dan ketersediaan sumber daya;  

c. Skala prioritas bidang maupun subbidang pengabdian yang 
tersebut pada huruf a dan b berdasarkan arah pengabdian kepada 
masyarakat yang telah ditetapkan.  

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam 

lingkungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok 
ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
masing-masing.  

 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
      Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi 
faktual, dan kemudian mengambil  tindakan  korektif  apabila 
ditemukan adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting 
adalah pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan   untuk 
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memastikan   bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  
 
4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  

     Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 

 

 

G.3  STANDAR  AGENDA PENGABDIAN KEPADA  

         MASYARAKAT 

     adalah tolok ukur mengenai perencanaan, pembinaan, dan pengem-
bangan pengabdian kepada masyarakat dalam jangka panjang, 
menengah, dan pendek sebagai penjabaran dari peta pengabdian kepada 
masyarakat.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurang nya memuat tentang periodisasi 
seluruh perencanaan, pembinaan,  dan  pengembangan  pengabdian  
kepada masyarakat  yang  telah  ditetapkan  dalam  peta  pengabdian  
kepada masyarakat ke dalam kerangka waktu jangka panjang, 
menengah, atau pendek.  

     Pengelola standar harus memperhatikan rangkaian proses  pene-tapan  

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam 

lingkungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok 
ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
masing-masing. 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
      Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi 
faktual, dan kemudian mengambil  tindakan  korektif  apabila  
ditemukan  adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting 
adalah pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan untuk 
memastikan   bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 

 



97 

  

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  

    Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

   
 

G.4  STANDAR TATALAKSANA PENGABDIAN KEPADA  

        MASYARAKAT 

     adalah tolok ukur  mengenai  penyelenggaraan  pengabdian  kepada  
masyarakat  yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa, dan/atau non 
dosen sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Komitmen dari Sekolah Tinggi dan Yayasan dalam mendukung 

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;  
b. Keterlibatan dosen, mahasiswa dan/atau nondosen dalam pe-

ngabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi 
masing-masing; 

c. Pembentukan jejaring pengabdian kepada masyarakat  dengan 
lembaga di luar Sekolah Tinggi;  

d. Prosedur penyelenggaraan   pengabdian kepada masyarakat, antara 
lain penyusunan proposal, pengurusan perizinan, pengorganisa-
sian, penganggaran, penyusunan pelaporan;  

e. Program pelatihan wajib berkala tentang pengabdian kepada 
masyarakat bagi para dosen, mahasiswa dan/atau nondosen sesuai 
dengan tugas dan fungsi masing-masing, yang bertujuan antara lain 
untuk mengasah kepekaan sosial, meningkatkan kecakapan 
pendampingan,;  

f. Jangka waktu efektif minimum dan maksimum suatu  pengabdian 
kepada masyarakat.  
 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar   
     Inti  dari  pelaksanaan  standar ini adalah setiap  unit  kerja  di  dalam 

lingkungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis,   dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok 
ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
masing-masing.  

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
      Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 
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Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi 
faktual, dan kemudian mengambil  tindakan  korektif  apabila  
ditemukan  adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting 
adalah pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan   untuk 
memastikan   bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan 
mutu secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i). pencapaian 
substansi standar, dan (ii). kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 

 

G.5  STANDAR  HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

adalah tolok ukur mengenai kelayakan mutu dan jumlah kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen, 
mahasiswa, dan/atau nondosen sesuai dengan fungsi  dan  tugas  
masing-masing,  berdasarkan  satu  atau  sekelompok  disiplin  ilmu, 
teknologi, dan seni, dalam kurun waktu tertentu. 

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan     

standar minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Indikator untuk menilai mutu pengabdian kepada masyarakat, 

antara lain: 
1) Kesesuaian antara sasaran pengabdian dengan arah pengabdian;  
2) Dampak pengabdian bagi masyarakat; 
3) Pencapaian sasaran/target;  

 
b. Tingkat pencapaian minimal jumlah pengabdian kepada 

masyarakat, berdasarkan satu atau sekelompok bidang ilmu, 
teknologi dan seni dalam periode tertentu.  
 

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam 

lingkungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok 
ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
masing-masing.  

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
      Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 
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Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi 
faktual, dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif apabila 
ditemukan adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting 
adalah pimpinan unit harus selalu melakukan pengecekan untuk 
memastikan   bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

      
4.  Tahap Pengembangan Standar   
    Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i). pencapaian 
substansi standar, dan (ii). kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 

 

 

H. STANDAR PENDIDIK (DOSEN) 

Tabel 1.H Ikhtisar Standar  
Definisi Standar Standar  Pendidik (Dosen) adalah  keseluruhan  tolok  ukur 

pencapaian  minimal  pada  suatu  siklus  penjaminan  mutu 
tentang kompetensi tenaga pendidik (dosen) dalam melak-
sanakan Tridharma Perguruan Tinggi, serta pengembangan-
nya secara berkelanjutan. 

Tujuan Standar Menjamin  pemenuhan  tingkat  mutu  dosen  dan  peningka-
tan mutu tersebut secara utuh, menyeluruh, dan berkelanjutan. 

Status Standar Standar ini diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. 
Pengelola Standar Pengelola   standar   harus   menetapkan,   melaksanakan/ 

menerapkan,  mengendalikan,  dan  mengembangkan  standar, 
yang  terdiri  dari  sejumlah  standar  turunan,  sesuai  dengan 
tugas   dan   fungsi   masing-masing,   berdasarkan   struktur 
organisasi Sekolah Tinggi. 

Sasaran Standar Para  pihak  yang  menjadi  sasaran  standar  harus  memenuhi 
standar,  yang  terdiri  dari  sejumlah  standar  turunan,  sesuai 
dengan tugas dan fungsi masing-masing, berdasarkan struktur 
organisasi Sekolah Tinggi. 
 

Standar Turunan H.1   Standar Arah Dosen 
 H.2    Standar Peta Dosen 
 H.3    Standar Agenda Dosen 
 H.4    Standar Rekrutasi dan Seleksi Calon Dosen 
 H.5    Standar Rasio Dosen dan Mahasiswa 
 H.6    Standar Kualifikasi Akademik Dosen 
 H.7    Standar Pengalaman dan Pengembangan Diri Dosen 
 H.8    Standar Kompetensi Dosen 
 H.9    Standar Kinerja Dosen  
Indikator Keberhasilan Seluruh standar turunan telah ditetapkan, dilaksanakan, diken-
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Pengelolaan Standar dalikan, dan dikembangkan. 
 

Tabel 2.H   Standar Turunan dalam Standar Pendidik (Dosen) 

H.1  STANDAR  ARAH DOSEN 

adalah tolok ukur mengenai orientasi/arah pengadaan, pembinaan, 
dan pengembangan dosen, sesuai dengan nilai dasar, visi, misi, tujuan 
dan sasaran Sekolah Tinggi.  
 

 

 
 

Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang: Penjabaran  visi,  
misi, tujuan dan sasaran  Sekolah Tinggi  dalam pengadaan, 
pembinaan, dan pengembangan dosen.  

       

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai 
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
      Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan untuk memastikan   
bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 

 

H.2  STANDAR  PETA DOSEN  



101 

  

adalah tolok ukur mengenai profil-dosen sebagai penjabaran dari arah 
dosen.  

  
 

Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 
Dokumen 

yang 
Dibutuhkan 

1.  Tahap Penetapan Standar  
Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Biodata dosen, misalnya nama, tempat dan tanggal lahir, alamat,  

riwayat pendidikan, minat dan bakat;  
b. Data kinerja dan perilaku dosen;   
c. Data  bidang-bidang  keahlian  yang  dibina  dan  dikembangkan  

di Sekolah Tinggi;  
d. Data bidang keahlian, jabatan fungsional, dan pengalaman dosen;  
e. Skala prioritas pengembangan dosen berdasarkan arah 

pembinaan dan  pengembangan  yang  telah  ditetapkan  serta  
memperhatikan bidang keahlian yang akan dibina dan 
dikembangkan di Sekolah Tinggi (huruf c) dan pemetaan dosen 
(huruf d). 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  

lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai 
tolok ukur/ pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  

      

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
      Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan untuk memastikan   
bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

     .  

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
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H.3  STANDAR  AGENDA DOSEN 

        adalah tolok ukur mengenai rencana pengadaan, pembinaan, dan 
pengembangan dosen dalam jangka panjang, menengah, dan pendek 
sebagai penjabaran dari hasil pemetaan dosen.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang periodisasi seluruh 
rencana pengadaan, pembinaan, dan pengembangan dosen yang telah 
ditetapkan dalam hasil pemetaan dosen ke dalam kerangka waktu 
jangka panjang, menengah, atau pendek.  

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  

lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan  
unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/  
pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing- 
masing.  

      

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan untuk memastikan   
bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  
 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
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H.4  STANDAR  REKRUTASI DAN SELEKSI CALON DOSEN   

adalah tolok ukur mengenai kegiatan penjaringan dan penyaringan 
calon dosen secara konsisten agar dapat mendukung pencapaian visi, 
misi, tujuan dan sasaran Sekolah Tinggi/Fakultas.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Formasi dosen;  
b. Periode/jadwal penjaringan dan penyaringan hingga pengumuman 

hasil penyaringan;  
c. Persyaratan penjaringan dan penyaringan calon dosen; 
d. Tatacara dan prosedur penjaringan dan penyaringan;  
e. Materi penyaringan;  
f. Kriteria kelulusan penyaringan;  
g. Penyeleksi.   

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  

lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai 
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  

 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
      Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan untuk memastikan   
bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan 
mutu secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
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H.5  STANDAR  RASIO DOSEN DAN MAHASISWA  

        adalah tolok ukur mengenai perbandingan antara dosen dan 
mahasiswa yang ditentukan oleh  peraturan  perundang-undangan  
atau  Sekolah Tinggi  sehingga  penerapannya  dalam masing-masing 
dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi dapat diwujudkan.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Rasio dosen  tetap  dan  mahasiswa  yang  memadai  untuk  setiap  

program  studi  agar  pelaksanaan  setiap  dharma  dalam tridharma  
perguruan tinggi terlaksana dengan baik  

b. Rasio (dosen tetap + dosen tidak tetap)  dan  mahasiswa  yang 
memadai  untuk  setiap  program  studi  agar  pelaksanaan  setiap  
dharma dalam Tridharma Perguruan Tinggi terlaksana dengan baik  

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  

lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai 
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
      Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan untuk memastikan   
bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

      

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 

 

H.6  STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DOSEN    
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adalah tolok ukur mengenai tingkat pendidikan formal minimal 
yang relevan dengan bidang  ilmu  yang  harus  dipenuhi  oleh  dosen  
sebagaimana  dibuktikan  dengan  ijasah dan/atau  sertifikat  sesuai  
peraturan  perundang-undangan,  serta  jabatan  fungsional minimal 
yang harus dimiliki oleh dosen sebagaimana dibuktikan dengan surat 
keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah.  

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Tingkat pendidikan  minimal  dosen sesuai  dengan  bidang  ilmu 

dan jenjang pendidikan yang diasuh;  
b. Jabatan fungsional minimal dosen sesuai dengan jenjang 

pendidikan yang diasuh;  
c. Komposisi  dosen  berdasarkan  tingkat  pendidikan  dan  

jabatan fungsional untuk setiap program studi.  
 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  

lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai 
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing. 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan untuk memastikan   
bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan 
mutu secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 

 

H.7  STANDAR  PENGALAMAN DAN PENGEMBANGAN DIRI        
        DOSEN   
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adalah tolok ukur mengenai rekam jejak dosen dalam pengembangan 
diri yang meliputi antara  lain  partisipasi  aktif  dosen  di  dalam  
asosiasi-asosiasi    profesi  dan  keilmuan, pengalaman dalam dunia 
akademik dan/atau profesional, memberikan kuliah dan/atau meneliti 
di perguruan tinggi internasional misalnya mengikuti post doctoral 
program.  

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Jenisdan jumlah pengalaman dan pengembangan diri dosen di 

dalam dunia profesi yang terkait dengan bidang keahlian dosen 
pada tingkat nasional maupun internasional;  

b. Jenis dan jumlah pengalaman dan pengembangan diri dosen di 
dalam melaksanakan  tugas  pemerintahan  sesuai  dengan  bidang  
keahlian dosen;  

c. Partisipasi aktif dosen di dalam asosiasi profesi dan keilmuan;  
d. Jenis dan jumlah pengalaman dan pengembangan diri dosen 

sebagai reviewer;  
e. Jenis dan jumlah pengalaman dan pengembangan diri dosen di 

dalam memberikan  kuliah,  membimbing,  menguji  dan/atau  
meneliti  di perguruan   tinggi   lain   bertaraf   internasional   
atau   lembaga internasional;  

f. Jenis dan jumlah pengalaman dan pengembangan diri dosen 
sebagai wakil resmi Sekolah Tinggi atau pemerintah di lembaga 
internasional;  

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai 
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
      Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan untuk memastikan   
bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

4.  Tahap Pengembangan Standar    
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     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

     
 

 

H.8  STANDAR  KOMPETENSI  DOSEN   

adalah  tolok  ukur  mengenai  kemampuan  khusus  dosen  dalam  
aspek  andragogi, kepribadian, sosial, dan profesi, serta kemampuan 
umum.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum    yang    sekurang-kurangnya    memuat    tentang    tingkat 
kemampuan yang harus dimiliki setiap dosen yang meliputi:  
a. Kemampuan  umum, yaitu  kemampuan  dosen  untuk  bersikap  

atau berperilaku  tertib,  disiplin,  rapih,  teliti,  komunikatif,  dan  
teknis administratif.  

b. Kemampuan andragogi, yaitu kemampuan mengajar orang 
dewasa, dengan ciri pembelajaran: 
1) Mengembangkan konsep diri (self determination dan  self-

direction) mahasiswa; 
2) Mengembangkan  teknik  pembelajaran  yang  bertumpu  pada  

pengalaman (experiential learning cycle);  
3) Mengembangkan materi pembelajaran dengan memperhatikan  

peran sosial mahasiswa;  
4) Mengembangkan   orientasi   belajar   yang   berpusat   pada  

pemecahan  permasalahan  yang  dihadapi (problem  solving 
orientation);  
 

c. Kemampuan kepribadian, yaitu kemampuan dosen untuk:  
1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan 

kebudayaan nasional Indonesia. 
2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, 

dan teladan bagi mahasiswa dan masyarakat. 
3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, 

arif, dan berwibawa. 
4) Menunjukan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa 

bangga menjadi dosen, dan rasa percaya diri. 
5) Menjunjung tinggi kode etik profesi dosen. 
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d. Kemampuan  sosial,  yaitu  kemampuan  dosen  sebagai  bagian  dari  
masyarakat  untuk  berinteraksi  secara  efektif  dengan  mahasiswa,  
sesama  dosen,  tenaga  kependidikan (non  dosen),  orangtua/wali 
mahasiswa, dan masyarakat;  

e. Kemampuan profesi, yaitu kemampuan dosen dalam penguasaan  
materi  dan  metode  pembelajaran,  mengembangkan  ilmu  melalui  
penelitian,  menerapkan  ilmu bagi  kepentingan  masyarakat  melalui  
kegiatan pengabdian kepada masyarakat.  

 
2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  

lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai 
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  

 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan untuk memastikan   
bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  
 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan 
mutu secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 

 

 

H.9  STANDAR  KINERJA DOSEN   

adalah tolok ukur mengenai prestasi yang harus dicapai oleh dosen 
dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi pada satuan waktu 
tertentu.  

 

 
 

Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
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1.  Tahap Penetapan Standar  
Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurang nya memuat tentang:  
a. Prestasi yang harus dicapai oleh setiap dosen berdasarkan jabatan  

fungsional yang dimiliki dalam melaksanakan Tridharma 
Perguruan Tinggi pada satuan waktu tertentu beserta jenis 
penghargaan dan sanksi yang jelas dan pasti;  

b. Substansi, cara mengukur dan alat ukur kinerja dosen;  
c. Prosedur   kenaikan   jabatan   fungsional   dosen,   sesuai   dengan  

peraturan perundang-undangan.   

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  

lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai 
tolok ukur/ pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  

 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
      Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan untuk memastikan   
bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

      

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 

 

 

 

I. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN (NONDOSEN) 

Tabel 1.I Ikhtisar Standar 

Definisi Standar Standar Tenaga Kependidikan (Nondosen) adalah keseluru-
han tolok ukur pencapaian minimal pada suatu siklus 
penjaminan mutu  tentang  kompetensi  tenaga  kependidikan  
(nondosen), serta pengembangannya secara berkelanjutan.  
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Tujuan Standar Menjamin pemenuhan tingkat mutu nondosen dan pening-
katan mutu tersebut secara utuh, menyeluruh, dan berke-
lanjutan. 

Status Standar Standar ini diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. 
Pengelola Standar Pengelola standar harus menetapkan, melaksanakan, menerap- 

kan,  mengendalikan,  dan  mengembangkan  standar, yang  
terdiri  dari  sejumlah  standar  turunan,  sesuai  dengan tugas   
dan fungsi masing-masing, berdasarkan struktur organisasi 
Sekolah Tinggi. 

Sasaran Standar Para  pihak  yang  menjadi  sasaran  standar  harus  memenuhi 
standar,  yang  terdiri  dari  sejumlah  standar  turunan,  sesuai 
dengan tugas dan fungsi masing-masing, berdasarkan struktur 
organisasi Sekolah Tinggi.  

Standar Turunan I.1   Standar Arah Tenaga Kependidikan 
 I.2    Standar Peta Tenaga Kependidikan 
 I.3    Standar Agenda Tenaga Kependidikan  
 I.4    Standar Rekrutasi dan Seleksi Tenaga Kependidikan 
 I.5    Standar Rasio  Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa  
 I.6    Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan 
 I.7    Standar Pengalaman dan Pengembangan Diri Tenaga  

         Kependidikan 
 I.8    Standar Kompetensi Tenaga Kependidikan 
 I.9    Standar Kinerja  Tenaga Kependidikan  
Indikator Keberhasilan 
Pengelolaan Standar 

Seluruh standar turunan telah ditetapkan, dilaksanakan, diken-
dalikan, dan dikembangkan. 

 

Tabel 2.I   Standar Turunan dalam Standar Tenaga Kependidikan 

(Nondosen) 

I.1  STANDAR  ARAH TENAGA KEPENDIDIKAN  

adalah  tolok  ukur  mengenai  orientasi  pengadaan,  pembinaan,  dan  
pengembangan tenaga  kependidikan  sesuai  dengan  visi,  misi,  
tujuan  dan  sasaran Sekolah Tinggi.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola   standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang: penjabaran  visi,  
misi, tujuan dan sasaran Sekolah Tinggi dalam pengadaan, 
pembinaan, dan pengembangan tenaga kependidikan.  

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam 

lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
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lingkungan  kerja  unitnya  masing-masing.  Hal  terpenting  adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai   tolok 
ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
masing-masing.  

3. Tahap Pengendalian Standar  
     Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap  unit di dalam 

lingkungan  Sekolah Tinggi  harus  mampu  mengontrol  dan  
memantau penerapan standar secara konsisten dan optimal di lapangan 
atau pada kondisi  faktual,  dan  kemudian  mengambil  tindakan  
korektif  apabila ditemukan  adanya  penyimpangan  atau  kesalahan.  
Hal  terpenting adalah pimpinan unit  harus  selalu  melakukan  
pengecekan  untuk  memastikan bahwa standar telah terpenuhi atau telah 
ditaati.  

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola   standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 

 

I.2  STANDAR  PETA  TENAGA KEPENDIDIKAN  

adalah tolok ukur mengenai profil tenaga kependidikan sebagai 
penjabaran dari arah tenaga kependidikan.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola   standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a.  Biodata tenaga kependidikan, misalnya nama, tempat dan tanggal 

lahir, alamat, riwayat pendidikan, minat dan bakat;  
b.  Data kinerja dan perilaku;  
c.  Data jenis keahlian tenaga kependidikan yang dibutuhkan Sekolah 

Tinggi;  
d.  Data kualifikasi akademik dan pengalaman tenaga kependidikan;  
e.  Skala prioritas pengembangan tenaga kependidikan berdasarkan 

arah pembinaan   dan   pengembangan   yang   telah   ditetapkan   
serta memperhatikan  jenis  keahlian (huruf  c)  dan  pemetaan  
tenaga kependidikan (huruf d)  

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  

lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai 
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tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  

3. Tahap Pengendalian Standar  
      Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan untuk memastikan   
bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola   standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

     

 

 

I.3  STANDAR  AGENDA  TENAGA KEPENDIDIKAN 

adalah tolok ukur mengenai rencana pengadaan, pembinaan, dan 
pengembangan tenaga kependidikan dalam jangka panjang, 
menengah, dan pendek sebagai penjabaran dari hasil pemetaan 
tenaga kependidikan.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola   standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar  

minimum yang sekurang-kurang nya memuat tentang periodisasi 
seluruh rencana formasi, pembinaan, dan pengembangan tenaga 
kependidikan yang  telah  ditetapkan  dalam  hasil pemetaan  tenaga  
kependidikan  ke dalam kerangka waktu jangka panjang, menengah, 
atau pendek.  

      

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  

lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai 
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  
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3. Tahap Pengendalian Standar  
      Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan untuk memastikan   
bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola   standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

      

 

 

I.4  STANDAR  REKRUTASI DAN SELEKSI   TENAGA  

        KEPENDIDIKAN 

adalah tolok ukur mengenai kegiatan penjaringan dan penyaringan 
tenaga kependidikan secara konsisten agar dapat mendukung visi, 
misi, tujuan, dan sasaran Sekolah 
Tinggi/Fakultas/Pascasarjana/Jurusan.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Formasi tenaga kependidikan;  
b. Perencanaan proses rekruitasi dan seleksi Tenaga Kependidikan. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini antara lain:  
1) Periode/jadwal rekruitasi dan seleksi;  
2) Kontinuitas proses;  
3) Sarana rekruitasi dan seleksi;  

c. Pelaksanaan proses rekruitasi dan  seleksi  Tenaga  Kependidikan,  
dengan acuan  rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Beberapa  
hal yang perlu diperhatikan misalnya:  
1) Metode seleksi;  
2) Materi seleksi;  
3) Sistem penilaian seleksi;  

d. Evaluasi  proses  rekruitasi  dan  seleksi  Tenaga  Kependidikan.  
Pada tahap  ini  yang  dievaluasi  adalah  proses  rekruitasi  dan  
seleksi  itu sendiri.  
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2. Tahap Pelaksanaan Standar  

Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai 
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan untuk memastikan   
bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  
 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan 
mutu secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola   standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 

 

I.5  STANDAR  RASIO TENAGA KEPENDIDIKAN DAN  

         MAHASISWA 

adalah tolok ukur mengenai perbandingan antara mahasiswa dan 
tenaga kependidikan yang  ditentukan  oleh  peraturan  perundang-
undangan atau oleh Sekolah Tinggi dalam menunjang pelaksanaan 
Tridharma Perguruan Tinggi.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

 
 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 

1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Rasio tenaga Kependidikan  tetap  dan  mahasiswa  yang  memadai 

untuk  setiap  program  studi  agar  pelaksanaan  administratif  
setiap dharma dalam Tridharma Perguruan Tinggi terlaksana 
dengan baik;  
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b. Rasio Tenaga Kependidikan dan mahasiswa  yang  memadai  untuk 
tingkat Sekolah Tinggi agar pelaksanaan setiap dharma dalam 
Tridharma Perguruan Tinggi terlaksana dengan baik;  

c. Rasio Tenaga Kependidikan dan  mahasiswa  harus memperhatikan  
kualifikasi akademik Tenaga Kependidikan,  pengalaman  Tenaga  
Kependidikan, kompetensi Tenaga Kependidikan, dan kinerja 
Tenaga Kependidikan.  

 
2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  

lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai 
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  

      

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan untuk memastikan   
bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  
 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola   standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

      

 

 

 

 

I.6  STANDAR   KUALIFIKASI TENAGA KEPENDIDIKAN  

adalah tolok ukur mengenai tingkat pendidikan formal minimal 
yang relevan dengan bidang  pekerjaan,  yang  harus  dipenuhi  
oleh  tenaga  kependidikan  sebagaimana dibuktikan dengan ijasah 
dan/atau sertifikat sesuai peraturan perundang-undangan.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 
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Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Tingkat pendidikan minimal Tenaga Kependidikan agar dapat 

menja-lankan fungsi dan tugas yang diberikan;  
b. Pola pembinaan karier Tenaga Kependidikan.  

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai 
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan untuk memastikan   
bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola   standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 

 

I.7  STANDAR  PENGALAMAN DAN PENGEMBANGAN DIRI    

        TENAGA KEPENDIDIKAN 

adalah  tolok  ukur  mengenai  rekam  jejak  tenaga  kependidikan  
dalam  melaksanakan pekerjaannya serta dalam mengembangkan 
potensi diri.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
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a. Pengalaman (pelatihan, pengembangan ketrampilan khusus, 
penyetaraan, dan sejenisnya) yang harus dimiliki oleh tenaga 
kepen-didikan, khususnya yang terkait dengan lingkup penugasan;  

b. Proporsi tenaga kependidikan yang telah mendapatkan Pembina-
an dan yang belum untuk suatu kurun waktu tertentu. 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  

lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai 
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
      Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harusselalu melakukan   pengecekan untuk memastikan   
bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola   standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 

 

 

I.8  STANDAR  KOMPTENSI   TENAGA KEPENDIDIKAN  

adalah tolok ukur mengenai kemampuan umum tenaga kependidikan 
yaitu keterampilan, kepribadian, dan sosial, serta kemampuan khusus 
sesuai dengan tuntutan pekerjaannya.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar  
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang tingkat kemam-
puan yang harus dimiliki setiap Tenaga Kependidikan yang  
meliputi:  
a. Kemampuan  umum, yaitu  kemampuan  tenaga  kependidikan  

untuk bersikap atau berperilaku tertib, disiplin, rapih, teliti, 
komunikatif;  
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b. Kemampuan khusus, yaitu kemampuan tenaga kependidikan 
untuk melakukan  pekerjaan  administratif  dan/atau  teknis  sesuai  
dengan bidang tugas.  

 
2. Tahap Pelaksanaan Standar  

Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai 
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  
. 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah unit 
harus selalu melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   
standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  
 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan 
mutu secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola   standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 

 

I.9  STANDAR  KINERJA   TENAGA KEPENDIDIKAN  

adalah  tolok  ukur  mengenai  prestasi  yang  dicapai  oleh  tenaga  
kependidikan  dalam melaksanakan pekerjaannya pada satuan waktu 
tertentu.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola   standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Prestasi yang harus dicapai oleh setiap tenaga kependidikan sesuai  

dengan bidang penugasan pada satuan waktu tetentu beserta jenis  
penghargaan dan sanksi yang jelas dan pasti;  

b. Substansi, cara mengukur dan alat ukur kinerja tenaga 

 



119 

  

kependidikan;  
c. Prosedur kenaikan pangkat.  

 
2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam 

lingkungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai 
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  

 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
      Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan untuk memastikan   
bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola   standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 

 

 

 

J. STANDAR MAHASISWA DAN KEMAHASISWAAN  

Tabel 1. J Ikhtisar Standar 

Definisi Standar Standar  Mahasiswa  dan  Kemahasiswaan  adalah keseluruhan 
tolok ukur pencapaian minimal pada suatu siklus penjami-
nan mutu tentang kompetensi mahasiswa dan kegiatan 
mahasiswa yang bersifat kokurikuler dan ekstrakurikuler 
serta pengembangannya secara berkelanjutan.  

Tujuan Standar Menjamin pemenuhan tingkat mutu mahasiswa dan kegiatan 
kemahasiswaan, serta peningkatan mutu tersebut secara utuh, 
menyeluruh, dan berkelanjutan. 

Status Standar Standar  ini  tidak  diwajibkan  oleh  peraturan  perundang-
undangan, namun merupakan komponen wajib yang 
dikembangkan oleh STISIP Bina Putera Banjar. 

Pengelola Standar Pengelola standar harus menetapkan,melaksanakan, menerap- 
kan,  mengendalikan,  dan  mengembangkan  standar, yang  
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terdiri  dari  sejumlah  standar  turunan,  sesuai  dengan tugas   
dan fungsi masing-masing,   berdasarkan   struktur organisasi 
Sekolah Tinggi. 

Sasaran Standar Para  pihak  yang  menjadi  sasaran  standar  harus  memenuhi 
standar,  yang  terdiri  dari  sejumlah  standar  turunan,  sesuai 
dengan tugas dan fungsi masing-masing, berdasarkan struktur 
organisasi Sekolah Tinggi.  

Standar Turunan J.1   Standar Arah Mahasiswa dan Kemahasiswaan 
 J.2    Standar Peta Mahasiswa dan Kemahasiswaan 
 J.3    Standar Agenda  Mahasiswa dan Kemahasiswaan 
 J.4    Standar Rekrutasi dan Seleksi Mahasiswa 
 J.5    Standar  Bantuan Finansial 
 J.6    Standar Pengembangan Penalaran 
 J.7    Standar Pengembangan Potensi Nonakademik 
 J.8    Standar Pengembangan Kepekaan Sosial  
Indikator Keberhasilan 
Pengelolaan Standar 

Seluruh standar turunan telah ditetapkan, dilaksanakan, diken-
dalikan, dan dikembangkan. 

 

Tabel 2.J   Standar Turunan dalam Standar Mahasiswa dan 

Kemahasiswaan 

J.1  STANDAR  ARAH MAHASISWA DAN KEMAHASISWAAN  

adalah  tolok  ukur  mengenai  orientasi    penerimaan,  pembinaan  
dan  pengembangan mahasiswa; serta pembinaan dan pengembangan 
kemahasiswaan, sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekolah 
Tinggi. 

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang: Penjabaran visi, 
misi, tujuan, dan sasaran Sekolah Tinggi yang berkaitan dengan 
mahasiswa dan kemahasiswaan.  

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam ling-

kungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai 
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.. 

 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
      Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
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standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan untuk memastikan   
bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 
4.  Tahap Pengembangan Standar   

Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan 
mutu secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 

 

J.2  STANDAR  PETA  MAHASISWA DAN KEMAHASISWAAN 

adalah tolok ukur mengenai profil mahasiswa dan kemahasiswaan 
sebagai penjabaran dari arah mahasiswa dan kemahasiswaan.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Biodata mahasiswa, misalnya: nama, tempat dan tanggal lahir,  

alamat, asal sekolah, minat dan bakat;  
b. Data prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa;  
c. Data kemampuan ekonomi mahasiswa;  
d. Data perilaku mahasiswa;  
e. Data organisasi kemahasiswaan;  
f. Data bidang-bidang kegiatan kemahasiswaan;  
g. Skala prioritas pembinaan dan pengembangan mahasiswa dan 

bidang-bidang kegiatan kemahasiswaan berdasarkan arah 
mahasiswa dan kemahasiswaan yang telah ditetapkan.  

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam 
lingkungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi / mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai   tolok 
ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
masing-masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
      Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
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standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan untuk memastikan   
bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 
4.  Tahap Pengembangan Standar   

Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan 
mutu secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 

 

J.3  STANDAR  AGENDA  MAHASISWA DAN  

       KEMAHASISWAAN 

adalah tolok ukur mengenai penerimaan, pembinaan dan pengem-
bangan mahasiswa; serta pembinaan dan pengembangan  kemaha-
siswaan,   dalam   jangka   panjang, menengah,  dan  pendek  sebagai 
penjabaran  dari  hasil  pemetaan  mahasiswa  dan kemahasiswaan.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar  

minimum yang sekurang-kurang nya memuat tentang periodisasi 
seluruh rencana  pembinaan  dan  pengembangan  mahasiswa  dan  
kegiatan mahasiswa yang telah ditetapkan dalam hasil pemetaan 
mahasiswa dan kegiatan  kemahasiswaan  ke  dalam  kerangka  waktu  
jangka  panjang, menengah, atau pendek.  

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di 
dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai 
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
      Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
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standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus selalu melakukan  pengecekan   untuk memastikan   
bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

      
4.  Tahap Pengembangan Standar   

Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan 
mutu secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 

 

 

J.4  STANDAR  REKRUTASI DAN SELEKSI  MAHASISWA  

adalah  tolok  ukur  mengenai  proses  penjaringan  dan  penyaringan  
mahasiswa  secara konsisten agar dapat mendukung pencapaian visi, 
misi, tujuan dan sasaran Sekolah Tingg/Jurusan,  yang  meliputi  
antara  lain  kualifikasi  akademik  dan kompetensi. 

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Periode/jadwal penjaringan dan penyaringan hingga pengumuman  

hasil penyaringan;  
b. Persyaratan penjaringan dan penyaringan mahasiswa;  
c. Jalur, tatacara, dan prosedur penjaringan dan penyaringan;  
d. Materi penyaringan;  
e. Kriteria kelulusan penyaringan;  
f. Penyeleksi.  

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  

lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai 
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
      Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 
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Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan untuk memastikan   
bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 

 

J.5  STANDAR  BANTUAN FINANSIAL 

        adalah  tolok  ukur  mengenai  penyediaan  dan  pemberian  bantuan  
keuangan  kepada mahasiswa.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Sumber bantuan finansial;  
b. Persyaratan sumber bantuan finansial eksternal;  
c. Persyaratan penerima bantuan finansial;  
d. Bentuk bantuan finansial, misalnya: kesempatan magang, beasiswa;  
e. Besaran bantuan finansial;  
f. Cakupan bantuan finansial, misalnya: biaya studi, biaya hidup;  
g. Tatacara dan prosedur penerimaan bantuan finansial;  
h. Pengesahan yuridis penerimaan bantuan finansial, misalnya pe-

nandatanganan kontrak beasiswa.  
 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  

lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai 
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
      Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  

 



125 

  

secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan  
kemudian mengambil tindakan korektif apabila ditemukan adanya  
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit 
harus selalu melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa standar 
telah terpenuhi atau telah ditaati.  

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya.  
Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar  
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 

 

J.6  STANDAR   PENGEMBANGAN PENALARAN  

adalah  tolok  ukur  mengenai  upaya  mengembangkan  daya  nalar  
mahasiswa  melalui keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah secara 
periodik di luar kegiatan kurikuler.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Penyediaan wahana dan/atau bentuk fasilitasi lain untuk melatih  

pengembangan  daya  nalar  mahasiswa,  misalnya  kelompok  
studi, keikutsertaan  dalam  kompetisi  ilmiah  pada  tingkat  lokal,  
nasional maupun internasional;  

b. Tingkat pencapaian minimal jumlah keterlibatan setiap  mahasiswa 
dalam kegiatan pengembangan penalaran dalam masa studi.  

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai 
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  
 
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
      Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan untuk memastikan   
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bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  
4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 

 

J.7  STANDAR  PENGEMBANGAN  POTENSI  NONAKADEMIK 

adalah tolok ukur mengenai upaya mengembangkan bakat dan 
minat, serta soft skills mahasiswa.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Penyediaan wahana dan/atau bentuk fasilitasi lain untuk 

mengem-bangkan bakat dan minat, misalnya unit kegiatan 
mahasiswa dalam bidang olah raga, kesenian, pencinta alam;  

b. Penyediaan wahana dan/atau  bentuk  fasilitasi   lain  untuk 
mengembangkan soft skills, misalnya pelatihan kemampuan ber-
organisasi (kepemimpinan, komunikasi, team work, pengambilan 
keputusan);  

c. Tingkat  pencapaian  minimal  jumlah  keterlibatan  setiap  
mahasiswa dalam  kegiatan  pengembangan  bakat  dan  minat,  serta  
soft  skills dalam masa studi.  

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  

lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai 
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  

 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
      Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan untuk memastikan   
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bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  
4.  Tahap Pengembangan Standar   

Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan 
mutu secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan. 

 

 

J.8  STANDAR  PENGEMBANGAN KEPEKAAN SOSIAL 

adalah tolok ukur mengenai upaya mengasah kepekaan mahasiswa 
terhadap masalah-masalah sosial.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Penyediaan wahana dan/atau bentuk fasilitasi lain untuk menum-

buhkembangkan kepekaan sosial mahasiswa, misalnya live in, 
exposure;  

b. Tingkat pencapaian minimal jumlah keterlibatan setiap  mahasiswa 
dalam kegiatan penumbuhkembangan kepekaan sosial.  

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai 
tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
      Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus selalu melakukan  pengecekan   untuk memastikan   
bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

      

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
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berikutnya.  
Pada tahap ini Pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 
K. STANDAR SARANA DAN PRASARANA 

Tabel 1. K Ikhtisar Standar 

Definisi Standar Standar Prasarana dan Sarana adalah keseluruhan tolok ukur 
pencapaian  minimal  pada  suatu  siklus  penjaminan  mutu 
tentang kemampuan Sekolah Tinggi menyediakan tempat, 
bangunan,  peralatan, dan perlengkapan lain yang relevan untuk  
memfa-silitasi  berbagai  kegiatan  Sekolah Tinggi,  serta 
pengembangannya secara berkelanjutan.. 

Tujuan Standar Menjamin  pemenuhan  tingkat  mutu  prasarana  dan  sarana  
untuk mendukung  berbagai  kegiatan  Sekolah Tinggi,  dan  
pening-katan  mutu tersebut secara utuh, menyeluruh, dan 
berkelanjutan.  

Status Standar Standar ini diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.  

Pengelola Standar Pengelola standar harus menetapkan, melaksanakan/menerapkan 
mengendalikan,  dan  mengembangkan  standar, yang  terdiri  
atas  sejumlah  standar  turunan,  sesuai  dengan tugas  dan fungsi   
masing-masing,   berdasarkan   struktur organisasi Sekolah 
Tinggi.  

Sasaran Standar Para pihak yang menjadi sasaran standar harus memenuhi 
standar, yang  terdiri atas sejumlah  standar  turunan,  sesuai 
dengan tugas dan fungsi masing-masing, berdasarkan struktur 
organisasi Sekolah Tinggi.  

Standar Turunan K.1   Standar Arah Prasarana dan Sarana 

 K.2    Standar Peta Prasarana dan Sarana 

 K.3    Standar Agenda  Prasarana dan Sarana  

 K.4    Standar Lahan dan Letak Lahan 

 K.5    Standar Gedung 

 K.6    Standar Ruang Kuliah  

 K.7    Standar Ruang dan Peralatan Perpustakaan 

 K.8    Standar Ruang Laboratorium dan Studio  

 K.9    Standar Ruang Perkantoran 

 K.10    Standar  Ruang Serbaguna dan Auditorium 

 K.11    Standar Peralatan Ruang Kuliah 

 K.12    Standar Bahan Pustaka dan Sistem Layanan  
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             Perpustakaan 

 K.13    Standar Peralatan Laboratorium dan Studio 

 K.14    Standar Peralatan Ruang Kantor 

 K.15    Standar Sarana Transportasi Kedinasan 

 K.16    Standar  Keamanan dan Pengamanan 

 K.17    Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana  
Indikator 
Keberhasilan 
Pengelolaan Standar 

Seluruh standar turunan telah ditetapkan, dilaksanakan, 
dikendalikan, dan dikembangkan. 

 
 

Tabel 2.K   Standar Turunan dalam Standar Prasarana dan Sarana 

K.1  STANDAR  ARAH PRASARANA DAN SARANA  
adalah tolok ukur mengenai orientasi/arah pengadaan, 
pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengembangan prasarana dan 
sarana sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Sekolah 
Tinggi.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 
Dibutuhkan 

1.   Tahap Penetapan Standar  
Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan 
standar minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang: 
penjabaran   visi,   misi,   tujuan,   dan   sasaran   Sekolah Tinggi   
dalam pengadaan, pemeliha-raan,  pemanfaatan,  dan   
pengembangan prasarana dan sarana misalnya apabila salah satu 
visi Sekolah Tinggi adalah menyelenggarakan pembe-lajaran   
jarak   jauh (distance learning) maka perlu disediakan prasarana 
dan sarana pembelajaran elektronik (e-learning). 

 

2.  Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  
dalam lingkungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, 
sistematis,  dan terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai 
standar ini di dalam lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal 
terpenting adalah pimpinan unit harus secara sadar menjadikan 
standar ini sebagai tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. 
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3.   Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam 
lingkungan  Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan 
memantau penerapan standar secara konsisten dan optimal di 
lapangan atau pada kondisi faktual, dan kemudian  mengambil  
tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya penyimpangan atau 
kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus selalu 
melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   standar   
telah  terpenuhi atau telah ditaati.  
 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan 
mutu secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi 
standar agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan 
berkelanjutan.  
 

 

 
 

K.2  STANDAR  PETA  PRASARANA DAN SARANA 
adalah tolok ukur mengenai berbagai profil prasarana dan sarana sebagai 
penjabaran arah prasarana dan sarana.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 
Dibutuhkan 

1.   Tahap Penetapan Standar  
Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Pengelompokan  prasarana  dan  sarana  berdasarkan  peruntukannya 

untuk keperluan pengelolaan prasarana dan sarana;  
b. Skala  prioritas  prasarana  dan/atau  sarana  berdasarkan  arah 

prasarana dan sarana yang telah ditetapkan. 

 

2.  Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam 
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan 
unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok 
ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
masing-masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
   Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit  di dalam lingkungan 
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Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi 
faktual, dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan 
unit harus selalu melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   
standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

4.  Tahap Pengembangan Standar   
  Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya.  
   Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 

substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 

 
K.3 STANDAR AGENDA  PRASARANA DAN SARANA 

KEMAHASISWAAN 
adalah tolok ukur mengenai rencana pengadaan, pemeliharaan,  pemanfa-
atan, danpengembangan prasarana dan sarana jangka panjang, menengah, 
dan pendek sebagai penjabaran dari peta prasarana dan sarana. 

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 
Dibutuhkan 

1.  Tahap Penetapan Standar  
Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang periodisasi seluruh 
rencana  pengadaan,  pemeliharaan,  pemanfaatan,  dan  pengembangan 
prasarana dan sarana yang telah ditetapkan dalam peta prasarana dan 
sarana  ke  dalam  kerangka  waktu  jangka  panjang,  menengah,  atau 
pendek.  
 

 

2.   Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam lingku-
ngan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan terstruktur 
berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam lingkungan kerja 
unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus secara 
sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/pedoman bagi unitnya 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. 

 

3.   Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan  kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya  
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus 
selalu melakukan pengecekan untuk   memastikan bahwa standar telah 
terpenuhi atau telah ditaati.  
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4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar agar 
terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 

 
K.4  STANDAR  LAHAN DAN LETAK LAHAN  

adalah tolok ukur mengenai tanah tempat di mana berbagai prasarana 
Sekolah Tinggi telah dan akan dibangun, serta lokasi lahan tersebut di 
dalam lingkungan masyarakat.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 
Dibutuhkan 

1.  Tahap Penetapan Standar  
Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Luas lahan minimum  
b. Rasio luas lahan per mahasiswa  
c. Letak lahan di dalam klaster satuan pendidikan sejenis dan sejenjang  
d. Letak lahan dengan memperhatikan jarak tempuh mahasiswa untuk 

menjangkaunya  
e. Keamanan, kenyamanan, kesehatan lingkungan  
f. Legalitas status lahan  
g. Rasio luas bangunan total terhadap luas lahan; baik untuk lahan yang 

sudah ada maupun yang akan ada.  
 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam lingku-
ngan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,  dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan 
unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/pedoman 
bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.  

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya 
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus 
selalu melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   standar   
telah terpenuhi atau telah ditaati.  
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4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar agar 
terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 

 
 

K.5  STANDAR  GEDUNG 
adalah tolok ukur mengenai mutu bangunan sesuai dengan peruntukan.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 
Dibutuhkan 

1.  Tahap Penetapan Standar  
Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Kejelasan peruntukan gedung; 
b. Legalitas gedung, misalnya mempunyai IMB;  
c.  Keamanan gedung, misalnya ketahanan terhadap  gempa, ketersediaan  

pintu dan tangga  darurat,  alarm,  alat  pemadam kebakaran, penangkal 
petir;  

d. Kelengkapan utilitas, misalnya jaringan air, jaringan daya, jaringan  
 telepon, jaringan internet;  

e. Fasilitas parkir kendaraan pengguna gedung; 
f. Keramahan  terhadap  lingkungan,  misalnya  hemat  energi,  tidak  

 menyebabkan banjir di lingkungan sekitar;  
h. Keserasian gedung dengan lingkungan sekitar;  
i. Fasilitas pengolahan limbah. 

 
 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam lingku-
ngan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan 
unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/pedoman 
bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan 
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya 
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus 
selalu melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   standar   
telah terpenuhi atau telah ditaati.  
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4.  Tahap Pengembangan Standar   

Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu secara 
utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. Pada tahap 
ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian  substansi standar, 
dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar agar terjadi 
peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 

 
K.6  STANDAR  RUANG KULIAH 

adalah tolok ukur mengenai mutu ruang untuk kegiatan perkuliahan, 
sidang, dan pertemuan ilmiah.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 
Dibutuhkan 

1.  Tahap Penetapan Standar  
Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Rasio luas total ruang kuliah dengan jumlah total mahasiswa;  
b. Luas total minimum ruang;  
c. Peruntukan dan kapasitas ruang;  
d. Tingkat optimum pemakaian ruang;  
e. Kelengkapan utilitas ruang, misalnya titik lampu, titik soket listrik, 

jaringan internet;  
f. Pengaturan sirkulasi udara, pencahayaan, dan akustik.  

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam 
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan 
unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/pedoman 
bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya 
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus 
selalu melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   standar  
telah terpenuhi atau telah ditaati.  
 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar agar 
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terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 
K.7  STANDAR  RUANG DAN PERALATAN PERPUSTAKAAN 

adalah tolok ukur mengenai mutu ruang dan peralatan esensial yang 
lazim terdapat pada suatu perpustakaan.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 
Dibutuhkan 

1.  Tahap Penetapan Standar  
Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Luas minimum ruang perpustakaan;  
b. Rasio luas total ruang perpustakaan dengan jumlah total mahasiswa;  
c. Luas minimum area baca dalam ruang perpustakaan;  
d. Luas dan kualitas ruang penyimpanan dan preservasi bahan pustaka;  
e. Ketersediaan peralatan untuk pengamanan bahan pustaka;  
f. Kelengkapan utilitas ruang, misalnya titik lampu, titik soket listrik, 

jaringan internet;  
g. Pengaturan sirkulasi udara, pencahayaan, dan akustik;  
h. Spesifikasi teknis locker untuk pengunjung;  
i. Spesifikasi teknis rak penyimpanan bahan pustaka;  
j. Spesifikasi teknis meja dan kursi baca;  
k. Spesifikasi teknis mesin pengganda;  
l. Spesifikasi teknis peralatan audio visual;  
m. Spesifikasi teknis peralatan informasi dan komunikasi.  
 

 

2.  Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam 
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan 
unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok 
ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
masing-masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya 
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus 
selalu  melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   standar 
telah terpenuhi atau telah ditaati.  
 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 
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secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian  
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar agar 
terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 
K.8  STANDAR  RUANG LABORATORIUM DAN STUDIO 

adalah tolok ukur mengenai mutu ruang tempat penyelenggaraan 
kegiatan praktika baik sebagai bagian dari proses pembelajaran maupun 
sebagai bagian kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu, dan 
pengabdian kepada masyarakat.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 
Dibutuhkan 

1.  Tahap Penetapan Standar  
  Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Kejelasan peruntukan setiap laboratorium dan studio, misalnya lab 

komputer, lab bahasa, lab akuntansi;  
b. Kejelasan pemanfaatan laboratorium, misalnya lab. pendidikan dan 

pengajaran (teaching lab/micro teaching); rumah kaca (green house), 
lab lapangan (field lab);  

c. Luas minimum ruang setiap jenis laboratorium;  
d. Rasio luas ruang laboratorium dengan jumlah pengguna;  
e. Ketepatan lokasi laboratorium dari aspek keamanan dan kenyamanan;  
f. Kelengkapan utilitas ruang, misalnya titik lampu, titik soket listrik,  

jaringan internet;  
g. Pengaturan sirkulasi udara, pencahayaan, dan akustik;  
h. Pengamanan penyimpanan alat dan bahan laboratorium; 
i. Pengolahan limbah laboratorium (kalau ada); 

 
 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan  
unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/  
pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing- 
masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya 
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus 
selalu melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   standar   
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telah terpenuhi atau telah ditaati.  
 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian  
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar agar 
terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 

 
K.9  STANDAR RUANG PERKANTORAN 

adalah  tolok  ukur  mengenai  mutu  ruang  tempat  dosen  maupun  
nondosen,  pada umumnya menjalankan pekerjaan selain kegiatan 
kuliah.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 
Dibutuhkan 

1.  Tahap Penetapan Standar  
Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Luas minimum ruang perkantoran;  
b. Rasio luas ruang perkantoran dengan jumlah dosen dan nondosen;  
c. Ketersediaan:  ruang  Yayasan,  ruang  pimpinan,  ruang  tata  usaha, 

ruang dosen, ruang laboran, ruang pustakawan, ruang humas,  ruang  
tunggu  tamu  /dosen, ruang satpam (security), ruang dapur, toilet dan 
kamar mandi, ruang rapat, ruang ibadah, ruang pergudangan;  

d. Kelengkapan utilitas ruang, misalnya titik lampu, titik soket listrik, 
jaringan internet;  

e. Pengaturan sirkulasi udara, pencahayaan, dan akustik;  
f. Pengamanan penyimpanan peralatan perkantoran.  
 

 

2.  Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam  
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan  
unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/  
pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing- 
masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi 
faktual, dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan 
unit harus selalu melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   
standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  
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4.  Tahap Pengembangan Standar   

Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan. Secara  
prosedural.  langkah-langkah  dalam  tahap  ini  identik  dengan langkah-
langkah dalam tahap penetapan standar.  

 

 
K.10  STANDAR  RUANG SERBAGUNA DAN AUDITORIUM  

adalah tolok ukur mengenai mutu ruang yang dapat digunakan untuk 
berbagai kegiatan, baik akademik maupun non-akademik, yang dapat 
menampung relatif banyak orang.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 
Dibutuhkan 

1.  Tahap Penetapan Standar  
Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Ketersediaan  ruang  serba  guna  dan  auditorium  sesuai  dengan 

peruntukan;  
b. Kapasitas minimum dan maksimum;  
c. Tata letak (lay out);  
d. Kelengkapan utilitas ruang, misalnya titik lampu, titik soket listrik,  

jaringan internet;  
e. Pengaturan sirkulasi udara, pencahayaan, dan akustik;  
f. Ketersediaan peralatan audio visual;  
g. Pengamanan penyimpanan peralatan.  

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam 
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan 
unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok 
ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
masing-masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi 
faktual, dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan 
unit harus selalu melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   
standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  
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4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 

 
K.11  STANDAR  PERALATAN RUANG KULIAH 

adalah  tolok  ukur  mengenai  mutu  perabot,  peralatan  pendidikan,  
dan  perlengkapan lainnya yang perlu disediakan di dalam setiap ruang 
kuliah untuk membantu proses pembelajaran.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 
Dibutuhkan 

1.  Tahap Penetapan Standar  
Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Ketersediaan perabot, misalnya: meja, kursi, lemari;  
b.  Ketersediaan peralatan pendidikan, misalnya: papan tulis, alat tulis, 

proyektor dan layar, komputer.  
 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja  di dalam 
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan 
unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/pedoman 
bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya 
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus 
selalu melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   standar   
telah terpenuhi atau telah ditaati. 
 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar agar 
terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 

 
K.12  STANDAR  BAHAN PUSTAKA DAN SISTEM LAYANAN   
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          PERPUSTAKAAN 
            adalah tolok ukur mengenai mutu berbagai bentuk dan jenis sumber 

belajar dan sistem layanan yang terdapat dalam perpustakaan.  
 

Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 
Dokumen 

yang 
Dibutuhkan 

1.  Tahap Penetapan Standar  
Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Ketersediaan  berbagai  macam  sumber  belajar,  misalnya:  buku, 

jurnal, majalah, surat kabar, alat peraga, dan media pendidikan lain 
seperti website, jurnal elektronik, data elektronik; 

b. Jumlah minimal setiap macam sumber belajar seperti tersebut pada 
huruf a;  

c. Relevansi  sumber  belajar  dengan  kebutuhan  setiap  program  studi 
yang ada;  

d. Kemutakhiran sumber belajar;  
e. Legalitas sumber belajar;  
f. Kemudahan akses ke sumber belajar yang tersedia bagi mahasiswa,  

dosen, alumni, dan khalayak;  
g. Ketersediaan  jejaring (network)  antar perpustakaan (baik  internal 

maupun eksternal); 
h. Sistem  pengadaan,  sistem  katalogisasi,  sistem  sirkulasi,  sistem 

pengamanan sumber belajar di perpustakaan.  
 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam 
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan 
unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/pedoman 
bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
 Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya 
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus 
selalu melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   standar telah 
terpenuhi atau telah ditaati.  
 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
 Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar agar 
terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
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K.13  STANDAR PERALATAN LABORATORIUM DAN STUDIO 

adalah tolok ukur mengenai mutu perabot dan perlengkapan yang perlu 
disediakan di dalam laboratorium dan studio, untuk mendukung kegiatan 
pembelajaran dan penelitian.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 
Dibutuhkan 

1.  Tahap Penetapan Standar  
Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Ketersediaan perabot, misalnya meja, kursi, lemari, dan rak;  
b. Ketersediaan  peralatan  laboratorium  dan  studio  yang  lengkap  dan 

terkalibrasi sesuai dengan peruntukan laboratorium dan studio; 
c. Ketersediaan  uninterrupted  power  supply  (UPS)  atau  emergency 

power untuk laboratorium yang mempunyai peralatan yang sensitif 
terhadap terputusnya aliran listrik;  

d. Ketersediaan alat-alat pelindung tubuh, untuk laboratorium tertentu,  
misalnya alat pelindung mata, sarung tangan, pelindung telinga, alat  
bantu pernafasan (respirator), alat penutup wajah;  

e. Ketersediaan  alat  pembuangan  limbah  khusus  untuk  laboratorium  
yang menghasilkan limbah khusus;  

f. Ketersediaan alat pertolongan pertama.  
 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja  di  dalam 
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan 
unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/pedoman 
bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya 
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus 
selalu melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   standar   
telah terpenuhi atau telah ditaati.  
 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar agar 
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terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 
K.14  STANDAR  PERALATAN RUANG KANTOR 

adalah tolok ukur mengenai mutu perabot dan perlengkapan yang lazim 
terdapat pada setiap ruang kantor.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 
Dibutuhkan 

1.  Tahap Penetapan Standar  
Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Ketersediaan perabot, misalnya: meja, kursi, lemari, rak buku;  
b. Ketersediaan perlengkapan kantor sesuai dengan peruntukan ruang, 

misalnya: alat komunikasi, komputer, printer,  alat  pengganda 
dokumen, alat penghancur dokumen, alat tulis kantor, alat dapur, alat 
kebersihan, alat keamanan.  

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam 
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan 
unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/pedoman 
bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.  

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan  
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan  
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya  
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus 
selalu melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   standar   
telah  terpenuhi atau telah ditaati.  
 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar agar 
terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 

 
K.15  STANDAR  SARANA TRANSFORMASI KEDINASAN 

adalah  tolok  ukur  mengenai  mutu  kendaraan  untuk  mendukung  
pelaksanaan  tugas pimpinan dan/atau staf.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 
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Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Sistem layanan transportasi kedinasan;  
b. Ketersediaan sarana transportasi kedinasan, misalnya: mobil, sepeda 

motor, bus.  
 

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam 
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan 
unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai    tolok 
ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
masing-masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan  
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan  
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya  
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus 
selalu melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   standar   
telah  
terpenuhi atau telah ditaati.  
 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar agar 
terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 

 
K.16  STANDAR  KEAMANAN DAN PENGAMANAN 

adalah  tolok  ukur  mengenai  mutu  sistem  keamanan  dan  
pengamanan  di  dalam lingkungan kampus.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 
Dibutuhkan 

1.  Tahap Penetapan Standar  
Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Sistem penjagaan semua prasarana dan sarana;  
b. Sistem perparkiran yang aman;  
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c. Sistem aksesibilitas ke setiap prasarana atau sarana bagi pengguna;  
d. Sistem pemantauan lalu lintas orang dari dan ke dalam kampus;  
e. Sistem  pelatihan  keamanan  dan  pengamanan  di  dalam  kampus,  

misalnya simulasi menghadapi kebakaran, gempa bumi.  
 

 
2. Tahap Pelaksanaan Standar  

Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam 
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan 
unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/pedoman 
bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan  
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan  
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya  
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus 
selalu melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   standar   
telah  
terpenuhi atau telah ditaati.  
 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian  
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar agar 
terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 

 
K.17  STANDAR  PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 

adalah  tolok  ukur  mengenai  mutu  kegiatan  pengadaan,  pemakaian,  
pemeliharaan, penyusutan dan penghapusan, serta tindak lanjut setelah 
penghapusan terhadap semua prasarana dan sarana.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 
Dibutuhkan 

1.  Tahap Penetapan Standar  
Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Sistem pengadaan, baik untuk mengganti maupun mengembangkan,  

setiap prasarana dan sarana, misalnya: analisis kebutuhan, tatacara 
pengadaan;  

b. Sistem  pemakaian  untuk  setiap  prasarana  dan  sarana,  misalnya: 
penetapan kewenangan penggunaan dan tatacara penggunaan;  
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c. Sistem pemeliharaan untuk setiap prasarana dan sarana, misalnya: 
penetapan penanggung jawab dan tatacara pemeliharaan;  

d. Sistem  penyusutan  dan  penghapusan  untuk  setiap  prasarana  dan 
sarana, misalnya: penetapan tarif penyusutan untuk setiap kelompok 
prasarana dan sarana;  

e. Sistem tindak lanjut setelah penghapusan untuk setiap prasarana dan  
sarana, misalnya: penetapan tatacara penjualan, hibah, pemusnahan 
prasarana dan sarana yang telah dihapus.  

 
2. Tahap Pelaksanaan Standar  

Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam 
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan 
unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/pedoman 
bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan  
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan  
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya  
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus 
selalu melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   standar   
telah  
terpenuhi atau telah ditaati.  
 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar agar 
terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 

 
 
L. STANDAR PENGELOLAAN 

 Tabel 1. L Ikhtisar Standar 

Definisi Standar Standar Pengelolaan adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian  mi- 
nimal   pada   suatu   siklus   penjaminan   mutu   tentang manajemen 
masukan, proses, dan keluaran kegiatan akademik maupun  
nonakademik,  yang  dilakukan  berdasarkan  prinsip good university 
governance, serta pengembangannya secara berkelanjutan.  

Tujuan Standar Menjamin pemenuhan tingkat mutu pengelolaan Sekolah Tinggi, serta  
peningkatan  mutu  tersebut  secara  utuh,  menyeluruh, dan 
berkelanjutan.  

Status Standar Standar ini diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.  
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Pengelola Standar Pengelola   standar   harus   menetapkan,   melaksanakan/menerapkan,  
mengendalikan,  dan  mengembangkan  standar, yang  terdiri  atas  
sejumlah  standar  turunan,  sesuai  dengan tugas   dan   fungsi   masing-
masing,   berdasarkan   struktur organisasi Sekolah Tinggi.  

Sasaran Standar Para  pihak  yang  menjadi  sasaran  standar  harus  memenuhi standar,  
yang  terdiri atas sejumlah  standar  turunan,  sesuai dengan tugas dan 
fungsi masing-masing, berdasarkan struktur 
organisasi Sekolah Tinggi.  

Standar Turunan L.1   Standar Arah Pengelolaan 
 L.2    Standar Peta Pengelolaan 
 L.3    Standar Agenda  Pengelolaan 
 L.4    Standar Struktur Organisasi 
 L.5    Standar Mekanisme Pemberian Pekerjaan 
 L.6    Standar Kualifikasi Pimpinan 
 L.7    Standar Rekrutasi dan Seleksi Pimpinan 
 L.8    Standar  Sistem Kerja Organisasi 
 L.9    Standar Akuntabilitas 
 L.10  Standar  Budaya Organisasi  
 L.11  Standar Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu  
Indikator Keberhasilan 
Pengelolaan Standar 

Seluruh standar turunan telah ditetapkan, dilaksanakan, dikendalikan, 
dan dikembangkan. 

  
Tabel 2.L   Standar Turunan dalam Standar Pengelolaan 

L.1  STANDAR  ARAH PENGELOLAAN 
adalah  tolok  ukur  mengenai  orientasi  penetapan,  pembinaan,  dan  
pengembangan manajemen Sekolah Tinggi dengan semua unit yang menjadi 
bagiannya, sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekolah Tinggi.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Prinsip-prinsip pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik (good university 

governance),  misalnya  public  accountability,  fairness,  autonomy, 
transparency, responsibility, sustainability, efficiency;  

b. Penjabaran  visi,  misi,  tujuan,  dan  sasaran  Sekolah Tinggi  dalam  
penetapan, pembinaan, dan pengembangan manajemen masukan,  
proses, dan keluaran bagi kegiatan akademik dan nonakademik oleh 
Sekolah Tinggi.  
 

 

 

2.  Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam lingkungan   
Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,  dan terstruktur 
berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam lingkungan kerja 
unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus secara sadar 
menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar   
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Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan  
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan  
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya  
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus selalu  
melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   standar   telah  
terpenuhi atau telah ditaati.  
 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian substansi 
standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar agar terjadi 
peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 

 
L.2  STANDAR  PETA  PENGELOLAAN 

adalah  tolok  ukur  mengenai  profil  manajemen  setiap  unit  sebagai  
penjabaran  arah pengelolaan Sekolah Tinggi.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.   Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Profil  manajemen  yang  dijalankan  oleh  setiap  unit  yang  menjadi bagian  

Sekolah Tinggi,  misalnya  manajemen  kurikulum,  manajemen pendidik  
dan  tenaga  kependidikan,  manajemen  prasarana  dan sarana,   manajemen   
keuangan,   manajemen   mahasiswa   dan kemahasiswaan,  manajemen  
kegiatan  pembelajaran,  manajemen kegiatan   penelitian,   manajemen   
kegiatan   pengabdian   kepada masyarakat, manajemen hasil penelitian;  

b. Jenis-jenis unit kerja yang diperlukan untuk menjalankan berbagai  
profil manajemen sebagaimana tersebut pada huruf a, misalnya unit  
dengan tugas pokok dan fungsi manajemen kegiatan pembelajaran,  
unit dengan tugas pokok dan fungsi manajemen keuangan;  

c. Skala   prioritas   profil   manajemen   dan   jenis-jenis   unit   kerja  
sebagaimana  tersebut  pada  huruf  a  dan  b  berdasarkan  arah pengelolaan.  

 

 

2.  Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam lingkungan   
Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,  dan  terstruktur 
berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam lingkungan kerja 
unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus secara sadar 
menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan  
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan  
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya  
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus selalu  
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melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   standar   telah terpenuhi 
atau telah ditaati.  
 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian substansi 
standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar agar terjadi 
peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 

 
L.3  STANDAR  AGENDA PENGELOLAAN 

adalah tolok ukur mengenai rencana penetapan, pembinaan, dan 
pengembangan bidang-bidang kerja jangka panjang, menengah, dan pendek 
setiap unit sebagai penjabaran dari peta pengelolaan.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 
Dibutuhkan 

1.  Tahap Penetapan Standar  
Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar  
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang periodisasi seluruh  
rencana penetapan, pembinaan, dan pengembangan bidang-bidang kerja  
dari seluruh unit yang ada sebagaimana telah ditetapkan dalam peta  
pengelolaan, ke dalam kerangka waktu jangka panjang, menengah, atau  
pendek.  
 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  
lingkungan Sekolah Tinggi harus secara  konsisten,   sistematis,   dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan 
unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/pedoman 
bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan standar 
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan 
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya  
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus 
selalu melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   standar   
telah terpenuhi atau telah ditaati.  
 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar agar 
terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 

 
L.4  STANDAR  STRUKTUR ORGANISASI  
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adalah tolok ukur mengenai susunan, fungsi, dan tugas pokok setiap unit, serta 
tata kerja antarunit, di dalam organisasi Sekolah Tinggi.  

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 
Dibutuhkan 

1.  Tahap Penetapan Standar  
a. Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
1) Nama setiap unit di dalam Sekolah Tinggi;  
2) Fungsi dan tugas pokok setiap unit di dalam Sekolah Tinggi;  
3) Prinsip pelimpahan wewenang, misalnya sentralisasi administrasi 

dan desentralisasi akademik;  
4) Hirarki, rentang kendali, dan relasi antarunit di dalam Sekolah 

Tinggi;  
5) Sebutan bagi pimpinan Sekolah Tinggi, dan masing-masing unit;  
6) Tugas  pokok  dan  wewenang  pimpinan  Sekolah Tinggi,  dan  

masing-masing unit;  
7) Bagan organisasi Sekolah Tinggi.  

 
b. Untuk Struktur Organisasi Unit  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  

1) Nama setiap subunit di dalam unit;  
2) Fungsi dan tugas pokok setiap subunit di dalam unit;  
3) Prinsip pelimpahan wewenang di dalam unit;  
4) Hirarki, rentang kendali, dan relasi antarsubunit di dalam unit;  
5) Sebutan bagi pimpinan subunit;  
6) Tugas pokok dan wewenang pimpinan subunit;  
7) Bagan organisasi unit.  

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam lingkungan 
kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus secara 
sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/ pedoman bagi unitnya dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
 Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan standar 
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan kemudian  
mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya penyimpangan atau 
kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus selalu melakukan   
pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah 
ditaati.  
 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian substansi 
standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar agar terjadi 
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peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 
L.5  STANDAR  MEKANISME PEMBERIAN PEKERJAAN 

adalah  tolok  ukur  mengenai  keberadaan  klasifikasi  pekerjaan (job  
classification), spesifikasi  pekerjaan (job  specification),  persyaratan  
kompetensi  yang  dibutuhkan pekerjaan (job requirement), serta uraian 
pekerjaan (job description), sebagai dasar pemberian pekerjaan  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Klasifikasi pekerjaan (job classification), misalnya: pimpinan (antara lain 

rektor, wakil rektor,   dekan),   nonpimpinan (antara lain dosen, pendamping 
mahasiswa, pustakawan, laboran, pengemudi);  

b. Spesifikasi pekerjaan (job specification), misalnya dosen mempunyai 
spesifikasi pekerjaan: melakukan penelitian, melakukan pembelajaran, 
melakukan pengabdian kepada masyarakat;  

c. Persyaratan  kompetensi  khusus  yang  dibutuhkan  pekerjaan (job 
requirement), misalnya penguasaan akuntansi sebagai syarat khusus untuk 
melakukan pekerjaan administrasi keuangan;  

d. Uraian  pekerjaan (job   description),   misalnya   untuk   dosen: menyiapkan  
satuan  acara  perkuliahan,  menyiapkan  bahan  ajar, menyampaikan bahan 
ajar melalui proses pembelajaran di kelas.  

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,  dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam lingkungan 
kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus secara 
sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/ pedoman bagi unitnya dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. 
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan  
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan  
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya  
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus selalu  
melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   standar   telah terpenuhi 
atau telah ditaati.  
 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian substansi 
standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar agar terjadi 
peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 

 
L.6  STANDAR  KUALIFIKASI PIMPINAN  
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adalah tolok ukur mengenai kompetensi yang harus dimiliki pimpinan, sesuai 
hirarki di dalam Sekolah Tinggi.  

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Kualifikasi kepemimpinan untuk setiap jabatan, misalnya kemampuan  

membangun komitmen bawahan, kemampuan membangun suasana  
kerja  yang  kondusif,  kemampuan  membangun  rasa  percaya  diri  
bawahan, kemampuan menempatkan kepentingan organisasi di atas  
kepentingan pribadi atau kelompok;  

b. Kualifikasi   manajerial,   misalnya   kemampuan   mengidentifikasi masalah   
dan   merumuskan   alternatif   pemecahan   masalah, kemampuan 
mengambil  keputusan,  kemampuan  memberi  umpan balik dan membina 
bawahan, kemampuan menyusun rencana kerja dan merumuskan kebijakan 
berdasarkan prioritas dan urgensi untuk mencapai sasaran kerja secara 
efisien, kemampuan membangun dan membina jejaring;  

c. Kualifikasi  kemampuan  teknis  yang  harus  dimiliki  pemimpin /pimpinan   
unit   nonakademik,   misalnya   kemampuan   akuntansi, kemampuan 
komunikasi, kemampuan teknik listrik; 

d. Kualifikasi pribadi unggul, misalnya: 
1) Kemampuan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan nilai-nilai 

organisasi; 
2) Kemampuan  untuk  bersikap  terbuka  terhadap  pendapat  orang lain; 
3) Kemampuan  untuk  mendengarkan  dan  memahami  pandangan, 

perasaan, dan masalah orang  lain yang tidak  terucapkan  atau tidak 
sepenuhnya disampaikan; 

4) Kemampuan   untuk   secara   cukup   nyaman   berada   dalam komplek-
sitas budaya yang berbeda; 

5) Kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain dan menjadi bagian 
dari kelompok untuk penyelesaian suatu tugas atau proses secara 
bersama-sama;  

6) Kemampuan   untuk    memahami    suatu    hal/keadaan    dan menem-
patkannya  dalam  keterkaitan  antara  satu  hal/keadaan dengan 
hal/keadaan lainnya;  

7) Kemampuan   untuk   senantiasa   meningkatkan   pengetahuan, 
wawasan,  dan  keterampilan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan 
organisasi, dan menerapkannya dalam pelaksanaan pekerjaan; 

8) Kemampuan   untuk   menyelesaikan   pekerjaan   dengan   hasil dan 
/atau cara yang lebih baik dari masa lampau (improvement), melampaui 
ukuran objektif (result orientation), lebih unggul dari orang lain 
(competitiveness);  

9) Kualifikasi akademik, misalnya tingkat pendidikan formal minimum 
yang harus dimiliki oleh pemimpin/pimpinan pada setiap jabatan.  

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam lingkungan 
kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus secara 
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sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.  
 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan  
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan  
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya  
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus selalu  
melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   standar   telah  
terpenuhi atau telah ditaati.  
 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian substansi 
standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar agar terjadi 
peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 

 
 
L.7  STANDAR  REKRUTASI DAN SELEKSI PIMPINAN 

     adalah  tolok  ukur  mengenai  kriteria,  prosedur,  dan  tatacara  penjaringan  
dan penyaringan  calon  pimpinan  Sekolah Tinggi  dan/atau  unit,  agar  dapat  
mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekolah Tinggi/unit.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar minimum 
yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Nama jabatan yang akan diisi;  
b. Persyaratan penjaringan dan penyaringan;  
c. Tata cara dan prosedur penjaringan dan penyaringan;  
d. Materi dan metode penyaringan;  
e. Kriteria kelulusan penyaringan yang diukur berdasarkan tingkat kemahiran 

setiap kompetensi yang disyaratkan  
 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam lingkungan 
kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus secara 
sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan  
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan  
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya  
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus selalu  
melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   standar   telah terpenuhi 
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atau telah ditaati.  
 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian substansi 
standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar agar terjadi 
peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 

 
L.8  STANDAR SISTEM KERJA ORGANISASI 

adalah tolok ukur mengenai mekanisme kerja intraunit dan antarunit di dalam 
Sekolah Tinggi, yang dirumuskan secara tertulis, yang mencakup aspek 
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan seluruh kegiatan akademik maupun 
nonakademik dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Sekolah 
Tinggi.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar minimum 
yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Keharusan setiap unit di dalam Sekolah Tinggi untuk menyusun rencana  

kerja berdasarkan agenda setiap standar dalam Sistem Penjaminan Mutu, 
sesuai dengan fungsi dan tugas pokok unit, dan menurut jadwal proses 
penyusunan yang sudah ditetapkan oleh Sekolah Tinggi;  

b. Keharusan  setiap  unit  di  dalam  Sekolah Tinggi  untuk  merumuskan 
indikator  keberhasilan  setiap  program  kerja  yang  terdapat  dalam rencana 
kerja;  

c. Keharusan setiap unit di dalam Sekolah Tinggi untuk menyusun anggaran  
rencana kerja;  

d. Prosedur administratif pelaksanaan program kerja;  
e. Prosedur pertanggungjawaban program kerja dan rencana kerja unit;  
f. Prosedur baku operasi berbagai kegiatan intraunit dan antarunit;  

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di dalam lingkungan   
Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   dan terstruktur berupaya 
untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam lingkungan kerja unitnya masing-
masing. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus secara sadar menjadikan 
standar ini sebagai tolok ukur pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas 
dan fungsinya masing-masing.  

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan  
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan  
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya  
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus selalu  
melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   standar   telah terpenuhi 
atau telah ditaati.  

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  
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secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian substansi 
standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar agar terjadi 
peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 
 
 
L.9  STANDAR  AKUNTABILITAS 

adalah  tolok  ukur  mengenai  sistem  pertanggungjawaban  pimpinan  atas  
pelaksanaan tugas dan wewenang yang melekat pada jabatan.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 
Dibutuhkan 

1.  Tahap Penetapan Standar  
a. Untuk pimpinan Sekolah Tinggi  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  

1) Mekanisme pelaporan pimpinan Sekolah Tinggi;  
2) Jadwal pelaporan pimpinan Sekolah Tinggi secara periodik;  
3) Cakupan laporan pimpinan Sekolah Tinggi;  
4) Tatacara audit manajemen dan keuangan Sekolah Tinggi;  
5) Tatacara publikasi laporan kerja pimpinan Sekolah Tinggi;  
6) Sistem penilaian kinerja pimpinan Sekolah Tinggi.  

 
b. Untuk pimpinan unit 

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  

1) Mekanisme pelaporan pimpinan unit kepada pemimpin unit;  
2) Jadwal pelaporan pimpinan unit kepada pemimpin unit;  
3) Cakupan laporan pimpinan unit kepada pemimpin unit;  
4) Sistem penilaian kinerja pimpinan unit.  

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,  dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam lingkungan 
kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus secara 
sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan standar 
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan 
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya 
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus selalu 
melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   standar   telah terpenuhi 
atau telah ditaati.  
 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya.  

 



155 

  

Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian substansi 
standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar agar terjadi 
peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 
 
L.10  STANDAR  BUDAYA ORGANISASI 

adalah  tolok  ukur  mengenai  seperangkat  nilai, yaitu kebenaran, kolegialitas,  
public accountability, fairness, transparency, responsibility, sustainability, dan 
efficiency, yang melandasi perilaku kerja orang-orang dalam Sekolah Tinggi, 
baik dalam interaksi internal maupun eksternal.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 
Dibutuhkan 

1.  Tahap Penetapan Standar  
Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar  
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang upaya Sekolah Tinggi  
dan unit di dalamnya untuk menginternalisasikan seperangkat nilai yang 
disebutkan  di atas dalam  kegiatan  akademik  maupun  nonakademik, misalnya:  
a. Menerapkan merit-based system sebagai penjabaran nilai fairness, 

transparency, efficiency;  
b. Menerapkan prinsip nondiskriminasi sebagai   penjabaran   nilai kolegialitas, 

fairness, transparency;  
c. Menerapkan  prinsip  partisipatoris   sebagai   penjabaran   nilai responsibility 

dan kolegialitas, public accountability.  

 

2.  Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,  dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam lingkungan 
kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus secara 
sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan standar 
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan 
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya 
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus selalu 
melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   standar   telah terpenuhi 
atau telah ditaati. 
 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian substansi 
standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar agar terjadi 
peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 

 
 
L.11  STANDAR  PENGEMBANGAN SISTEM PENJAMINAN      
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          MUTU 
adalah tolok ukur mengenai mekanisme evaluasi dan pengembangan Sistem 
Penjaminan Mutu STISIP BINA PUTERA BANJAR. 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 
Dibutuhkan 

1.   Tahap Penetapan Standar  
Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Keharusan bagi Sekolah Tinggi untuk mengevaluasi dan mengembangkan 

Sistem Penjaminan Mutu STISIP  Bina Putera Banjar secara berkala;  
b. Upaya mendapatkan pengakuan nasional maupun internasional, baik  

terhadap  Sistem  Penjaminan  Mutu  STISIP Bina Putera Banjar,  maupun  
terhadap peringkat akreditasi Sekolah Tinggi/unit kerja.  

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam  
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam lingkungan 
kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus secara 
sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/pedoman bagi unitnya dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan  
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan  
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya  
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus selalu  
melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   standar   telah terpenuhi 
atau telah ditaati. 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian substansi 
standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar agar terjadi 
peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan. 
 

 

M. STANDAR PEMBIAYAAN 

Tabel 1. M Ikhtisar Standar 

Definisi Standar Standar Pembiayaan adalah keseluruhan tolok ukur pencapai-
an minimal pada suatu siklus penjaminan mutu tentang ke-
mampuan  Sekolah Tinggi  menghimpun  dana,  mengelola  
dan mengalokasikannya untuk membiayai operasi dan 
pengem-bangan pelaksanaan Tridharma Perguru-an Tinggi 
dan kegia-tan penunjangnya, serta pengembangan-nya secara 
berkelan-jutan.  

Tujuan Standar Menjamin   pemenuhan   tingkat   mutu   pembiayaan   yang 
diperlukan untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, 
dan peningkatan  mutu  tersebut  secara  utuh,  menyeluruh,  
danberkelanjutan.  

Status Standar Standar ini diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.  
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Pengelola Standar Pengelola standar harus menetapkan, melaksanakan/  
menerapkan,  mengendalikan,  dan  mengembangkan  standar, 
yang  terdiri  atas  sejumlah  standar  turunan,  sesuai  dengan 
tugas   dan   fungsi   masing-masing,   berdasarkan   struktur 
organisasi Sekolah Tinggi.  

Sasaran Standar Para  pihak  yang  menjadi  sasaran  standar  harus  memenuhi 
standar,  yang  terdiri  atas  sejumlah  standar  turunan,  sesuai 
dengan tugas dan fungsi masing-masing, berdasarkan struktur 
organisasi Sekolah Tinggi.  

Standar Turunan M.1   Standar Arah Pembiayaan 
 M.2    Standar Peta Pembiayaan 
 M.3    Standar Agenda  Pembiayaan 
 M.4    Standar Sumber Dana 
 M.5    Standar Investasi 
 M.6    Standar Biaya Operasi 
 M.7    Standar Biaya Personal 
 M.8    Standar  Keberlanjutan Pembiayaan 
Indikator Keberhasilan 
Pengelolaan Standar 

Seluruh standar turunan telah ditetapkan, dilaksanakan, diken-
dalikan, dan dikembangkan. 

 

 

 

 

 

     Tabel 2. M  Standar Turunan dalam Standar Pembiayaan 

M.1  STANDAR  ARAH  PEMBIAYAAN 

adalah tolok ukur mengenai orientasi penggalangan, pengelolaan, 
dan pengembangan dana  bagi  penyelenggaraan  kegiatan  akademik  
dan  nonakademik  Sekolah Tinggi,  sesuai dengan visi, misi, tujuan, 
dan sasaran Sekolah Tinggi. 

 

 

Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

 

Dokumen 

yang 

Dibutuhkan 

1.  Tahap Penetapan Standar  
     Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 

minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Aplikasi nilai-nilai dasar Sekolah Tinggi dalam penggalangan, 

penge-lolaan,  dan  pengembangan  dana  untuk  menyelenggarakan 
kegia-tan akademik dan nonakademik oleh Sekolah Tinggi;  

b. penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekolah Tinggi dalam 
penggalangan, pengelolaan, dan pengembangan dana untuk 
menyelenggarakan kegiatan akademik dan nonakademik oleh 
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Sekolah Tinggi.  
 
2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam  

lingkungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai   tolok 
ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
masing-masing.  

 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
     Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit  di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan mematau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, 
dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  
adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan 
unit harus selalu melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   
standar   telah terpenuhi atau telah ditaati. 

      

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu  

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

      

 

 
M.2  STANDAR  PETA  PEMBIAYAAN 

adalah tolok  ukur  mengenai  komposisi  sumber  dana  terhadap total  
penerimaan  dan komposisi jenis penggunaan dana terhadap total 
pengeluaran sebagai penjabaran arah pembiayaan.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1. Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Komposisi sumber dana  terhadap tota penerimaan  bagi kegiatan 

akademik dan nonakademik yang bersifat  operasional maupun 
pengembangan;  

b. Komposisi  penggunaan  dana terhadap  total pengeluaran  bagi 
kegiatan  akademik  dan  nonakademik  yang  bersifat  operasional 
maupun pengembangan;  

c. Skala  prioritas  sumber  dan penggunaan  dana  berdasarkan  arah
pembiayaan yang telah ditetapkan.  
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2. Tahap Pelaksanaan Standar  
    Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam ling-

kungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
terstruktur  
berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam lingkungan 
kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus 
secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/pedoman bagi 
unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.  

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan mematau penerapan 
standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi 
faktual, dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  
ditemukan  adanya 
penyim-pangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit 
harus selalu melakukan pengecekan untuk memastikan   bahwa   standar   
telah terpenuhi atau telah ditaati. . 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 

 
 
 

M.3  STANDAR  ARAH PEMBIAYAAN 
     adalah tolok ukur mengenairencana penggalangan, pengelolaan, dan n 

pengembangan dana  dalam jangka panjang, menengah, dan pendeke,  
sebagai  penjabaran  dari  peta pembiayaan.  

 

 

Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 

yang 

Dibutuhkan 

1.  Tahap Penetapan Standar  
Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan 
standarar minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang 
periodisasi  penggalangan,  pengelolaan,  dan  pengembangan  dana,  
baik yang  bersifat  operasional/rutin  maupun  pengembangan,  yang  
telah ditetapkan dalam  peta pembiayaan  ke dalam  kerangka waktu 
jangka panjang, menengah, atau pendek.  
 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
  Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam ling-

kungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
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lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok 
ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
masing-masing.  

 
3. Tahap Pengendalian Standar  
     Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan mematau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan 
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan adanya 
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit 
harus selalu melakukan pengecekan untuk  memastikan  bahwa   standar   
telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir  dari satu siklus penjaminan mutu 
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 

 
M.4  STANDAR  SUMBER DANA 

adalah  tolok  ukur  mengenai  struktur  dan komposisi  asal  dana  
yang  beragam  untuk pembiayaan kegiatan operasional (rutin) dan 
pengembangan Sekolah Tinggi.  

 

 

Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 

yang 

Dibutuhkan 

1.  Tahap Penetapan Standar  
Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurang nya memuat tentang:  
a. Sumber dana dan target  penerimaan  dari  masing-masing  sum-

ber dana, yaitu:  
1) Yayasan,  
2) Mahasiswa,  
3) Pemerintah,  
4) Masyarakat: alumni, industri/dunia usaha.  

b. Jenis sumber dana, antara lain:  
1) Penerimaan dari biaya pendidikan,  
2) Hasil usaha: pemanfaatan aset, royalti,  
3) Kontrak penelitian, pelatihan, pengabdian kepada masyarakat,  
4) Hibah.  

c.  Peruntukan penggunaan dana, antara lain:  
1) Dana tidak terikat,  
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2) Dana terikat sementara,  
3) Dana terikat permanen.  

 
2. Tahap Pelaksanaan Standar  

Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam 
lingkungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok 
ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
masing-masing.  

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan mematau penerapan 
standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi 
faktual, dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  
ditemukan  adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting 
adalah pimpinan unit harus selalu melakukan   pengecekan   untuk  
memastikan   bahwa  standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan 
mutu secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 

 
M.5  STANDAR  INVESTASI 

adalah  tolok  ukur  mengenai  alokasi  dana  untuk  pengadaan  sarana 
dan  prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan kebutuhan 
modal kerja tetap Sekolah Tinggi.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurang nya memuat tentang:  
a. Persentase  alokasi  investasi  sarana  dan  prasarana,  sumber  daya 

manusia, dan modal kerja tetap baik untuk jangka pendek 
maupun jangka panjang, terhadap total pengeluaran anggaran;  

b. metode dan jangka waktu depresiasi untuk setiap jenis sarana dan 
prasarana.  

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam 
lingkungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
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pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok 
ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
masing-masing.  
 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan mematau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan 
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya 
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit 
harus selalu melakukan pengecekan untuk  memastikan  bahwa   standar   
telah terpenuhi atau telah ditaati.  
 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 

 
 

M.6  STANDAR  BIAYA OPERASI 
adalah  tolok  ukur  mengenai  alokasi  dana  untuk  pembiayaan pelak-
sanaan  kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan kegiatan penunjang 
yang terkait.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang persentase alokasi 
anggaran   jangka   pendek   dan   jangka   panjang,   terhadap   total 
pengeluaran anggaran untuk antara lain:  
a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang 

melekat pada gaji;  
b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai;  
c. Biaya  pengalaman  dan  pengembangan  diri  dosen,  misalnya  studi 

lanjut  dan  pengembangan  diri,  baik  di  tingkat  nasional  maupun
internasional;  

d. Biaya  operasi  pendidikan  tak  langsung  berupa  daya,  air,  jasa 
telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, 
transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.  

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam ling-
kungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
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terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok 
ukur/pedoman bagi  unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
masing-masing.  

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan  
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan mematau penerapan 
standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi 
faktual, dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  
ditemukan  adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting 
adalah pimpinan unit harus selalu melakukan pengecekan  untuk   
memastikan  bahwa standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  
 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 

 
 
M.7  STANDAR  BIAYA PERSONAL 

adalah  tolok  ukur  mengenai  jenis  dan  besaran  biaya  pendidikan  
yang  dibebankan Sekolah Tinggi  kepada  mahasiswa  untuk  dapat  
mengikuti  proses  pembelajaran  secara teratur dan berkelanjutan.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurang nya memuat tentang:  
a. Penetapan prinsip yang digunakan untuk memberlakukan tarif 

biaya-studi mahasiswa sesuai dengan program studi, misalnya 
prinsip tarif tetap atau tarif fleksibel selama masa studi mahasiswa;  

b. Penetapan prinsip yang digunakan untuk menghitung tarif biaya-
studi per satuan kredit semester;  

c. Penetapan tata cara pelunasan biaya-studi mahasiswa;  
 
 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam ling-
kungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
terstruktur  
berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam lingkungan 
kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus 
secara sadar menjadikan standar ini sebagai  tolok ukur/pedoman bagi 
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unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.. 
3. Tahap Pengendalian Standar  

Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan mematau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan 
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya 
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit 
harus selalu melakukan pengecekan untuk  memastikan  bahwa   standar   
telah terpenuhi atau telah ditaati.  
 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 

 
M.8  STANDAR  KEBERLANJUTAN PEMBIAYAAN 

adalah tolok ukur mengenai kemampuan Sekolah Tinggi dalam 
menjamin ketersediaan dana yang diperlukan untuk membiayai operasi 
pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan kegiatan penunjangnya, 
serta pengembangan Sekolah Tinggi.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Perkiraan  kebutuhan  dana  dalam  jangka  panjang  berdasarkan 

rencana pengembangan Sekolah Tinggi secara keseluruhan;  
b. Keberlanjutan  sumber  dana  melalui  penciptaan  berbagai revenue 

generating activities; 
c.  Rasio cadangan dana terhadap biaya operasi.  

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam ling-
kungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
terstruktur  
berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam lingkungan 
kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus 
secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/pedoman bagi 
unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.  

 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan mematau penerapan 
standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi 
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faktual, dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  
ditemukan  adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting 
adalah pimpinan unit harus selalu melakukan pengecekan untuk  
memastikan  bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 

 

N. STANDAR KESEJAHTERAAN 

Tabel 1. N Ikhtisar Standar 

Definisi Standar Standar   Kesejahteraan   adalah   keseluruhan tolok ukur  
pencapaian  minimal  pada  suatu  siklus  penjaminan  
mutu tentang kesejahteraan dosen, nondosen dan 
pensiunan, serta lingkungan  kerja  yang  kondusif,  serta  
pengembangannya secara berkelanjutan.  

Tujuan Standar Menjamin pemenuhan tingkat  mutu  kesejahteraan dosen,  
nondosen, dan pensiunan,  serta  peningkatan  mutu  tersebut 
secara utuh, menyeluruh, dan berkelanjutan.  

Status Standar Standar  ini  tidak  diwajibkan  oleh  peraturan  perundang-
undangan,    namun    merupakan    standar    wajib    yang 
dikembangkan oleh STISIP BINA PUTERA BANJAR. 

Pengelola Standar Pengelola standar harus menetapkan, melaksanakan/ mene-
rapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar, yang  
terdiri  atas  sejumlah  standar  turunan, sesuai dengan tugas   
dan fungsi masing-masing, berdasarkan  struktur organisasi 
Sekolah Tinggi.  

Sasaran Standar Para pihak yang menjadi  sasaran  standar  harus memenuhi 
standar, yang terdiri atas sejumlah  standar  turunan,  sesuai 
dengan tugas dan fungsi masing-masing, berdasarkan 
struktur organisasi Sekolah Tinggi.  

Standar Turunan N.1   Standar Arah Peningkatan Kesejahteraan  
 N.2    Standar Peta Peningkatan Kesejahteraan 
 N.3    Standar Agenda  Peningkatan Kesejahteraan 
 N.4    Standar Remunerasi dan Jaminan Sosial 
 N.5    Standar Lingkungan Kerja yang Kondusif  
Indikator Keberhasilan 
Pengelolaan Standar 

Seluruh standar turunan telah ditetapkan, dilaksanakan, diken-
dalikan, dan dikembangkan. 

 
 
     Tabel 2. N  Standar Turunan dalam Standar Kesejahteraan 

N.1  STANDAR  ARAH  PENINGKATAN KESEJAHTERAAN 
adalah tolok ukur mengenai orientasi penetapan,  pengelolaan,  dan  
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peningkatan kesejahteraan dosen, dan nondosen  sesuai visi, misi, 
tujuan dan sasaran Sekolah Tinggi.  

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang: Penjabaran  visi,  
misi, tujuan, dan sasaran Sekolah Tinggi dalam penetapan, 
pengelolaan, dan peningkatan kesejahteraan.  
 

  

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam 
lingkungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok 
ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
masing-masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan mematau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan 
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya 
penyim-pangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit 
harus selalu melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   
standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  
 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 

 
N.2  STANDAR  PETA  PENINGKATAN KESEJAHTERAAN 

adalah  tolok  ukur  mengenai  profil  kesejahteraan  dosen, dan 
nondosen, sebagai penjabaran arah kesejahteraan. 

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Jenis  kesejahteraan,  misalnya  jenis  kesejahteraan  yang  berwujud 
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dan yang tidak berwujud;  
b. Tingkat kesejahteraan, misalnya penyesuaian kesejahteraan dengan 

memperhatikan tingkat inflasi;  
c. Pola kesejahteraan, misalnya pemberian perhatian lebih bagi golo-

ngan yang lebih rendah;  
d. Skala prioritas jenis, tingkat, dan/atau pola kesejahteraan berdasar-

kan arah kesejahteraan yang telah ditetapkan.  
 

 
2. Tahap Pelaksanaan Standar  

Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam ling-
kungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
terstruktur  
berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam lingkungan 
kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus 
secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/pedoman bagi 
unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.  

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan mematau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan 
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya 
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit 
harus selalu melakukan pengecekan untuk memastikan   bahwa   standar   
telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
Secara  prosedural.  langkah-langkah  dalam  tahap  ini  identik  dengan 
langkah-langkah dalam tahap penetapan standar. Lihat Bab II Langkah 
Operasional SPM-STISIP  BINA PUTERA BANJARmanual ini. 

 

 
 

N.3  STANDAR  ARAH PENINGKATAN KESEJAHTERAAN 
adalah tolok ukur mengenai rencana  penetapan,  pengelolaan,  dan  
peningkatan kesejahteraan dosen, dan nondosen jangka panjang, 
menengah, dan pendek sebagai penjabaran dari peta kesejahteraan. 

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurang nya memuat tentang periodisasi seluruh 
rencana penetapan, pengelolaan, dan peningkatan kesejahteraan dosen, 
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nondosen, dan pensiunan yang telah ditetapkan dalam peta kesejah-
teraan ke dalam kerangka waktu jangka panjang, menengah, atau pendek. 
 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam ling-
kungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok 
ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
masing-masing. 
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan mematau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan 
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya 
penyim-pangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit 
harus selalu melakukan pengecekan untuk  memastikan  bahwa   standar   
telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 

 
 

N.4  STANDAR  RENUMERASI DAN JAMINAN SOSIAL 
adalah tolok ukur mengenai sistem penggajian dan pemberian 
imbalan finansial lain bagi dosen, dan nondosen. 

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a) Sistem remunerasi (gaji, tunjangan, dan imbalan lain) yang  dida-

sarkan  pada  jenis  pekerjaan,  kompetensi,  kinerja,  dan masa kerja; 
b) Sistem jaminan pemeliharaan kesehatan;  
c) Sistem pensiun;  

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam ling-
kungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
terstruktur  
berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam lingkungan 
kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus 
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secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/pedoman bagi 
unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.  

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan mematau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan 
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya 
penyim-pangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit 
harus selalu melakukan pengecekan untuk  memastikan   bahwa standar   
telah terpenuhi atau telah ditaati. . 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 

 
 

N.5  STANDAR  LINGKUNGAN KERJA YANG KONDUSIF 
adalah tolok ukur mengenai suasana lingkungan kerja di kantor 
yang memungkinkan dosen dan nondosen mampu berkinerja tinggi.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurang nya memuat tentang:  
a. Sistem  pemberian  penghargaan  nonfinansial,  misalnya:  promosi, 
    pemberian piagam;  
b. Sistem penjatuhan sanksi, misalnya: demosi;  
c. Sistem rotasi penugasan nondosen;  
d. Pembinaan semangat kekeluargaan.  

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam ling-
kungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
terstruktur  
berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam lingkungan 
kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus 
secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/pedoman bagi 
unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.  

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan mematau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan 
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya 
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penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit 
harus selalu melakukan   pengecekan   untuk   memastikan   bahwa   
standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 
4.  Tahap Pengembangan Standar   

Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 

 

 

O. STANDAR KERJASAMA 

Tabel 1. O Ikhtisar Standar 

Definisi Standar Standar Kerjasama adalah keseluruhan tolok ukur  pencapai-
an minimal pada suatu siklus penjaminan mutu tentang 
hubungan kemitraan, baik yang bersifat  komersial  maupun   
non komersial, yang membentuk jejaring nasional   maupun 
internasional, sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran    
Sekolah Tinggi, serta pengembangannya secara 
berkelanjutan. 

Tujuan Standar Menjamin pemenuhan tingkat mutu kerjasama yang dila-
kukan Sekolah Tinggi  dengan  pihak  luar,  serta 
peningkatan  mutu tersebut secara utuh, menyeluruh, dan 
berkelanjutan.  

Status Standar Standar  ini  tidak  diwajibkan  oleh  peraturan  perundang-
undangan, namun merupakan standar wajib yang dikem-
bangkan oleh STISIP Bina Putera Banjar. 

Pengelola Standar    Pengelola standar harus menetapkan, melaksanakan/mene-
rapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar, yang  
terdiri  atas  sejumlah  standar  turunan, sesuai dengan tugas   
dan fungsi masing-masing, berdasarkan  struktur organisasi 
Sekolah Tinggi. 

Sasaran Standar Para  pihak  yang  menjadi  sasaran  standar  harus 
memenuhi standar,  yang  terdiri  atas  sejumlah  standar  
turunan,  sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, 
berdasarkan struktur organisasi Sekolah Tinggi.  

Standar Turunan O.1   Standar Arah Kerjasama 
 O.2    Standar Peta Kerjasama 
 O.3    Standar Agenda  Kerjasama 
 O.4    Standar Bentuk Kerjasama 
 O.5    Standar Tatalaksana Kerjasama 
 O.6    Standar Isi Kerjasama 
 O.7    Standar Kerjasama dengan Organisasi Alumni 
Indikator Keberhasilan 
Pengelolaan Standar 

Seluruh standar turunan telah ditetapkan, dilaksanakan, diken-
dalikan, dan dikembangkan. 
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     Tabel 2. O  Standar Turunan dalam Standar Kerjasama 

O.1  STANDAR  ARAH  KERJASAMA 
adalah tolok ukur mengenai orientasi penggalangan, pengelolaan, 
dan pengembangan kerjasama Sekolah Tinggi dengan pihak lain 
sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekolah Tinggi.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang: Penjabaran visi, 
misi, tujuan, dan sasaran Sekolah Tinggi dalam penggalangan, 
pengelo-laan, dan pengembangan kerjasama.  

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
     Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam 

lingkungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai   tolok 
ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
masing-masing. 

 
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan mematau penerapan 
standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi 
faktual, dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  
ditemukan  adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting 
adalah pimpinan unit harus selalu melakukan pengecekan untuk   
memastikan   bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan 
mutu secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 

 
O.2  STANDAR  PETA  KERJASAMA 

adalah tolok ukur mengenai profil kerjasama sebagai penjabaran dari 
arah kerjasama.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
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1.  Tahap Penetapan Standar  
Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Penjabaran kerjasama menurut kategori bidang, misalnya akademik 

dan nonakademik;  
b. Penjabaran  kerjasama  menurut  kategori  sifat,  misalnya  komersial 

dan nonkomersial;  
c. Penjabaran  kerjasama  menurut  kategori  mitra,  misalnya  lembaga 

pemerintahan,   organisasi   nirlaba,   perguruan   tinggi,   organisasi 
alumni, badan usaha;  

d. Penjabaran  kerjasama  menurut  kategori  lingkup,  misalnya  lokal, 
nasional, internasional;  

e. Skala prioritas kerjasama sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, 
dan d berdasarkan arah kerjasama yang telah ditetapkan.  

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam ling-
kungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
terstruktur  
berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam lingkungan 
kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus 
secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/pedoman bagi 
unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan mematau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan 
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya 
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit 
harus selalu melakukan pengecekan untuk memastikan   bahwa   standar   
telah terpenuhi atau telah ditaati.  
 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 

 
 

O.3  STANDAR  ARAH  KERJASAMA 
adalah tolok ukur mengenai rencana penggalangan, pengelolaan, 
dan pengembangan kerjasama dalam jangka panjang, menengah, dan 
pendek sebagai penjabaran dari peta kerjasama.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 
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Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurang nya memuat tentang periodisasi seluruh 
rencana penggalangan, pengelolaan, dan pengembangan kerjasama yang 
telah ditetapkan dalam peta kerjasama ke dalam kerangka waktu jangka 
panjang, menengah, atau pendek.  
 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam ling-
kungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
terstruktur  
berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam lingkungan 
kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus
secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/pedoman bagi 
unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan mematau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan 
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya 
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit 
harus selalu melakukan pengecekan untuk memastikan   bahwa   standar   
telah terpenuhi atau telah ditaati.  
 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 

 
O.4  STANDAR  BENTUK KERJASAMA 

adalah tolok ukur mengenai berbagai format kemitraan berserta 
dokumen legalnya yang sesuai dengan  tujuan  kerjasama,  peraturan  
perundang-undangan dan peraturan Sekolah Tinggi.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Format kemitraan misalnya pertukaran mahasiswa, kerjasama pene-

litian, kesempatan magang, kerjasama komersial;  
b. Jenis-jenis kontrak yang digunakan dalam kerjasama;  
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c. Substansi jenis-jenis kontrak sebagaimana tersebut pada huruf b.  
 
2. Tahap Pelaksanaan Standar  

Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam ling-
kungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
terstruktur  
berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam lingkungan 
kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus 
secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/pedoman bagi 
unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.  

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan mematau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan 
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya 
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit 
harus selalu melakukan pengecekan untuk memastikan   bahwa   standar   
telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 

 
 

O.5  STANDAR  TATALAKSANA KERJASAMA 
adalah tolok ukur mengenai penyelenggaraan kerjasama.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Komitmen dari Sekolah Tinggi dan Yayasan dalam mendukung 

pelak-sanaan kerjasama;  
b. Pihak-pihak yang berwenang untuk menjalin kerjasama dengan pihak 

lain;  
c. Pembentukan jejaring dengan pihak-pihak lain;  
d. Prosedur penyelenggaraan kerjasama, misalnya negosiasi, 

perancangan  dan  penandatanganan  nota  kesepahaman  dan  atau 
kontrak, administrasi pelaksanaan kontrak;  

e. Pembinaan dan pengelolaan basis data kerjasama.  
 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam ling-
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kungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
terstruktur  
berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam lingkungan 
kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus 
secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/pedoman bagi 
unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.  

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan mematau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan 
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya 
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit 
harus selalu melakukan pengecekan untuk memastikan   bahwa   standar   
telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 

 
 
 
 
 
O. 6  STANDAR  ISI  KERJASAMA 

adalah tolok ukur mengenai kelayakan mutu dan jumlah kerjasama 
dalam kurun waktu tertentu.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Indikator untuk menilai mutu kerjasama antara lain:  

1) Kesesuaian antara tujuan kerjasama dengan arah kerjasama;  
2) Pencapaian tujuan kerjasama;  
3) Dampak kerjasama bagi Sekolah Tinggi;  

 
b. Tingkat pencapaian minimal jumlah kerjasama yang terlaksana dalam 

bidang akademik maupun non akademik, baik yang bersifat komersial 
maupun non komersial dalam periode tertentu.  

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam ling-
kungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
terstruktur  
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berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam lingkungan 
kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus 
secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/pedoman bagi 
unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. . 

3. Tahap Pengendalian Standar  
      Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 

Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan mematau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan 
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya 
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit 
harus selalu melakukan pengecekan untuk memastikan   bahwa   standar   
telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
Secara  prosedural.  langkah-langkah  dalam  tahap  ini  identik  dengan 
langkah-langkah dalam tahap penetapan standar. Lihat Bab II Langkah 
Operasional SPM-STISIP  BINA PUTERA BANJARmanual ini. 

 

 
O.7  STANDAR  KERJASAMA DENGAN ORGANISASI ALUMNI 

adalah tolok ukur mengenai hubungan kerjasama antara pihak 
alumni dengan pihak Sekolah Tinggi/Fakultas/Jurusan  untuk saling 
mem-berikan  kontribusi  bagi  perkembangan masing-masing.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Kewajiban Sekolah Tinggi/Fakultas/Jurusan untuk memfasilitasi 

pem-bentukan organisasi alumni; 
b. Upaya-upaya  untuk  meningkatkan  sinergi  kerjasama  Sekolah 

Tinggi/ Fakultas/Jurusan dengan organisasi alumni.  
 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam ling-
kungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
terstruktur  
berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam lingkungan 
kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus 
secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/pedoman bagi 
unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.  

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 
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Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan mematau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan 
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya 
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit 
harus selalu melakukan pengecekan untuk memastikan   bahwa   standar   
telah terpenuhi atau telah ditaati.  

4.  Tahap Pengembangan Standar   
     Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 

secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

     

 

 

P. STANDAR SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

Tabel 1. P Ikhtisar Standar 

Definisi Standar Standar Sistem Informasi dan Komunikasi adalah keseluruhan 
tolok ukur pencapaian minimal pada suatu siklus penjami-
nan mutu  tentang  pembangunan,  pengolahan,  dan pemanfa-
atan basis  data  untuk  menghasilkan  informasi  guna men-
dukung kegiatan Sekolah Tinggi, serta pengembangannya 
secara berkelanjutan.  

Tujuan Standar Menjamin  pemenuhan  tingkat  mutu  sistem  informasi  dan  
komunikasi untuk mendukung berbagai kegiatan Sekolah 
Tinggi, serta peningkatan mutu tersebut secara utuh, 
menyeluruh, dan berkelanjutan.  

Status Standar Standar  ini  tidak  diwajibkan  oleh  peraturan  perundang-
undangan, namun merupakan standar wajib yang dikembang-
kan oleh STISIP Bina Putera Banjar.  

Pengelola Standar Pengelola standar harus menetapkan, melaksanakan/menerap- 
kan yang  terdiri  atas  sejumlah  standar  turunan,  sesuai 
dengan tugas   dan   fungsi   masing-masing,   berdasarkan   
struktur organisasi Sekolah Tinggi. 

Sasaran Standar Para  pihak  yang  menjadi  sasaran  standar  harus  memenuhi 
standar, yang terdiri atas sejumlah standar turunan, sesuai 
dengan tugas dan fungsi masing-masing, berdasarkan struktur 
organisasi Sekolah Tinggi.  

Standar Turunan P.1   Standar Arah Sistem Informasi dan Komunikasi 
 P.2    Standar Peta Sistem Informasi dan Komunikasi 
 P.3    Standar Agenda  Sistem Informasi dan Komunikasi 
 P.4    Standar  Prasarana dan Sarana Teknologi  Informasi dan  

         Komunikasi 
 P.5    Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana Teknologi  

          Sistem Informasi dan Komunikasi 
 P.6    Standar Ketersediaan dan Pemanfaatan Basis Data 
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 P.7    Standar Aksesibilitas dan Reliabilitas 
Indikator Keberhasilan 
Pengelolaan Standar 

Seluruh standar turunan telah ditetapkan, dilaksanakan, diken-
dalikan, dan dikembangkan. 

 
 
     Tabel 2. P  Standar Turunan dalam Standar Sistem Informasi dan 
Komunikasi 

P.1  STANDAR  ARAH  SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI 
Adalah tolok ukur mengenai orientasi  pembangunan  dan  pengadaan,  
pemeliharaan, pemanfaatan, serta pengembangan sistem informasi dan 
komunikasi sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekolah 
Tinggi.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang: penjabaran  visi,  
misi, tujuan dan sasaran Sekolah Tinggi dalam pembangunan dan  
penga-daan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengembangan sistem 
informasi dan komunikasi.  

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam ling-
kungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
terstruktur  
berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam lingkungan 
kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus 
secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/pedoman bagi 
unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan mematau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan 
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya 
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit 
harus selalu melakukan pengecekan untuk memastikan   bahwa   standar   
telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
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P.2  STANDAR  PETA  SISTEM INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI 

adalah tolok ukur mengenai profil sistem informasi dan komunikasi 
sebagai penjabaran arah sistem informasi dan komunikasi.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Profil prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK) berdasarkan:  
1) Perangkat: perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan;  
2) Jenis basis data: akademik dan non akademik;  
3) Pemanfaatan sistem  informasi  dan  komunikasi:  untuk  kegiatan 

akademik dan nonakademik;  
 

b. Skala prioritas profil sistem informasi dan komunikasi tersebut 
pada huruf  a,  berdasarkan  arah  sistem  informasi  dan  komunikasi  
yang telah ditetapkan.  
 

 
 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam ling-
kungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
terstruktur  
berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam lingkungan 
kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus 
secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/pedoman bagi 
unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit di dalam lingku-
ngan Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan mematau 
penerapan standar secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada 
kondisi faktual, dan kemudian  mengambil  tindakan  korektif  
apabila  ditemukan adanya penyimpangan atau kesalahan. Hal 
terpenting adalah pimpinan unit harus selalu melakukan pengecekan 
untuk   memastikan   bahwa   standar   telah terpenuhi atau telah ditaati. 
 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan 
mutu secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya.  
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
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agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 
P.3  STANDAR ARAH SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

adalah  tolok  ukur  mengenai  rencana  pembangunan  dan  
pengadaan,  pemeliharaan, pemanfaatan, serta pengembangan sistem 
informasi dan komunikasi jangka panjang, menengah, dan pendek 
sebagai penjabaran dari peta sistem informasi dan komunikasi.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang periodisasi seluruh 
rencana  pembangunan  dan  pengadaan,  pemeliharaan,  pemanfaatan, 
serta pengembangan sistem informasi dan komunikasi dalam peta sistem 
informasi  dan  komunikasi  ke  dalam  kerangka  waktu  jangka  panjang, 
menengah, atau pendek.  
 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam 
lingkungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
terstruk-tur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah 
pimpinan unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok 
ukur/pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
masing-masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan mematau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan 
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya 
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit 
harus selalu melakukan pengecekan untuk memastikan   bahwa   standar   
telah terpenuhi atau telah ditaati.  
 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 

 
P.4  STANDAR  PRASARANA DAN SARANA TEKNOLOGI  

INFORMASI DAN KOMUNIKASI 
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adalah tolok ukur mengenai kemampuan penyediaan prasarana dan 
sarana teknologi informasi dan komunikasi dengan spesifikasi yang 
sesuai, dan jumlah yang mencukupi, untuk mendukung pemberdayaan 
sistem informasi.  

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Spesifikasi dan standarisasi piranti keras sesuai dengan peruntu-

kannya;  
b. Jumlah piranti keras sesuai dengan jumlah pengguna dan peruntu-

kannya;  
c. Spesifikasi dan standarisasi piranti lunak sesuai dengan perun-

tukannya, misalnya sistem operasi,  
d. Legalitas piranti lunak;  
e. Spesifikasi jaringan untuk kegiatan akademik;  
f. Spesifikasi jaringan untuk kegiatan nonakademik.  

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam ling-
kungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
terstruktur  
berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam lingkungan 
kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus 
secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/pedoman bagi 
unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan mematau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan 
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya 
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit 
harus selalu melakukan pengecekan untuk memastikan   bahwa   standar  
telah terpenuhi atau telah ditaati.  
 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 

 
P.5  STANDAR  PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA  
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        TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI 
      adalah tolok ukur mengenai tatalaksana pemakaian dan pengopera-

sian prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi.  
 

Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 
Dokumen 

yang 
Dibutuhkan 

1.  Tahap Penetapan Standar  
Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Penetapan kewenangan penggunaan prasarana dan sarana TIK;  
b. Tatacara penggunaan prasarana dan sarana TIK;  
c. Tatacara penggandaan dan pendistribusian perangkat lunak.  

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam ling-
kungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
terstruktur  
berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam lingkungan 
kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus 
secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/pedoman bagi 
unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan mematau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan 
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit 
harus selalu melakukan pengecekan untuk memastikan   bahwa   standar   
telah terpenuhi atau telah ditaati.  
 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan 
mutu secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus 
berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 

 
P.6  STANDAR  KETERSEDIAAN DAN PEMANFAATAN BASIS 
        DATA 

Adalah tolok ukur mengenai kemampuan   penyediaan   data   akademik   
maupun nonakademik terkini dan terintegrasi, secara efektif dan 
efisien  sehingga  dapat dimanfaatkan oleh mereka yang secara sah 
berkepentingan.  

 

 Dokumen 
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Substansi/Inti Pada Setiap Tahap yang 
Dibutuhkan 

1. Tahap Penetapan Standar  
Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang ketersediaan basis 
data yang lengkap, akurat dan mutakhir untuk semua standar turunan 
dalam Sistem Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi.  
 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam ling-
kungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
terstruktur  
berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam lingkungan 
kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus 
secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/pedoman bagi 
unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan mematau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan 
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya 
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit 
harus selalu melakukan pengecekan untuk memastikan   bahwa   standar   
telah terpenuhi atau telah ditaati. 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  

 

 
P.7  STANDAR  AKSESIBILITAS DAN REABILITAS 
        adalah tolok ukur mengenai kemudahan dan keamanan sistem 

informasi, dan keandalan informasi yang dihasilkan.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurang nya memuat tentang:  
a. Kemudahan pengguna mengakses informasi, misalnya: layanan 

 antarmuka (interface) yang user friendly;  
b. Kesesuaian teknologi yang digunakan untuk mengakses informasi;  
c. Tatalaksana pemutakhiran dan pengesahan data;  
d. Keamanan basis data dan jaringan;  
e. Pengaturan hak akses atas data dan/atau informasi.  
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2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti dari pelaksanaan standar ini adalah setiap unit kerja di dalam ling-
kungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
terstruktur  
berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam lingkungan 
kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan unit harus 
secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/pedoman bagi 
unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.  

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan mematau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan 
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya 
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit 
harus selalu melakukan pengecekan untuk memastikan   bahwa   standar   
telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 

Q. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN 

Tabel 1. Q Ikhtisar Standar 

Definisi Standar Standar  Penilaian  Pendidikan  adalah  keseluruhan  tolok  ukur  
pencapaian  minimal  pada  siklus  penjaminan  mutu  tentang 
sistem  evaluasi  yang  dilakukan  oleh  Sekolah Tinggi  dan  
dosen terhadap  hasil  belajar  mahasiswa  dalam  pencapaian  
tujuan pembelajaran maupun penggunaan masa studi, serta 
pengembangannya secara berkelanjutan.  

Tujuan Standar Menjamin pemenuhan tingkat mutu hasil belajar mahasiswa, 
baik  dari  segi  pencapaian  tujuan  pembelajaran  maupun 
penggunaan masa studi berdasarkan kurikulum yang berlaku, 
dan peningkatan mutu tersebut secara utuh, menyeluruh, dan 
berkelanjutan.  

Status Standar Standar ini diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.  
Pengelola Standar Pengelola standar harus  menetapkan,  melaksanakan/menerap- 

kan,  mengendalikan,  dan  mengembangkan  standar, yang  
terdiri dari sejumlah standar turunan, sesuai  dengan tugas   dan 
fungsi masing-masing, berdasarkan struktur organisasi 
Sekolah Tinggi.  

Sasaran Standar Para  pihak  yang  menjadi  sasaran  standar  harus  memenuhi 
standar,  yang  terdiri  dari  sejumlah  standar  turunan,  sesuai 
dengan tugas dan fungsi masing-masing, berdasarkan struktur 
organisasi Sekolah Tinggi. 
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Standar Turunan Q.1   Standar Arah Penilaian Pendidikan 
 Q.2    Standar Peta Penilaian Pendidikan 
 Q.3    Standar Penilaian Hasil Belajar oleh Sekolah Tinggi 
 Q.4    Standar Penilaian Hasil Belajar oleh Dosen 
Indikator Keberhasilan 
Pengelolaan Standar 

Seluruh standar turunan telah ditetapkan, dilaksanakan, diken-
dalikan, dan dikembangkan. 

 
     Tabel 2. Q  Standar Turunan dalam Standar Penilaian Pendidikan 

Q.1  STANDAR  ARAH  PENILAIAN PENDIDIKAN 
adalah tolok ukur mengenai orientasi penetapan, pembinaan dan 
pengembangan sistem penilaian pendidikan pada setiap program 
studi, sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Sekolah Tinggi.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang: penjabaran  visi,  
misi, tujuan dan sasaran Sekolah Tinggi dalam penetapan, pembinaan 
dan   pengembangan sistem penilaian pendidikan.  
 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam 
lingkungan Sekolah Tinggi harus secara konsisten, sistematis, dan 
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan 
unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/ 
pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-
masing.  
 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan 
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya 
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit 
harus selalu melakukan pengecekan untuk memastikan   bahwa   standar   
telah terpenuhi atau telah ditaati.  
 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu sikluspenjaminan mutu
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
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Q.2  STANDAR  PETA  PENILAIAN PENDIDIKAN 
adalah tolok ukur mengenai berbagai komponen sistem penilaian 
pendidikan sebagai penjabaran arah penilaian pendidikan, baik oleh 
Sekolah Tinggi maupun dosen.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Berbagai  komponen  sistem  penilaian  pendidikan  yang  ditetapkan 

oleh Sekolah Tinggi, misalnya komponen angka akhir, bobot 
komponen angka akhir, metode konversi angka akhir menjadi huruf 
mutu (nilai akhir), untuk dilaksanakan oleh dosen;  

b. Keikutsertaan dosen dalam mengusulkan berbagai komponen system 
penilaian  pendidikan  seperti  dimaksud  dalam  huruf  a,  untuk 
ditetapkan oleh Sekolah Tinggi.  

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam 
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan 
unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/ 
pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-
masing.  

 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan mematau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan 
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya 
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit 
harus selalu melakukan pengecekan untuk memastikan   bahwa   standar   
telah terpenuhi atau telah ditaati.  

 

 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 

 
Q.3  STANDAR  PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH  
        SEKOLAH TINGGI 
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        adalah  tolok  ukur  yang  ditetapkan  oleh  Sekolah Tinggi
berdasarkan  kurikulum  untuk mengukur  hasil  belajar  mahasiswa,  
baik  di  setiap  mata kuliah, di setiap semester, maupun di setiap tahap 
studi.  

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Substansi yang diukur:  

1) Ranah kognisi;  
2) Ranah afeksi;  
3) Ranah psikomotor;  
4) Ranah kooperasi;  

b. Cara mengukur masing-masing substansi pada huruf a, misalnya: 
menguji, mengamati, menugasi, mendampingi;  

c. Alat ukur yang sesuai dengan masing-masing substansi pada huruf a, 
misalnya: ujian tertulis, ujian lisan, ujian praktik, tugas kelompok;  

d. Komponen  angka  akhir,  misalnya:    kegiatan  akademik  terstruktur 
(KAT), ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS);  

e. Pembobotan  komponen  angka  akhir  yang  disebut  pada  huruf  d, 
sesuai dengan karakteristik matakuliah, misalnya: 20% KAT, 30% 
UTS, 50% UAS, atau dalam rentang (range) persentase;  

f. Konversi  angka  akhir  menjadi  huruf  mutu (nilai  akhir),  misalnya: 
penilaian acuan patokan (PAP), penilaian acuan norma (PAN);  

g. Perhitungan indeks prestasi (IP), misalnya: IP Semester (IPS), IP 
Tahap (IPT), IP Kumulatif (IPK);  

h. Implikasi dan penetapan status mahasiswa berdasarkan hasilperhi-
tungan IP yang disebut pada huruf g, misalnya: hak tempuh 
satuan kredit semester (sks), status drop out.  

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam 
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan 
unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/ 
pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-
masing.  

 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan mematau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan 
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya 
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit 
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harus selalu melakukan pengecekan untuk memastikan   bahwa   standar   
telah terpenuhi atau telah ditaati.  
 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pengelola standar harus mengevaluasi (i) pencapaian 
substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan substansi standar 
agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.  
 

 

 
 
 

Q.4  STANDAR PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH DOSEN  
     adalah  tolok  ukur  yang  ditetapkan  oleh  Sekolah Tinggi  berdasarkan  

kurikulum, yang digunakan oleh dosen untuk mengukur hasil belajar 
mahasiswa dalam suatu mata kuliah pada masa studi tertentu.  

 

 
Substansi/Inti Pada Setiap Tahap 

Dokumen 
yang 

Dibutuhkan 
1.  Tahap Penetapan Standar  

Pengelola standar harus mengambil inisiatif untuk menetapkan standar 
minimum yang sekurang-kurangnya memuat tentang:  
a. Pemberian kesempatan  kepada  dosen  untuk  mengusulkan  standar 

penilaian  yang  antara  lain  meliputi  substansi  yang  diukur,  cara 
mengukur  masing-masing  substansi,  dan  alat  ukur  yang  sesuai 
dengan substansi, untuk ditetapkan oleh Sekolah Tinggi;  

b. Penggunaan  standar  penilaian  yang  telah  ditetapkan  Sekolah 
Tinggi  
sebagaimana disebutkan pada huruf a, oleh dosen.  

 

 

2. Tahap Pelaksanaan Standar  
Inti  dari  pelaksanaan  standar  ini  adalah  setiap  unit  kerja  di  dalam 
lingkungan   Sekolah Tinggi   harus   secara   konsisten,   sistematis,   
dan  
terstruktur berupaya untuk memenuhi/mencapai standar ini di dalam 
lingkungan kerja unitnya masing-masing. Hal terpenting adalah pimpinan 
unit harus secara sadar menjadikan standar ini sebagai tolok ukur/ 
pedoman bagi unitnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-
masing.  

 

 

3. Tahap Pengendalian Standar  
Inti dari pengendalian standar ini adalah setiap unit   di dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi harus mampu mengontrol dan mematau penerapan 
standar  
secara konsisten dan optimal di lapangan atau pada kondisi faktual, dan 
kemudian  mengambil  tindakan  korektif  apabila  ditemukan  adanya 
penyimpangan atau kesalahan. Hal terpenting adalah pimpinan unit 
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harus selalu melakukan pengecekan untuk memastikan   bahwa   standar 
telah terpenuhi atau telah ditaati.  
 

4.  Tahap Pengembangan Standar   
Tahap ini merupakan langkah akhir dari satu siklus penjaminan mutu 
secara utuh, dan sekaligus menjadi langkah awal dari siklus berikutnya. 
Pada tahap ini pihak pengelola standar harus mengevaluas; (i)
pencapaian substansi standar, dan (ii) kemungkinan peningkatan
substansi standar agar terjadi peningkatan mutu secara bertahap dan 
berkelanjutan.  
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BAB VI 
 RENCANA IMPLEMENTASI SPMI 

STISIP BINA PUTERA BANJAR 
 
 

          Sistem Penjaminan Mutu STISIP  BINA PUTERA BANJAR terbagi ke 

dalam 4 (empat) tahap, yaitu tahap penetapan standar, tahap pelaksanaan standar, 

tahap pengendalian pelaksanaan standar, dan tahap pengembangan atau 

peningkatan standar, yang membentuk sebuah siklus penjaminan mutu. Satu 

siklus dapat berlangsung dalam kurun waktu tertentu, sesuai dengan 

karakteristik substansi setiap standar turunan. Pentahapan dalam siklus tersebut 

berlaku untuk seluruh standar. Dalam petunjuk berikut ini pada setiap tahap telah 

diuraikan langkah-langkah yang harus diambil oleh para pengelola standar, yaitu   

mereka yang secara struktural dan/atau fungsional menjalankan   tugas dan fungsi 

tertentu berdasarkan struktur organisasi STISIP Bina Putera Banjar. Pengelola 

masing-masing standar dapat berbeda tetapi juga dapat sama, tergantung pada 

kesesuaian antara substansi standar dengan tugas dan fungsinya di dalam 

struktur organisasi STISIP Bina Putera Banjar.  

 

 

 
 

GAMBAR 3 
SIKLUS IMPLEMENTASI SPMI 
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Implementasi SPMI STISIP  Bina Putera Banjar meliputi : 

1. Lembaga penjamin mutu menyusun dokumen/buku kebijakan SPMI 
STISIP Bina Putera Banjar 

2. Lembaga penjamin mutu menyusun dokumen/buku manual SPMI STISIP 
Bina Putera Banjar 

3. Lembaga penjamin mutu menyusun dokumen/buku standar SPMI STISIP 
Bina Putera Banjar 

4. Lembaga penjamin mutu menyusun dokumen/buku formulir SPMI STISIP 
Bina Putera Banjar 

5. Lembaga penjamin mutu menerapkan SPMI kesemua penyelenggaraan 
pendidikan di tingkat Sekolah Tinggi, Lembaga, UPT dan Biro termasuk 
di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga 
kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni dalam 
melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing.  

6. Lembaga penjamin mutu melakukan pengembangan/peningkatan standar 
SPMI dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan 
pengembangan  standar SPMI guna meningkatkan keberlangsungan 
penyelenggaran pendidikan dan  SPMI STISIP Bina Putera Banjar. 
Penentuan pengembangan Standar SPMI di tahun berikutnnya didasarkan 
pada hasil Monitoring Evaluasi dan Audit Internal yang dilaksanakan oleh 
LPM-PT, Tim Monitoring dan evaluasi serta Tim Audit Internal dengan 
melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di 
seluruh unit kerja. Selanjutnya melaporkan hasil audit serta memberikan 
rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada 
Ketua perguruan tinggi untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan 
penetapan standar mutu baru. 

 


