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BAB I
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP STANDAR MUTU
STMIK PRANATA INDONESIA
A. Latar Belakang
Adanya sistim penjaminan mutu di institusi peguruan itu di harapkan akan
menghasil pendidikan yang bermutu, hal ini tertuang dalam Pasal 52 UU RI No.
12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berbunyi “Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu
pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan”. Penjaminan mutu
sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi,
pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses
penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan dan proses secara konsisten dan
berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan
memperoleh kepuasan. Dengan demikian, penjaminan mutu perguruan tinggi
adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi
secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.
Pasal 54 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan
bahwa standar pendidikan tinggi terdiri atas: 1) standar nasional pendidikan tinggi
yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan
mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi; dan 2) standar pendidikan
tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar
Nasional Pendidikan Tinggi.
Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar
Nasional Pendidikan Tinggi, dimana menteri melakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan standar pendidikan tinggi secara berkala. Terkait dengan itu, STMIK
Pranata Indonesia (STMIK PI) menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap
satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah
aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan oleh STMIK PI
dalam kaitan:
1. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi
STMIK PI ;
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2. Untuk memacu STMIK PI agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam
memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong
terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan
tugas pokoknya;
3. Sebagai kompetensi/ kualitas minimum yang dituntut dari lulusan STMIK PI,
yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.
Standar mutu Stmik PI dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi
perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif).
Standar mutu dirumuskan secara spesifik dan terukur, yaitu mengandung unsur
ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree).
Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan
pengelolaan STMIK PI sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Dengan
demikian, pengembangan standar mutu dilakukan berulang kali, dan terus
ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaiancapaian
pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan
pemenuhan standar, serta pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada
Buku Manual

B. Komponen Standar Mutu STMIK Pranata Indonesia (STMIK PI)
Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan
Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi, STMIK Pranata Indonesia menyusun komponen komponen
penjaminan mutu sebagai standar penjaminan mutu STMIK Pranata Indonesia.
Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di STMIK PI
mencakup komponen-komponen, yang kondisi masing-masing komponen tersebut
menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi
yang bermutu. Komponen yang tercakup dalam standar mutu untuk menerapkan
Sistem Penjaminan Mutu di STMIK PI adalah:
1) Standar Identitas;
2) Standar Kompetensi Lulusan;
3) Standar Isi Pembelajaran
4) Standar Proses Pendidikan
5) Standar Penilaian Pendidikan
6) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
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7) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
8) Standar Pengelolaan Pembelajaran
9) Standar Pembiayaan Pembelajaran
10) Standar Hasil Penelitian;
11) Standar Isi Penelitian
12) Standar Proses Penelitian
13) Standar Penilaian Penelitian
14) Standar Peneliti
15) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
16) Standar Pengelolaan Hasil Penelitian
17) Standar Pembiayaan Penelitian
18) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
19) Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat
20) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
21) Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
22) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
23) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
24) Standar Pengelolaan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
25) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Semua unsur/ komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada
kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus
mencerminkan mutu STMIK Pranata Indonesia. Upaya peningkatan kinerja dan
mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian ketigabelas standar
tersebut di atas.
C. Pelaksanaan Standar Mutu STMIK Pranata Indonesia
Keberhasilan pelaksanaan jaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat
dipengaruhi oleh kultur/ budaya kerja dan mindset kesadaran mutu semua dosen,
karyawan dan mahasiswa/ peserta didik di STMIK PI. Untuk itu, sangat
diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses
penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terus-menerus melalui
sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali
mutu yang dikembangkan mulai dari tingkat Sekolah Tinggi hingga tingkat
jurusan/ program studi sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.
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Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan
prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap
kegiatan yang dirancang, dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya
pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi.
Dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan pelaksanaan 13 Komponen
Standar Mutu STMIK PI dapat berjalan seperti yang diharapkan.
implementasi Program dan Kegiatan Peningkatan Mutu di STMIK PI

Adapun
untuk

mencapai Visi dan menjalankan Misi STMIK PI digambarkan dalam Gambar 1.
VISI

MISI

TUJUAN

RENSTRA

Kebijakan Akademik

Kebijakan Mutu Akademik

Program dan Kegiatan Unit
Kerja

Gambar 1. Implementasi Program dan Kegiatan Peningkatan Mutu di STMIK PI
untuk mencapai Visi dan menjalankan Misi STMIK PI

D. Pemantauan Standar Mutu STMIK PI
Pada suatu sistem penjamin mutu, pemantauan merupakan langkah esensial untuk
menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan. Pada prinsipnya, pemantauan
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sistem adalah upaya agar suatu sistem bisa diterapkan sesuai dengan apa yang
direncanakan dengan mengakomodasi mengakomodasi masalah-masalah
implementasi, mencari solusi penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada
perbaikan berkelanjutan.
Pemantauan ini meliputi pengamatan secara berkala pada identifikasi faktor-faktor
penghambat dan pendukung, menentukan tindakan-tindakan koreksi yang
dibutuhkan, dan apabila diperlukan bisa mengarah pada suatu pengkajian ulang
tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada
tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan
perbaikan.

E. Perbaikan Standar Mutu STMIK PI
Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses
penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh
proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini
dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan
berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang
dilakukan secara operasional, proses perbaikan mutu akan melibatkan langkahlangkah sistematis sebagai berikut:
1. Identifikasi masalah. Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi,
sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa
yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan
evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
2. Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati. Langkah ini dilakukan
melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan
untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
3. Mengkaji masalah secara mendalam dan menentukan penyebab serta langkahlangkah koreksi yang mungkin perlu dilakukan. Pada langkah ini instrumen
bantu seperti diagram sebab-akibat dan sebagaimana bisa digunakan untuk
mencari penyebab kegagalan, serta kemungkinan-kemungkinan yang bisa
dilakukan untuk perbaikan. Diskusi dengan pihakpihak lain yang terlibat
dalam penjaminan mutu bisa dilakukan untuk meluaskan kemungkinankemungkinan perbaikan;
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4. Melakukan perbaikan. Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan
sesuai dengan yang direncanakan;
5. Memantau

hasil

perbaikan.

Pemantauan

dilakukan

dengan

cara

membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi
yang diperoleh bisa digunakan untukmelihat apakah koreksi yang
dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang
diinginkan, atau harus dicari suatu penyelesaian yang lebih baik;
6. Implementasi perbaikan. Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil
menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat
dijadikan standar untuk dipergunakan kemudian hari.
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STANDAR IDENTITAS

A. Pengertian dan Ruang Lingkup
Identitas atau identity merupakan jati diri atau sekumpulan unsur yang secara
bersamaan dapat mencitrakan tentang siapa dan atau apa STMIK Pranata
Indonesia. Identitas STMIK PI mencakup nama, logo, alamat, visi, misi, dan lainlain yang menunjukkan jati diri STMIK PI dan menunjukkan karakteristik esensial
dan khas yang melekat pada STMIK PI serta membedakan STMIK PI dari
perguruan tinggi lain. Karakteristik ini dapat berupa sesuatu yang bersifat
administratif seperti nama, logo atau lambang, alamat dan lain-lain. Karakteristik
juga dapat bersifat substansial seperti nilai-nilai (values) organisasi, visi, misi, dan
tujuan. Karakteristik substansial bahkan mencakup keunggulan akademik dan
ilmiah yang dimiliki STMIK PI.
Berdasarkan ketentuan pemerintah tentang pengelolaan perguruan tinggi,
Standar Identitas STMIK PI sedikitnya harus mencakup perumusan dan
penetapan:
1. Visi;
2. Misi;
3. Tujuan;
4. Statuta;
5. Etika Akademik Sivitas Akademika;
6. Kebijakan Akademik;
7. Rencana Induk Pengembangan yang disusun sedikitnya setiap 5 (lima) tahun;
8. Kurikulum;
9. Dosen dan Tenaga Kependidikan;
10. Calon Mahasiswa;
11. Sumber Pembiayaan;
12. Sarana dan Prasarana;
13. Penyelenggara;
14. Keterangan/ petunjuk yang bersifat visual dan simbolis seperti logo/ lambang,
nama, motto;
15. Pola Ilmiah Pokok yang mendukung keunggulan akademik STMIK PI;
SPMI-STMIK PRANATA INDONESIA
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Kelima belas hal tersebut di atas secara resmi ditetapkan dan didokumentasikan
oleh pengelola STMIK PI. Mekanisme perumusan dan penetapan standar identitas
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Manual Sistem Penjaminan Mutu
tentang perumusan dan penetapan standar. Khusus untuk standar identitas,
pelibatan seluruh komponen sivitas akademika dan stakeholder eksternal dalam
perumusan dan penyusunan standar ini merupakan hal yang krusial dan wajib
dipenuhi.

1.

Visi STMIK Pranata Indonesia (STMIK PI)
Visi STMIK Pranata Indonesia adalah “Menjadi sekolah tinggi yang modern
berbasis teknologi informasi, bertaraf nasional yang handal dan unggul serta
berjiwa Pancasila pada tahun 2027”

2.

Misi STMIK PI
Untuk mencapai Visi di atas maka disusunlah Misi STMIK PI, adapun Misi
STMIK PI adalah sebagai berikut:
a. Menyelenggaran pendidikan tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi informatika agar mempunyai daya saing tinggi.
b. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta
teknologi informatika sesuai dengan perkembangan zaman.
c. Menyelenggarakan

pengabdian

kepada

masyarakat

dan

menjalin

kerjasama dengan institusi pendidikan serta lembaga pemerintahan
maupun swasta.
d. Mengembangkan tatakelola manajemen institusi dan membangun suasana
akademik yang kondusif.
e. Menyiapkan generasi berwawasan kewirausahaan yang berjiwa Pancasila

3.

Tujuan STMIK PI :
Berpijak pada visi dan misi di atas, tujuan yang ingin dicapai STMIK PI
dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah:
a.

Menghasilkan lulusan yang bermoral dan bermanfaat dalam bidang
teknologi informatika untuk memasuki dunia kerja.

b.

Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan berwirausaha dan
berjiwa mandiri.
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c.

Menghasilkan dan mengembangkan program pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat yang inovatif serta tanggap terhadap tuntutan
akademik dan profesi.

d.

Memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pembelajaran serta penyebarluasan ilmu pengetahuan dibidang
informatika.

4.

Landasan Ideal
Standar Identitas berisi standar yang bersifat fundamental dan
merupakan “payung” bagi standar lain yang disusun. Standar Identitas
menjadi dasar dan arah standar lainnya. Landasan Standar Identitas adalah
PP No. 60 tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan
Tinggi. Landasan hukum cakupan Standar Identitas adalah PP 60 tahun 1999
Tentang Pendidikan Tinggi ayat 2 mencakup tujuan pendidikan tinggi (Pasal
2), pedoman penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuannya
(Pasal 3 ayat 1), serta ketentuan pendirian, perubahan dan penambahan
unsur pelaksana akademik (Pasal 118 ayat 1 dan 2).
Program studi mempunyai visi yang dinyatakan secara jelas sejalan
dengan visi STMIK PI. Visi tersebut memberikan gambaran tentang masa
depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas
dan jelas. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi program studi menyatakan
secara spesifik mengenai apa yang ingin dicapai. Program studi memiliki
tujuan dan sasaran dengan rumusan yang jelas, spesifik, dapat diukur
ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan, relevan dengan visi
dan misinya.
Tujuan dan sasaran tersebut di atas direfleksikan dalam bentuk outcomes program studi (lulusan, hasil penelitian dan pelayanan masyarakat).
Pernyataan-pernyataan tersebut diketahui, dipahami dan menjadi milik
bersama seluruh komponen pengelola program studi dan institusi, serta
diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal di program
studi. Standar ini menjadi acuan bagi seluruh kegiatan penyelenggaraan
program studi.
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5.

Standar Mutu dan Indikator
STANDAR

INDIKATOR

Setiap program studi memiliki
visi, misi, tujuan dan sasaran
yang dirumuskan secara jelas
dan realistik serta mengacu
pada visi STMIK Pranata
Indonesia

Program studi memiliki dokumen/ bukti bahwa
rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran disusun
secara jelas sesuai dengan visi, misi, tujuan dan
sasaran STMIK Pranata Indonesia, serta
berdasarkan pada hasil kesepakatan dan dipahami
oleh pemangku kepentingan;
- Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran program
studi ditetapkan dalam rentang waktu tertentu,
dievaluasi secara periodik, dan terdokumentasi
dalam buku Panduan Program Pendidikan (D3
dan S1), Rencana Kegiatan dan Anggaran
Tahunan.
- Program studi menetapkan kebijakan mutu dan
sasaran mutu yang selaras dengan kebijakan
mutu dan sasaran mutu STMIK PI, serta
mengacu pada standar akademik yang
ditetapkan;
- Program studi menetapkan sasaran mutu dalam
rentang waktu tertentu dan diukur status
pencapaiannya setiap tahun.
- Program studi mendokumentasikan sasaran
mutu dalam dokumen Rencana Strategis
pengembangan Sekolah Tinggi dan Rencana
Operasional/ Rencana Kegiatan dan Anggaran
Tahunan, dan dokumen penjaminan mutu
Sekolah Tinggi.

Program studi menetapkan
sasaran mutu secara jelas dan
realistik
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A. VISI DAN MISI Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
VISI :
Menjadi sekolah tinggi yang modern berbasis teknologi informasi, bertaraf nasional
yang handal dan unggul serta berjiwa Pancasila pada tahun 2027.
MISI:
1. Menyelenggaran pendidikan tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
informatika agar mempunyai daya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi
informatika sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menjalin kerjasama dengan
institusi pendidikan serta lembaga pemerintahan maupun swasta.
4. Mengembangkan tatakelola manajemen institusi dan membangun suasana akademik
yang kondusif.
5. Menyiapkan generasi berwawasan kewirausahaan yang berjiwa Pancasila.

TUJUAN :
1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan bermanfaat dalam bidang teknologi
informatika untuk memasuki dunia kerja.
2. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan berwirausaha dan berjiwa
mandiri.
3. Menghasilkan dan mengembangkan program pendidikan, penelitian dan pengabdian
masyarakat yang inovatif serta tanggap terhadap tuntutan akademik dan profesi.
4. Memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pembelajaran serta penyebarluasan ilmu pengetahuan dibidang informatika.
5. Menjalin dan memelihara sebaik baiknya hubungan kerjasama dengan masyarakat dan
lembaga lainnya.
B. VISI DAN MISI PUSAT PENJAMINAN MUTU STMIK PI
VISI :
Menjadi organisasi Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Pendidikan
Tinggi yang handal dalam implementasi sistem manajemen mutu pendidikan tinggi guna
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memastikan terpenuhinya standar mutu akademik bagi terwujudnya visi STMIK Pranata
Indonesia.
MISI :
1. Membangun dan mengembangkan Sistem Jaminan Mutu yang memenuhi standar
nasional dan memenuhi kepuasan stakeholders.
2. Memastikan implementasi Sistem Jaminan Mutu di seluruh unit dilingkungan STMIK
Pranata Indonesia.
3. Membangun dan mendorong budaya mutu bagi sumber daya manusia dan organisasi di
lingkungan Stmik Pranata Indonesia.
4. Meningkatkan keterlibatan seluruh civitas akademika Stmik Pranata Indonesia untuk
secara terus menerus menjalankan dan mengimplementasikan proses penjaminan mutu
internal pada unit kerjanya masing-masing secara profesional.
5. Melakukan pengkajian dan pengembangan kurikulum program studi agar sesuai
dengan kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan, masyarakat, dan dunia usaha.
6. Melakukan

pengkajian

dan

pengembangan

serta

pemanfaatan

model-model

pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
7. Melakukan pengkajian dan pengembangan sumber belajar untuk meningkatkan
mutu pembelajaran.
8. Melakukan pembinaan

dan

peningkatan

kompetensi

dosen

di

bidang

pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat .

C. RASIONAL
Misi pertama STMIK Pranata Indonesia adalah menghasilkan tenaga profesional,
inovatif, kreatif dan aplikatif yang siap berkompetisi di bidang Informatika. Untuk
mencapai Misi tersebut, STMIK Pranata Indonesia sebagai bagian dari bentuk pelayanan
Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional
serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu
mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, maupun
masyarakat umum.
Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana amanah pada
Pasal 26 Ayat (4) PP No. 19 Tahun 2005 bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik
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menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan,
dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni,
yang bermanfaat bagi kemanusiaan.
Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun
2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar kompetensi lulusan digunakan
sebagai

acuan

utama

pengembangan

standar

isi

pembelajaran,

standar

proses

pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan,
standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar
pembiayaan pembelajaran.

D.

SUBJEK/PIHAK

YANG

BERTANGGUNG

JAWAB

UNTUK

MENCAPAI

STANDAR
1. Ketua STMIK PRANATA INDONESIA sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Wakil Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi.
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
4. Dosen,
5. Tenaga kependidikan,
6. Mahasiswa.

E. DEFINISI ISTILAH
1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang
dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal STMIK PRANATA INDONESIA
(SPMI-STMIK PRANATA INDONESIA).
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar
sehingga standar dinyatakan berlaku.
3. Standar

Kompetensi

Lulusan

adalah

kriteria

minimal

tentang

kualifikasi

kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan
dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 5
Ayat 1).
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4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku
kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/
membuat draf standar.
5. Uji Publik adalah merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku
kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai
standar.
6. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki
seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan
tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
7. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan
aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui
proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian
kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
8. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada
jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan
atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
9. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang
ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses
pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada
masyarakat yang terkait pembelajaran.
10. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan
konsep,

teori,

metode,

bahan,

dan/atau

instrumen,

yang

diperoleh

melalui

pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada
masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap
lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat
program dan jenis pendidikan tinggi.
b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh
setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR
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1. Ketua Jurusan dan tim kurikulum dalam menyusun kurikulum Jurusan/Program Studi
dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi sebagaimana yang diamanatkan
pada PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 97 Ayat (1).
2. Ketua Jurusan atas nama Ketua STMIK Pranata Indonesia dalam menetapkan
kompetensi jurusan atau program studi (berdasarkan Kepmendiknas nomor 045/U
tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi Pasal 2 Ayat (1)) terdiri atas:
a. Kompetensi utama;
b. Kompetensi pendukung;
c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
3. Ketua Jurusan bersama tim atas nama Ketua STMIK Pranata Indonesia dalam
menyusun kompetensi utama merupakan kompetensi yang harus dimiliki lulusan prodi
yang membedakan dengan lulusan prodi lain.
4. Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh Ketua Jurusan beserta Tim digunakan
sebagai

pedoman

penilaian

dalam

penentuan

kelulusan mahasiswa STMIK

PRANATA.
5. Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh Ketua Jurusan beserta Tim harus
menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi pengetahuan, keterampilan,
dan sikap.
6. Ketua

Jurusan

beserta Tim dalam menyusun kualifikasi kompetensi lulusannya

harus melibatkan dosen dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan.
7. Ketua

Jurusan

atas nama Ketua STMIK Pranata Indonesia bertanggung jawab

melakukan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan standar kompetensi.
8. Rumusan

capaian

pembelajaran

lulusan

wajib

mengacu

pada

deskripsi

capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang
kualifikasi pada KKNI.
9. Rumusan sikap yang terdapat pada Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 menyatakan
bahwa setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki
sikap:
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap relijius.
b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,
moral, dan etika.
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c. Berkontribusi

dalam

peningkatan

mutu

kehidupan

bermasyarakat,

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
d. Berperan

sebagai

warga

negara

yang

bangga

dan

cinta

tanah

air,

memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan,
serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat
dan lingkungan.
g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara
mandiri.
j.

Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

10. Rumusan keterampilan umum Program Diploma III yang merupakan bagian dari
capaian pembelajaran lulusan yang terdapat pada Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014
adalah :
a.

Mampu menerapkan pemikian logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam
melakukan

b.

pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar
kompetensi kerja bidang yang bersangkutan.

b.

Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.

c.

Mampu mengkaji kasus penerapan ilmupengetahuan dan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya
dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni,
menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai
seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.

d.

Mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja,
spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan
tinggi.
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e.

Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi
desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi
dan evaluasi pada pekerjaannya.

f.

Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama
didalam maupun di luar lembaganya.

g.

Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan
supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada
pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.

h.

Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada
dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.

i.

Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan
kembali data untukmenjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

11. Rumusan keterampilan umum Program Sarjana yang merupakan bagian dari
capaian pembelajaran lulusan yang terdapat pada Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014
adalah :
a. Mampu menerapkan pemikiran
pengembangan

atau

logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks

implementasi

ilmupengetahuan

dan

teknologi

yang

memperhatikan dan menerapkan nilai.
b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmupengetahuan
teknologi yang
dengan

memperhatikan

dan

menerapkan

nilai

humaniora

sesuai

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik
hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya
dalam laman perguruan tinggi.
d. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau
laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di
bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing,
kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
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g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan
supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada
pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada
dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.
i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan
kembali data untukmenjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
12. Rumusan

pengetahuan

dan

keterampilan

khusus

sebagai

bagian

dari

capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh suatu tim atau forum program studi.
13. Rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada Direktur Jenderal untuk
ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan.
14. Rumusan capaian pembelajaran lulusan dikaji dan ditetapkan oleh Direktur
Jenderal sebagai rujukan program studi sejenis.
15. Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, dan penetapan rumusan
capaian pembelajaran lulusan diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh
Direktur Jenderal (terlampir).

G. STRATEGI
1. Ketua STMIK Pranata Indonesia dan Ketua Jurusan perlu membina hubungan dengan
organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Menyelenggarakan pelatihan dan keterampilan yang berkaitan dengan proses
pembelajaran untuk dosen.
H. INDIKATOR
1.Tinggi tingkat keterserapan fresh graduate (lulusan).
2. Keberhasilan sebagai pelaku usaha.

I. DOKUMEN TERKAIT
Standar ini harus dilengkapi dengan Form penyusunan kompetensi lulusan.

J. REFERENSI
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1. Peraturan Mentri Ristek Dikti RI Nomor 44 Tahun 2015 dan Perubahan Peraturan Mentri
Ristek Dikti RI Nomor 50 tahun 2018.
2. Peraturan

Pemerintah

Republik

Indonesia

Nomor

19

Tahun

2005

tentang

StandarNasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Direktorat

Jenderal

Pendidikan

Tinggi,

Kementerian

Pendidikan

Nasional,

“Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.

BUTIR-BUTIR STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
NO

1

Sub Standar

Pencapaian SKS dan

Aspek

Butir Standar (Indicator)

Jumlah SKS

1. Mahasiswa dinyatakan lulus
jika telah mencapai jumlah SKS
minimal sesuai dengan
jenjangnya.

IPK

2. Pencapaian jumlah SKS harus
mengikuti peraturan penyebaran
mata kuliah yang terdapat di
program studi.
3. Beban SKS yang ditempuh
seorang mahasiswa untuk
mencapai keberhasilan (lulus):
Jenjang D3: 110 s.d 120 SKS
Jenjang S1: 144 s.d 160 SKS

Indek Prestasi (IP)
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1. IPK lulusan pada jenjang
Diploma dan Sarjana minimal
2,50
2. Mahasiswa yang belum mencapai
IPK minimal dapat
memperbaikinya dengan
mengulang kembali mata kuliah
tertentu dengan syarat :
a. Perkuliahan belum melampaui
semester maksimal pada setiap
jenjang.
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Jumlah lulusan

Kompetensi utama,
2

Kompetensi

Penguasaan
Konsep dan Teori,

b. Yudisium dan ijazah ditunda
selama ia menempuh kembali
perkuliahan.
c. Matakuliah yang boleh diulang
nilai C.
3. Pendaftaran kuliah ulangan sesuai
ketentuan yang
1.Total jumlah lulusan dari angkatan
pertama sampai angkatan saat ini
minimal adalah 65% dari jumlah
mahasiswa.
2. Minimal jumlah lulusan sampai
dengan TS dari mahasiswa
reguler adalah 75% dari
Jumlah mahasiswa reguler 3 tahun
sebelum tahun sekarang (TS-3).
3. Minimal jumlah mahasiswa
reguler dan lulusan adalah 85%
dari jumlah mahasiswa regular
pada TS- 3.
1. Kompetensi yang dibutuhkan
lulusan adalah kompetensi utama
lulusan, oleh karena itu setiap
mata kuliah yang tergolong
dalam kompetensi utama nilai
minimal B.
2. Lulusan di setiap jenjang
memiliki karya ilmiah:
a. Jenjang Diploma dalam
bentuk Laporan Tugas Akhir.

Kompetensi
Pendukung,
Kompetensi lainnya

b. Jenjang Sarjana dalam bentuk
Skripsi.
3. Lulusan mampu berbahasa Inggris
dengan kadar sebagai berikut :
a. Lulusan Sarjana minimal
menguasai bahasa Inggris
dengan pasif.
b. Lulusan Diploma 3 /D3
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minimal menguasai pasif.
4. Lulusan semua jenjang memiliki
sertifikat profesi.
5. Lulusan semua jenjang memiliki
sertifikat pendidikan karakter dari
Stmik Pranata Indonesia
6. Semua lulusan mempunyai
kemampuan bekerja
sama,berorganisasi,
pengembangan diri, dan
berkomunikasi

3

Alumni

Masa tunggu
mendapatkan
pekerjaan

1. Masa tunggu Program Diploma
untuk memperoleh pekerjaan yang
pertama maksimal adalah 6 bulan.
2. Masa tunggu Program Sarjana
untuk memperoleh pekerjaan yang
pertama maksimal adalah 3 bulan.

Relevansi tempat
kerja

Minimal 80% lulusan bekerja
sesuai dengan bidang studi

Lulusan yang
dipesan

Minimal ada 20% lulusan yang
dipesan dan diterima oleh
lembaga/instansi/industri pengguna

Keterikatan dengan
Almamater, Alumni,
Pengembangan
Jejaring

1. Semua lulusan adalah alumni dan
langsung menjadi anggota Ikatan
Alumni STMIK Pranata Indonesia
(PI)
2. Setiap alumni wajib menjaga
nama baik almamater.
3. Alumni berpartisipasi dalam
kegiatan akademik berupa:
a. Bantuan dana
b. Bantuan dan atau Penyediaan
fasilitas
c. Ikut serta dalam berbagai
kegiatan akademik
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d. Membuka jejaring tingkat
nasional dan internasional
4. STMIK Pranata Indonesia (PI)
melakukan Tracer Study tentang
keterserapan Alumni pada
lapangan pekerjaan
Upaya
untuk
mencarikan tempat
kerja

Upaya
untuk mencarikan tempat
kerja
Program
studi/jurusan
memiliki minimal 5 jenis upaya
berikut untuk mencarikan tempat
kerja bagi lulusannya:
1. Memberikan informasi tentang
kesempatan bekerja di berbagai
instansi
pemerintah/swasta
kepada mahasiswa/lulusan.
2. Membentuk
wadah
untuk
mengumpulkan informasi tentang
kesempatan kerja dan membantu
lulusan memperoleh pekerjaan
melalui Bursa Kerja Kampus.
3. Mengundang
pihak
yang
memerlukan tenaga lulusan ke
kampus
untuk
memberi
penjelasan tentang kesempatan
kerja.
4. Menawarkan kepada pihak-pihak
yang dianggap memerlukan
tenaga lulusan.
5. Mengadakan kerja sama antara
program studi/ jurusan dengan
pihak pengguna lulusan
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A. VISI DAN MISI Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan
Komputer
VISI :
Menjadi sekolah tinggi yang modern berbasis teknologi informasi, bertaraf nasional
yang handal dan unggul serta berjiwa Pancasila pada tahun 2027.
MISI:
1. Menyelenggaran pendidikan tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
informatika agar mempunyai daya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi
informatika sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menjalin kerjasama dengan
institusi pendidikan serta lembaga pemerintahan maupun swasta.
4. Mengembangkan tatakelola manajemen institusi dan membangun suasana akademik
yang kondusif.
5. Menyiapkan generasi berwawasan kewirausahaan yang berjiwa Pancasila.

TUJUAN :
1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan bermanfaat dalam bidang teknologi
informatika untuk memasuki dunia kerja.
2. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan berwirausaha dan berjiwa
mandiri.
3. Menghasilkan dan mengembangkan program pendidikan, penelitian dan pengabdian
masyarakat yang inovatif serta tanggap terhadap tuntutan akademik dan profesi.
4. Memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pembelajaran serta penyebarluasan ilmu pengetahuan dibidang informatika.
5. Menjalin dan memelihara sebaik baiknya hubungan kerjasama dengan masyarakat
dan lembaga lainnya.
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B. VISI DAN MISI PUSAT PENJAMINAN MUTU STMIK PI
VISI :
Menjadi organisasi Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
Pendidikan Tinggi yang handal dalam implementasi sistem manajemen mutu pendidikan
tinggi guna memastikan terpenuhinya standar mutu akademik bagi terwujudnya visi
STMIK Pranata Indonesia.

MISI :
1. Membangun dan mengembangkan Sistem Jaminan Mutu yang memenuhi standar
nasional dan memenuhi kepuasan stakeholders.
2. Memastikan implementasi Sistem Jaminan Mutu di seluruh unit dilingkungan
STMIK Pranata Indonesia.
3. Membangun dan mendorong budaya mutu bagi sumber daya manusia dan organisasi
di lingkungan Stmik Pranata Indonesia.
4. Meningkatkan keterlibatan seluruh civitas akademika Stmik Pranata Indonesia untuk
secara terus menerus menjalankan dan mengimplementasikan proses penjaminan
mutu internal pada unit kerjanya masing-masing secara profesional.
5. Melakukan pengkajian dan pengembangan kurikulum program

studi

agar

sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan, masyarakat, dan dunia
usaha.
6. Melakukan pengkajian dan pengembangan serta pemanfaatan model-model
pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
7. Melakukan

pengkajian

dan

pengembangan

sumber

belajar

untuk

meningkatkan mutu pembelajaran.
8. Melakukan pembinaan

dan

peningkatan

kompetensi

dosen

di

bidang

pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat .

C. RASIONAL
Misi pertama STMIK Pranata Indonesia adalah menghasilkan tenaga profesional,
inovatif, kreatif dan aplikatif yang siap berkompetisi di bidang Informatika.
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Untuk mencapai Misi tersebut, STMIK Pranata Indonesia sebagai bagian dari bentuk
pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas,
profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang
mampu mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan,
maupun masyarakat umum.

Standar isi pembelajaran pada pwrguruan tinggi sesuai dengan amanah pada pasal 8
Permenristekdikti no. 44 tahun, Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal
tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran . Kedalaman dan keluasan materi
pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan .
Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 mengatakan bahwa:


Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep
teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep
teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara
mendalam,



Sedangkan lulusan program magister, magister terapan , dan spesialis satu paling
sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu ;



lulusan program doktor , doktor terapan , dan subspesialis paling sedikit menguasai
filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu .

D. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI
STANDAR
1. Ketua STMIK PRANATA INDONESIA sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Wakil Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi.
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
4. Dosen,
5. Tenaga kependidikan,
6. Mahasiswa.

E. DEFINISI ISTILAH
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1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan
keluasan materi pembelajaran.
2. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang
dibutuhkan

dalam

Sistem

Penjaminan

Mutu

Internal

STMIK

Pranata

Indonesia(SPMI-STMIK PI).
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar
sehingga standard dinyatakan berlaku.
4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari
pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk
menentukan/ membuat draf standar.
5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku
kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai
standar.
6. Standar isi berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 Ayat (5) adalah
ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang
kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan
silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis
pendidikan tertentu.
7. Standar isi berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005 Bab III Pasal 5 Ayat (2) memuat
kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan
pendidikan, dan kalender akademik.
8. Kerangka Dasar dan Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah
yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran.
9. Kurikulum sebagaimana tercantum pada PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 27 adalah
seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta
cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran
untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
10. Kompetensi hasil didik suatu program studi berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2010
Pasal 2 Ayat (1) terdiri atas: kompetensi utama; kompetensi pendukung; kompetensi
lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
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11. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang
dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam
melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
12. Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi
terdiri atas (kepmendiknas 232/U/2000 pasal 7 ayat (1)): Kurikulum inti; Kurikulum
institusional.
13. Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama (kepmendiknas
045/U/2002 pasal 3 ayat (1)).
14. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang
merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok
ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan
kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi.
15. Kurikulum institusional didalamnya terumuskan kompetensi pendukung dan
kompetensi lainnya, yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu
program studi dan ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi.
16. Kompetensi pendukung sebesar 30% sampai dengan 60% dari keseluruhan beban
studi.
17. Kompetensi lainnya sebesar 10% sampai dengan 30% dari keseluruhan beban studi.
18. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan
menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi
mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan
program.
19. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 14 (empat belas)
minggu.
20. Semester sisipan/pendek adalah satuan kegiatan akademik yang diselenggarakan
antara semester genap dan semester gasal atau sebaliknya yang ekivalen dengan
semester genap dan semester gasal sesuai dengan pengertian satuan kredit semester
(SKS).
21. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) sks adalah takaran
penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester
melalui kegiatan terjadwal per minggu meliputi 45 (empat puluh lima) menit tatap
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muka terjadwal (perkuliahan) atau 45 (empat puluh lima) menit praktikum atau 45
(empat puluh lima) menit tugas mandiri atau empat jam kerja lapangan yang masing
masing diiringi oleh sekitar satu sampai dua jam kegiatan terstruktur dan sekitar
sekitar satu sampai dua jam kegiatan mandiri.
22. Pusat pembelajaran

adalah

pusat kumpulan bahan/materi pembelajaran.yang

disimpan di E-Learning Pranata Indonesia.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR
1. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran
lulusan.
2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program
pendidikan dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran
lulusan dari KKNI.
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan Program Diploma III
dan Sarjana adalah paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan
keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang
pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau
integratif.
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan
kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
6. Ketua Jurusan dan tim
dikembangkan

dan

kurikulum

dilaksanakan

dalam

berbasis

menyusun
kompetensi

kurikulum

Jurusan

sebagaimana

yang

diamanatkan pada PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 97 Ayat (1).
7. Kompetensi hasil didik suatu program studi (berdasarkan Kepmendiknas nomor 045
/U tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi Pasal 2 Ayat (1)) terdiri
atas:
a. Kompetensi utama;
b. Kompetensi pendukung;
c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
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8. Ketua Jurusan, dan tim kurikulum bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan
menetapkan kurikulum inti Program Studi atau Jurusan sebagaimana amanat
Kepmendiknas nomor 045/U/2002 pasal 6 ayat (2).
9. Kurikulum inti (kepmendiknas nomor 045/U/2002 pasal 3 ayat (2)) suatu program
studi bersifat:
a. dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
b. acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi;
c. berlaku secara nasional dan internasional;
d. lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang;
e. kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan
pengguna lulusan.
10. Kompetensi berdasarkan pada SK Mendiknas Nomor 045/U/2002 yang diperkuat
pada PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 97 Ayat (3) paling sedikit memenuhi elemen
kurikulum sebagai berikut:
a. Landasan kepribadian;
b. Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/ atau olah raga;
c. Kemampuan dan ketrampilan berkarya;
d. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu
dan keterampilan yang dikuasai;
e. Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilhan keahlian
dalam berkarya.
11. Ketua Jurusan/Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kompetensi utama
atau kurikulum inti program sarjana berkisar antara 40% -80% dari jumlah sks
kurikulum program sarjana; sedangkan untuk program diploma sekurang-kurangnya
40% dari kurikulum program diploma (Kepmendiknas 232/U/2000 pasal 8 ayat (2)
dan ayat (3).
12. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kerangka
dasar dan struktur kurikulum Sarjana Strata 1 (S1) dan Diploma wajib memuat mata
kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa selama dalam
periode pendidikan (UU no. 20 Sisdiknas 2003 pasal 37 ayat (2)).
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13. Selain pada pernyataan ke satu, untuk kurikulum tingkat program sarjana strata satu
dan diploma, wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan,
serta mata kuliah Statistika, dan/atau Matematika.
14. Ketua Jurusan, dan tim kurikulum dalam menyusun beban studi kurikulum untuk
program Sarjana Strata 1 (S1) minimal 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan
maksimal 160 (seratus enam puluh) SKS, dengan waktu tempuh studi yang
dijadualkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari
8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester.
15. Ketua Jurusan dalam menyusun penyelenggaraan pendidikan setiap tahun akademik
dibagi dalam dua semester yang masing masing terdiri atas 14 (empat belas) minggu
yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik sekolah tinggi.
16. Ketua Jurusan dapat menyelenggarakan kegiatan semester sisipan/pendek di antara
semester genap dan semester gasal atau sebaliknya yang kegiatannya ekivalen
dengan satuan kredit semester (SKS); Penanggung jawab semester sisipan/pendek
adalah wakil ketua 1.
17. Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan proses pembelajaran diutamakan dengan
sistem pusat pembelajaran.
18. Ketua Jurusan/Program Studi dan tim kurikulum perlu melaksanakan evaluasi dan
pengembangan kurikulum agar tercapai tujuan kurikulum dalam kurun waktu
maksimal 5 (lima) tahun; Unsur-unsur yang harus dievaluasi dalam kegiatan evaluasi
kurikulum minimal adalah: tujuan kurikulum (relevansi dengan stakeholders), isi
kurikulum, proses pembelajaran, dan cara evaluasi hasil pembelajaran.

G. STRATEGI
1. Ketua STMIK Pranata Indonesia dan Ketua Jurusan perlu membina hubungan dengan
organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Menyelenggarakan pelatihan dan keterampilan yang berkaitan dengan proses
pembelajaran untuk dosen.
H. INDIKATOR
1.Tinggi tingkat keterserapan fresh graduate (lulusan).
2. Keberhasilan sebagai pelaku usaha.
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I. DOKUMEN TERKAIT
Standar Manual Isi Pembelajaran, Standar Operasional Pelaksanaan Isi Pembelajaran
dan Formulir – formulir

J. REFERENSI
1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Multi
Media
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja STMIK Pranata Indonesia
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Statuta STMIK Pranata Indonesia
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 232/U/2000 tentang
Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
Mahasiswa
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
8. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan
Tinggi”, Bahan Pelatihan, Ditjen Dikti, 2010.
9. Panduan Akademik Sekolah Tinggi STMIK Pranata Indonesia.
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BUTIR-BUTIR STANDAR ISI PEMBELAJARAN
NO
1

Sub Standar
Legalitas

Aspek
Rujukan Peraturan

Butir Standar (Indicator)
1. Rujukan peraturan perundangan yang
terkait:
a. Undang-Undang No 20 Tahun 2003
tentang Sisdiknas
b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012
tentang Perguruan Tinggi
c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun
2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia (KKNI)
d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan
e. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000
tentang Pedoman Penyusunan
Kurikulum.
f.

Keputusan Mendiknas Nomor
045/U/2002 tentang Kurikulum Inti
Pendidikan Tinggi.

g. Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun
2012 tentang Pendidikan Jarak Jauh
berbasis ICT.
h. Peraturan lain yang terkait.
2. Statuta STMIK Pranata Indonesia
3. Rencana Strategi (Renstra)
4. Renstra dan Rencana Operasional (Renop)
5. Panduan Akademik STMIK Pranata
Indonesia

Legalitas

Prosedur
Pengesahan

1. Kurikulum disusun oleh program studi dalam
kegiatan rapat penyusunan kurikulum.
2. Dalam rapat penyusunan kurikulum di
hadiri wakil ketua bidang kurikulum, ketua
jurusan, dosen serta perwakilan dari dunia
usaha dan alumni.
3. Pemberlakuan Kurikulum operasional
ditetap kan melalui SK Ketua.
1. Kurikulum mengacu kepada standar
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2

Substansi

Muatan Kurikulum

Kurikulum

2.

3.

4.

5.
Subtansi

pendidikan :
a. nasional, visi dan misi Sekolah Tinggi, visi
dan misi
b. Jurusan dan visi dan misi program studi.
Kurikulum disusun berkaitan dengan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
kebutuhan pemangku kepentingan,
persatuan nasional, nilai-nilai kebangsaan,
kekayaan budaya lokal, dan dinamika global.
Kurikulum inti dari suatu program studi
disusun dengan mengacu kepada kurikulum
yang disusun oleh konsorsium program studi
sejenis atau asosiasi program studi (kecuali
program studi itu belum memiliki
konsorsium atau asosiasi).
Kurikulum institusional disusun mengacu
kepada kebijakan dari pimpinan Sekolah
Tinggi karena merupakan ciri khas dari
perguruan tinggi.
Kurikulum terdiri atas pencapaian
kompetensi utama, kompetensi pendukung,
dan kompetensi lainnya yang ditetapkan.

Kurikulum

Kompetensi

1. Kurikulum yang dikembangkan adalah
Kurikulum berorientasi pada KKNI
2. Isi kurikulum harus mengarah kepada
ketercapaian kompetensi utama,
kompetensipendukung, dan kompetensi
lainnya yang ditetapkan.
3. Kompetensi utama adalah kompetensi yang
wajib dimiliki lulusan program studi.
4. Kompetensi pendukung adalah kompetensi
yang dijadikan pendukung pencapaian
kompetensi utama.
5. Kompetensi lainnya adalah kompetensi yang
ditetapkan oleh masing-masing program
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studi/juga menjadi ciri khas STMIK PI yang
harus dimiliki oleh peserta didik.
6. Persentasi kompetensi:
40 – 80% SKS untuk kompetensi utama
10 – 60% untuk kompetensi pendukung
10 – 30% untuk kompetensi lainnya (yang
ditentukan oleh Program Studi)
Wujud

1. Kurikulum setiap program studi terdiri atas
mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.
2. Jumlah SKS mata kuliah pilihan minimal 9
SKS dengan jumlah SKS yang disediakan
minimal 2 kali SKS mata kuliah pilihan.
3. Pengembangan instrumen kurikulum berisi
naskah akademik, judul mata kuliah, jumlah
sks, deskripsi mata kuliah, silabus, SAP,
modul praktik/praktikum, dan BAP.

Struktur

1. Program studi harus menentukan struktur
kurikulum yang meliputi unsur, Mata Kuliah
Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata
Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK),
Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata
Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan Mata
Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).
2. Sebaran kurikulum harus memenuhi 40 –
80% kompetensi utama, 30 – 60%
kompetensi pendukung, dan 10 – 30%
kompetensi lainnya.
3. Distribusi mata kuliah semester satu
diberikan dalam bentuk paket, untuk
semester berikutnya berlaku sesuai aturan
akademik yang ditetapkan dimuat dalam
buku panduan akademik. Setiap program
studi harus mempunyai mata kuliah wajib
dan mata kuliah pilihan.
4. Mata kuliah peminatan atau konsentrasi
sama dengan mata kuliah pilihan.
5. Sebaran mata kuliah diletakkan dalam tiap
semester sesuai dengan jenjang program
studi:
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a. Jenjang D3 disebar pada semester 1 s.d
6, maksimal 8 semester
b. Jenjang S1 disebar pada semester 1 s.d 8
maksimal 10 semester
6. Setiap program studi harus memiliki mata
kuliah praktikum (di laboratorium) dan
mata kuliah praktik (di lapangan).
Jumlah SKS yang digunakan untuk kegiatan
praktikum/praktek/PKL setara dengan
minimal 42 SKS.
Jumlah SKS

Beban SKS yang ditempuh seorang mahasiswa
untuk mencapai keberhasilan (lulus) :
1. Jenjang D3 : 105 s.d 110 SKS
2. Jenjang S.1 : 144 s.d 160 SKS

Perubahan
Kurikulum

1. Peninjauan kurikulum dilakukan antara 2
s.d 4 tahun sekali.
2. Langkah-langkah peninjauan kurikulum:
a. Ketua membentuk Tim pengembangan
kurikulum yang diketuai oleh Ketua
Program Studi.
b. Ketua Program Studi beserta Tim
melakukan analisis kurikulum yang
berlaku.
c. Kurikulum yang telah dianalisis dapat
disosialisasikan kepada pihak internal
Jurusan dan Sekolah Tinggi
d. Kurikulum hasil analisis dibahas secara
matang dalam kegiatan workshop
kurikulum dengan melibatkan para
pemangku kepentingan program studi
dan pakar, pengguna lulusan, dan
alumni.
e. Ketua program studi beserta tim kembali
mendokumentasi hasil workshop.
f. Pembantu
Ketua
I
mengajukan
permohonan SK Kurikulum kepada
Ketua.
g. Hasil perubahan kurikulum disahkan
oleh Ketua dan diinformasikan kepada
semua pihak melalui buku panduan
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akademik STMIK PI
Pelaksanaan
3

Kurikulum

Sistem Kredit
Semester

1. Pelaksanaan kurikulum adalah Sistem Kredit
Semester (SKS), yang dalam penyelenggara annya dinyatakan dalam bobot SKS (satuan
kredit semester).
2. Satuan kredit semester (SKS) adalah satuan
untuk menakar bobot perkuliahan, 1 SKS
meliputi:
a. Kuliah tatap muka sebanyak 45 menit
disertai 1 s.d 2 jam tugas terstruktur dan 1
s.d 2 jam tugas mandiri.
b. Praktikum sebanyak 45 menit disertai 1 s.d 2
jam tugas terstrukur, dan 1 s.d 2 jam tugas
mandiri.
c. Praktik sebanyak 180 menit disertai 1 s.d 2
jam tugas terstruktur, dan 1 s.d 2 jam tugas
mandiri.

Perkuliahan

Monitoring
Perkuliahan

Mutu soal ujian
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1. Perkuliahan dilaksanakan dalam semester
gasal dan genap.
2. Jumlah pertemuan dalam setiap semester
14 kali tatap muka termasuk Ujian Tengah
Semester dan Ujian Akhir Semester.
3. Masih diperkenankan menyelenggarakan
perkuliahan semester pendek, dan program
remedial.
4. Jumlah SKS yang disediakan setiap
semester maksimal 24 SKS
Pelaksanaan
pembelajaran
memiliki
mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan
memperbaiki (mengevaluasi) setiap semester
secara kontinu tentang:
1) Kehadiran mahasiswa
2) Kehadiran dosen
3) Materi kuliah
Materi kuliah disusun oleh kelompok dosen
dalam satu bidang ilmu, dengan
memperhatikan masukan dari dosen lain
atau dari pengguna lulusan.
4) Penilaian hasil belajar
Soal ujian harus sesuai dengan GBPP/SAP
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Pembimbingan
akademik

1) Rata-rata banyaknya mahasiswa per
dosen Pembimbing Akademik (PA) per
tahun ≤ 20.
2) Pelaksanaan
kegiatan
pembimbingan dilakukan berdasarkan
panduan tertulis yang berisi tentang :
a) Tujuan pembimbingan
b) Pelaksanaan pembimbingan
c) Masalah yang dibicarakan dalam
pembimbingan
d) Kesulitan dalam pembimbing -an dan
upaya untuk mengatasinya
e) Manfaat yang diperoleh pembimbingan
3)

4)

Tugas Akhir/
Skripsi

1)

2)

3)

4)

5)
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Jumlah
rata-rata
pertemuan
pembimbingan
per mahasiswa per
semester minimal 2 kali.
Sistem bantuan dan bimbingan akademik
sangat efektif (mungkin dapat dibuktikan
dengan
adanya
umpan balik dari
mahasiswa).
Bentuk dan mutu Tugas Akhir/Skripsi
harus relevan dengan kebutuhan lapangan
kerja, berorientasi ke masa depan
(mungkin dapat dibuktikan dengan adanya
umpan balik dari pakar, alumni, atau
pengguna lulusan).
Ada panduan tertulis tentang Tugas
Akhir/Skripsi yang disosialisasikan dan
dilaksanakan dengan konsisten.
Rata-rata mahasiswa per dosen
pembimbing Tugas Akhir/Skripsi maksimal
8 orang.
Rata-rata jumlah
pertemuan/pembimbingan selama
penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi minimal
6 kali.
Persentase dosen pembimbing tugas akhir
yang berpendidikan minimal S2 dan
memiliki sertifikat kompetensi/ profesi
minimal 75%.
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6)

Upaya
perbaikan
system
Pembelajaran
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Jika dalam struktur kurikulum, tugas akhir
dijadwalkan selesai dalam 1 semester,
maka rata-rata penyelesaian penulisan
tugas akhir adalah ≤ 6 bulan.
7) Jika dalam struktur kurikulum, tugas akhir
dijadwalkan selesai dalam 2 semester,
maka rata-rata penyelesaian penulisan
tugas akhir adalah ≤ 12 bulan.
8) Dosen pembimbing Tugas Akhir/Skripsi
terdiri atas Pembimbing Utama
(Pembimbing I) dan Pembimbing
Pendamping (Pembimbing II). Pembimbing
Utama membimbing dalam hal substansi
atau content, sedangkan Pembimbing
Pendamping membimbing dalam hal tata
tulis dan bahasa.
9) Dosen Pembimbing Utama Tugas Studi
maupun Dosen Tetap di luar Program
Studi dan berpendidikan minimal S-2.
10) Waktu penyelesaian penulisan Tugas
Akhir/Skripsi adalah satu semester.
Dilakukan dalam hal :
1) Materi
2) Metode pembelajaran
3) Penggunaan teknologi pembelajaran
4) Cara-cara evaluasi
5) Pengenalan mahasiswa terhadap dunia kerja
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A. VISI DAN MISI Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan
Komputer
VISI :
Menjadi sekolah tinggi yang modern berbasis teknologi informasi, bertaraf
nasional yang handal dan unggul serta berjiwa Pancasila pada tahun 2022.

MISI:
1. Menyelenggaran pendidikan tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
informatika agar mempunyai daya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta
teknologi informatika sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menjalin kerjasama
dengan institusi pendidikan serta lembaga pemerintahan maupun swasta.
4. Mengembangkan tatakelola manajemen institusi dan membangun suasana
akademik yang kondusif.
5. Menyiapkan generasi berwawasan kewirausahaan yang berjiwa Pancasila.

TUJUAN :
1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan bermanfaat dalam bidang teknologi
informatika untuk memasuki dunia kerja.
2. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan berwirausaha dan berjiwa
mandiri.
3. Menghasilkan dan mengembangkan program pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat yang inovatif serta tanggap terhadap tuntutan akademik
dan profesi.
4. Memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pembelajaran serta penyebarluasan ilmu pengetahuan dibidang informatika.
5. Menjalin dan memelihara sebaik baiknya hubungan kerjasama dengan
masyarakat dan lembaga lainnya.
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B. VISI DAN MISI PUSAT PENJAMINAN MUTU STMIK PI
VISI :
Menjadi organisasi Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
Pendidikan Tinggi yang handal dalam implementasi sistem manajemen mutu
pendidikan tinggi guna memastikan terpenuhinya standar mutu akademik bagi
terwujudnya visi STMIK Pranata Indonesia.

MISI :
1. Membangun dan mengembangkan Sistem Jaminan Mutu yang memenuhi standar
nasional dan memenuhi kepuasan stakeholders.
2. Memastikan implementasi Sistem Jaminan Mutu di seluruh unit dilingkungan
STMIK Pranata Indonesia.
3. Membangun dan mendorong budaya mutu bagi sumber daya manusia dan
organisasi di lingkungan Stmik Pranata Indonesia.
4. Meningkatkan keterlibatan seluruh civitas akademika Stmik Pranata Indonesia
untuk secara terus menerus menjalankan dan mengimplementasikan proses
penjaminan mutu internal pada unit kerjanya masing-masing secara profesional.
5. Melakukan pengkajian dan pengembangan kurikulum program studi agar
sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan, masyarakat, dan
dunia usaha.
6. Melakukan pengkajian dan pengembangan serta pemanfaatan model-model
pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
7. Melakukan

pengkajian

dan

pengembangan

sumber

belajar

untuk

meningkatkan mutu pembelajaran.
8. Melakukan pembinaan dan

peningkatan

kompetensi

dosen

di bidang

pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat .

C. RASIONAL
Dalam rangka meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, pemerintah
melalui Kementerian Pendidikan Nasional telah melakukan berbagai upaya untuk
membenahi sistem pengolahan perguruan tinggi. Upaya tersebut telah dilakukan
melalui berbagai lokakarya maupun menerbitkan berbagai buku atau pedoman
pedoman yang terkait. Pada saat ini terdapat tiga kegiatan yang telah dilakukan oleh
Kemendiknas dalam peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu : 1)
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Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) dan Pangkalan Data. 2)
Akreditasi Perguruan Tinggi. 3) Penjaminan Mutu (Quality Assurance).
STMIK Pranata Indonesia mulai mencanangkan Sistem Penjaminan Mutu
pada tahun 2017. Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan saat ini adalah
pengkajian terhadap tugas pokok dan fungsi unit kerja Pusat Penjaminan Mutu serta
penyusunan dokumen-dokumen mutu diantaranya : kebijakan mutu, manual mutu,
standar mutu, prosedur mutu, dan instruksi kerja , dll. Setelah semua berkas-berkas
dokumen mutu selesai disiapkan, maka akan dilakukan sosialisasi terhadap seluruh
elemen yang ada di
STMIK Pranata Indonesiauntuk membentuk komitmen bersama tentang system
manajemen mutu STMIK Pranata Indonesia. Langkah berikutnya adalah menerapkan
sistem manajemen mutu tersebut kedalam seluruh aspek organisasi, kemudian akan
dilakukan evaluasi diri atau audit internal untuk mengetahui keberhasilan penerapan
sistem manajemen mutu tersebut, dan akhirnya akan dilakukan perbaikan ataupun
pengembangan sistem manajemen mutu tersebut dalam rangka peningkatan kualitas
pendidikan di Sekolah Tinggi Multi Media. Guna peningkatan kualitas dan kemajuan
kampus STMIK PI diperlukan komitmen dari para pengelolanya, namun dalam hal
ini untuk kemajuan suatu kampus tidak hanya tergantung pada pengelolanya tetapi
juga diperlukan usaha dan kreatifitas dari segenap civitas akademika, karena
keberhasilan
suatu sistem dipengaruhi juga oleh aspek Input dan Proses di dalamnya.
Dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP), STMIK PI telah
menyiapkan berbagai dokumen yang terkait SNP, diantaranya dibuatlah Dokumen
Standar Proses Pembelajaran. Di dalan dokumen standar proses pembelajaran ini
perlu ditetapkan standar mutunya, yaitu : 1) Standar Perencanaan Proses
Pembelajaran. 2) Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran. 3) Standar Pengawasan
Proses Pembelajaran.
.
D. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI
STANDAR
1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi
2. Wakil Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi
3. Ketua Jurusan sebagi pimpinan Jurusan
4. Dosen dan tenaga kependidikan
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E. DEFINISI ISTILAH
1. Pusat Pembelajaran adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa;
2. Proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran :
a. Ranah kognitif (learning to know) : kemampuan yang berkenaan dengan
pengetahuan, penalaran, atau pikiran,
b. Ranah afektif (learning to be) : kemampuan yang mengutamakan perasaan,
emosi dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran,
c. Ranah psikomotorik (learning to do) : kemampuan yang mengutamakan
keterampilan jasmani,
d. Ranah kooperatif (learning to live together) : kemampuan untuk bekerjasama
3. Stakeholder (pengguna lulusan), adalah dari sektor industri atau produksi,
masyarakat luas, pemerintah maupun kalangan perguruan tinggi.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR
1. Standar proses mencakup :
a. Karakteristik proses pembelajaran
b. Perencanaan proses pembelajaran
c. Pelaksanaan proses pembelajaran
d. Beban belajar mahasiswa
2. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif,
saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
3. Yang dimaksud dengan interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih
dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
4. Yang dimaksud dengan holistik adalah proses pembelajaran mendorong
terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi
keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
5. Yang dimaksud

dengan

integratif

adalah

menyatakan

bahwa

capaian

pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk
memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan
program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
6. Yang dimaksud dengan saintifik adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan
diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah
sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan
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kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan
kebangsaan.
7. Yang dimaksud dengan kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih
melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan
menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
8. Yang dimaksud dengan tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih
melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan
program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan
transdisiplin.
9. Yang dimaksud dengan efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara
berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar
dalam kurun waktu yang optimum.
10. Yang dimaksud dengan kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih
melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu
pembelajar

untuk

menghasilkan

kapitalisasi

sikap,

pengetahuan,

dan

keterampilan.
11. Yang dimaksud dengan berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran
lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan
kreativitas,

kapasitas,

kepribadian,

dan

kebutuhan

mahasiswa,

serta

mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
12. Perumusan standar perencanaan proses pembelajaran :
a. Silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran
b. Jadwal dan tempat kuliah
c. Jadwal perwalian akademik
d. Jadwal pendaftaran mata kuliah (rencana studi) oleh mahasiswa
e. Bagi dosen harus merencanakan proses pembelajaran sesuai dengan yang
ditetapkan oleh Sekolah Tinggi, dalam hal ini jurusan atau prodi.
13. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) ditetapkan dan dikembangkan oleh
dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu
pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
14. Perumusan standar pelaksanaan proses pembelajaran :
a. Jumlah maksimal mahasiswa per kelas
b. Beban mengajar maksimal per dosen
c. Rasio maksimal buku pelajaran per mahasiswa
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d. Rasio maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap dosen
e. Prasarana dan sarana perkuliahan.
15. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) paling sedikit memuat :
a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen
pengampu.
b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk
memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.
e. Metode pembelajaran
f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap
pembelajaran.
g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang
harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian
i. Daftar referensi yang digunakan
16. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) wajib ditinjau dan disesuaikan secara
berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
17. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara
dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
18. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana program
pembelajaran (RPP).
19. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu
pada Standar Nasional Penelitian.
20. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh
mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada
Masyarakat.
21. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis
dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang
terukur.
22. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode
pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk
mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam
rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
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23. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata
kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran
kolaboratif,

pembelajaran

kooperatif,

pembelajaran

berbasis

proyek,

pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara
efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
24. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode
pembelajaran di atas dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
25. Bentuk pembelajaran dapat berupa:
a. Kuliah
b. Responsi dan tutorial
c. Seminar
d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan
26. Bentuk pembelajaran di atas wajib ditambah dengan bentuk pembelajaran yang
berupa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
27. Bentuk pembelajaran berupa penelitian merupakan kegiatan mahasiswa di bawah
bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya
serta meningkatkan kesejahteran masyarakat dan daya saing bangsa.
28. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan
mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu
pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.
29. Beban belajar dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
30. Satu sks setara dengan 45 menit kegiatan belajar per minggu per semester.
31. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 sks.
32. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 14
minggu.
33. Satu sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
a. Kegiatan belajar dengan tatap muka 45 menit per minggu per semester.
b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 45 menit per minggu per
semester.
c. Kegiatan belajar mandiri 45 menit per minggu per semester.
34. Satu sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang
sejenis, mencakup:
a. Kegiatan belajar tatap muka 45 menit per minggu per semester.
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b. Kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester.
35. Satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel,
praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk
pembelajaran lain yang setara, adalah 180 menit per minggu per semester.
36. Beban normal belajar mahasiswa adalah 4,5 jam per hari atau 18 jam per minggu
setara dengan 24 sks per semester.
37. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, mahasiswa Program Diploma III
wajib menempuh beban belajar paling sedikit 110 sks.
38. Masa studi terpakai untuk Program Diploma III bagi mahasiswa adalah 3-4
tahun.
39. Setelah 2 semester tahun pertama, beban belajar mahasiswa yang berprestasi
akademik tinggi dapat ditambah hingga 24 sks per semester atau setara dengan 64
jam per minggu.
40. Perumusan standar pengawasan proses pembelajaran. Perlu adanya Standar Mutu
Pengawasan Proses Pembelajaran, yang mengatur tentang :
a. Pemantauan
b. Supervisi
c. Evaluasi
d. Pelaporan
e. Tindak lanjut

G. STRATEGI
Ketua STMIK PI, Wakil Ketua, Ketua Jurusan, dan Pimpinan Unit lainnya
melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi tahapan : 1)
perencanaan proses pembelajaran 2) pelaksanaan proses pembelajaran 3)
pengawasan proses pembelajaran

H. INDIKATOR
1. Proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana, dibuktikan dengan tingkat
kehadiran mahasiswa maupun dosen yang tinggi.
2. Kelengkapan dokumen (borang) dan pengisian yang tertib serta teratur atau
tersusun rapi.
3. Rata-rata indeks prestasi kelulusan (IPK) meningkat, rata-rata lama masa studi
menurun dan terpenuhinya kompetensi lulusan seperti yang diharapkan.
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I. DOKUMEN TERKAIT
1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan,
2. Standar Kemahasiswaan,
3. Standar Isi (Kurikulum),
4. Standar Suasana Akademik,
5. Standar Penilaian,
6. Standar Kompetensi Lulusan,
7. Standar Prasarana dan Sarana,
J. REFERENSI
1.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
Mahasiswa

2.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum
Inti Pendidikan Tinggi.

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan

4.

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2008

5.

Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan
Tinggi”,

K. LAMPIRAN
STANDAR AKADEMIK : PROSES PEMBELAJARAN
1. Tujuan Instruksional
a. Proses pembelajaran harus merupakan proses yang sadar tujuan, baik domain
kognitif, afektif, maupun psikomotorik.
b. Harus dilakukan analisis kebutuhan (need analysis) untuk merumuskan tujuan
instruksional.
c. Analisis kebutuhan harus dilakukan bersamaan dengan pihak yang
berkepentingan (stake holders) antara lain mahasiswa, orang tua mahasiswa,
pemakai lulusan (users), pemerintah, organisasi profesi, dan alumni.
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d. Peningkatan kualitas pembelajaran harus dilaksanakan dengan meningkatkan
tingkat kompetensi (level of competence) secara bertahap untuk semua
domain.
e. Tujuan pembelajaran (tujuan instruksional) harus dijabarkan sampai pada
tataran operasional melalui analisis instruksional.
2. Tahapan Pembelajaran
a. Proses pembelajaran harus dimulai dengan tahap pendahuluan yang
mencakup deskripsi ringkas materi kuliah, penjelasan tujuan instruksional dan
relevansi bahan ajar.
b. Proses pembelajaran harus diakhiri dengan tes formatif, umpan balik dan
tindak lanjut yang penting untuk meningkatkan motivasi mahasiswa.
c. Proses

pembelajaran

harus

menyediakan

pengalaman

belajar

yang

memungkinkan mahasiswa bertanggung jawab.
d. Proses pembelajaran harus merancang dan memberikan kegiatan yang
merangsang keingin-tahuan (curiosity) mahasiswa.
e. Proses pembelajaran seharusnya memberi umpan balik positif dengan segera
atas keberhasilan dan respon yang benar dari mahasiswa.
3. Komponen Pembelajaran
a. Tiga (3) komponen pembelajaran yaitu komponen rutin, komponen
pengkayaan dan komponen motivasi harus dilaksanakan secara proporsional.
b. Komponen rutin harus terdiri dari:
1) Uraian penjelasan baik konsep, prinsip maupun prosedur.
2) Memberi contoh-contoh yang aktual relevan dan menarik, termasuk yang
bukan contoh (non-example).
3) Merancang/melaksanakan latihan (practice) untuk mahasiswa
c. Komponen pengkayaan (enrichment) seharusnya dilaksanakan dengan
menyusun diagram, skema, flow-chart, gambar, peta, kurva, dan sebagainya.
d. Komponen motivasi harus dilaksanakan dalam wujud munculnya perhatian,
relevansi bahan ajar, menimbulkan percaya diri dan kepuasan di pihak
mahasiswa.
e. Proses pembelajaran seharusnya diperkaya melalui lintas kurikulum, hasil
hasil penelitian dan penerapannya.
4. Partisipasi Mahasiswa dalam Pembelajaran
a.

Mahasiswa harus dibuat aktif untuk memberi respon melalui metode diskusi,

SPMI-STMIK PRANATA INDONESIA

Hal: 44

b.

simulasi, bermain peran (role playing) dan penggunaan media slide, kaset
audio, mimbar, dan benda sebenarnya, dsb.

c.

Penyampaian

kegiatan

belajar

mengajar

harus

dilakukan

dengan

menggunakan metoda yang bervariasi seperti diskusi, brainstorming, studi
kasus, role playing, dan demonstrasi.
d.

Penyampaian kegiatan belajar mengajar seharusnya menggunakan berbagai
media (transparansi, film, videotape, LCD, dsb.)

e.

Jurusan/Program studi harus menetapkan jumlah optimal mahasiswa per kelas
per mata kuliah.

5. Materi Pembelajaran
a. Materi kuliah harus dirinci dalam bagian-bagian kecil mulai dari mata kuliah,
pokok bahasan, sub-pokok bahasan, dsb.
b. Penguasaan materi kuliah harus merupakan prasyarat sebelum mempelajari
materi lanjutan dengan menggunakan cara belajar tuntas (mastery learning).
6. Keterampilan Pembelajaran
a. Kegiatan belajar mengajar harus memahami pendidikan berwawasan
(differentabilities), sehingga ada perbedaan perlakuan melalui bimbingan
dalam kelas, pemberian tugas, metode instruksional yang tepat, dsb.
b. Proses pembelajaran harus dilengkapi dengan keterampilan bertanya dasar,
meliputi: pemberian acuan, pemindahan giliran, penyebaran pertanyaan ke
seluruh kelas, pemberian tuntunan.
c. Proses pembelajaran harus perlu keterampilan bertanya lanjut antara
penguatan tuntutan kognitif, afektif, dan psikomotorik; pemberian pertanyaan
pelacak dan mendorong terjadinya interaksi.
d. Keterampilan pemberian penguatan (reinforcement) harus melalui penguatan
verbal, penguatan non-verbal, hangat, antusias, dan bermakna.
e. Proses pembelajaran adalah interaksi sejumlah sistem yaitu tujuan kondisi
awal mahasiswa, bahan, metode, dosen, dan evaluasi. Proses pembelajaran
harus direncanakan dalam bentuk:
1) Rumusan tujuan instruksional,
2) Garis Besar Program Perkuliahan (GBPP),
3) Satuan Acara Perkuliahan (SAP),
4) Kontrak Perkuliahan.
5) Buku Ajar
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7. Penilaian Pembelajaran
a. Satuan Kredit Semester (SKS) harus dilaksanakan sepenuhnya, baik unsur
tatap muka, tugas terstruktur maupun tugas mandiri.
b. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan kualitasnya.
c. Komponen dan bobot (weight) penilaian untuk memperoleh nilai akhir (final
grade) harus diberitahukan kepada mahasiswa pada kuliah pertama tiap
semester.
d. Semua tes sumatif harus mengacu pada tujuan instruksional.
e. Tingkat kompetensi (level of competence) harus ditingkatkan dengan bantuan
kisi kisi soal.
f. Semua catatan tentang semua tes sumatif harus disusun rapi agar dapat
memberi penjelasan kepada mahasiswa yang memerlukan.
g. Semua tes kecil, ujian tengah semester, makalah, tugas-tugas, ujian akhir
semester harus diberitahukan penilaian dan komentarnya kepada mahasiswa.
h. Penilaian sumatif harus menggunakan pendekatan kombinasi PAP dan PAN.
i. Jurusan dan program studi harus mempunyai suatu kebijakan yang adil,
bertanggung jawab dan berkesinambungan teantang evaluasi hasil studi
j. Kebijakan tentang evaluasi hasil studi seharusnya ditinjau secara periodik,
didasarkan

pada

data

keberhasilan

dan

kegagalan/kendala

selama

pengimplementasian kebijakan sebelumnya dalam rangka mendapatkan
kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab.
k. Jurusan dan program studi harus mempunyai program pembimbingan
akademik dan konseling untuk mahasiswa.
l. Jurusan dan program studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang
mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.
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BUTIR-BUTIR STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

No

Sub Standar

Aspek

1

Penataan
Proses
Pembelajaran

Penyusunan
Kalender
Akademik
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Butir Standar (Indikator)
1. Kalender akademik memuat tentang
kegiatan awal pengenalan kampus bagi
mahasiswa baru, hari efektif kuliah, hari
libur nasional, cuti bersama, UTS, UAS, Ujian
Praktikum, Ujian Simulasi, penyerahan nilai,
yudisium, wisuda dan hari libur semester.
2. Kalender Akademik disusun oleh BAAK,
dirapatkan dengan Jurusan kemudian
disahkan oleh Ketua.
3. Kalender akademik disebarluaskan ke
jurusan/program studi/mahasiswa dan unitunit serta pemangku kepentingan lainnya.
4. Rapat Persiapan Semester; dilaksanakan
menjelang perkuliahan setiap semester di
tingkat fakultas diteruskan ke program studi.
5. Pengisian KRS; dilakukan paling lambat 2
minggu sebelum perkuliahan berlangsung.
6. Kuliah Perdana; dilaksanakan awal tahun
pelajaran baru di tingkat Sekolah Tinggi
dengan pembicara pakar dari dalam dan luar
(diutamakan dari dalam STMIK PI).
7. Kuliah Efektif; perkuliahan dilakukan
sebanyak 16 kali pertemuan di dalamnya
sudah termasuk UTS dan UAS
8. Ujian Tengah Semester; UTS dilaksanakan
setelah perkuliahan berjalan 6 s.d. 7 kali
pertemuan, dan evaluasi diberikan dalam
bentuk soal lisan/tertulis/praktikum.
9. Ujian Akhir Semester; UAS dilaksanakan
setelah perkuliahan berjalan 12 s.d. 14 kali
pertemuan, dan evaluasi diberikan dalam
bentuk soal lisan/tertulis/praktikum.
10. Penerimaan KHS; Penerimaan KHS oleh
mahasiswa dilakukan, setelah nilai akhir dari
semua dosen terkumpul, paling lambat 15
hari barulah KHS dikeluarkan dan diserahkan
kepada mahasiswa.
11. Rapat Akhir Semester; Rapat akhir semester
dilaksanakan di tingkat Sekolah Tinggi,
sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran
selama satu semester.
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12. Tindak lanjut dari hasil evaluasi akhir
semester menjadi bagian dari perbaikan
semester berikutnya.
13. Penyusunan Jadwal Kuliah Semester
Berikutnya; Penyusunan jadwal semester
dilakukan oleh Ketua Jurusan dan Sekretaris
Jurusan,
dengan
mempertimbangkan
komposisi dosen, kualifikasi akademik,
dengan menggunakan azas pemerataan dan
kebersamaan. Selanjutnya jadwal tersebut
dirapatkan bersama dengan para dosen,dan
mendapat persetujuan dari Wakil Ketua I.

2

Dosen
Kegiatan
Mengajar
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1. Beban mengajar untuk dosen tetap maksimal
12 sks per semester, sedangkan dosen tidak
tetap maksimal 6 sks persemester.
2. Silabus dibuat oleh program studi dengan
komponen
Standar
Kompetensi
(SK),
Kompetensi Dasar (KD) , materi, dan referensi
selanjutnya diinformasikan kepada mahasiswa
di awal perkuliahan.
3. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dibuat oleh
dosen pengampu mata kuliah setiap awal
perkuliahan dengan komponen SK, KD, Materi,
Metode, Penilaian, dan referensi yang
disahkan oleh Ketua Jurusan dan selanjutnya
diinformasikan kepada mahasiswa di awal
perkuliahan.
4. Berita Acara Perkuliahan (BAP); Dosen
menuliskan materi perkuliahan dan mengecek
kehadiran mahasiswa, yang ditandatangani
oleh dosen dan mahasiswa. Pada akhir
semester BAP dikumpulkan pada Ketua
Jurusan sebagai bahan evaluasi kinerja dosen
pengampu mata kuliah.
5. Dosen membuat bahan ajar (materi) sesuai
dengan SAP, yang diambil dari beberapa buku
atau sumber yang relevan.
6. Dosen wajib menyiapkan media pembelajaran
yang sesuai dengan SAP, yang berbasis ICT.
7. Dosen
melakukan
evaluasi
dengan
menggunakan berbagai teknik penilaian untuk
pencapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi
terdiri dari tes lisan/ tertulis/praktikum
(pilihan ganda, uraian, atau praktik).
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Etika Dosen

Proses
Pembelajaran

Evaluasi
proses
Pembelajaran
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1. Dosen wajib memakai pakaian yang rapi dan
sopan.
2. Dalam mengajar dan keseharian dosen harus
mengutamakan sikap yang sopan dan
menggunakan kata-kata yang santun dalam
berbicara.
3. Dosen wajib mematuhi etika akademik
berupa:
a) Tidak meminta sesuatu dari mahasiswa
yang dikaitkan dengan prestasi akademik
b) Tidak membantu mahasiswa dalam
menuliskan artikel ilmiah, skripsi, atau
tugas-tugas lain yang seharusnya
dikerjakan oleh mahasiswa secara
mandiri.
c) Tidak menyalahgunakan wewenangnya
dalam penentuan prestasi mahasiswa.
4. Dosen wajib memenuhi perkuliahan tatap
muka 100%, apabila berhalangan wajib
memberikan tugas atau mengganti
perkuliahan pada waktu yang lain.
5. Memberikan evaluasi serta balikan dengan
tepat waktu
6. Dosen disiplin dalam menjalankan tugasnya
sesuai dengan jadwal
7. Memberi contoh keteladanan pada
mahasiswa
8. Menghargai mahasiswa yang berprestasi
9. Dosen wajib mematuhi kode etik dosen
STMIK PI.
1. Dosen melaksanakan kegiatan pembelajaran
berdasarkan kurikulum.
2. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai
dengan SAP dan kontrak perkuliahan.
3. Dosen menggunakan strategi pembelajaran
yang variatif, kreatif, inovatif, interaktif, dan
inspiratif
4. Dosen wajib menggunakan media TIK dalam
pembelajaran.
5. Memberikan tugas dan umpan balik kepada
mahasiswa.
1. Evaluasi proses pembelajaran dilaksanakan
selama proses pembelajaran berlangsung.
2. Evaluasi hasil pembelajaran dilaksanakan
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3.
4.
5.
6.
7.

8.

3

Mahasiswa

Kegiatan
Perkuliahan

Tugas Akhir
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melalui tugas, UTS, dan UAS.
Evaluasi terdiri atas tes lisan/tertulis (pilihan
ganda, uraian, atau praktikum).
Capaian pembelajaran minimal 85%.
Dosen melakukan analisis terhadap soal
evaluasi.
Penilaian dilaksanakan sesuai dengan jadwal
akademik.
Mekanisme penilaian matakuliah terdiri dari
kehadiran 10%, Tugas 20%, UTS 30%, dan
UAS 40%.
Minimal persentase kehadiran dosen tetap
dan tidak tetap dalam perkuliahan adalah
95% dari
jumlah kehadiran yang direncanakan.

1. Mahasiswa wajib mengisi KRS dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Terdaftar secara resmi sebagai mahasiswa.
b. Melakukan konsultasi dengan pembimbing
akademik (PA).
c. Memilih mata kuliah sesuai dengan indeks
prestasi yang diperoleh pada semester
sebelumnya.
2. Mahasiswa mulai aktif mengikuti perkuliahan
setelah mengisi KRS.
3. Dalam
perkuliahan
mahasiswa
wajib
menyerahkan tugas tepat waktu.
4. Mahasiswa wajib mengikuti mata kuliah
praktik lapangan di setiap program studi,
seperti berikut:
a. Kuliah Pengenalan Lapangan (KPL)
b. Pranktek Kerja Lapangan (PKL)
5. Semua
program
perkuliahan/kegiatan
akademik wajib terstruktur, terencana dan
masuk dalam buku panduan akademik.
6. Kegiatan akademik yang dilaksanakan di luar
kampus wajib mendapat izin dari pimpinan.
1. Pengajuan tugas akhir/skripsi dilakukan
setelah mahasiswa menyelesaikan 75%
matakuliah.
2. Mahasiswa
mengajukan
judul
dan
mengusulkan dosen pembimbing ke program
studi dilanjutkan dengan seminar proposal.
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Kehadiran
mahasiswa di
kelas
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3. Penulisan tugas akhir/skripsi mahasiswa harus
sesuai dengan pedoman penulisan tugas
akhir/skripsi yang berlaku di STMIK Pranata
Indonesia
4. Proses
penulisan
tugas
akhir/skripsi
melakukan
konsultasi
dengan
dosen
pembimbing minimal 8 kali dibuktikan melalui
buku
konsultas
bimbingan
yang
ditandatangani oleh dosen pembimbing.
5. Ujian dilakukan setelah mahasiswa mendapat
persetujuan
dari
dosen
pembimbing/promotor, dilanjutkan dengan
mendaftar ke
Subbagian
Administrasi
Akademik.
6. Revisi
tugas
akhir/skripsi/tesis/disertasi
minimal 14 hari dan maksimal 30 hari, jika
pada
waktu
yang
ditentukan
tidak
menyelesaikan diberi tenggang waktu 2 x 15
hari. Jika setelah diberi perpanjangan waktu
yang bersangkutan belum menyelesaikan
tugas akhir maka yang bersangkutan wajib
mengikuti ujian ulang.
1. Mahasiswa wajib hadir 75%, jika berhalangan
hadir karena sakit harus menyertakan surat
keterangan dari dokter, dan berhalangan
hadir karena suatu keperluan maka harus
menyertakan surat keterangan dari wali.
2. Mahasiswa yang berhalangan hadir karena
mengikuti kegiatan kemahasiswaan atau
kegiatan lain dari STMIK PI harus
menunjukkan surat penugasan dari Wakil
Ketua III.
3. Mahasiswa wajib hadir 15 menit sebelum
perkuliahan dimulai.
4. Toleransi
keterlambatan
mengikuti
perkuliahan maksimal 15 menit setelah dosen
berada dalam kelas/ruang praktikum.
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I.

VISI DAN MISI Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
A. VISI :
Menjadi sekolah tinggi yang modern berbasis teknologi informasi,

bertaraf

nasional yang handal dan unggul serta berjiwa Pancasila pada tahun 2022.

B. MISI:
1. Menyelenggaran pendidikan tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
informatika agar mempunyai daya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta
teknologi informatika sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menjalin kerjasama
dengan institusi pendidikan serta lembaga pemerintahan maupun swasta.
4. Mengembangkan tatakelola manajemen institusi dan membangun suasana
akademik yang kondusif.
5. Menyiapkan generasi berwawasan kewirausahaan yang berjiwa Pancasila.

C. TUJUAN :
1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan bermanfaat dalam bidang teknologi
informatika untuk memasuki dunia kerja.
2. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan berwirausaha dan
berjiwa mandiri.
3. Menghasilkan dan mengembangkan program pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat yang inovatif serta tanggap terhadap tuntutan
akademik dan profesi.
4. Memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pembelajaran serta penyebarluasan ilmu pengetahuan dibidang informatika.
5. Menjalin dan memelihara sebaik baiknya hubungan kerjasama dengan
masyarakat dan lembaga lainnya.
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II. VISI DAN MISI PUSAT PENJAMINAN MUTU STMIK PI
A. VISI :
Menjadi organisasi Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
Pendidikan Tinggi yang handal dalam implementasi sistem manajemen mutu
pendidikan tinggi guna memastikan terpenuhinya standar mutu akademik bagi
terwujudnya visi STMIK Pranata Indonesia.

B. MISI :
1. Membangun dan mengembangkan Sistem Jaminan Mutu yang memenuhi
standar nasional dan memenuhi kepuasan stakeholders.
2. Memastikan implementasi Sistem Jaminan Mutu di seluruh unit dilingkungan
STMIK Pranata Indonesia.
3. Membangun dan mendorong budaya mutu bagi sumber daya manusia dan
organisasi di lingkungan Stmik Pranata Indonesia.
4. Meningkatkan keterlibatan seluruh civitas akademika Stmik Pranata Indonesia
untuk secara terus menerus menjalankan dan mengimplementasikan proses
penjaminan mutu internal pada unit kerjanya masing-masing secara profesional.
5. Melakukan pengkajian dan pengembangan kurikulum program studi agar
sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan, masyarakat, dan
dunia usaha.
6. Melakukan pengkajian dan pengembangan serta pemanfaatan model-model
pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
7. Melakukan

pengkajian

dan

pengembangan

sumber

belajar

untuk

meningkatkan mutu pembelajaran.
8. Melakukan pembinaan dan

peningkatan

kompetensi

dosen

di bidang

pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat .
III. RASIONAL
Misi pertama STMIK Pranata Indonesia adalah menghasilkan tenaga profesional,
inovatif, kreatif dan aplikatif yang siap berkompetisi di bidang Informatika. Untuk
mencapai Misi tersebut, STMIK Pranata Indonesia sebagai bagian dari bentuk
pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang akademik yang
berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi
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lulusan yang mampu mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi,
pengguna lulusan, maupun masyarakat umum.
Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana
amanah pada Pasal 26 Ayat

(4) PP No. 19 Tahun 2005 bertujuan untuk

mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia,
memiliki

pengetahuan,

keterampilan,

dan

sikap

untuk

menemukan,

mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi
kemanusiaan.
Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49
Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar kompetensi
lulusan digunakan sebagai
pembelajaran,

standar

acuan

utama

pengembangan

standar

isi

proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran,

standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran,
standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

IV. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI
STANDAR
1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi
2. Pembantu Ketua I sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi di bidang
Akademik
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan Jurusan
4. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi

V. DEFINISI/ISTILAH
1. Dosen adalah
diangkat

tenaga

dengan tugas

pendidik
utama

pada perguruan
melaksanakan

Tri

tinggi yang khusus
Dharma

Perguruan

Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Sekolah Tinggi
Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Pranata Indonesia.
3. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan
pendidikan dengan menggunakan
menyatakan

beban

satuan

kredit semester

(SKS) untuk

studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman

belajar, dan beban penyelenggaraan program.
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4. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16
(enam belas) minggu.
5. Satu

satuan

kredit

semester,

selanjutnya disebut 1 (satu) SKS adalah

takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1
(satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 45 (empat
puluh lima) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh)
menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri,
atau 100 (seratus) menit praktikum, atau 240 (dua ratus empat puluh)
menit kerja lapangan.
6. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat
dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan
nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata
kuliah yang diambil pada semester tersebut.
7. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa
sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah
sks mata kuliah yang diambil

sampai

pada

periode

waktu

tertentu

dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan
seluruh sks mata kuliah yan g diambil.
8. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan
secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan mahasiswa akan
mampu melanjutkan studi atau dihentikan statusnya sebagai mahasiswa.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR
1.

Ketua Jurusan dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian
pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa dapat dilakukan secara
terjadwal yang tercantum dalam kalender akademik.

2.

Ketua Jurusan dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian
pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa atau penilaian hasil belajar
mahasiswa harus mematuhi Peraturan Akademik yang berlaku.

3.

Ketua Jurusan dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian
pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus mencakup kemampuan
dalam ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif.
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4.

Ketua Jurusan dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian
pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus menetapkan: (a)
metode dan mekanisme penilaian, (b) prosedur penilaian, dan (c) instrumen
penilaian.

5.

Dalam penetapan metode dan mekanisme penilaian, harus diperhatikan
beberapa halsebagai berikut: (a) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih
harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan, (b) metode dan
mekanisme penilaian yang dipilih diusahakan mampu memberi umpan balik
kepada mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa,
(c) sebaiknya menggunakan lebih dari satu metode penilaian untuk mengukur
suatu tujuan pembelajaran dengan metode PAP dan PAN

6.

Dalam

penetapan

prosedur

penilaian,

harus

diperhatikan

beberapa

hal sebagai berikut: (a) penyelarasan antara tujuan penilaian dengan tujuan
pembelajaran, (b) pemilihan metode penilaian yang sesuai dan dapat
menjawab tujuan penilaian, (c) cek dan cek ulang terhadap ranah
kompetensi yang diukur (kognitif, afektif dan psikomotorik), (d)
penyusunan kisi-kisi penilaian yang merujuk pada tujuan dan cakupan
penilaian.
7.

Dalam penetapan instrumen penilaian, harus diperhatikan

beberapa hal

sebagai berikut: (a) penetapan instrumen penilaian harus sesuai dengan tujuan
pembelajaran, (b) pemilihan instrumen penilaian harus dikaitkan dengan apa dan
siapa yang menjadi sasaran penilaian, (c) pemilihan instrumen penilaian harus
mampu untuk menangkap pengalaman pembelajaran mahasiswa, (d) penetapan
instrumen penilaian harus dapat mengakomodasi lingkup materi pembelajaran,
(e) penetapan

instrumen

penilaian harus mempertimbangkan ketersediaan

media pembelajaran yang ada.

VII. STRATEGI
1. Ketua Sekolah Tinggi menyelenggarakan koordinasi dengan Wakil Ketua
I dan jajaran bidang akademik secara berkala.
2. Ketua jurusan menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen
yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur
penilaian, dan instrumen penilaian.
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3. Mengintegrasikan data hasil penilaian kedalam Sistem Informasi
Akademik Pranata Indonesia (SIAP)

VIII. INDIKATOR
1. IPK mahasiswa mencerminkan kompetensi yang diharapkan minimal 2,50
2. IPK rata rata lulusan yang semakin tinggi dan masa studi rata rata
lulusan yang semakin singkat
3. Prosentase Mahasiswa Drop Out maksimal 5% per semester.

IX. DOKUMEN TERKAIT
1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Akademik
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penilaian
pendidikan

X. REFERENSI
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang
Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
Mahasiswa.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang
Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 2008.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal
Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
2010.
6. Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2014 dan perubahan Permenristekdikti
RI Nomor 50 tahun 2018
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XI. LAMPIRAN
STANDAR AKADEMIK : PENILAIAN PEMBELAJARAN
1.

Satuan Kredit Semester (SKS) harus dilaksanakan sepenuhnya, baik
unsur tatap muka, tugas terstruktur maupun tugas mandiri.

2.

Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan kualitasnya.

3.

Komponen dan bobot (weight) penilaian untuk memperoleh nilai akhir
(final grade) harus diberitahukan kepada mahasiswa pada kuliah pertama tiap
semester.

4.

Semua tes sumatif harus mengacu pada tujuan instruksional.

5.

Tingkat kompetensi (level of competence) harus ditingkatkan dengan
bantuan kisi-kisi soal.

6.

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

7.

Semua
semester

tes

kecil (review test),

harus diberitahukan

makalah,

tugas-tugas,

ujian akhir

penilaian dan komentarnya

kepada

mahasiswa.
8.

Penilaian sumatif harus menggunakan pendekatan kombinasi Penilaian Acuan
Patokan (PAP) dan Penilaian Acuan Normatif (PAN).

9.

Jurusan/program studi harus mempunyai suatu kebijakan yang adil,
bertanggung jawab dan berkesinambungan teantang evaluasi hasil studi.

10. Kebijakan tentang evaluasi hasil studi seharusnya ditinjau secara periodik,
didasarkan pada

data

keberhasilan

dan

kegagalan/kendala

selama

pengimplementasian kebijakan sebelumnya dalam rangka mendapatkan
kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab.
11. Jurusan/program

studi

harus

mempunyai

program

pembimbingan

akademik dan konseling untuk mahasiswa.
12. Jurusan/program

studi

harus

mempunyai

prosedur

yang

mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.
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BUTIR-BUTIR STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
No.

Sub Standar

1

Aspek
Edukatif

Prinsip edukatif merupakan penilaian yang
memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki
perencanaan dan cara belajar; dan meraih
capaian pembelajaran lulusan.

Otentik

Prinsip otentik merupakan penilaian yang
berorientasi
pada
proses
belajar
yang
berkesinambungan dan hasil belajar yang
mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat
proses pembelajaran berlangsung.

Objektif

Prinsip objektif merupakan penilaian yang
didasarkan pada stándar yang disepakati
antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari
pengaruh subjektivitas
penilai dan yang
dinilai.

Akuntabel

Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang
dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria
yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan
dipahami oleh mahasiswa.

Transparan

Prinsip transparan merupakan penilaian yang
prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh
semua pemangku kepentingan

Integrasi

Prinsip-prinsip
terintegrasi.

Teknik
Penilaian

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

Instrumen
Penilaian

Instrumen penilaian terdiri atas penilaian
proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian
hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain
Penilaian sikap dapat menggunakan teknik
penilaian observasi

Prinsip Penilaian

2

Teknik
Instrumen
Penilaian

dan

Butir Standar (Indikator)

Penilaian Sikap
Penilaian
penguasaan
pengetahuan,
keterampilan
umum,
dan
keterampilan
khusus
SPMI-STMIK PRANATA INDONESIA

di

atas

harus

dilakukan

Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan
umum, dan keterampilan khusus dilakukan
dengan memilih satu atau kombinasi dari
berbagi teknik dan instrumen penilaian.
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Hasil
Akhir
penilaian
3

Mekanisme dan
Prosedur
Penilaian

Mekanisme
Penilaian

Prosedur
Penilaian

4

Pelaksanaan
Penilaian
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Hasil akhir penilaian merupakan integrasi
antara berbagai teknik dan instrumen penilaian
yang digunakan.
a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap,
teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan
bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai
sesuai dengan rencana pembelajaran.
proses
penilaian
sesuai
b. Melaksanakan
dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria,
indikator, dan bobot penilaian yang memuat
prinsip penilaian.
c. Memberikan umpan balik dan kesempatan
untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada
mahasiswa.
d. Mendokumentasikan penilaian proses dan
hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan
transparan.
a. Prosedur penilaian mencakup tahap
perencanaan, T a h a p P e l a k s a n a a n ,
pemberian pemberian tugas tugas atau soal,
dan pemberian nilai akhir.
b. Prosedur penilaian pada tahap
perencanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian
bertahap dan/atau penilaian ulang.
a. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai
dengan rencana pembelajaran.
b. Pelaksanaan
penilaian
dapat
dilakukan oleh:
(1). Dosen
pengampu
atau tim dosen
pengampu;
(2). Dosen pengampu atau tim dosen
pengampu dengan mengikutsertakan
mahasiswa; dan/atau
(3). Dosen pengampu atau tim dosen pengampu
dengan
mengikutsertakan
pemangku
kepentingan yang relevan.
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5

Pelaporan
Penilaian

Kualifikasi
Keberhasilan

Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan
mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah
yang dinyatakan dalam kisaran:
(a) huruf A setara dengan angka 4 (empat)
berkategori sangat baik;
(b) huruf B setara dengan angka 3 (tiga)
berkategori baik;
(c) huruf C setara dengan angka 2 (dua)
berkategori cukup;
(d) huruf D setara dengan angka 1 (satu)
berkategori kurang; atau
(e) huruf E setara dengan angka 0 (nol)
berkategori sangat kurang

Konversi Nilai

a. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf
antara dan angka antara untuk nilai pada
kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
b. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai
dengan rencana pembelajaran
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Kelulusan
Mahasiswa

a. Hasil penilaian capaian pembelajaran
lulusan di tiap semester dinyatakan dengan
indeks prestasi semester (IPS).
b. Hasil penilaian capaian pembelajaran
lulusan pada akhir
program
studi
dinyatakan
dengan
indeks
prestasi
kumulatif (IPK).
c. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan
dalam besaran yang dihitung dengan cara
menjumlahkan perkalian antara nilai huruf
setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS
mata kuliah bersangkutan dibagi dengan
jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam
satu semester.
d. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan
dalam besaran yang dihitung dengan cara
menjumlahkan perkalian antara nilai huruf
setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS
mata kuliah bersangkutan dibagi dengan
jumlah SKS mata kuliah yang diambil
yang telah ditempuh.
e. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi
adalah mahasiswa yang mempunyai indeks
prestasi semester (IPS) lebih besar dari
3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi
etika akademik.
f. Mahasiswa program diploma dan program
sarjana dinyatakan lulus apabila telah
menempuh seluruh beban belajar yang
ditetapkan dan memiliki capaian
pembelajaran lulusan yang ditargetkan
oleh program studi dengan indeks prestasi
kumulatif (IPK) lebih besar atau sama
dengan 2,00 (dua koma nol).
g. Kelulusan mahasiswa
dari
program
diploma dan program sarjana dinyatakan
dengan predikat memuaskan, sangat
memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
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(1). Mahasiswa dinyatakan lulus dengan
predikat cukup memuaskan
apabila
mencapai indeks prestasi komulatif
(IPK) 2,00 (dua koma nol nol) sampai
dengan 2,49 (dua koma empat Sembilan)
(2). Mahasiswa dinyatakan lulus dengan
predikat memuaskan apabila mencapai
indeks prestasi komulatif (IPK) 2,50
(dua koma lima nol) sampai dengan 2,99
(dua koma Sembilan sembilan);
(3). Mahasiswa dinyatakan lulus dengan
predikat sangat memuaskan apabila
mencapai indeks prestasi kumulatif
(IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai
dengan 3,49 (tiga koma empat
sembilan); atau
(4). Mahasiswa dinyatakan lulus dengan
predikat pujian apabila mencapai
indeks
prestasi
kumulatif (IPK)
3,50(tiga koma lima nol) ke atas.
(5). Mahasiswa yang dinyatakan lulus
berhak memperoleh ijazah, gelar atau
sebutan,
dan
surat
keterangan
pendamping ijazah sesuai dengan
peraturan perundangan.
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I.

VISI DAN MISI Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
A. VISI :
Menjadi sekolah tinggi yang modern berbasis teknologi informasi, bertaraf
nasional yang handal dan unggul serta berjiwa Pancasila pada tahun 2022.

B. MISI:
1. Menyelenggaran pendidikan tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi informatika agar mempunyai daya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta
teknologi informatika sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menjalin kerjasama
dengan institusi pendidikan serta lembaga pemerintahan maupun swasta.
4. Mengembangkan tatakelola manajemen institusi dan membangun suasana
akademik yang kondusif.
5. Menyiapkan generasi berwawasan kewirausahaan yang berjiwa Pancasila.

C. TUJUAN :
1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan bermanfaat dalam bidang
teknologi informatika untuk memasuki dunia kerja.
2. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan berwirausaha dan
berjiwa mandiri.
3. Menghasilkan dan mengembangkan program pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat yang inovatif serta tanggap terhadap tuntutan
akademik dan profesi.
4. Memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pembelajaran serta penyebarluasan ilmu pengetahuan dibidang
informatika.
5. Menjalin dan memelihara sebaik baiknya hubungan kerjasama dengan
masyarakat dan lembaga lainnya.
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II. VISI DAN MISI PUSAT PENJAMINAN MUTU STMIK PI
A. VISI :
Menjadi organisasi Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
Pendidikan Tinggi yang handal dalam implementasi sistem manajemen mutu
pendidikan tinggi guna memastikan terpenuhinya standar mutu akademik bagi
terwujudnya visi STMIK Pranata Indonesia.

B. MISI :
1. Membangun dan mengembangkan Sistem Jaminan Mutu yang memenuhi
standar nasional dan memenuhi kepuasan stakeholders.
2. Memastikan

implementasi

Sistem

Jaminan

Mutu

di

seluruh

unit

dilingkungan STMIK Pranata Indonesia.
3. Membangun dan mendorong budaya mutu bagi sumber daya manusia dan
organisasi di lingkungan Stmik Pranata Indonesia.
4. Meningkatkan keterlibatan seluruh civitas akademika Stmik Pranata
Indonesia

untuk

secara

terus

menerus

menjalankan

dan

mengimplementasikan proses penjaminan mutu internal pada unit kerjanya
masing-masing secara profesional.
5. Melakukan pengkajian dan pengembangan kurikulum program
agar

sesuai

studi

dengan kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan,

masyarakat, dan dunia usaha.
6. Melakukan pengkajian dan pengembangan serta pemanfaatan model-model
pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
7. Melakukan

pengkajian

dan

pengembangan

sumber

belajar

untuk

meningkatkan mutu pembelajaran.
8. Melakukan pembinaan

dan

peningkatan

kompetensi

dosen

di

bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat .

III. RASIONAL
Menurut Undang Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, dalam Pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan
bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan,
dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan
pendidikan.

Pendidik
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merupakan

tenaga

professional

yang

bertugas
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merencanakan

dan

melaksanakan

proses

pembelajaran,

menilai

hasil

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada
perguruan tinggi.
Lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada
pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Tugas utama dosen adalah
mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.

Dalam

konteks

hubungan

input-proses-output

pada

sistem

pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya
manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada system
tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan
baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun
2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar dosen dan tenaga
kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi
dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam
rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik
merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang
dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Sedangkan kompetensi pendidik dinyatakan
dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
Dengan pertimbangan hal tersebut maka

STMIK Pranata Indonesia

melalui Rapat Senat Perguruan Tinggi STMIK Pranata Indonesia menetapkan
standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok
ukur bagi pimpinan sekolah tinggi, pimpinan jurusan/program studi maupun
pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan,
mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan STMIK
Pranata Indonesia.
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IV. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI
STANDAR
1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan
4. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
5. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
6. Dosen dan Tenaga Kependidikan

V. DEFINISI ISTILAH
Tidak ada istilah teknis yang memiliki arti khusus

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR
1. Sekolah Tinggi, jurusan/program studi menjamin hak dosen dan tenaga
kependidikan atas:
a. Penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai,
b. Penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja,
c. Pembinaan karier,
d. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan
intelektual
e. Kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan.
2. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen berhak:
a. Memperoleh kesempatan untuk: meningkatkan kompetensi, akses
sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan
pengabdian masyarakat,
b. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi
keilmuan,
c. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan
kelulusan peserta didik,
d. Memiliki

kebebasan

untuk

berserikat

dalam

organisasi

profesi/keilmuan.
3. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban:
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a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan,
kreatif, dinamis, dan dialogis,
b. Mempunyai

komitmen

profesional

untuk

meningkatkan

mutu

pendidikan,
c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan
kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.
4. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban:
a. Melaksanakan

pendidikan,

penelitian,

dan

pengabdian

kepada

masyarakat,
b. Merencanakan,

melaksanakan

pembelajaran

serta

menilai

dan

kualifikasi

dan

mengevaluasi hasil pembelajaran,
c. Memiliki,

meningkatkan,

dan

mengembangkan

kompetensi akademik serta pendidik,
d. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran,
e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik,
nilai-nilai agama, dan etika.
5.

Sekolah Tinggi, jurusan/program studi menetapkan kualifikasi minimum
dosen:
a. Lulusan program magister untuk program diploma atau program
sarjana,
b. Lulusan program doktor untuk program pascasarjana.

6.

Sekolah Tinggi, jurusan/program studi menetapkan 100 persen dosen
tetap bergelar minimal magister dan minimal 20 persen dosen tetap
bergelar doktor.

7.

Sekolah Tinggi, jurusan/program studi belum menetapkan dosen tetap
memiliki jabatan fungsional profesor.

8.

Sekolah Tinggi, jurusan/program studi menetapkan beban kerja dosen
sekurang-kurangnya sepadan 12 satuan kredit semester dan sebanyakbanyaknya 16 satuan kredit semester per semester.

9.

Sekolah Tinggi, jurusan/program studi menetapkan rasio jumlah dosen
tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1 : 30.

10. Sekolah Tinggi, jurusan/program studi dalam rekruitmen dosen harus
menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman sebagai
dasar rekruitmen.
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11. Sekolah Tinggi, jurusan/program studi dalam rekruitmen tenaga
kependidikan harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan
sertifikasi kompetensi.
VII.

STRATEGI

1.

Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan
tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang
doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.

2.

Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan
dalam jangka panjang.

3.

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

VIII. INDIKATOR
1.

Tercapainya rasio dosen : mahasiswa adalah 1 : 30

2.

Lebih dari 80 persen dosen tetap bergelar magister dan lebih dari 20
persen dosen tetap bergelar doktor

IX.

DOKUMEN TERKAIT
1. Standar dosen dan tenaga kependidikan harus diselaraskan dengan
dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar
pembiayaan dan standar sarana dan prasarana.
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen
dan tenaga kependidikan

X.

REFERENSI
1. Keputusan
tentang

Menteri

Pendidikan

Nasional

Nomor

232/U/200

Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan

Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
2. Keputusan

Menteri

Pendidikan

Nasional

Nomor

045/U/2002

tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan.

SPMI-STMIK PRANATA INDONESIA

Hal : 73

4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 2008.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal
Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi, 2010.
6. Permenristekdikti

RI Nomor

44

tahun

2014

dan

perubahan

Permenristekdikti RI Nomor 50 tahun 2018
K.

LAMPIRAN
STANDAR

AKADEMIK

:

SDM

(DOSEN

DAN

TENAGA

KEPENDIDIKAN)
1. Rekruitment dosen dan tenaga kependidikan harus mengacu pada kebutuhan
penyelenggaraan kurikulum, yang dalam proses rekruitment melibatkan
Jurusan, dan Program Studi.
2. Komposisi dosen dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan kebutuhan
kurikulum dalam hal kualifikasi, pengalaman, bakat, umur, status, dan
sebagainya.
3. Promosi dosen harus dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan kepatutan
yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Pengembangan dosen dan tenaga kependidikan harus diidentifikasi secara
sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum, dan
kelembagaan.
5. Pengembangan dosen harus memperhatikan rasio dosen dengan mahasiswa.
6. Manajemen waktu dan sistem insentif harus dikaitkan dengan kualitas
pengajaran dan pembelajaran.
7. Evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan seharusnya dilakukan
secara periodik sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
8. Dosen dan tenaga kependidikan harus diberi kesempatan untuk melakukan
aktivitas di luar kegiatan pengajaran dan penelitian guna pengembangan diri
secara akademis dan intelektual
9. Dosen harus didorong dan dimotivasi untuk mencapai gelar pendidikan
tertinggi (doktor) sesuai dengan bidang keahliannya.
10. Dosen harus didorong dan dimotivasi untuk mencapai jabatan akademik
tertinggi (guru besar) sesuai bidang keahliannya.
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11. Jumlah dosen di Program Studi seharusnya memiliki rasio dosen dengan
mahasiswa 1 : 40 untuk bidang ilmu sosial dan 1 : 30 untuk bidang ilmu
eksata.
12. Dosen dan tenaga kependidikan harus dimanfaatkan secara efektif
13. Beban dosen per semester untuk kegiatan Tri Dharma Pergurun Tinggi
seharusnya sekurang kurangnya 12 SKS dan sebanyak banyaknya 16 SKS.
14. STMIK Pranata Indonesia harus memiliki sistem, sanksi, dan penghargaan
dalam kaitannya dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
15. Dosen harus mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran
yang rasional, sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional,
dan internasional.
16. Dosen harus mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan
pembelajaran dan memilih yang paling cocok untuk mencapai keluaran
(outcome) pembelajaran yang dikehendaki.
17. Dosen harus mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam
media untuk pembelajaran.
18. Dosen harus mampu memonitor dan mengevaluasi program pembelajaran
yang dilakukan.
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BUTIR-BUTIR STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NO
1

Sub Standar
Dosen

Aspek
Terminologi

Status Dosen

2

Tenaga
Kependidikan

Butir Standar (Indikator)
Dosen
STMIK Pranata Indonesia
adalah
tenaga profesional dan
ilmuwan yang diangkat dan
diberhentikan oleh STMIK PI atas
usul Ketua dengan pertimbangan
Senat Sekolah Tinggi, berkompeten
menyelenggarakan pendidikan dan
pengajaran, penelitian, masyarakat.
a. Dosen Tetap adalah Dosen Non PNS
yang diangkat oleh Baan Pengelola
PT yaitu yang dianggakt oleh
Yayasan Manajemen Informatika
Indonesia.
b. Dosen tidak tetap adalah dosen
yang berkompeten sesuai dengan
kebutuhan program studi
yang
penugasannya
berdasarkan
surat keputusan STMIK PI.
c. Asisten Dosen :
1) Calon dosen yang memiliki
kemampuan akademik yang
tergolong memuaskan.
2) Merupakan
kader
yang
direkomendasikan
melanjutkan studi ke jenjang S-2.

Terminologi

Tenaga kependidikan STMIK PI adalah
karyawan STMIK PI yang menunjang
penyelenggaraan pendidikan dan
pengajaran meliputi : teknisi,
laboran, pustakawan, dan tenaga
administrasi yang memiliki hak dan
kewajiban yang telah ditetapkan
sesuai dengan aturan yang berlaku.

Status
Tenaga
Kependidikan

a. Pegawai tetap adalah pegawai
STMIK PI yang diangkat oleh
pemerintah sebagai pegawai
negeri dengan surat keputusan
Yayasan Manajemen Informatika
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Indonesia (YMII)
b. Pegawai kontrak adalah
pegawai STMIK PI yang diangkat
dengan
surat keputusan
Ketua
STMIK PI
untuk
kebutuhan khusus dengan masa
kontrak tertentu dan dapat
diangkat kembali
Persyaratan
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A. Persyaratan Dosen Tetap :
1. Berkewarganegaraan Indonesia
2. Sehat jasmani dan rohani,
ditunjukkan
dengan
surat
kesehatan dari dokter
3. Berkelakukan baik, ditunjukkan
dengan
surat
keterangan
berkelakuan
baik
dari
kepolisian
4. Pendidikan minimal S2 atau S2
terapan di bidang yang sesuai
dengan mata kuliah yang
diampu,
dan
dapatmenggunakan
dosen
bersertifikasi profesi yang
relevan dengan program studi.
5. Memiliki
kemampuan
mengelola
proses
pembelajaran dalam rangka
pemenuhan
capaian
pembelajaran
lulusan
sebagaimana dinyatakan dalam
Standar Kompetensi Lulusan.
6. Khusus dosen tetap bersedia
mengabdikan
diri
dalam
melaksanakan tugas
paling
kurang empat hari
dalam
seminggu
dan
berpartisipasi aktif dalam
pengembangan program studi.
7. Memiliki dedikasi
dan
loyalitas yang tinggi, serta
komitmen yang kuat untuk
memajukan
ilmu
pengetahuan, teknologi, dan
seni.
Hal : 77

8. Memiliki tanggung jawab untuk
memajukan
dan
mengembangkan
program
studi.
9. Memiliki Surat
Keputusan
sebagai
Dosen
dari
Yayasan
Manajemen
Informatika Indonesia (YMII).
B. Persyaratan Dosen Tidak Tetap
1. Berkewarganegaraan Indonesia
2. Sehat jasmani dan rohani,
ditunjukkan
dengan
surat
kesehatan dari dokter
3. Berkelakukan baik, ditunjukkan
dengan
surat
keterangan
berkelakuan baik dari kepolisian
4. Pendidikan minimal S-2 di
bidang yang sesuai dengan mata
kuliah yang diampu
5. Memiliki kemampuan mengelola
proses pembelajaran
6. Memiliki dedikasi
dan
loyalitas yang tinggi, serta
komitmen yang kuat untuk
memajukan
ilmu
pengetahuan, teknologi, dan
seni di Program Studi masingmasing.
7. Memiliki tanggung jawab untuk
memajukan
dan
mengembangkan program studi.
8. Memiliki
Surat
Keputusan
sebagai Dosen Tidak Tetap di
STMIK PI dari Ketua STMIK PI
C. Persyaratan Tenaga Kependidikan
1. Beragama, berkewarganegaraan
WNI.
2. Khusus
tenaga
Administasi
mempunyai kualifikasi akademik
minimal D-3 yang dinyatakan
dengan
ijazah sesuai dengan
kualifikasi tugas pokok dan
fungsinya.
3. Tenaga
non
Administrasi
mempunyai kualifikasi
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4.

5.
6.
7.

8.

3

Recruitment

akademik minimal untuk tenaga
administrasi adalah SMA atau
sederajat
Tenaga
kependidikan
yang
memerlukan keahlian khusus
wajib
memiliki
sertifikat
kompetensi sesuai dengan bidang
tugas dan keahliannya.
Usia maksimal 28 tahun
Berakhlak mulia, dan berwawasan
luas.
Bersedia mengabdikan diri dalam
melaksanakan tugas selama 37,5
jam per minggu.
Memiliki dedikasi dan loyalitas
yang tinggi.

Recruitmen
Dosen tetap

a. Ada kebutuhan dosen tetap dari
program studi :
1) Jumlah dosen tetap program
studi minimal adalah 1:30
dari
jumlah mahasiswa
reguler.
2) Jumlah dosen tidak tetap
program studi maksimal 10%
dari jumlah seluruh dosen
program studi tersebut.
3) Jumlah dosen tetap yang
ditugaskan secara
penuh
waktu untuk menjalankan
proses pembelajaran sedikit 6
(enam) orang.
b. Membuat surat lamaran kepada
Ketua STMIK PI Up. Wakil Ketua II
c. Perekrutan melalui proses seleksi
d. Materi seleksi terdiri atas praktik
mengajar sesuai kompetensi mata
kuliah, kemampuan menulis
proposal
penelitian
dan
pemberdayaan serta pengabdian
pada masyarakat.
e. Proses seleksi dilakukan oleh tim
seleksi

Rekruitmen Dosen

a. Ada
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kebutuhan

dosen

dari
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Tidak Tetap

Rekruitmen
Tenaga
Kependidikan

Penempatan
Dosen
dan Tenaga
Kependidikan

4

Pengembangan

Pengembanga
Karier Dosen
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program studi
b. Ada surat lamaran kepada Ketua
c. Berpendidikan minimal S-2 atau
praktisi
d. Direkrut melalui proses seleksi
e. Hasil seleksi ditetapkan dengan SK
mengajar dari Ketua
a. Ada
kebutuhan
tenaga
kependidikan
b. Membuat surat lamaran kepada
Ketua STMIK Up. Wakil Ketua II
c. Perekrutan melalui proses seleksi
d. Proses seleksi dilakukan oleh tim
seleksi
e. Keputusan hasil seleksi ditetapkan
dengan SK YMII.
a. Setiap
dosen
atau
tenaga
kependidikan yang telah diterima
berdasarkan hasil seleksi akan
ditempatkan
sesuai
dengan
kebutuhan
dan
permintaan
masing-masing
spesifikasi
kompetensi dan keahlian dosen
dan tenaga kependidikan
tersebut
b. Penempatan dosen atau tenaga
kependidikan dilakukan melalui SK
Ketua.
a. Ada kesempatan untuk melakukan
pengembangan diri baik melalui
pendidikan formal maupun tidak
formal.
b. Pengembangan dosen meliputi
pengembangan profesi dan karier.
c. Pengembangan kompetensi dan
profesi dosen
meliputi:
kompetensi,kompetensi
profesi, kepribadian, dan
kompetensi sosial.
d. Pengembangan
karier melalui:
tugas belajar, pelatihan, seminar,
dan berbagai kegiatan akademik
lain, kenaikan pangkat, serta
promosi jabatan.
e. Peningkatan
karier
dosen
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dilakukan dalam bentuk fasilitas
beasiswa
Pengembangan
Karier Tenaga
kependidikan

5

Retensi

Penghargaan
(Retensi), dan
Sanksi bagi Dosen
dan Tenaga
Kependidikan

Pemberhentian
Dosen dan Tenaga
Kependidikan
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a. Ada kesempatan untuk melakukan
pengembangan diri baik melalui
pendidikan formal maupun tidak
formal.
b. Pengembangan karier tenaga
kependidikan dilakukan melalui:
penugasan, kenaikan pangkat dan
promosi jabatan
1. Retensi Dosen diberikan kepada
dosen dan tenaga kependidikan
tersebut dapat berupa:
a. Pengembangan karier, meliputi:
tugas belajar, pelatihan, seminar,
dan kegiatan akademik lainnya.
b. Kenaikan pangkat dan promosi
jabatan
c. Pemberian insentif berupa :
pemberian
penghargaan,
pemberian bagi anak kandung
untuk mendapatkan keringanan
biaya
seleksi SDM teladan
2.Sanksi
Dosen
dan
Tenaga
Kependidikan:
a. Pelanggaran
moral,
administratif dan akademik.
b. Pemberian sanksi secara berjenjang
mulai, teguran
lisan,
pernyataan tidak puas secara
tertulis,
sampai
dengan
pemberhentian dari Karyawan YMII.
1. Sistem pemberhentian
dosen
dan tenaga kependidikan
dilakukan dengan mengacu pada
peraturan dan ketentuan yang
berlaku dalam Statuta STMIK PI.
2. Dosen dan tenaga kependidikan
STMIK PI dapat diberhentikan
dengan hormat dari jabatannya
karena:
a. Meninggal dunia
b. Telah mencapai batas usia
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pensiun
c. Atas permintaan sendiri
d. Tidak dapat melaksanakan
tugas secara terus menerus
selama 18 bulan karena sakit
jasmani atau rohani.

Pedoman tertulis
tentang sistem
monitoring dan
evaluasi
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3. Dosen dan tenaga kependidikan
dapat diberhentikan tidak dengan
hormat karena :
a. Melanggar
kode etik
dan peraturan disiplin karyawan
YMII.
b. Dihukum penjara, berdasarkan
keputusan pengadilan yang
sudah mempunyai kekuatan
hukum tetap, karena sengaja
melakukan
sesuatu tindak
pidana kejahatan yang diancam
dengan hukuman penjara dan
atau diancam dengan hukuman
yang lebih berat.
a. Tersedianya
instrumen
untuk
melakukan monitoring dan evaluasi.
b. Monitoring dan evaluasi oleh
setiap pimpinan sesuai dengan
jenjangnya.
c. Hasil monitoring dan evaluasi
disampaikan kepada pihak terkait
untuk perbaikan
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A. VISI DAN MISI Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan
Komputer
VISI :
Menjadi sekolah tinggi yang modern berbasis teknologi informasi,

bertaraf

nasional yang handal dan unggul serta berjiwa Pancasila pada tahun 2022.

MISI:
1. Menyelenggaran pendidikan tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
informatika agar mempunyai daya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta
teknologi informatika sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menjalin kerjasama
dengan institusi pendidikan serta lembaga pemerintahan maupun swasta.
4. Mengembangkan tatakelola manajemen institusi dan membangun suasana
akademik yang kondusif.
5. Menyiapkan generasi berwawasan kewirausahaan yang berjiwa Pancasila.

TUJUAN :
1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan bermanfaat dalam bidang teknologi
informatika untuk memasuki dunia kerja.
2. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan berwirausaha dan berjiwa
mandiri.
3. Menghasilkan dan mengembangkan program pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat yang inovatif serta tanggap terhadap tuntutan akademik
dan profesi.
4. Memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pembelajaran serta penyebarluasan ilmu pengetahuan dibidang informatika.
5. Menjalin dan memelihara sebaik baiknya hubungan kerjasama dengan masyarakat
dan lembaga lainnya.
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B. VISI DAN MISI PUSAT PENJAMINAN MUTU STMIK PI
VISI :
Menjadi organisasi Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
Pendidikan Tinggi yang handal dalam implementasi sistem manajemen mutu
pendidikan tinggi guna memastikan terpenuhinya standar mutu akademik bagi
terwujudnya visi STMIK Pranata Indonesia.

MISI :
1. Membangun dan mengembangkan Sistem Jaminan Mutu yang memenuhi standar
nasional dan memenuhi kepuasan stakeholders.
2. Memastikan implementasi Sistem Jaminan Mutu di seluruh unit dilingkungan
STMIK Pranata Indonesia.
3. Membangun dan mendorong budaya mutu bagi sumber daya manusia dan
organisasi di lingkungan Stmik Pranata Indonesia.
4. Meningkatkan keterlibatan seluruh civitas akademika Stmik Pranata Indonesia
untuk secara terus menerus menjalankan dan mengimplementasikan proses
penjaminan mutu internal pada unit kerjanya masing-masing secara profesional.
5. Melakukan pengkajian dan pengembangan kurikulum program
sesuai

studi

agar

dengan kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan, masyarakat, dan

dunia usaha.
6. Melakukan pengkajian dan pengembangan serta pemanfaatan model-model
pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
7. Melakukan

pengkajian

dan

pengembangan

sumber

belajar

untuk

meningkatkan mutu pembelajaran.
8. Melakukan pembinaan

dan

peningkatan

kompetensi

dosen

di

bidang

pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat .

C. RASIONAL
Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu
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yang berkelanjutan. Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang
melibatkan banyak unsur kepemimpinan

yang masing-masing

memiliki tugas

pokok dan fungsi sendiri-sendiri, namun demikian dituntut saling bekerja sama untuk
menghasilkan multi output secara bersama- sama. Di satu sisi output dari satu unit bisa
jadi merupakan input untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan; di sisi
lain, beberapa unit bisa jadi memiliki peran masing-masing di dalam memberikan
kontribusi untuk menghasilkan satu output. Berdasarkan kondisi diatas, maka
masing-masing unsur kepemimpinan dalam organisasi Sekolah Tinggi Manajemen
Informatika dan Komputer (STMIK) Pranata Indonesia

membutuhkan

sebuah

pedoman standar untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing
unit yang dipimpinannya.
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun
2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar pengelolaan pembelajaran
merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program
studi.

Standar

pengelolaan

pembelajaran

kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran,
standar

dosen

harus

mengacu

pada

standar

standar proses pembelajaran,

dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana

pembelajaran.

D. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI
STANDAR
1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan
4. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
5. Kepala Pusat sebagai pimpinan Pusat
6. Kepala Unit sebagai pimpinan Unit
7. Kepala Bagian sebagai pimpinan Bagian
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E. DEFINISI ISTILAH
Tidak ada istilah khusus yang digunakan dalam standar pengelolaan ini.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR
1. Program studi wajib :
a. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap
mata kuliah.
b. Menyelenggarakan

program pembelajaran sesuai standar isi, standar

proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai
capaian pembelajaran lulusan.
c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan
budaya mutu yang baik.
d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam
rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
e. Melaporkan

hasil

program

pembelajaran

secara

sumber data dan informasi dalam pengambilan

periodik

keputusan

sebagai
perbaikan

dan pengembangan mutu pembelajaran.
2. Perguruan tinggi wajib:
a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan
pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku
kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam
melaksanakan program pembelajaran.
b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis

dan program

pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam
melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran
yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.Melakukan pemantauan
dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan
pembelajaran.
d. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan,
penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
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e. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan
program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan
tinggi.
3. Setiap jurusan atau program studi harus memiliki pedoman yang mengatur
tentang:
a. Kurikulum dan silabus;
b. Kalender

akademik

yang menunjukkan

seluruh

kategori

aktivitas

selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
c. Struktur organisasi;
d. Pembagian tugas di antara dosen;
e. Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;
f. Peraturan akademik;
g. Tata tertib minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan
dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
h. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan dan
hubungan antara warga dengan masyarakat;
i. Biaya operasional.

4. Program

studi

dikelola

atas

dasar

rencana

kerja

tahunan

yang

merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah yang meliputi :
a. Kalender pendidikan/akademik

yang meliputi

jadwal

pembelajaran,

ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur;
b. Jadwal penyusunan kurikulum untuk tahun ajaran berikutnya;
c. Mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal,
semester genap, dan semester pendek bila ada;
d. Penugasan pendidik pada mata pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan
lainnya;
e. Buku rujukan yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran;
f. Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
g. Pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;

SPMI-STMIK PRANATA INDONESIA

Hal : 108

h. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang
meliputi sekurang-kurangnya

jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara

program;
i. Jadwal rapat Dosen dan rapat Senat Akademik;
j. Rencana anggaran pendapatan dan belanja program studi untuk masa kerja
satu tahun;
k. Jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja program studi untuk
satu tahun terakhir.
5. Rencana kerja harus disetujui oleh lembaga berwenang sebagaimana diatur
oleh masing-masing
undangan

perguruan

tinggi

sesuai

ketentuan

perundang-

yang berlaku.

6. Pengelolaan jurusan dan program studi harus dilaksanakan secara mandiri,
efisien, efektif, dan akuntabel.
7. Pelaksanaan

pengelolaan

jurusan dan program

studi yang tidak sesuai

dengan rencana kerja tahunan harus mendapat persetujuan dari pimpinan satu
jenjang diatasnya.
8. Pelaksanaan

pengelolaan

pendidikan

harus

dipertanggungjawabkan oleh

Ketua program studi kepada Ketua jurusan, Dekan, dan Ketua secara berjenjang.
9. Pimpinan

Sekolah Tinggi dan jurusan harus melakukan

secara berjenjang

terhadap

pelaksanaan

program

pengawasan

pendidikan,

meliputi

pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

G. STRATEGI
1. Pimpinan
pimpinan

Sekolah

Tinggi

menyelenggarakan

koordinasi

dengan

unit dibawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua

kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan.
2. Pimpinan Sekolah Tinggi menyelenggarakan pelatihan, penyegaran untuk
menjaga kesetiakawanan, kerjasama dan toleransi diantara para pimpinan
Jurusan, jurusan dan program studi.
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H. INDIKATOR
Efisiensi pelaksanaan program pendidikan semakin meningkat.
I. DOKUMEN TERKAIT
Formulir kerja
J. REFERENSI
1. Keputusan

Menteri

Pendidikan

Nasional

Nomor 232/U/2000

tentang

Pedoman Penyusunan Kurikulum PendidikanTinggi dan Penilaian Hasil Belajar
Mahasiswa.
2. Keputusan

Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 045/U/2002

tentang

Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan
4. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan
Tinggi”,
5. Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

K. LAMPIRAN
STANDAR AKADEMIK : MANAJEMEN LEMBAGA
1. Kepemimpinan
a. Kepemimpinan Sekolah Tinggi/Jurusan/Program Studi harus merumuskan
visi,misi, program, tujuan, sasaran serta kegiatan tahunan yang bersifat
operasional dan terukur, dengan mempertimbangkan baik lingkungan luar
maupun dalam.
b. Kepemimpinan Sekolah Tinggi/Jurusan/Program Studi seharusnya lebih
memiliki karakter leadership, dengan menginspirasi,

mendukung dan

menghargai kontribusi sivitas akademika dan stakeholders lainnya serta
menumbuhkan kesalingpercayaan dan kebebasan dalam berkarya dengan
penuh tanggung jawab.
2. Komitmen
a. Komitmen pimpinan harus ada dalam upaya pencapaian visi, misi,
program, tujuan,sasaran serta kegiatan tahunan.
SPMI-STMIK PRANATA INDONESIA

Hal : 110

b. Komitmen

sivitas

akademik

akademika

harus ditunjukkan

terhadap
dengan

peningkatan

mutu

implementasinya

melalui

pengukuran, pemantauan, analisis, dan peningkatan kinerja secara terusmenerus.
c. Komitmen

mahasiswa

terhadap

upaya

peningkatan

mutu

proses

pembelajaran seharusnya diberi saluran yang luas.
3. Manajemen Proses
a. Proses-proses pokok harus terdefinisikan dengan jelas dan tersedia indikator
untuk menilai kinerjanya.
b. Setiap proses pokok harus jelas penanggung jawab dan pelaksananya.
c. Proses-proses

pokok harus didukung

dengan

ketersediaan

sumber

daya yang memadai.
d. Keterkaitan

antara proses-proses

pokok dengan misi program studi,

jurusan, dan Sekolah Tinggi seharusnya teridentifikasi dan terumuskan
dengan baik.
e. Upaya penyederhanaan (simlpifikasi) tata kerja harus dilakukan untuk
menjamin upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
f. Pada tahap pelaksanaan proses seharusnya menerapkan manajemen
partisipatif dengan memanfaatkan:
1) kepemimpinan demokratik
2) komunikasi dua arah
3) pengelolaan konflik
4) partisipasi bawahan
5) motivasi intrinsik
6) perbedaan persepsi
4. Evaluasi Diri
a. Sekolah Tinggi dan Jurusan harus melaksanakan audit akademik secara
periodik.
b. Evaluasi diri Sekolah Tinggi/Jurusan dan program studi harus dilakukan
secara periodik.
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c. Evaluasi diri program studi harus dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan
informasi yang akurat.
d. Program Pengendalian Mutu seharusnya meliputi semua butir mutu
sebagai berikut:
1) Visi, misi
2) Kurikulum
3) Sumber daya manusia d. Mahasiswa
4)

Proses pembelajaran

5)

Prasarana dan sarananya g. Suasana akademik

6)

Keuangan

7)

Penelitian, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat j. Tata pamong
(governance)

8)

Manajemen lembaga

9)

Sistem informasi

10) Kerjasama dalam dan luar negeri
e. Pengawasan

melekat

harus

dilakukan

oleh

setiap

pimpinan

unit

organisasi berdasarkan kebijakan program, prosedur dan standar lain yang
telah disepakati, dan

temuan

hasil

pengawasan

tersebut

dijadikan

dasar untuk pengambilan tindakan koreksi.
f. Tiap unit organisasi harus melakukan pendekatan sistem terhadap semua
kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya.
g. Hasil analisis pendekatan sistem harus digunakan untuk meningkatkan
kinerja unit organisasi secara terus menerus (continuous improvement).
5. Perencanaan
a. Perencanaan

pengembangan

program

studi harus mempertimbangkan

misi Sekolah Tinggi dan Jurusan.
b. Perencanaan harus mencakup aspek teknis dan aspiratif yang didasarkan
pada evaluasi diri.
c. Perencanaan harus dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan
dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.
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BUTIR-BUTIR STANDAR PEMGELOLAAN PEMBELAJARAN
No
1

Sub Standar
Jati Diri, Visi,

Aspek
Nomenklatur

Misi, Tujuan,
dan
Sasaran

Simbol-simbol

2

Legalitas

Butir Standar (Indikator)
1. Sekolah Tinggi, Jurusan, dan Program Studi
sesuai dengan SK Pendirian.
2. Nama Singkat Sekolah Tinggi Manajemen
Informatika dan Komputer Pranata
Indonesia adalah STMIK PI
Sekolah Tinggi, Jurusan, dan Program Studi :
1. Mempunyai logo
2. Mempunyai stempel
3. Mempunyai bendera
4. Mempunyai kop surat
5. Mempunyai himne (tingkat Sekolah Tinggi)
6. Mempunyai mars (tingkat Sekolah Tinggi)
7. Mempunyai jingle
1. Perguruan Tinggi memiliki Legalitas dari
a. Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor : 48/D/O/1999
tanggal 15 Maret 1999, SK Mentreri
Pendidikan nasional tentang perubahan
nama Nomor : 211/D/O/ 2004 tentang
perubahan nama dari STMIK LPMIK
menjadi STMIK Pranata Indonesia.
b. Statuta STMIK PI
1. Program Studi mempunyai legalitas :
a. Program Studi Teknik Informatika (S1),
program Studi Manajemen Informatika
(D3), dan Program Studi Komputer
Akuntansi (D3), Nomor 48/D/O/1999,
tanggal 15 Maret 1999.
b. Program Studi Sistem Informasi
memiliki Legalitas Nomor SK Izin
Operasional (*) : 1219/D/T/K-IV/2010,
Tanggal 1 Februari 2010

Statuta
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1. Disusun oleh Tim yang di tetapkan oleh
Ketua STMIK PI
2. Berisi komponen garis-garais besar
pengelolaan STMIK PI.
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3. Dievaluasi kembali 5 Tahun sekali.
4. Disahkan oleh Ketua, di ketahui oleh Ketua
Yayasan
1. Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan
Rencana
SK Ketua.
Strategis
2. Berisi komponen yang sesuai dengan
(Renstra) dan
ketetapan Departemen Pendidikan dan
Rencana
Kebudayaan dan atau Kementrian
Operasional
Ristekdikti serta peraturan perundang
(Renop)
undangan yang berlaku.
3. Berlaku selama 5 tahun dan wajib disusun
kembali.
4. Dievaluasi setiap tahun
5. Disahkan oleh Senat Sekolah Tinggi.
6. Setiap Konsentrasi dan program studi
memiliki Renstra dan Renop
1. Domisili STMIK PI. Jl. Cut Meutia No. 28 Kel.
Lokasi
Margahayu Bekasi Timur-Bekasi.
2. Lokasi Kampus bertempat di :
a. Jl. Cut Meutia No. 28 Kel. Margahayu
Bekasi Timur-Bekasi.
b. Jl. Pengasinan Raya No. 100, RawalumbuBekasi
c. Jl. Raya Pondok Gede No. 21, Bekasi
3. Lokasi Kampus merupakan milik Yayasan
Penyelenggaraan 1. Perkuliahan dilaksanakan di kampus sendiri
dan atau tempat lain yang sah.
Perkuliahan
2. Menyelenggarakan pembelajaran tatap
muka.
3. Telah mendapat izin dari Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan atau
peraturan dan perundang - undangan yang
berlaku.
4. Waktu perkuliahan dilaksanakan pada pagi,
siang, sore, dan malam hari.
5. Perkuliahan diselenggarakan dari Hari
Senin sampai Sabtu
1. Program Strata 1 (S1) Teknik Informatika
Strata dan jenis
pendidikan yang 2. Program Strata 1 (S1) Sistem Informasi
3. Program Diploma 3 (D3) Manajemen
dikelola
Informatika
4. Program Diploma 3 (D3) Komputer
Akuntansi.
Visi Sekolah
Tinggi, Program
Studi dan
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Lembag unit
lainnya

Misi Sekolah
Tinggi

4

Kepustakaan

1. Buku dan modul
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tempat.
2. Visi Sekolah Tinggi disusun oleh tim yang
ditetapkan dengan SK Ketua.
3. Visi Sekolah Tinggi sejalan dengan Visi
Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi.
4. Visi Sekolah Tinggi disahkan oleh Senat
Sekolah Tinggi.
5. Visi Sekolah Tinggi ditetapkan dengan SK
Ketua.
6. Visi Program Studi disusun oleh tim yang
ditetapkan dengan SK Ketua.
7. Visi Program Studi sejalan dengan visi
Sekolah Tinggi.
8. Visi Program Studi disahkan oleh Senat
Sekolah Tinggi.
9. Visi Program Studi ditetapkan dengan SK
Ketua.
10. Visi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya
ditetapkan dengan SK Ketua.
1. Misi adalah penjabaran implementasi dari
visi yang telah ditetapkan.
2. Misi berisi pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi.
3. Misi Sekolah Tinggi disusun oleh tim yang
ditetapkan dengan SK Ketua.
4. Misi Sekolah Tinggi disahkan oleh Senat
Sekolah Tinggi.
5. Misi Sekolah Tinggi ditetapkan dengan SK
Ketua.
216
6. Misi Program Studi disusun oleh tim yang
ditetapkan dengan SK Ketua.
7. Misi Program Studi disahkan oleh Senat
Sekolah Tinggi.
8. Misi Program Studi ditetapkan dengan SK
Ketua.
9. Misi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya
ditetapkan dengan SK Ketua
a. Jumlah buku teks minimal Diploma :
216 judul.
b. Jumlah buku teks minimal Sarjana : 400
judul.
c. Judul
modul
praktikum/praktek
Program Diploma : 40 (dengan asumsi
jumlah mata kuliah
dan
praktik
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keseluruhan adalah 60 mata kuliah dan
praktik serta jika standarnya jumlah mata
praktik adalah 60%)
2. Jurnal dan
majalah Ilmiah

3. Prosiding dan
disertasi/tesis/
skripsi/tugas
akhir

4. Akses ke koleksi
perpustakaan di
luar STMIK
Pranata
Indonesia
(STMIK PI)

5

Sarana
Laboratorium

1. Laboratorium
dasar

2. Laboratorium
program studi
6

7

Kendaraan

Kelengkapan

a. Majalah ilmiah populer minimal 2.
b. Jurnal ilmiah terakreditasi Dikti untuk
Diploma minimal 2, untuk Sarjana
minimal 3 (nomornya lengkap).
c. Jurnal ilmiah internasional minimal 2.
a. Prosiding seminar untuk Diploma
minimal 2 per tahun, untuk Sarjana
minimal 3 per tahun.
b. Bahan
pustaka
yang
berupa
disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir adalah
200.
c. Memiliki e-book
Memiliki akses ke koleksi perpustakaan di
luar STMIK PI.

Memiliki laboratorium dasar sesuai dengan
spesifikasi fakultas
Memiliki laboratorium khusus sesuai dengan
kebutuhan
program
studi
Standar
laboratorium ditetapkan tersendiri

1. Mobil

a. Memiliki 1 (satu) unit mobil dinas untuk
Ketua
b. Memiliki 1 (satu) unit mobil untuk
kenda-raan operasional di Bagian.

2. Sepeda motor

Memiliki 1 (satu) unit sepeda motor untuk
kendaraan operasional program studi

1. K u rs i belajar

interior
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a.

Memiliki
kursi belajar
sesuai
dengan jumlah mahasiswa dalam setiap
rombongan belajar di setiap perkuliahan.
b. Kursi belajar yang bisa dilipat atau mudah
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dipindahkan
2. Meja dosen

3. Ruang Ketua

Setiap ruangan kelas ada meja dosen 1 (satu)
unit dilengkapi dengan kursi
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

4. Ruang
Pembantu Ketua

5.Ruang pimpinan
lain

Memiliki 1 (satu) set meja/kursi tamu
Memiliki 1 (stu) set meja kerja
Memiliki 1 (satu) set lemari buku
Memiliki 1 (satu) set lemari dokumen
Memiliki saluran telpon/internet
Memiliki televisi
Memiliki gambar Presiden dan Wakil
Presiden
h. Memiliki bendera negara
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Ada 1 (satu) set meja/kursi tamu
1 (satu) set meja kerja
1 (satu) set lemari buku
1 (satu) set lemari dokumen
Ada saluran telpon/internet
Ada televisi
Ada gambar simbol negara
Memiliki gambar Presiden dan Wakil
Presiden
i. Memiliki bendera negara

6. Ruang kerja
semua unit

a.
b.
c.
d.

Ada 1 (satu) set meja kerja
Ada 1 (satu) set lemari buku
Ada 1 (satu) set lemari dokumen
Ada saluran telpon/internet

7.Kelengkapan
aula

a. Ada meja kerja sesuai dengan kebutuhan
b. Ada lemari
dokumen sesuai dengan
kebutuhan.
c. Ada 1 (satu) set pesawat telpon
d. Ada saluran telpon/internet
a. Memiliki kursi
sesuai
kapasitas ruangan
b. Memiliki 1 (satu) set panggung
c. Memiliki 1 (satu) set podium
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8.Kelengkapan
Dapur

9.Kelengkapan
Klinik

d. Memiliki 1 (satu) set lemari dokumen
e. Memiliki sound system
f. Memiliki kelengkapan ICT
a. Memiliki alat-alat masak sesuai kebutuhan
b.
Memiliki
alat-alat untuk
menghidangkan
makanan
sesuai
kebutuhan
b. Memiliki tempat
cuci dengan sistem
pembuangan air yang lancar
c. Memiliki tempat sampah

8.

Prasarana
Pendukung

1. Lapangan
Olah Raga
dan Kesenian

2. Areal
Parkir

SPMI-STMIK PRANATA INDONESIA

a. Memiliki 1 (satu) set tempat tidur
b. Memiliki 1 (satu) set meja kerja untuk
dokter
c. Memiliki 1 (satu) set meja kerja untuk
apoteker
d. Memiliki 1 (satu) set lemari obat-obatan
e. Kelengkapan lain ditetapkan tersendiri
dalam standar klinik
a. Memiliki 1 (satu)
hall yang berfungsi
serbaguna.
b. Memiliki lapangan untuk kegiatan upacara
c. bendera dan kegiatan olah raga dan seni.
a. Memiliki areal parkir mobil pada setiap
kampus.
b. Memiliki areal parkir sepeda motor pada
setiap kampus.
c. Pengelolaan parkir diserahkan kepada
Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terkait
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A. VISI DAN MISI , STMIK PRANATA INDONESIA
VISI :
Menjadi sekolah tinggi yang modern berbasis teknologi informasi,

bertaraf

nasional yang handal dan unggul serta berjiwa Pancasila pada tahun 2022.

MISI:
1. Menyelenggaran pendidikan tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
informatika agar mempunyai daya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta
teknologi informatika sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menjalin kerjasama
dengan institusi pendidikan serta lembaga pemerintahan maupun swasta.
4. Mengembangkan tatakelola manajemen institusi dan membangun suasana
akademik yang kondusif.
5. Menyiapkan generasi berwawasan kewirausahaan yang berjiwa Pancasila.

TUJUAN :
1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan bermanfaat dalam bidang teknologi
informatika untuk memasuki dunia kerja.
2. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan berwirausaha dan berjiwa
mandiri.
3. Menghasilkan dan mengembangkan program pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat yang inovatif serta tanggap terhadap tuntutan akademik
dan profesi.
4. Memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pembelajaran serta penyebarluasan ilmu pengetahuan dibidang informatika.
5. Menjalin dan memelihara sebaik baiknya hubungan kerjasama dengan masyarakat
dan lembaga lainnya.
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B. VISI DAN MISI PUSAT PENJAMINAN MUTU STMIK PI
VISI :
Menjadi organisasi Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
Pendidikan Tinggi yang handal dalam implementasi sistem manajemen mutu
pendidikan tinggi guna memastikan terpenuhinya standar mutu akademik bagi
terwujudnya visi STMIK Pranata Indonesia.

MISI :
1. Membangun dan mengembangkan Sistem Jaminan Mutu yang memenuhi standar
nasional dan memenuhi kepuasan stakeholders.
2. Memastikan implementasi Sistem Jaminan Mutu di seluruh unit dilingkungan
STMIK Pranata Indonesia.
3. Membangun dan mendorong budaya mutu bagi sumber daya manusia dan
organisasi di lingkungan Stmik Pranata Indonesia.
4. Meningkatkan keterlibatan seluruh civitas akademika Stmik Pranata Indonesia
untuk secara terus menerus menjalankan dan mengimplementasikan proses
penjaminan mutu internal pada unit kerjanya masing-masing secara profesional.
5. Melakukan pengkajian dan pengembangan kurikulum program
sesuai

studi

agar

dengan kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan, masyarakat, dan

dunia usaha.
6. Melakukan pengkajian dan pengembangan serta pemanfaatan model-model
pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
7. Melakukan

pengkajian

dan

pengembangan

sumber

belajar

untuk

meningkatkan mutu pembelajaran.
8. Melakukan pembinaan

dan

peningkatan

kompetensi

dosen

di

bidang

pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat .

C. RASIONAL
Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah
satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan
yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya
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untuk pendidikan melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan
tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi
dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional
Pendidikan (SNP) menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap
perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang
terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan
hal-hal tersebut maka STMIK PI melalui SPMI menetapkan standar pembiayaan yang
akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan sekolah tinggi, ketua
jurusan/konsentrasi ketua program studi, dan unit-unit lainnya yang bertanggung jawab
dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran
(KPA).
Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44
Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar pembiayaan
pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya
investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian
pembelajaran lulusan.
Berdasarkan kondisi diatas, maka masing-masing

unsur kepemimpinan

dalam organisasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK)
Pranata Indonesia membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing-masing
langkah dalam mengelola masing-masing unit yang dipimpinannya.

D. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI
STANDAR
1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi
2. Para Wakil Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi
3. Ketua program studi sebagai pimpinan Program Studi
4. Ketua LP2M
5. Kepala SPMI sebagai Pengendali
6. Dosen dan Mahasiswa
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E. DEFINISI ISTILAH
1. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya
pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
2. Biaya operasional meliputi:
a. Gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat
pada gaji.
b. Bahan atau peralatan habis pakai.
c. Biaya operasional pendidikan tidak langsung berupa daya, air, jasa
telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur,
transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Biaya personal
meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk
bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR
1.

Ketua STMIK PI, Para Wakil Ketua, Kepala Pusat, Ketua Jurusan / konsentrasi
, Ketua Program Studi, Kepala Unit sebagai pejabat pengguna anggaran atau
pejabat kuasa pengguna anggaran dalam kebijakan pengelolaan keuangan harus
berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien, efektif,
dan akuntabel.

2.

Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan
yang direncanakan, maka Ketua STMIK PI harus membentuk badan pengawas
internal Sekolah Tinggi bidang keuangan atau disebut dengan Satuan Pengawas
Internal (SPI).

3.

Ketua STMIK PI, Para Wakil Ketua, Kepala Pusat, Ketua Program Studi,
Kepala Unit dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada:
Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan
Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Bisnis
Anggaran (RBA).

4.

Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh Sekolah Tinggi harus
disosialisasikan kepada sivitas akademika STMIK PI untuk menjamin adanya
pengelolaan dana yang akuntabel.
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5.

Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu
pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan
(Rakerta) Stikom InterStudi

6.

STMIK PI harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang
memperhatikan masukan dari tingkat jurusan, program studi sehingga
memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan jurusan dan
program studi di lingkungan STMIK PI.

7.

STMIK PI harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu
mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan
secara baik dan berkualitas.

8.

STMIK PI harus menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran
tahunan

9.

STMIK PI harus menetapkan alokasi biaya operasonal dari total anggaran
tahunan.

G. STRATEGI
1. Pimpinan
pimpinan

Sekolah

Tinggi

menyelenggarakan

koordinasi

dengan

unit dibawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua

kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan.
2. Pimpinan Sekolah Tinggi menyelenggarakan pelatihan, penyegaran untuk
menjaga kesetiakawanan, kerjasama dan toleransi diantara para pimpinan
Jurusan, jurusan dan program studi.

H. INDIKATOR
1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran
kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.
2. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya
I. DOKUMEN TERKAIT
1. Statuta.
2. Renstra dan Renop Stikom InterStudi
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Pengelolaan Pembelajaran
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J. REFERENSI
1.

Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

2.

Undang – undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional
Pendidikan.

5.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
Mahasiswa.

6.

Keputusan

Menteri

Pendidikan

Nasional

Nomor

045/U/2002

tentang

Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
7.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun
2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

8.

Peraturan Meteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun
2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
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BUTIR-BUTIR STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
No
1

Sub Standar
Jati Diri, Visi,

Aspek
Nomenklatur

Misi, Tujuan,
dan
Sasaran

Simbol-simbol

2

Legalitas

Statuta

SPMI-STMIK PRANATA INDONESIA

Butir Standar (Indikator)
1. Sekolah Tinggi, Jurusan, dan Program
Studi sesuai dengan SK Pendirian.
2. Nama Singkat Sekolah Tinggi Manajemen
Informatika dan Komputer Pranata
Indonesia adalah STMIK PI
Sekolah Tinggi, Jurusan, dan Program Studi :
1. Mempunyai logo
2. Mempunyai stempel
3. Mempunyai bendera
4. Mempunyai kop surat
5. Mempunyai himne (tingkat Sekolah
Tinggi)
6. Mempunyai mars (tingkat Sekolah Tinggi)
7. Mempunyai jingle
1. Perguruan Tinggi memiliki Legalitas dari
a. Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor : 48/D/O/1999
tanggal 15 Maret 1999, SK Mentreri
Pendidikan nasional tentang
perubahan nama Nomor : 211/D/O/
2004 tentang perubahan nama dari
STMIK LPMIK menjadi STMIK Pranata
Indonesia.
b. Statuta STMIK PI
1. Program Studi mempunyai legalitas :
a. Program Studi Teknik Informatika
(S1), program Studi Manajemen
Informatika (D3), dan Program Studi
Komputer Akuntansi (D3), Nomor
48/D/O/1999, tanggal 15 Maret
1999.
b. Program Studi Sistem Informasi
memiliki Legalitas Nomor SK Izin
Operasional (*) : 1219/D/T/KIV/2010, Tanggal 1 Februari 2010
1. Disusun oleh Tim yang di tetapkan oleh
Ketua STMIK PI
2. Berisi komponen garis-garais besar
pengelolaan STMIK PI.
3. Dievaluasi kembali 5 Tahun sekali.
4. Disahkan oleh Ketua, di ketahui oleh
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Rencana
Strategis
(Renstra) dan
Rencana
Operasional
(Renop)

Lokasi

Penyelenggaraan
Perkuliahan

Strata dan jenis
pendidikan yang
dikelola

Visi Sekolah
Tinggi, Program
Studi dan Lembag
unit lainnya

Ketua Yayasan
1. Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan
SK Ketua.
2. Berisi komponen yang sesuai dengan
ketetapan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan dan atau Kementrian
Ristekdikti serta peraturan perundang
undangan yang berlaku.
3. Berlaku selama 5 tahun dan wajib
disusun kembali.
4. Dievaluasi setiap tahun
5. Disahkan oleh Senat Sekolah Tinggi.
6. Setiap Konsentrasi dan program studi
memiliki Renstra dan Renop
1. Domisili STMIK PI. Jl. Cut Meutia No. 28
Kel. Margahayu Bekasi Timur-Bekasi.
2. Lokasi Kampus bertempat di :
a. Jl. Cut Meutia No. 28 Kel. Margahayu
Bekasi Timur-Bekasi.
b. Jl. Pengasinan Raya No. 100,
Rawalumbu-Bekasi
c. Jl. Raya Pondok Gede No. 21, Bekasi
3. Lokasi Kampus merupakan milik Yayasan
1. Perkuliahan dilaksanakan di kampus
sendiri dan atau tempat lain yang sah.
2. Menyelenggarakan pembelajaran tatap
muka.
3. Telah mendapat izin dari Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan atau
peraturan dan perundang - undangan
yang berlaku.
4. Waktu perkuliahan dilaksanakan pada
pagi, siang, sore, dan malam hari.
5. Perkuliahan diselenggarakan dari Hari
Senin sampai Sabtu
1. Program Strata 1 (S1) Teknik Informatika
2. Program Strata 1 (S1) Sistem Informasi
3. Program Diploma 3 (D3) Manajemen
Informatika
4. Program Diploma 3 (D3) Komputer
Akuntansi.
1. Rumusan visi memiliki komponen:
kelogisan, target terukur yang akan
dicapai, kurun, waktu, dan jangkauan
tempat.
2. Visi Sekolah Tinggi disusun oleh tim yang
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ditetapkan dengan SK Ketua.
3. Visi Sekolah Tinggi sejalan dengan Visi
Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi.
4. Visi Sekolah Tinggi disahkan oleh Senat
Sekolah Tinggi.
5. Visi Sekolah Tinggi ditetapkan dengan SK
Ketua.
6. Visi Program Studi disusun oleh tim yang
ditetapkan dengan SK Ketua.
7. Visi Program Studi sejalan dengan visi
Sekolah Tinggi.
8. Visi Program Studi disahkan oleh Senat
Sekolah Tinggi.
9. Visi Program Studi ditetapkan dengan SK
Ketua.
10. Visi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit
lainnya ditetapkan dengan SK Ketua.
Misi Sekolah
Tinggi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
a.

4

Kepustakaan

1. Buku dan modul
b.
c.
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Misi adalah penjabaran implementasi
dari visi yang telah ditetapkan.
Misi berisi pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi.
Misi Sekolah Tinggi disusun oleh tim
yang ditetapkan dengan SK Ketua.
Misi Sekolah Tinggi disahkan oleh
Senat Sekolah Tinggi.
Misi Sekolah Tinggi ditetapkan dengan
SK Ketua.
Misi Program Studi disusun oleh tim
yang ditetapkan dengan SK Ketua.
Misi Program Studi disahkan oleh
SenatSekolah Tinggi.
Misi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit
lainnya ditetapkan dengan SK Ketua
Jumlah buku teks minimal Diploma
: 216 judul.
Jumlah buku teks minimal Sarjana : 400
judul.
Judul modul praktikum/praktek
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Program Diploma : 40 (dengan
asumsi jumlah mata kuliah dan
praktik keseluruhan adalah 60 mata
kuliah dan praktik serta jika standarnya
jumlah mata praktik adalah 60%)
2. Jurnal dan
majalah Ilmiah

3. Prosiding dan
disertasi/tesis/
skripsi/tugas akhir

4. Akses ke koleksi
perpustakaan di
luar STMIK PI

5

Sarana
Laboratorium

1. Laboratorium
dasar
2. Laboratorium
program studi

6

Kendaraan

7

Kelengkapan

Mobil dan Sepeda
motor

1. K u rs i belajar

interior

2. Meja dosen

a. Majalah ilmiah populer minimal 2.
b. Jurnal ilmiah terakreditasi Dikti untuk
Diploma minimal 2, untuk Sarjana
minimal 3 (nomornya lengkap).
c. Jurnal ilmiah internasional minimal 2.
a. Prosiding seminar untuk Diploma
minimal 2 per tahun, untuk Sarjana
minimal 3 per tahun.
b. Bahan pustaka yang berupa
disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir
adalah
Memiliki e-book
Memiliki akses ke koleksi perpustakaan
di luar STMIK PI.
Memiliki
laboratorium
dasar
sesuai
dengan spesifikasi fakultas
Memiliki laboratorium khusus sesuai
dengan kebutuhan program studi Standar
laboratorium ditetapkan tersendiri
a. Memiliki 1 (satu) unit mobil dinas
untuk Ketua
b. Memiliki 1 (satu) unit sepeda motor
untuk kendaraan operasional program
studi
a. Memiliki
kursi
belajar
sesuai
dengan jumlah mahasiswa dalam setiap
rombongan belajar di setiap perkuliahan.
b. Kursi belajar yang bisa dilipat atau mudah
dipindahkan
Setiap ruangan kelas ada meja dosen 1
(satu)
unit dilengkapi dengan kursi
a. Memiliki 1 (satu) set meja/kursi tamu
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3. Ruang Ketua

4. Ruang Pembantu
Ketua

5.Ruang pimpinan
lain

b.
c.
d.
e.
f.
g.

Memiliki 1 (stu) set meja kerja
Memiliki 1 (satu) set lemari buku
Memiliki 1 (satu) set lemari dokumen
Memiliki saluran telpon/internet
Memiliki televisi
Memiliki
gambar
Presiden dan
Wakil
Presiden
h. Memiliki bendera negara
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Ada 1 (satu) set meja/kursi tamu
1 (satu) set meja kerja
1 (satu) set lemari buku
1 (satu) set lemari dokumen
Ada saluran telpon/internet
Ada televisi
Ada gambar simbol negara
Memiliki
gambar
Presiden
Wakil Presiden
i. Memiliki bendera negara
a.
b.
c.
d.

dan

Ada 1 (satu) set meja kerja
Ada 1 (satu) set lemari buku
Ada 1 (satu) set lemari dokumen
Ada saluran telpon/internet

a. Ada meja kerja sesuai dengan kebutuhan
6. Ruang kerja semua
b. Ada lemari dokumen sesuai dengan
unit
kebutuhan.
c. Ada 1 (satu) set pesawat telpon
d. Ada saluran telpon/internet

7.Kelengkapan aula

8.Kelengkapan
Dapur
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a. Memiliki kursi
sesuai
dengan
kapasitas ruangan
b. Memiliki 1 (satu) set panggung
c. Memiliki 1 (satu) set podium
d. Memiliki 1 (satu) set lemari dokumen
e. Memiliki sound system
f. Memiliki kelengkapan ICT
a. Memiliki
alat-alat
kebutuhan
b. Memiliki

masak

sesuai

alat-alat

untuk
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menghidangkan
makanan
sesuai
kebutuhan
c. Memiliki
tempat
cuci dengan
sistem pembuangan air yang lancer
d. Memiliki tempat sampah

8

Prasarana
Pendukung

2.Area Parkir
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a. Memiliki areal parkir mobil pada setiap
kampus.
b. Memiliki areal parkir sepeda motor pada
setiap kampus.
b. Pengelolaan parkir diserahkan
kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang
terkait
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A. VISI DAN MISI Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
VISI :
Menjadi sekolah tinggi yang modern berbasis teknologi informasi,

bertaraf

nasional yang handal dan unggul serta berjiwa Pancasila pada tahun 2022.

MISI:
1. Menyelenggaran pendidikan tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
informatika agar mempunyai daya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta
teknologi informatika sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menjalin kerjasama
dengan institusi pendidikan serta lembaga pemerintahan maupun swasta.
4. Mengembangkan tatakelola manajemen institusi dan membangun suasana
akademik yang kondusif.
5. Menyiapkan generasi berwawasan kewirausahaan yang berjiwa Pancasila.

TUJUAN :
1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan bermanfaat dalam bidang teknologi
informatika untuk memasuki dunia kerja.
2. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan berwirausaha dan berjiwa
mandiri.
3. Menghasilkan dan mengembangkan program pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat yang inovatif serta tanggap terhadap tuntutan akademik
dan profesi.
4. Memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pembelajaran serta penyebarluasan ilmu pengetahuan dibidang informatika.
5. Menjalin dan memelihara sebaik baiknya hubungan kerjasama dengan masyarakat
dan lembaga lainnya.

B. VISI DAN MISI PUSAT PENJAMINAN MUTU STMIK PI
VISI :
Menjadi organisasi Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
Pendidikan Tinggi yang handal dalam implementasi sistem manajemen mutu
SPMI-STMIK PRANATA INDONESIA
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pendidikan tinggi guna memastikan terpenuhinya standar mutu akademik bagi
terwujudnya visi STMIK Pranata Indonesia.

MISI :
1. Membangun dan mengembangkan Sistem Jaminan Mutu yang memenuhi standar
nasional dan memenuhi kepuasan stakeholders.
2. Memastikan implementasi Sistem Jaminan Mutu di seluruh unit dilingkungan
STMIK Pranata Indonesia.
3. Membangun dan mendorong budaya mutu bagi sumber daya manusia dan
organisasi di lingkungan Stmik Pranata Indonesia.
4. Meningkatkan keterlibatan seluruh civitas akademika Stmik Pranata Indonesia
untuk secara terus menerus menjalankan dan mengimplementasikan proses
penjaminan mutu internal pada unit kerjanya masing-masing secara profesional.
5. Melakukan pengkajian dan pengembangan kurikulum program

studi

agar

sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan, masyarakat, dan
dunia usaha.
6. Melakukan pengkajian dan pengembangan serta pemanfaatan model-model
pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
7. Melakukan

pengkajian

dan

pengembangan

sumber

belajar

untuk

meningkatkan mutu pembelajaran.
8. Melakukan pembinaan

dan

peningkatan

kompetensi

dosen

di bidang

pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat .
C. RASIONAL
Hasil penelitian adalah semua luaran yang di hasilkan melalui kegiatan yang
memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan
budaya akademik.
Penelitian ini merupakan salah satu bentuk darma dati Tridarma Perguruan Tinggi
yang menjadi kewajiban untuk dilaksanakan. Perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah
harus selalu responsive terhadap kebutuhan kebutuhan dalam masyarakat, yang di
tuang dalam suatu karya ilmiah melalui penelitian penelitian. Perguruan tinggi
berkewajiban mempeberiakan panduan, mengelola dan memfasilitasi setiap penelitian
agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan
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maupun kelompok serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga
perlu ditetapkan standar hasil penelitian.

D. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI
STANDAR
1. Ketua STMIK PRANATA INDONESIA sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Wakil Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi.
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
4. Dosen,
5. Tenaga kependidikan,
6. Mahasiswa.

E. DEFINISI ISTILAH
1. Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang
memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan
budaya akademik yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian
2. Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR
1. Hasil penelitian harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
yang berorientasi perkotaan
2. Hasil penelitian mahasiswa selain memenuhi ketentuan pada ayat 1 harus
mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi
ketentuan

dan

peraturan

STMIK

PI

mendorong

aktivitas

penelitian,

pengembangan dan pendayagunaan hasil penelitian, produktifitas penelitian dan
publikasinya.
3. Hail penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak menggangu dan/atau tidak
membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan
cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, danatau cara lain yang dapat
digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
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G. STRATEGI
1. STMIK PI merancang pelatihan penelitian bagi dosen minimal satu tahun sekali.
2. STMIK PI memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan
penelitian dosen dan mahasiswa.
3. LPPM memfasilitasi publikasi ilmiah melalui MoU dengan pihak-pihak terkait,
minimal dua penerbitan jurnal ilmiah yang terakreditasi, non akreditasi, skala
nasional maupun internasional.
4. LPPM memantau kegiatan penelitian dan publikasi dosen melalui pengisian
portofolio minimal dua kali setahun.
5. Peningkatan produktivitas ilmiah STMIK PI dicerminkan dari meningkatnya
kegiatan penelitian dan publikasi (15% lebih tinggi) dari tahun sebelumnya.

H. INDIKATOR
1. Minimal terdapat jumlah usulan kegiatan penelitian 20% dari jumlah keseluruhan
dosen tetap setiap tahun.
2. Pengajuan usul kegiatan penelitian oleh para dosen, telah sesuai dengan bidang
keilmuan dan keahliannya.
3. Memiliki kedalaman sasaran kegiatan, hingga dapat menjawab permasalahan yang
terjadi dalam masyarakat
I. DOKUMEN TERKAIT
1. Rencana Induk Pengembangan Penelitian LPPM.
2. Panduan Penulisan Proposal kegiatan Penelitian STMIK PI
3. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Penelitian STMIK PI
4. Panduan Penulisan Laporan Akhir Penelitian STMIK PI

J. REFERENSI
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional
Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI)
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6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Panduan
Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi di perguruan tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
9. Renstra STMIK PI
10. Statuta STMIK PI
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A. VISI DAN MISI Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
VISI :
Menjadi sekolah tinggi yang modern berbasis teknologi informasi,

bertaraf

nasional yang handal dan unggul serta berjiwa Pancasila pada tahun 2022.

MISI:
1. Menyelenggaran pendidikan tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
informatika agar mempunyai daya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta
teknologi informatika sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menjalin kerjasama
dengan institusi pendidikan serta lembaga pemerintahan maupun swasta.
4. Mengembangkan tatakelola manajemen institusi dan membangun suasana
akademik yang kondusif.
5. Menyiapkan generasi berwawasan kewirausahaan yang berjiwa Pancasila.

TUJUAN :
1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan bermanfaat dalam bidang teknologi
informatika untuk memasuki dunia kerja.
2. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan berwirausaha dan berjiwa
mandiri.
3. Menghasilkan dan mengembangkan program pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat yang inovatif serta tanggap terhadap tuntutan akademik
dan profesi.
4. Memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pembelajaran serta penyebarluasan ilmu pengetahuan dibidang informatika.
5. Menjalin dan memelihara sebaik baiknya hubungan kerjasama dengan masyarakat
dan lembaga lainnya.

B. VISI DAN MISI PUSAT PENJAMINAN MUTU STMIK PI
VISI :
Menjadi organisasi Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
Pendidikan Tinggi yang handal dalam implementasi sistem manajemen mutu
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pendidikan tinggi guna memastikan terpenuhinya standar mutu akademik bagi
terwujudnya visi STMIK Pranata Indonesia.

MISI :
1. Membangun dan mengembangkan Sistem Jaminan Mutu yang memenuhi standar
nasional dan memenuhi kepuasan stakeholders.
2. Memastikan implementasi Sistem Jaminan Mutu di seluruh unit dilingkungan
STMIK Pranata Indonesia.
3. Membangun dan mendorong budaya mutu bagi sumber daya manusia dan
organisasi di lingkungan Stmik Pranata Indonesia.
4. Meningkatkan keterlibatan seluruh civitas akademika Stmik Pranata Indonesia
untuk secara terus menerus menjalankan dan mengimplementasikan proses
penjaminan mutu internal pada unit kerjanya masing-masing secara profesional.
5. Melakukan pengkajian dan pengembangan kurikulum program

studi

agar

sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan, masyarakat, dan
dunia usaha.
6. Melakukan pengkajian dan pengembangan serta pemanfaatan model-model
pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
7. Melakukan

pengkajian

dan

pengembangan

sumber

belajar

untuk

meningkatkan mutu pembelajaran.
8. Melakukan pembinaan

dan

peningkatan

kompetensi

dosen

di bidang

pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat .
C. RASIONAL
Dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan kompetitif
sesuai dengan

visi dan misi STMIK Pranata Indonesia, diperlukan

diperlukan

penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi
komunikasi, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003
Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan
tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan
pendidikan. Dalam melaksanakan dharma penelitian dibutuhkan standar isi penelitian
sebagai acuan, standar, ukuran kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi
oleh dosen maupun mahasiswa.
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D. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI
STANDAR
1. Ketua STMIK PRANATA INDONESIA sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Wakil Ketua bidang akademik
3. Ketua Penelitian
4. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
5. Dosen,
6. Mahasiswa.

E. DEFINISI ISTILAH
1. Standar isi penelitian adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan
materi penelitian yang meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan
2. Penelitian Pemula adalah penelitian yang diperuntukan bagi dosen pemula yang
baru mempunyai jabatan fungsional dosen dan belum bergelar doktor.
3. Dalam rangka membina dan memfasilitasi untuk meningkatkan kemampuan
meneliti, dan sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil
penelitiannya dalam jurnal lokal yang mempunyai ISSN.
4. Penelitian Hibah Bersaing adalah penelitian yang diarahkan pada kompetisi
penelitian diantara dosen dosen pada bidang penelitian yang telah ditetapkan oleh
STMIK Pranata Indonesia

yang bersangkutan dengan mengacu pada rencana

induk penelitian (RIP) dan sesuai kebijakan renstra pengembangan penelitian
LPPM.
5. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi adalah penelitian yang mengacu pada
bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam rencana induk penelitian (RIP) dan
roadmap perguruan tinggi dengan dukungan dana dari YMII dengan stakeholder
yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung.
6. Penelitian dana mandiri dosen adalah penelitian dasar maupun terapan yang
dilakukan oleh dosen dengan dana internal yang dikelola dosen secara mandiri.
7. Materi penelitian dasar adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada
luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi
suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
8. Materi penelitian terapan adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada
luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.
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9. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan
metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan
yang

berkaitan

dengan

pemahaman

dan

pembuktian

kebenaran

atau

ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta
menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18
tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan
ilmu pengetahuan dan teknologi).
10. Dosen adalah semua dosen tetap STMIK Pranata Indonesia.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR
1. Penelitian Pemula
(1). Penelitian yang ditujukan untuk membina kemampuan dan ketrampilan
meneliti bagi dosen.
(2). Penelitian yang ditujukan untuk melatih dan mempublikasikan hasil penelitian.
(3). Penelitian

yang

diharapkan

memberikan

kontribusi

nyata

terhadap

perkembangan bidang keilmuan masing masing jurusan.
(4). Penelitian yang ditujukan untuk dosen pemula yang baru mempunyai jabatan
fungsional dosen dan belum bergelar doktor.
(5). Usulan penelitian pemula maksimal berjumlah 20 halaman termasuk halaman
sampul, pengesahan dan lampiran.
(6). Mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:
a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (scientific research) secara
obyektif, logis dan sistematis.
b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman
pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk
didalamnya etika perilaku penelitian.
c. Usulan maupun laporan Penelitian harus memenuhi persaratan mutu,
kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang
berlaku.
d. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian
yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan
penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam
penarikan sampel (sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus
sepengetahuan LP Penelitian terlebih dahulu.
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e. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai
kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.
2. Penelitian Mandiri
Penelitian dana mandiri dosen adalah penelitian dasar maupun terapan yang
dilakukan oleh dosen dengan dana internal yang dikelola dosen secara mandiri,
sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.
(1). Penelitian yang ditujukan untuk membina kemampuan dan ketrampilan
meneliti bagi semua dosen.
(2). Karya yang dihasilkan dapat berupa penelitian dasar maupun terapan bidang
kesehatan, yang dapat mengacu bidang seni, sosial, dan budaya untuk
meningkatkan pembangunan karakter bangsa.
(3). Mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:
a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (scientific research) secara
obyektif, logis dan sistematis
b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman
pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk
didalamnya etika perilaku penelitian
(4). Usulan maupun laporan penelitian harus memenuhi persaratan mutu,
kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang
berlaku.
(5). Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian
yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian
seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan
sampel (sampling), lokasi,

dan jangka waktu

dan lain-lain harus

sepengetahuan LP Penelitian terlebih dahulu.
(6) Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender
yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.
3. Penelitian Fundamental
(1). Penelitian yang ditujukan untuk membina kemampuan dan ketrampilan
meneliti bagi semua dosen.
(2). Karya yang dihasilkan dapat berupa penelitian dasar maupun terapan bidang
kesehatan, yang dapat mengacu bidang seni, sosial, dan budaya untuk
meningkatkan pembangunan karakter bangsa.
(3). Mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:
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a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (scientific research) secara
obyektif, logis dan sistematis
b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman
pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk
didalamnya etika perilaku penelitian
(4). Usulan maupun laporan penelitian harus memenuhi persaratan mutu,
kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang
berlaku.
(5). Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian
yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian
seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan
sampel (sampling), lokasi,

dan jangka waktu

dan lain-lain harus

sepengetahuan LP Penelitian terlebih dahulu.
(6). Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender

G. STRATEGI
Strategi pelaksanaan standar isi penelitian adalah:
1. Melakukan sosialisasi standar ke dosen
2. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan/proposal penelitian
melalui pelatihan/ workshop.
3. Membekali dosen tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah melalui
pelatihan/workshop.
4. Membekali dosen dan mahasiswa tentang pengetahuan ethical clearance melalui
pelatihan/ workshop.
5. Memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian dengan sarana, dan sumber dana,
pendamping institusi pendidikan.
6. Menjalin kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan kegiatan penelitian.
7. Memfasilitasi dosen untuk melakukan kegitan penelitian.

H. INDIKATOR
Seluruh dosen peneliti membuat:
1. Dosen mengajukan usulan penelitian maupun laporan hasil penelitian pemula
sesuai ketentuan yang berlaku.
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2. Dosen mengajukan usulan penelitian maupun laporan hasil penelitian hibah
bersaing sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Dosen mengajukan usulan penelitian maupun laporan hasil penelitian unggulan
perguruan tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Dosen mengajukan usulan penelitian maupun laporan hasil penelitian fundamental;
sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Tersusun kalender kegiatan penelitian untuk program pemula, hibah bersaing
maupun unggulan perguruan tinggi.

I. DOKUMEN TERKAIT
Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:
1. Buku pedoman penelitian LPPM/Dikti
2. Laporan usulan penelitian
3. Laporan Protokol penelitian
4. Laporan kemajuan penelitian
5. Laporan akhir/ hasil penelitian
6. RIP Penelitian
J. REFERENSI
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional
Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI)
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Panduan
Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi di perguruan tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
9. Renstra STMIK PI
10. Statuta STMIK PI
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A. VISI DAN MISI Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
VISI :
Menjadi sekolah tinggi yang modern berbasis teknologi informasi,

bertaraf

nasional yang handal dan unggul serta berjiwa Pancasila pada tahun 2022.

MISI:
1. Menyelenggaran pendidikan tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
informatika agar mempunyai daya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta
teknologi informatika sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menjalin kerjasama
dengan institusi pendidikan serta lembaga pemerintahan maupun swasta.
4. Mengembangkan tatakelola manajemen institusi dan membangun suasana
akademik yang kondusif.
5. Menyiapkan generasi berwawasan kewirausahaan yang berjiwa Pancasila.

TUJUAN :
1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan bermanfaat dalam bidang teknologi
informatika untuk memasuki dunia kerja.
2. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan berwirausaha dan berjiwa
mandiri.
3. Menghasilkan dan mengembangkan program pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat yang inovatif serta tanggap terhadap tuntutan akademik
dan profesi.
4. Memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pembelajaran serta penyebarluasan ilmu pengetahuan dibidang informatika.
5. Menjalin dan memelihara sebaik baiknya hubungan kerjasama dengan masyarakat
dan lembaga lainnya.

B. VISI DAN MISI PUSAT PENJAMINAN MUTU STMIK PI
VISI :
Menjadi organisasi Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
Pendidikan Tinggi yang handal dalam implementasi sistem manajemen mutu
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pendidikan tinggi guna memastikan terpenuhinya standar mutu akademik bagi
terwujudnya visi STMIK Pranata Indonesia.
MISI :
1. Membangun dan mengembangkan Sistem Jaminan Mutu yang memenuhi standar
nasional dan memenuhi kepuasan stakeholders.
2. Memastikan implementasi Sistem Jaminan Mutu di seluruh unit dilingkungan
STMIK Pranata Indonesia.
3. Membangun dan mendorong budaya mutu bagi sumber daya manusia dan
organisasi di lingkungan Stmik Pranata Indonesia.
4. Meningkatkan keterlibatan seluruh civitas akademika Stmik Pranata Indonesia
untuk secara terus menerus menjalankan dan mengimplementasikan proses
penjaminan mutu internal pada unit kerjanya masing-masing secara profesional.
5. Melakukan pengkajian dan pengembangan kurikulum program

studi

agar

sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan, masyarakat, dan
dunia usaha.
6. Melakukan pengkajian dan pengembangan serta pemanfaatan model-model
pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
7. Melakukan

pengkajian

dan

pengembangan

sumber

belajar

untuk

meningkatkan mutu pembelajaran.
8. Melakukan pembinaan

dan

peningkatan

kompetensi

dosen

di bidang

pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat .
C. RASIONAL
Dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan kompetitif
sesuai dengan

visi dan misi STMIK Pranata Indonesia, diperlukan

diperlukan

penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi
komunikasi, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003
Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan
tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan
pendidikan. Dalam melaksanakan dharma penelitian dibutuhkan standar isi penelitian
sebagai acuan, standar, ukuran kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi
oleh dosen maupun mahasiswa.
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D. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI
STANDAR
1. Ketua STMIK Pranata Indonesia sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Wakil Ketua bidang akademik
3. Ketua Penelitian
4. Reviewer Penelitian
5. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
6. Dosen,
7. Mahasiswa.
.

E. DEFINISI ISTILAH
Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan kegiatan
penelitian yang terdiri atas perencanaan,pelaksanaan, dan pelaporan.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR
1. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan strandar mutu,keselamatan kerja,
kesehatan, kenyamanan, serta keamananpeneliti, masyarakat dan lingkungan.
2. Perencanaan penelitian meliputi penetapan tujuan penelitian,topic unggulan
penelitian untuk masing-masing jurusan,roadmap penelitian, jumlah judul
penelitian, buku ajar, jurnal dll.
3. Pelaksanaan penelitian meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi,
pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, peningkatan
kapasitas peneliti, akses danpengadaan daya dan layanan penelitian, proses
penelitian usul dan laporan akhir, pembuatan kontrak penelitian, kerjasama, dll.
4. Pelaksanaan penelitian meliputi laporan LPPM kepada Ketua setiap semester dan
laporan online ke DP2M Dikti.

G. STRATEGI
Strategi pelaksanaan standar isi penelitian adalah:
1. Adanya kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian yang lengkap dan
dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi.
2. Adanya web LPPM STMIK Pranata Indonesia
3. Kebijakan dan upaya yang dilakukan institusi dalam menjamin keberlanjutan dan
mutu penelitian.
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4. STMIK Pranata Indonesia menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan
mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai
pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana.
5. STMIK Pranata Indonesia memfasilitasi dalam melaksanakan kegiatan diseminasi
hasil-hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan
forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional,
publikasi dalam jurnalnasional terakreditasi dan/atau irnternasional yang
bereputasi.
6. Adanya ekspos hasil penelitian yang ditampilkan pada perpustakaan

H. INDIKATOR
Seluruh dosen peneliti membuat:
1. Adanya laporan kinerja LPPM ke Dikti setiap tahun dan Ke Ketua setiap semester.
2. Terdaftarnya laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian STMIK Pranata
Indonesia pada pangkalan data Pendidikan Tinggi.
3. Adanya Tugas/Skripsi/Tesis mahasiswa.
4. Seminar
5. Publikasi ilmiah

I. DOKUMEN TERKAIT
Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:
1. RIP Penelitian STMIK Pranata Indonesia.
2. Panduan Penulisan Proposal kegiatan penelitian STMIK Pranata Indonesia.
3. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Penelitian STMIK Pranata Indonesia.
4. Panduan Penulisan Laporan Akhir Penelitian STMIK Pranata Indonesia.

J. REFERENSI
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional
Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan.
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5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI)
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Panduan
Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi di perguruan tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
9. Renstra STMIK PI
10. Statuta STMIK PI
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A. VISI DAN MISI Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
VISI :
Menjadi sekolah tinggi yang modern berbasis teknologi informasi,

bertaraf

nasional yang handal dan unggul serta berjiwa Pancasila pada tahun 2022.

MISI:
1. Menyelenggaran pendidikan tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
informatika agar mempunyai daya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta
teknologi informatika sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menjalin kerjasama
dengan institusi pendidikan serta lembaga pemerintahan maupun swasta.
4. Mengembangkan tatakelola manajemen institusi dan membangun suasana
akademik yang kondusif.
5. Menyiapkan generasi berwawasan kewirausahaan yang berjiwa Pancasila.

TUJUAN :
1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan bermanfaat dalam bidang teknologi
informatika untuk memasuki dunia kerja.
2. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan berwirausaha dan berjiwa
mandiri.
3. Menghasilkan dan mengembangkan program pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat yang inovatif serta tanggap terhadap tuntutan akademik
dan profesi.
4. Memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pembelajaran serta penyebarluasan ilmu pengetahuan dibidang informatika.
5. Menjalin dan memelihara sebaik baiknya hubungan kerjasama dengan masyarakat
dan lembaga lainnya.

B. VISI DAN MISI PUSAT PENJAMINAN MUTU STMIK PI
VISI :
Menjadi organisasi Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
Pendidikan Tinggi yang handal dalam implementasi sistem manajemen mutu
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pendidikan tinggi guna memastikan terpenuhinya standar mutu akademik bagi
terwujudnya visi STMIK Pranata Indonesia.
MISI :
1. Membangun dan mengembangkan Sistem Jaminan Mutu yang memenuhi standar
nasional dan memenuhi kepuasan stakeholders.
2. Memastikan implementasi Sistem Jaminan Mutu di seluruh unit dilingkungan
STMIK Pranata Indonesia.
3. Membangun dan mendorong budaya mutu bagi sumber daya manusia dan
organisasi di lingkungan Stmik Pranata Indonesia.
4. Meningkatkan keterlibatan seluruh civitas akademika Stmik Pranata Indonesia
untuk secara terus menerus menjalankan dan mengimplementasikan proses
penjaminan mutu internal pada unit kerjanya masing-masing secara profesional.
5. Melakukan pengkajian dan pengembangan kurikulum program

studi

agar

sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan, masyarakat, dan
dunia usaha.
6. Melakukan pengkajian dan pengembangan serta pemanfaatan model-model
pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
7. Melakukan

pengkajian

dan

pengembangan

sumber

belajar

untuk

meningkatkan mutu pembelajaran.
8. Melakukan pembinaan

dan

peningkatan

kompetensi

dosen

di bidang

pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat .
C. RASIONAL
Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan
hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi
paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi
peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, Objektif yang merupakan
penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas, Akuntabel yang
merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang
jelas dan dipahami oleh peneliti dan transparan, yang merupakan penilaian yang
prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
Penilaian proses dan hasil penelitian memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil,
standar isi, dan standar proses penelitian.
Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang
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relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta
pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh
mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi
diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

D. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI
STANDAR
1. Ketua STMIK Pranata Indonesia sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Wakil Ketua bidang akademik
3. Ketua Penelitian
4. Reviewer Penelitian
5. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
6. Dosen,
7. Mahasiswa.
.

E. DEFINISI ISTILAH
1.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.

2.

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah
secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang
berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan
teknologi.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR
1. LPPM

harus

memeriksa

penelitian

dosen

yang

sesuai

dengan

perencanaan/proposal penelitian dalam RIP.
2. LPPM harus mengecek pelaksanaan penelitian yang telah dijadualkan oleh Prodi.
3. LPPM wajib memeriksa dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam setiap
penelitian dosen yang akan dipublish minimal di web STMIK Pranata Indonesia .
4. LPPM wajib meminta laporan penelitian dari setiap dosen per semester.
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G. STRATEGI
Strategi pelaksanaan standar isi penelitian adalah:
1. Penilaian terhadap suatu penelitian adalah untuk kebaikan peneliti supaya
penelitian berjalan dengan baik, kartiteria penilaian dinyatakan dengan jelas.
2. Penilaian harus dilakukan dengan baik dan benar.
3. Mendorong peneliti untuk membuat laporan penelitian sebaik mungkin hingga
dapat diterbitkan di jurnal yang berputasi.

H. INDIKATOR
Seluruh dosen peneliti membuat:
1. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal.
2. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal.
3. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal
4. Ada dokumen kendali dan penilaian ketidakkesesuaian
5. Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian Peneliti
6. Adanya laporan penelitian

I. DOKUMEN TERKAIT
Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:
Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan standar adalah sebagai berikut:
1. RIP Penelitian STMIK Pranata Indonesia.
2. Panduan Penulisan Proposal kegiatan penelitian STMIK Pranata Indonesia.
3. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Penelitian STMIK Pranata Indonesia.
4. Panduan Penulisan Laporan Akhir Penelitian STMIK Pranata Indonesia.

J. REFERENSI
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional
Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI)
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6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Panduan
Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi di perguruan tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
9. Renstra STMIK PI
10. Statuta STMIK PI
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A. VISI DAN MISI Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
VISI :
Menjadi sekolah tinggi yang modern berbasis teknologi informasi,

bertaraf

nasional yang handal dan unggul serta berjiwa Pancasila pada tahun 2022.
MISI:
1. Menyelenggaran pendidikan tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
informatika agar mempunyai daya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta
teknologi informatika sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menjalin kerjasama
dengan institusi pendidikan serta lembaga pemerintahan maupun swasta.
4. Mengembangkan tatakelola manajemen institusi dan membangun suasana
akademik yang kondusif.
5. Menyiapkan generasi berwawasan kewirausahaan yang berjiwa Pancasila.

TUJUAN :
1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan bermanfaat dalam bidang teknologi
informatika untuk memasuki dunia kerja.
2. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan berwirausaha dan berjiwa
mandiri.
3. Menghasilkan dan mengembangkan program pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat yang inovatif serta tanggap terhadap tuntutan akademik
dan profesi.
4. Memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pembelajaran serta penyebarluasan ilmu pengetahuan dibidang informatika.
5. Menjalin dan memelihara sebaik baiknya hubungan kerjasama dengan masyarakat
dan lembaga lainnya.

B. VISI DAN MISI PUSAT PENJAMINAN MUTU STMIK PI
VISI :
Menjadi organisasi Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
Pendidikan Tinggi yang handal dalam implementasi sistem manajemen mutu
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pendidikan tinggi guna memastikan terpenuhinya standar mutu akademik bagi
terwujudnya visi STMIK Pranata Indonesia.
MISI :
1. Membangun dan mengembangkan Sistem Jaminan Mutu yang memenuhi standar
nasional dan memenuhi kepuasan stakeholders.
2. Memastikan implementasi Sistem Jaminan Mutu di seluruh unit dilingkungan
STMIK Pranata Indonesia.
3. Membangun dan mendorong budaya mutu bagi sumber daya manusia dan
organisasi di lingkungan Stmik Pranata Indonesia.
4. Meningkatkan keterlibatan seluruh civitas akademika Stmik Pranata Indonesia
untuk secara terus menerus menjalankan dan mengimplementasikan proses
penjaminan mutu internal pada unit kerjanya masing-masing secara profesional.
5. Melakukan pengkajian dan pengembangan kurikulum program

studi

agar

sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan, masyarakat, dan
dunia usaha.
6. Melakukan pengkajian dan pengembangan serta pemanfaatan model-model
pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
7. Melakukan

pengkajian

dan

pengembangan

sumber

belajar

untuk

meningkatkan mutu pembelajaran.
8. Melakukan pembinaan

dan

peningkatan

kompetensi

dosen

di bidang

pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat .
C. RASIONAL
1. Undang-Undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh
Pasal 45 bahwa Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu
pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
daya saing bangsa.
2. Permendikbud No.49 Tahun 2014 bagian keenam pasal 47 ayat 1 dan 2, standar
peneliti merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk
melaksanakan penelitian dimana peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat
penguasaan.
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D. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI
STANDAR
1. Ketua STMIK Pranata Indonesia sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Wakil Ketua bidang akademik
3. Ketua Penelitian
4. Reviewer Penelitian
5. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
6. Dosen,
7. Mahasiswa.
.

E. DEFINISI ISTILAH
1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah
secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang
berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan
dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi pasal 1 (12)).
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan
dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang
dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau
kemasyarakatan tertentu.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan
yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta
peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
4. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan
mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang
Pendidikan Tinggi).
5. Peneliti penelitian adalah kriteria kemampuan peneliti untuk melaksanakan
penelitian.(Permen Dikbud No. 49 Tahun 2014).
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F. PERNYATAAN ISI STANDAR
1. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang
sesuai dengan bidang keilmuan,objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat
kedalaman penelitian.
2. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil
penelitian.
3. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan masalah peneliti.

Isi Standar Peneliti meliputi:
1. Penelitian Pemula
(1). Peneliti dosen tetap STMIK Pranata Indonesia mempunyai NIDN.
(2). Ketua Tim Peneliti Maksimal berlatar belakang pendidikan S2 dengan jabatan
fungsional setinggi tingginya Lektor.
(3). Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu
proposal penelitian baik sebagai ketua maupun anggota.
(4). Tim Peneliti maksimal berjumlah 3 orang (1 orang ketua dan 2 anggota).
(5). Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang
dibiayai.
(6). Setiap peneliti hanya diperbolehkan mengikuti penelitian pemula sebanyak 2
kali sebagai ketua peneliti.
(7). Kemampuan Peneliti wajib memiliki penguasaan metodologi penelitian yang
sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan
tingkat kedalaman penelitian.
(8). Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:
a. Memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (scientificresearch) secara
obyektif, logis dan sistematis.
b. Memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman
pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk di
dalamnya etika perilaku penelitian.
Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang
telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti
penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (sampling),
lokasi, dan jangka waktu dan lain-lain harus sepengetahuan LP Penelitian terlebih
dahulu.Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian
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2. Penelitian Mandiri
Penelitian dana mandiri dosen adalah penelitian dasar maupun terapan yang
dilakukan oleh dosen dengan dana internal yang dikelola dosen secara mandiri.
sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian ;
(1). Peneliti dosen tetap STMIK Pranata Indonesia mempunyai NIDN.
(2). Ketua Tim Peneliti Maksimal berlatar belakang pendidikan S2 dengan jabatan
fungsional setinggi tingginya Lektor.
(3). Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu
proposal penelitian baik sebagai ketua maupun anggota.
(4). Tim Peneliti maksimal berjumlah 3 orang ( 1orang ketua dan 2 anggota).
(5). Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang
dibiayai oleh Kementerian Kesehatan.
(6). Setiap peneliti hanya diperbolehkan mengikuti penelitian pemula sebanyak 2
kali sebagai ketua peneliti.
(7). Kemampuan Peneliti wajib memiliki penguasaan metodologi penelitian yang
sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan
tingkat kedalaman penelitian.
(8). Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:
a. Memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (scientific research) secara
obyektif, logis dan sistematis.
b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada
etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya
etika perilaku penelitian.
(9) Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian
yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian
seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan
sampel (sampling), lokasi,

dan jangka waktu

dan lain-lain harus

sepengetahuan LPPM Penelitian terlebih dahulu. Semua dosen peneliti harus
melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam
usulan penelitian.
(10) Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian
yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian
seperti penggantian.
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3. Penelitian Fundamental
(1). Peneliti dosen tetap STMIK Pranata Indonesia mempunyai NIDN.
(2). Ketua Tim Peneliti Maksimal berlatar belakang pendidikan S2 dengan jabatan
fungsional setinggi tingginya Lektor.
(3). Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu
proposal penelitian baik sebagai ketua maupun anggota.
(4). Tim Peneliti maksimal berjumlah 3 orang ( 1orang ketua dan 2 anggota).
(5). Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang
dibiayai oleh Kementerian Kesehatan.
(6). Setiap peneliti hanya diperbolehkan mengikuti penelitian pemula sebanyak 2
kali sebagai ketua peneliti.
(7). Kemampuan Peneliti wajib memiliki penguasaan metodologi penelitian yang
sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan
tingkat kedalaman penelitian.
(8). Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:
a. Memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (scientific research) secara
obyektif, logis dan sistematis.
b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada
etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya
etika perilaku penelitian.
(9) Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian
yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian
seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan
sampel (sampling), lokasi,

dan jangka waktu

dan lain-lain harus

sepengetahuan LPPM Penelitian terlebih dahulu. Semua dosen peneliti harus
melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam
usulan penelitian.
(10)Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang
telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian
seperti penggantian.
(11)Ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi,
dan jangka waktu dan lain-lain harus sepengetahuan LPPM terlebih dahulu.
(12) Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender
yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.
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G. STRATEGI
Strategi pelaksanaan standar peneliti adalah:
1. Membekali dosen tentang pedoman penelitian yang berlaku di STMIK Pranata
Indonesia.
2. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan/proposal/laporan
penelitian melalui pelatihan/ workshop.
3. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan
penelitian.

H. INDIKATOR
Seluruh dosen peneliti membuat:
1. Prosentase jumlah dosen aktif , tetap dan berlatar belakang pendidikan S2 lebih
besar atau sama dengan 20% membuat usulan/proposal penelitian.
2. Prosentase dosen aktif, tetap dan berlatar belakang pendidikan S2 yang melakukan
reviewer proposal penelitian dana mandiri dibandingkan dengan jumlah proposal
yang diusulkan mencapai minimal 20%.
3. Prosentase jumlah penelitian mandiri 1 tahun yang akan datang dibandingkan
dengan jumlah dosen aktif, tetap dan berlatar belakang pendidikan S2 lebih besar
atau sama dengan 20% di setiap Program Studi di lingkungan STMIK Pranata
Indonesia.
4. Presentasi jumlah penelitian yang sesuai dengan payung penelitian LPPM
dibandingkan dengan total penelitian lebih besar atau sama dengan 20% di di
lingkungan STMIK Pranata Indonesia
5. Prosentase jumlah dosen di Program studi dilingkungan STMIK Pranata Indonesia
yang melakukan penelitian dibandingkan jumlah dosen aktif , tetap, dan berlatar
belakang pendidikan S2 lebih besar atau sama dengan 20%.

I. DOKUMEN TERKAIT
Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:
1. Standar Operasional Prosedur / SOP Penelitian.
2. Formulir Isian Penelitian.
3. Buku Panduan Penelitian.
4. SK Ketua LPPM STMIK Pranata Indonesia yang berisi penetapan peserta
penelitian.
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J. REFERENSI
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional
Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI)
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Panduan
Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi di perguruan tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
9. Renstra STMIK PI
10. Statuta STMIK PI
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A. VISI DAN MISI Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
VISI :
Menjadi sekolah tinggi yang modern berbasis teknologi informasi,

bertaraf

nasional yang handal dan unggul serta berjiwa Pancasila pada tahun 2022.

MISI:
1. Menyelenggaran pendidikan tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
informatika agar mempunyai daya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta
teknologi informatika sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menjalin kerjasama
dengan institusi pendidikan serta lembaga pemerintahan maupun swasta.
4. Mengembangkan tatakelola manajemen institusi dan membangun suasana
akademik yang kondusif.
5. Menyiapkan generasi berwawasan kewirausahaan yang berjiwa Pancasila.

TUJUAN :
1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan bermanfaat dalam bidang teknologi
informatika untuk memasuki dunia kerja.
2. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan berwirausaha dan berjiwa
mandiri.
3. Menghasilkan dan mengembangkan program pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat yang inovatif serta tanggap terhadap tuntutan akademik
dan profesi.
4. Memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pembelajaran serta penyebarluasan ilmu pengetahuan dibidang informatika.
5. Menjalin dan memelihara sebaik baiknya hubungan kerjasama dengan masyarakat
dan lembaga lainnya.
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B. VISI DAN MISI PUSAT PENJAMINAN MUTU STMIK PI
VISI :
Menjadi organisasi Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
Pendidikan Tinggi yang handal dalam implementasi sistem manajemen mutu
pendidikan tinggi guna memastikan terpenuhinya standar mutu akademik bagi
terwujudnya visi STMIK Pranata Indonesia.
MISI :
1. Membangun dan mengembangkan Sistem Jaminan Mutu yang memenuhi standar
nasional dan memenuhi kepuasan stakeholders.
2. Memastikan implementasi Sistem Jaminan Mutu di seluruh unit dilingkungan
STMIK Pranata Indonesia.
3. Membangun dan mendorong budaya mutu bagi sumber daya manusia dan
organisasi di lingkungan Stmik Pranata Indonesia.
4. Meningkatkan keterlibatan seluruh civitas akademika Stmik Pranata Indonesia
untuk secara terus menerus menjalankan dan mengimplementasikan proses
penjaminan mutu internal pada unit kerjanya masing-masing secara profesional.
5. Melakukan pengkajian dan pengembangan kurikulum program

studi

agar

sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan, masyarakat, dan
dunia usaha.
6. Melakukan pengkajian dan pengembangan serta pemanfaatan model-model
pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
7. Melakukan

pengkajian

dan

pengembangan

sumber

belajar

untuk

meningkatkan mutu pembelajaran.
8. Melakukan pembinaan

dan

peningkatan

kompetensi

dosen

di bidang

pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat .
C. RASIONAL
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar sarana dan prasarana
penelitian merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan
kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka pemenuhan capaian
pembelajaran lulusan.
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Standar

sarana

dan

prasarana

diperlukan

untuk

menjamin

kecukupan

terhadapkebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan
berkelanjutan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut maka STMIK Pranata Indonesia melalui Pusat
Penjaminan Mutu

STMIK Pranata Indonesia menetapkan standar sarana dan

prasarana penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Ketua LPPM
STMIK Pranata Indonesia, dan Ketua Program Studi.

D. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI
STANDAR
1. Ketua STMIK Pranata Indonesia sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Wakil Ketua bidang akademik
3. Ketua LPPM
4. Dosen,
5. Mahasiswa.
E. DEFINISI ISTILAH
Dalam standar ini yang dimaksud dengan:
1. Standar sarana dan prasarana adalah merupakan kriteria minimal sarana dan
prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian
dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi atau yang
lain yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan
bidang ilmu program studi harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja,
kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR
1. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian memenuhi standar
mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti,
masyarakat, dan lingkungan,
2. Segala sesuatu yang menyangkut resiko pertanggung jawaban sarana dan prasarana
menjadi tanggung jawab peneliti.
3. Semua kegiatan penelitian Dosen difasilitasi oleh pengelola penelitian di tingkat
STMIK Pranata Indonesia (seperti tim pakar penelitian, tim pengelola jurnal
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penelitian, tim reviewer, seleksi proposal penelitian, surat Perijinan maupun
pengantar ijin penelitian, penetapan peserta penelitian, naskah kerjasama biaya
penelitian.

G. STRATEGI
Strategi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian adalah:
1. Membekali dosen tentang pengetahuan ethical clearance melalui pelatihan /
workshop.
2. Memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian dengan sarana, dan prasarana
institusi pendidikan dan lahan penelitian.
3. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan laboratory
research untuk menunjang kegiatan penelitian.

H. INDIKATOR
1. Seluruh dosen peneliti menggunakan sarana prasarana atau menfaatkan fasilitas
yang disediakan STMIK Pranata Indonesia untuk menunjang kegiatan penelitian.
2. Tersusun Tim Peneliti tingkat STMIK Pranata Indonesia.
3. Tersusun Tim Pakar tingkat STMIK Pranata Indonesia.
4. Tersusun Komite Etik Penelitian tingkat STMIK Pranata Indonesia.
5. Tersusun Pengelola Jurnal Ilmiah STMIK Pranata Indonesia.

I. DOKUMEN TERKAIT
Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:
1. Standar Operasional Prosedur / SOP Penelitian.
2. Formulir Isian Penelitian.
3. Buku Panduan Penelitian.
4. SK panitia/ Tim Risbinakes tingkat STMIK Pranata Indonesia.
5. SK Tim Pakar tingkat STMIK Pranata Indonesia.
6. SK Komite Etik Penelitian tingkat STMIK Pranata Indonesia
7. SK Pengelola Jurnal Ilmiah tingkat STMIK Pranata Indonesia
8. SK Penugasan Peserta Penelitian (Pemula, dan fundamental).
9. Laporan Usulan Penelitian.
10. Laporan Kemajuan Penelitian.
11. Laporan Akhir Penelitian.
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12. Formulir ethical clearance/ inform consent.
13. RIP dan Renstra STMIK Pranata Indonesia

J. REFERENSI
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional
Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI)
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Panduan
Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi di perguruan tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
9. Renstra STMIK PI
10. Statuta STMIK PI
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A. VISI DAN MISI Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
VISI :
Menjadi sekolah tinggi yang modern berbasis teknologi informasi,

bertaraf

nasional yang handal dan unggul serta berjiwa Pancasila pada tahun 2022.

MISI:
1. Menyelenggaran pendidikan tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
informatika agar mempunyai daya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta
teknologi informatika sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menjalin kerjasama
dengan institusi pendidikan serta lembaga pemerintahan maupun swasta.
4. Mengembangkan tatakelola manajemen institusi dan membangun suasana
akademik yang kondusif.
5. Menyiapkan generasi berwawasan kewirausahaan yang berjiwa Pancasila.

TUJUAN :
1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan bermanfaat dalam bidang teknologi
informatika untuk memasuki dunia kerja.
2. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan berwirausaha dan berjiwa
mandiri.
3. Menghasilkan dan mengembangkan program pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat yang inovatif serta tanggap terhadap tuntutan akademik
dan profesi.
4. Memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pembelajaran serta penyebarluasan ilmu pengetahuan dibidang informatika.
5. Menjalin dan memelihara sebaik baiknya hubungan kerjasama dengan masyarakat
dan lembaga lainnya.

B. VISI DAN MISI PUSAT PENJAMINAN MUTU STMIK PI
VISI :
Menjadi organisasi Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
Pendidikan Tinggi yang handal dalam implementasi sistem manajemen mutu
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pendidikan tinggi guna memastikan terpenuhinya standar mutu akademik bagi
terwujudnya visi STMIK Pranata Indonesia.
MISI :
1. Membangun dan mengembangkan Sistem Jaminan Mutu yang memenuhi standar
nasional dan memenuhi kepuasan stakeholders.
2. Memastikan implementasi Sistem Jaminan Mutu di seluruh unit dilingkungan
STMIK Pranata Indonesia.
3. Membangun dan mendorong budaya mutu bagi sumber daya manusia dan
organisasi di lingkungan Stmik Pranata Indonesia.
4. Meningkatkan keterlibatan seluruh civitas akademika Stmik Pranata Indonesia
untuk secara terus menerus menjalankan dan mengimplementasikan proses
penjaminan mutu internal pada unit kerjanya masing-masing secara profesional.
5. Melakukan pengkajian dan pengembangan kurikulum program

studi

agar

sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan, masyarakat, dan
dunia usaha.
6. Melakukan pengkajian dan pengembangan serta pemanfaatan model-model
pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
7. Melakukan

pengkajian

dan

pengembangan

sumber

belajar

untuk

meningkatkan mutu pembelajaran.
8. Melakukan pembinaan

dan

peningkatan

kompetensi

dosen

di bidang

pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat .
C. RASIONAL
1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan
penelitian.
2. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan
yang bertugas untuk mengelola penelitian.

D. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI
STANDAR
1. Ketua STMIK Pranata Indonesia sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Wakil Ketua bidang akademik
3. Ketua LPPM
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4. Reviewer Penelitian
5. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
6. Dosen,
7. Mahasiswa.

E. DEFINISI ISTILAH
1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan
penelitian
2. Program kegiatan penelitian di STMIK Pranata Indonesia adalah program kegiatan
penelitian yang diselenggarakan oleh STMIK Pranata Indonesiayang meliputii :
a. Penelitian Pemula
b. Penelitian Fundamental
c. Penelitian Mandiri
3. Penelitian adalah penelitian yang dilakukan oleh dosentetap dan aktif STMIK
Pranata Indonesiayang di biaya oleh dana STMIK Pranata Indonesia dan DIKTI
dengan persyaratan yang telah ditentukan.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR
Isi Standar Pengelolaan Penelitian meliputi:
Perencanaan
1. Menyusun rencana induk penelitian (RIP) STMIK Pranata Indonesia
2. Menyusun Kalender Penelitian baik program pemula, fundamental maupun mandiri.
3. Pembentuakan Pakar/ Reviewer Penelitian
4. Pembentukan Tim Peneliti
5. Pembentukan Pengelola Jurnal Ilmiah
6. Menyiapkan formulir yang terkait seleksi proposal penelitian dosen dan monitoring
penelitian

Pengendalian
1. Setiap usulan proposal dosen harus melewati seleksi administratif maupun
substansi oleh pengelola penelitian dan Pakar/ Reviewer Penelitian sesuai
ketentuan.
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2. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia,tidak mengganggu dan atau tidak
membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan
cara prosidingpada seminar ilmiah nasional, booklet, leaflet, ataupunbahan ajar dan
atau dipublikasikan baik diJurnal Nasional yang terakreditasi dan atau yang belum
terakreditasi maupun jurnal Internasional,dipatenkan, dan/ atau cara lain yang
dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepadamasyarakat.
3. Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan
kepada Unit Penelitian dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya
4. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang
telah ditetapkan dalam usulan penelitian.
5. Usulan maupun laporan Penelitian harus memenuhi persaratan mutu, kelengkapan
format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuanyang berlaku.
6. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang
telah di setujui.
7. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua
atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi, dan
jangka waktu dll harus sepengetahuan LPPM Penelitian terlebih dahulu.
8. Penelitian yang dilakukan mengacu bidangunggulan yang telah ditetapkan dalam
RIP dan roadmap perguruan tinggi.
9. Penelitian yang dibiayai apabila telah legalisasi naskah kerjasama biaya penelitian.
10. Peneliti membuat catatan harian penelitian (logbook) sesuai format yang telah
ditetapkan sejak penandatanganan perjanjian penelitian

Pemantauan Evaluasi
1. Penelitian dosen (pemula, fundamental, mandiri) dihentikan sebelum waktunya
bila terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan penelitian, Ketua peneliti tersebut
tdk diperkenankan mengusulkan penelitian selama 2 tahun berturut turut dan wajib
mengembalikan dana penelitian ke kas Negara.
2. Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran yang dijanjikan pada proposal akan
dikenakan sanksiyaitu bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan
proposal baru sampai dipenuhinya output tersebut.
3. Penelitian dan evaluasi menggunakan formulir yang telah ditentukan
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Pelaporan Kegiatan Penelitian
1. Peneliti melaporkan kemajuan pelaksanaan penelitian kepada Tim Penelitian
STMIK Pranata Indonesia
2. Pada akhir pelaksanaan kegiatan penelitian, ketua pelaksana penelitian wajib
menyerahkan laporan penelitian sebanyak 2 eksemplar dengan menugaskan kepada
Ka LPPM (1 pemenuhan dokumentasi dan 1 untuk dokumen pertanggungan
jawaban keuangan) yang telah mendapatkan pengesahan oleh Ketua LPPM, dan
Ketua STMIK Pranata Indonesia serta mengumpulkan 1 soft copy yang berisi
laporan penelitian dan naskah publikasi/ artikel ilmiah.
3. Peneliti wajib melakukan presentasi hasi penelitian
4. Peneliti wajib mempublikasikan hasil penelitian

G. STRATEGI
Strategi pelaksanaan standar peneliti adalah:
1. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana
strategis penelitian perguruan tinggi;
2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu
internal penelitian;
3. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian
5. Melakukan diseminasi hasil penelitian;
6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian,
penulisan artikel ilmiah dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
7. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
8. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya

H. INDIKATOR
1. Tersusun Standar Penelitian STMIK Pranata Indonesia
2. Tersusun rencana induk penelitian (RIP) STMIK Pranata Indonesia
3. Tersusun Kalender Penelitian baik program pemula maupun penelitian untuk
penelitian fundamental, dan mandiri STMIK Pranata Indonesia
4. Tersusun Pakar/ Reviewer Penelitian STMIK Pranata Indonesia
5. Tersusun Tim peneliti STMIK Pranata Indonesia
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I. DOKUMEN TERKAIT
Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:
1. Kalender Penelitian baik program pemula maupun hibah bersaing STMIK Pranata
Indonesia
2. Buku Rencana Induk Penelitian
3. SK Pakar/ Reviewer Penelitian STMIK Pranata Indonesia
4. SK Tim paneliti STMIK Pranata Indonesia
5. SK Pengelola Jurnal Ilmiah STMIK Pranata Indonesia
6. Standar Operasional Prosedur / SOP Penelitian
7. Formulir isian Penelitian
8. Buku Panduan Penelitian
9. SK Ketua Penetapan peserta penelitian
10. Laporan usulan penelitian
11. Laporan kemajuan penelitian
12. Laporan hasil penelitian
13. Laporan Kegiatan pelaksanaan penelitian per tahun

J. REFERENSI
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional
Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI)
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Panduan
Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi di perguruan tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
9. Renstra STMIK PI
10. Statuta STMIK PI
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A. VISI DAN MISI Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
VISI :
Menjadi sekolah tinggi yang modern berbasis teknologi informasi,

bertaraf

nasional yang handal dan unggul serta berjiwa Pancasila pada tahun 2022.

MISI:
1. Menyelenggaran pendidikan tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
informatika agar mempunyai daya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta
teknologi informatika sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menjalin kerjasama
dengan institusi pendidikan serta lembaga pemerintahan maupun swasta.
4. Mengembangkan tatakelola manajemen institusi dan membangun suasana
akademik yang kondusif.
5. Menyiapkan generasi berwawasan kewirausahaan yang berjiwa Pancasila.

TUJUAN :
1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan bermanfaat dalam bidang teknologi
informatika untuk memasuki dunia kerja.
2. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan berwirausaha dan berjiwa
mandiri.
3. Menghasilkan dan mengembangkan program pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat yang inovatif serta tanggap terhadap tuntutan akademik
dan profesi.
4. Memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pembelajaran serta penyebarluasan ilmu pengetahuan dibidang informatika.
5. Menjalin dan memelihara sebaik baiknya hubungan kerjasama dengan masyarakat
dan lembaga lainnya.

B. VISI DAN MISI PUSAT PENJAMINAN MUTU STMIK PI
VISI :
Menjadi organisasi Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
Pendidikan Tinggi yang handal dalam implementasi sistem manajemen mutu
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pendidikan tinggi guna memastikan terpenuhinya standar mutu akademik bagi
terwujudnya visi STMIK Pranata Indonesia.
MISI :
1. Membangun dan mengembangkan Sistem Jaminan Mutu yang memenuhi standar
nasional dan memenuhi kepuasan stakeholders.
2. Memastikan implementasi Sistem Jaminan Mutu di seluruh unit dilingkungan
STMIK Pranata Indonesia.
3. Membangun dan mendorong budaya mutu bagi sumber daya manusia dan
organisasi di lingkungan Stmik Pranata Indonesia.
4. Meningkatkan keterlibatan seluruh civitas akademika Stmik Pranata Indonesia
untuk secara terus menerus menjalankan dan mengimplementasikan proses
penjaminan mutu internal pada unit kerjanya masing-masing secara profesional.
5. Melakukan pengkajian dan pengembangan kurikulum program

studi

agar

sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan, masyarakat, dan
dunia usaha.
6. Melakukan pengkajian dan pengembangan serta pemanfaatan model-model
pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
7. Melakukan

pengkajian

dan

pengembangan

sumber

belajar

untuk

meningkatkan mutu pembelajaran.
8. Melakukan pembinaan

dan

peningkatan

kompetensi

dosen

di bidang

pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat .
C. RASIONAL
1. Permenristek Dikti No.44 No.12, Thn 2015 BAB IV bagian kesembilan pasa 62
ayat 1-3, Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang sumber
dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian Perguruan tinggi wajib
menyediakan dana internal untuk penelitian.
2. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada
masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain,
baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
3. Statuta STMIK Pranata Indonesia
4. RIP Penelitian LPPM STMIK Pranata Indonesia
5. Standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian diperlukan agar menjadi pedoman
dalam mencari sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
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D. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI
STANDAR
1. Ketua STMIK Pranata Indonesia sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Wakil Ketua bidang Keuangan
3. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
4. Ketua LPPM
5. Pelaksana Penelitian
6. Dosen,
7. Mahasiswa.
E. DEFINISI ISTILAH
Dalam standar ini yang dimaksud dengan:
1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber
dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk kegiatan penelitian

F. PERNYATAAN ISI STANDAR
1. Sumber dana dapat berasal dari:
a. STMIK Pranata Indonesia
b. Pemerintah
c. Kerja sama dengan lembaga lain, baik dalam maupun luar luar negeri
d. Masyarakat
2. Pembiayaan yang meliputi:
a. Perencanaan penelitian
b. Pelaksanaan penelitian
c. Pengendalian penelitian
d. Pemantauan dan evaluasi penelitian
e. Pelaporan hasil penelitian; dan
f. Diseminasi hasil penelitian
3. Alokasi Pembiayaan penelitian, meliputi:
a. Honorarium
b. Belanja bahan habis pakai
c. Biaya Perjalanan
d. Biaya lain-lain
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4. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber
dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
5. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal.
6. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat
bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun diluar
negeri, atau dana dari masyarakat.
7. Pendanaan penelitian sebagimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk
membiayai :
a. Perencanaan penelitian;
b. Pelaksanaan penelitian;
c. Pengendalian penelitian;
d. Pemantauan dan evaluasi penelitian;
e. Pelaporan hasil penelitian; dan
f. Diseminasi hasil penelitian.
8. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin perguruan
tinggi.

G. STRATEGI
Strategi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian adalah:
1. STMIK Pranata Indonesia mensosialisasikan standar pendanaan kepada dosen dan
mahasiswa
2. STMIK Pranata Indonesia merancang kegiatan penelitian

H. INDIKATOR
1. Tersedianya alokasi dana penelitian pada STMIK Pranata Indonesia .
2. 100% alokasi dana penelitian dalam rancangan pembiayaan terserap setiap tahun
3. Jumlah pendanaan penelitian meningkat setiap tahun.
4. Tersedianya alokasi dana untuk publikasi karya penelitian atau insentif kekayaan
intelektual.
I. DOKUMEN TERKAIT
1. Rencana Induk Pengembangan penelitian STMIK Pranata Indonesia
2. Panduan Penulisan Proposal Penelitian STMIK Pranata Indonesia
3. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Penelitian STMIK Pranata Indonesia
4. Panduan Penulisan Laporan Akhir Penelitian STMIK Pranata Indonesia
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J. REFERENSI
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional
Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI)
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Panduan
Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi di perguruan tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
9. Renstra STMIK PI
10. Statuta STMIK PI
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A. VISI DAN MISI Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
VISI :
Menjadi sekolah tinggi yang modern berbasis teknologi informasi,

bertaraf

nasional yang handal dan unggul serta berjiwa Pancasila pada tahun 2022.

MISI:
1. Menyelenggaran pendidikan tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
informatika agar mempunyai daya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta
teknologi informatika sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menjalin kerjasama
dengan institusi pendidikan serta lembaga pemerintahan maupun swasta.
4. Mengembangkan tatakelola manajemen institusi dan membangun suasana
akademik yang kondusif.
5. Menyiapkan generasi berwawasan kewirausahaan yang berjiwa Pancasila.

TUJUAN :
1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan bermanfaat dalam bidang teknologi
informatika untuk memasuki dunia kerja.
2. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan berwirausaha dan berjiwa
mandiri.
3. Menghasilkan dan mengembangkan program pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat yang inovatif serta tanggap terhadap tuntutan akademik
dan profesi.
4. Memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pembelajaran serta penyebarluasan ilmu pengetahuan dibidang informatika.
5. Menjalin dan memelihara sebaik baiknya hubungan kerjasama dengan masyarakat
dan lembaga lainnya.

B. VISI DAN MISI PUSAT PENJAMINAN MUTU STMIK PI
VISI :
Menjadi organisasi Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
Pendidikan Tinggi yang handal dalam implementasi sistem manajemen mutu
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pendidikan tinggi guna memastikan terpenuhinya standar mutu akademik bagi
terwujudnya visi STMIK Pranata Indonesia.
MISI :
1. Membangun dan mengembangkan Sistem Jaminan Mutu yang memenuhi standar
nasional dan memenuhi kepuasan stakeholders.
2. Memastikan implementasi Sistem Jaminan Mutu di seluruh unit dilingkungan
STMIK Pranata Indonesia.
3. Membangun dan mendorong budaya mutu bagi sumber daya manusia dan
organisasi di lingkungan Stmik Pranata Indonesia.
4. Meningkatkan keterlibatan seluruh civitas akademika Stmik Pranata Indonesia
untuk secara terus menerus menjalankan dan mengimplementasikan proses
penjaminan mutu internal pada unit kerjanya masing-masing secara profesional.
5. Melakukan pengkajian dan pengembangan kurikulum program

studi

agar

sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan, masyarakat, dan
dunia usaha.
6. Melakukan pengkajian dan pengembangan serta pemanfaatan model-model
pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
7. Melakukan

pengkajian

dan

pengembangan

sumber

belajar

untuk

meningkatkan mutu pembelajaran.
8. Melakukan pembinaan

dan

peningkatan

kompetensi

dosen

di bidang

pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat .
C. RASIONAL
Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan
pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang – Undang.
Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012, yaitu pengabdian masyarakat adalah kegiatan
civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dalam melaksanakan amanat undang-undang tersebut dan merealisasikan visi STMIK
Pranata Indonesia khususnya dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat agar
dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang
salah satunya adalah Standar hasil Pengabdian pada Masyarakat.
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D. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI
STANDAR
1. Ketua STMIK Pranata Indonesia sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Wakil Ketua bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Ketua LPPM
4. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
5. Dosen,
6. Mahasiswa.

E. DEFINISI ISTILAH
1. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal hasil
PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan
teknologi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya-upaya
membantu

pemecahan

masalah

yang

dihadapi

oleh

masyarakat

dengan

menggunakan teknologi tepat guna dan atau Jasa, metode, produk/barang dan paten.
2. Jasa: perbuatan yg baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi,
dsb. atau perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain
berupa layanan atau servis atau aktivitas, kemudahan, manfaat, dsb yang dapat
dijual kepada orang lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya;
3. Metode: cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar
tercapai sesuai dengan yang dikehendaki atau cara kerja yang bersistem untuk
memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.
4. Produk/barang: barang yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam
proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi.
5. Paten/Haki: hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan
untuk digunakan sendiri dan atau pihak lain serta melindunginya dari peniruan
(pembajakan);
Skema PkM yang dilaksanakan di lingkungan STMIK Pranata Indonesia adalah :
a) PkM Sentralisasi adalah PkM yang dikelola oleh LPPM dengan menggunakan
anggaran Yayasan Manajemen Informatika Indonesia (YMII) dengan mengacu pada
ketentuan Dikti.
b) PkM Internal adalah PkM yang dikelola institusi dengan alokasi anggaran dari
institusi dimana pelaksanaanya mengacu pada ketentuan institusi.
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c) PkM mandiri adalah PkM yang dikelola oleh dosen pelaksana PkM dengan
anggaran mandiri yang pelaksanaan kegiatannya mengacu pada ketentuan
institusi
d) PkM Kerjasama adalah PkM yang dikelola institusi dan atau mitra dengan
anggara dari mitra yang pelaksanaan kegiatannya mengacu pada kontrak antara
institusi dan mitra.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR
1. Pelaksana PkM Sentralisasi Ditlitabmas wajib menghasilkan; (A) berupa produk
jasa, (B) metode, (C) produk/ barang , (D) paten/HAKI dan atau lainnya sekurangkurangnya memenuhi persyaratan luaran PkM sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan oleh Ditlitabmas.
2. Pelaksana PkM Internal wajib menghasilkan; (A) produk, (B) minimal berupa
jasa/metode, (C) barang, (D) paten/HAKI dan atau lainnya dan melaporkan secara
tertulis kepada P2M serta dipublikasikan melalui salah satu dari media poster,
website STMIK Pranata Indonesia, dan atau media lainya.
3. Pelaksana PkM Mandiri wajib menghasilkan; (A) produk, (B) minimal berupa
jasa/metode, (C) barang, (D) paten/HAKI dan atau lainnya dan melaporkan secara
tertulis kepada LPPM serta dapat dipublikasikan melalui salah satu dari media
poster, website STMIK Pranata Indonesia, dan atau media lainya.
4. Pelaksana PkM Kerjasama wajib menghasilkan; (A) produk, (B) minimal berupa
jasa/metode, (C) barang, (D) paten/HAKI dan atau lainnya dan melaporkansecara
tertulis kepada LPPM dan mitra kerjasama serta dipublikasikan melalui salah satu
dari media poster, website STMIK Pranata Indonesia, dan atau media lainya atas
kesepakatan antara pelaksana dengan mitra.

G. STRATEGI
Strategi pelaksanaan standar isi penelitian adalah:
1. STMIK Pranata Indonesia merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat
bagi dosen muda.
2. STMIK Pranata Indonesia mensosialisasikan standar pelaksana Pengabdian kepada
Masyarakat
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3. STMIK Pranata Indonesia memberdaya gunakan penggunaan sarana prasarana
untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya
diatur melalui prosedur berkoordinasi dengan LPPM
4. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai kualifikasi pelaksana
5. Dosen yang memenuhi kualifikasi pelaksana, melakukan kegiatan pengabdian
masyarakat minimal 50 jam setiap semester (setara dalam 1 SKS)
6. Hasil PkM berbentuk publikasi

H. INDIKATOR
Terlaksananya penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan
teknologi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya-upaya
membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan menggunakan
teknologi tepat guna dan atau Jasa, metode, produk/barang dan paten.

I. DOKUMEN TERKAIT
Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan standar adalah sebagai berikut:
1. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Masyarakat
2. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Panduan Penulisan Proposal PkM
4. Panduan penulisan laporan kemajuan PKM
5. Panduan laporan akhir PkM
6. Formulir Isian Pengabdian kepada Masyarakat
7. Panduan publikasi ilmiah PkM

J. REFERENSI
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai
Badan Hukum
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62
tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
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6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44
tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41
tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kelola Perguruan Tinggi.
8. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di
Perguruan Tinggi Edisi XI tahun 2017.
9. Renstra STMIK Pranata Indonesia.
10. Statuta STMIK Pranata Indonesia.
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A. VISI DAN MISI Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
VISI :
Menjadi sekolah tinggi yang modern berbasis teknologi informasi,

bertaraf

nasional yang handal dan unggul serta berjiwa Pancasila pada tahun 2022.
MISI:
1. Menyelenggaran pendidikan tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
informatika agar mempunyai daya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta
teknologi informatika sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menjalin kerjasama
dengan institusi pendidikan serta lembaga pemerintahan maupun swasta.
4. Mengembangkan tatakelola manajemen institusi dan membangun suasana
akademik yang kondusif.
5. Menyiapkan generasi berwawasan kewirausahaan yang berjiwa Pancasila.

TUJUAN :
1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan bermanfaat dalam bidang teknologi
informatika untuk memasuki dunia kerja.
2. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan berwirausaha dan berjiwa
mandiri.
3. Menghasilkan dan mengembangkan program pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat yang inovatif serta tanggap terhadap tuntutan akademik
dan profesi.
4. Memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pembelajaran serta penyebarluasan ilmu pengetahuan dibidang informatika.
5. Menjalin dan memelihara sebaik baiknya hubungan kerjasama dengan masyarakat
dan lembaga lainnya.

B. VISI DAN MISI PUSAT PENJAMINAN MUTU STMIK PI
VISI :
Menjadi organisasi Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
Pendidikan Tinggi yang handal dalam implementasi sistem manajemen mutu
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pendidikan tinggi guna memastikan terpenuhinya standar mutu akademik bagi
terwujudnya visi STMIK Pranata Indonesia.
MISI :
1. Membangun dan mengembangkan Sistem Jaminan Mutu yang memenuhi standar
nasional dan memenuhi kepuasan stakeholders.
2. Memastikan implementasi Sistem Jaminan Mutu di seluruh unit dilingkungan
STMIK Pranata Indonesia.
3. Membangun dan mendorong budaya mutu bagi sumber daya manusia dan
organisasi di lingkungan Stmik Pranata Indonesia.
4. Meningkatkan keterlibatan seluruh civitas akademika Stmik Pranata Indonesia
untuk secara terus menerus menjalankan dan mengimplementasikan proses
penjaminan mutu internal pada unit kerjanya masing-masing secara profesional.
5. Melakukan pengkajian dan pengembangan kurikulum program

studi

agar

sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan, masyarakat, dan
dunia usaha.
6. Melakukan pengkajian dan pengembangan serta pemanfaatan model-model
pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
7. Melakukan

pengkajian

dan

pengembangan

sumber

belajar

untuk

meningkatkan mutu pembelajaran.
8. Melakukan pembinaan

dan

peningkatan

kompetensi

dosen

di bidang

pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat .
C. RASIONAL
Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen sesuai keahlian dan bidang
ilmunya, dapat terlaksana dengan lancar bila didukung sarana dan prasarana.

D. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI
STANDAR
1. Ketua STMIK Pranata Indonesia sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Wakil Ketua bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Ketua LPPM
4. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
5. Dosen,
6. Mahasiswa.
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E. DEFINISI ISTILAH
1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang
kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada
standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari
hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat

F. PERNYATAAN ISI STANDAR
1. Materi pada pengabdian harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa
penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah ,
model atau postulat baru.
2. Materi pada pengabdian harus berorientasi pada luaran pengabdian yang berupa
inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi
masyarakat, dunia usaha dan atau industry yang berorientasi kepulauan
3. Materi pengabdian harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan dan solusi
kemutakhiran serta mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang.

G. STRATEGI
Strategi pelaksanaan standar isi penelitian adalah:
1. STMIK Pranata Indonesia merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat
bagi dosen muda.
2. STMIK Pranata Indonesia mensosialisasikan standar pelaksana Pengabdian kepada
Masyarakat
3. STMIK Pranata Indonesia memberdaya gunakan penggunaan sarana prasarana
untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya
diatur melalui prosedur berkoordinasi dengan LPPM
4. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai kualifikasi pelaksana
5. Dosen yang memenuhi kualifikasi pelaksana, melakukan kegiatan pengabdian
masyarakat minimal 50 jam setiap semester (setara dalam 1 SKS)
6. Hasil PkM berbentuk publikasi
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H. INDIKATOR
Adanya document usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan
penerapan Iptek, tercantum rencana penggunaan sarana prasarana STMIK Pranata
Indonesia.

I. DOKUMEN TERKAIT
Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan standar adalah sebagai berikut:
1. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Masyarakat
2. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Panduan Penulisan Proposal PkM
4. Panduan penulisan laporan kemajuan PKM
5. Panduan laporan akhir PkM
6. Formulir Isian Pengabdian kepada Masyaraka

J. REFERENSI
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai
Badan Hukum
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62
tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44
tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41
tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kelola Perguruan Tinggi.
8. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di
Perguruan Tinggi Edisi XI tahun 2017.
9. Renstra STMIK Pranata Indonesia.
10. Statuta STMIK Pranata Indonesia.
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A. VISI DAN MISI Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
VISI :
Menjadi sekolah tinggi yang modern berbasis teknologi informasi,

bertaraf

nasional yang handal dan unggul serta berjiwa Pancasila pada tahun 2022.
MISI:
1. Menyelenggaran pendidikan tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
informatika agar mempunyai daya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta
teknologi informatika sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menjalin kerjasama
dengan institusi pendidikan serta lembaga pemerintahan maupun swasta.
4. Mengembangkan tatakelola manajemen institusi dan membangun suasana
akademik yang kondusif.
5. Menyiapkan generasi berwawasan kewirausahaan yang berjiwa Pancasila.

TUJUAN :
1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan bermanfaat dalam bidang teknologi
informatika untuk memasuki dunia kerja.
2. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan berwirausaha dan berjiwa
mandiri.
3. Menghasilkan dan mengembangkan program pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat yang inovatif serta tanggap terhadap tuntutan akademik
dan profesi.
4. Memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pembelajaran serta penyebarluasan ilmu pengetahuan dibidang informatika.
5. Menjalin dan memelihara sebaik baiknya hubungan kerjasama dengan masyarakat
dan lembaga lainnya.

B. VISI DAN MISI PUSAT PENJAMINAN MUTU STMIK PI
VISI :
Menjadi organisasi Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
Pendidikan Tinggi yang handal dalam implementasi sistem manajemen mutu
pendidikan tinggi guna memastikan terpenuhinya standar mutu akademik bagi
terwujudnya visi STMIK Pranata Indonesia.
SPMI-STMIK PRANATA INDONESIA

Hal : 200

MISI :
1. Membangun dan mengembangkan Sistem Jaminan Mutu yang memenuhi standar
nasional dan memenuhi kepuasan stakeholders.
2. Memastikan implementasi Sistem Jaminan Mutu di seluruh unit dilingkungan
STMIK Pranata Indonesia.
3. Membangun dan mendorong budaya mutu bagi sumber daya manusia dan
organisasi di lingkungan Stmik Pranata Indonesia.
4. Meningkatkan keterlibatan seluruh civitas akademika Stmik Pranata Indonesia
untuk secara terus menerus menjalankan dan mengimplementasikan proses
penjaminan mutu internal pada unit kerjanya masing-masing secara profesional.
5. Melakukan pengkajian dan pengembangan kurikulum program

studi

agar

sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan, masyarakat, dan
dunia usaha.
6. Melakukan pengkajian dan pengembangan serta pemanfaatan model-model
pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
7. Melakukan

pengkajian

dan

pengembangan

sumber

belajar

untuk

meningkatkan mutu pembelajaran.
8. Melakukan pembinaan

dan

peningkatan

kompetensi

dosen

di bidang

pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat .
C. RASIONAL


Adanya peningkatan kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen sesuai dengan
keilmuan dan keahliannya dengan melibatkan mahasiswa



Adanya peningkatan frekuensi kegiatan PkM yang dialkukan oleh dosen sesuai
dengan keilmuan dan keahliannya dengan melibatkan mahasiswa

D. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI
STANDAR
1. Ketua STMIK Pranata Indonesia sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Wakil Ketua bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Ketua LPPM
4. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
5. Dosen,
6. Mahasiswa.
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E. DEFINISI ISTILAH
1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang
kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada
standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari
hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat

F. PERNYATAAN ISI STANDAR
1. Materi pada pengabdian harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa
penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah ,
model atau postulat baru.
2. Materi pada pengabdian harus berorientasi pada luaran pengabdian yang berupa
inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi
masyarakat, dunia usaha dan atau industry yang berorientasi kepulauan
3. Materi pengabdian harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan dan solusi
kemutakhiran serta mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang.

G. STRATEGI
Strategi pelaksanaan standar isi penelitian adalah:
1. STMIK Pranata Indonesia merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat
bagi dosen muda.
2. STMIK Pranata Indonesia mensosialisasikan standar pelaksana Pengabdian kepada
Masyarakat
3. STMIK Pranata Indonesia memberdaya gunakan penggunaan sarana prasarana
untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya
diatur melalui prosedur berkoordinasi dengan LPPM
4. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai kualifikasi pelaksana
5. Dosen yang memenuhi kualifikasi pelaksana, melakukan kegiatan pengabdian
masyarakat minimal 50 jam setiap semester (setara dalam 1 SKS)
6. Hasil PkM berbentuk publikasi
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H. INDIKATOR
Adanya document usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan
penerapan Iptek, tercantum rencana penggunaan sarana prasarana STMIK Pranata
Indonesia.

I. DOKUMEN TERKAIT
Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan standar adalah sebagai berikut:
1. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Masyarakat
2. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Panduan Penulisan Proposal PkM
4. Panduan penulisan laporan kemajuan PKM
5. Panduan laporan akhir PkM
6. Formulir Isian Pengabdian kepada Masyaraka

J. REFERENSI
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai
Badan Hukum
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62
tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44
tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41
tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kelola Perguruan Tinggi.
8. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di
Perguruan Tinggi Edisi XI tahun 2017.
9. Renstra STMIK Pranata Indonesia.
10. Statuta STMIK Pranata Indonesia.
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A. VISI DAN MISI Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
VISI :
Menjadi sekolah tinggi yang modern berbasis teknologi informasi,

bertaraf

nasional yang handal dan unggul serta berjiwa Pancasila pada tahun 2022.
MISI:
1. Menyelenggaran pendidikan tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
informatika agar mempunyai daya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta
teknologi informatika sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menjalin kerjasama
dengan institusi pendidikan serta lembaga pemerintahan maupun swasta.
4. Mengembangkan tatakelola manajemen institusi dan membangun suasana
akademik yang kondusif.
5. Menyiapkan generasi berwawasan kewirausahaan yang berjiwa Pancasila.

TUJUAN :
1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan bermanfaat dalam bidang teknologi
informatika untuk memasuki dunia kerja.
2. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan berwirausaha dan berjiwa
mandiri.
3. Menghasilkan dan mengembangkan program pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat yang inovatif serta tanggap terhadap tuntutan akademik
dan profesi.
4. Memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pembelajaran serta penyebarluasan ilmu pengetahuan dibidang informatika.
5. Menjalin dan memelihara sebaik baiknya hubungan kerjasama dengan masyarakat
dan lembaga lainnya.

B. VISI DAN MISI PUSAT PENJAMINAN MUTU STMIK PI
VISI :
Menjadi organisasi Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
Pendidikan Tinggi yang handal dalam implementasi sistem manajemen mutu
pendidikan tinggi guna memastikan terpenuhinya standar mutu akademik bagi
terwujudnya visi STMIK Pranata Indonesia.
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MISI :
1. Membangun dan mengembangkan Sistem Jaminan Mutu yang memenuhi standar
nasional dan memenuhi kepuasan stakeholders.
2. Memastikan implementasi Sistem Jaminan Mutu di seluruh unit dilingkungan
STMIK Pranata Indonesia.
3. Membangun dan mendorong budaya mutu bagi sumber daya manusia dan
organisasi di lingkungan Stmik Pranata Indonesia.
4. Meningkatkan keterlibatan seluruh civitas akademika Stmik Pranata Indonesia
untuk secara terus menerus menjalankan dan mengimplementasikan proses
penjaminan mutu internal pada unit kerjanya masing-masing secara profesional.
5. Melakukan pengkajian dan pengembangan kurikulum program

studi

agar

sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan, masyarakat, dan
dunia usaha.
6. Melakukan pengkajian dan pengembangan serta pemanfaatan model-model
pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
7. Melakukan

pengkajian

dan

pengembangan

sumber

belajar

untuk

meningkatkan mutu pembelajaran.
8. Melakukan pembinaan

dan

peningkatan

kompetensi

dosen

di bidang

pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat .
C. RASIONAL
Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen sesuai keahlian dan bidang
ilmunya, dapat terlaksana dengan lancar bila didukung sarana dan prasarana.

D. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI
STANDAR
1. Ketua STMIK Pranata Indonesia sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Wakil Ketua bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Ketua LPPM
4. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
5. Dosen,
6. Mahasiswa.
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E. DEFINISI ISTILAH
1. Kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada
masyarakat.
2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara
terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:


Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar
terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;



Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan
bebas dari pengaruh subjektivitas;



Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria
dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada
masyarakat; dan



Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil
penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip
penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan
standar proses pengabdian kepada masyarakat
4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:


Tingkat kepuasan masyarakat;



Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada
masyarakat sesuai dengan sasaran program;



Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat
secara berkelanjutan;



Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta
pematangan civitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi; atau

5. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan
oleh pemangku kepentingan.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR
1. Materi pada pengabdian harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa
penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah ,
model atau postulat baru.
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2. Materi pada pengabdian harus berorientasi pada luaran pengabdian yang berupa
inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi
masyarakat, dunia usaha dan atau industry yang berorientasi kepulauan.
3. Materi pengabdian harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan
mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang

G. STRATEGI
Strategi pelaksanaan standar isi penelitian adalah:
1. STMIK Pranata Indonesia merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat
Kepada dosen dan mahasiswa
2. STMIK Pranata Indonesia mensosialisasikan standar pelaksana Pengabdian kepada
Masyarakat
3. STMIK Pranata Indonesia memberdaya gunakan penggunaan sarana prasarana
untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya
diatur melalui prosedur berkoordinasi dengan LPPM
4. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai kualifikasi pelaksana

H. INDIKATOR
Adanya document usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan
penerapan Iptek, tercantum rencana penggunaan sarana prasarana STMIK Pranata
Indonesia.

I. DOKUMEN TERKAIT
Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan standar adalah sebagai berikut:
1. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Masyarakat
2. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Panduan Penulisan Proposal PkM
4. Panduan penulisan laporan kemajuan PKM
5. Panduan laporan akhir PkM
6. Formulir Isian Pengabdian kepada Masyaraka

SPMI-STMIK PRANATA INDONESIA

Hal : 208

J. REFERENSI
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai
Badan Hukum
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62
tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44
tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41
tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kelola Perguruan Tinggi.
8. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di
Perguruan Tinggi Edisi XI tahun 2017.
9. Renstra STMIK Pranata Indonesia.
10. Statuta STMIK Pranata Indonesia.
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A. VISI DAN MISI Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
VISI :
Menjadi sekolah tinggi yang modern berbasis teknologi informasi,

bertaraf

nasional yang handal dan unggul serta berjiwa Pancasila pada tahun 2022.
MISI:
1. Menyelenggaran pendidikan tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
informatika agar mempunyai daya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta
teknologi informatika sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menjalin kerjasama
dengan institusi pendidikan serta lembaga pemerintahan maupun swasta.
4. Mengembangkan tatakelola manajemen institusi dan membangun suasana
akademik yang kondusif.
5. Menyiapkan generasi berwawasan kewirausahaan yang berjiwa Pancasila.

TUJUAN :
1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan bermanfaat dalam bidang teknologi
informatika untuk memasuki dunia kerja.
2. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan berwirausaha dan berjiwa
mandiri.
3. Menghasilkan dan mengembangkan program pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat yang inovatif serta tanggap terhadap tuntutan akademik
dan profesi.
4. Memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pembelajaran serta penyebarluasan ilmu pengetahuan dibidang informatika.
5. Menjalin dan memelihara sebaik baiknya hubungan kerjasama dengan masyarakat
dan lembaga lainnya.

B. VISI DAN MISI PUSAT PENJAMINAN MUTU STMIK PI
VISI :
Menjadi organisasi Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
Pendidikan Tinggi yang handal dalam implementasi sistem manajemen mutu
pendidikan tinggi guna memastikan terpenuhinya standar mutu akademik bagi
terwujudnya visi STMIK Pranata Indonesia.
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MISI :
1. Membangun dan mengembangkan Sistem Jaminan Mutu yang memenuhi standar
nasional dan memenuhi kepuasan stakeholders.
2. Memastikan implementasi Sistem Jaminan Mutu di seluruh unit dilingkungan
STMIK Pranata Indonesia.
3. Membangun dan mendorong budaya mutu bagi sumber daya manusia dan
organisasi di lingkungan Stmik Pranata Indonesia.
4. Meningkatkan keterlibatan seluruh civitas akademika Stmik Pranata Indonesia
untuk secara terus menerus menjalankan dan mengimplementasikan proses
penjaminan mutu internal pada unit kerjanya masing-masing secara profesional.
5. Melakukan pengkajian dan pengembangan kurikulum program

studi

agar

sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan, masyarakat, dan
dunia usaha.
6. Melakukan pengkajian dan pengembangan serta pemanfaatan model-model
pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
7. Melakukan

pengkajian

dan

pengembangan

sumber

belajar

untuk

meningkatkan mutu pembelajaran.
8. Melakukan pembinaan

dan

peningkatan

kompetensi

dosen

di bidang

pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat .
C. RASIONAL
Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seirama dengan
meningkatnya mutu kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyerasikannya,anatar
perkembangan dan teknologi dengan tuntutan masyarakat, maka penyusunan dan
pelaksanaan program kegiatan

senantiasa mengacu pada Undang-Undang No. 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pasal 20 UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban
menyelenggarakan Pengabdian kepada masyarakat. Di samping melaksanakan
pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam Permendikti RI nomor 49 tahun 2014
tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
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D. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI
STANDAR
1. Ketua STMIK Pranata Indonesia sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Wakil Ketua bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Ketua LPPM
4. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
5. Dosen,
6. Mahasiswa.

E. DEFINISI ISTILAH
1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal
kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi
penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta
tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan:
a. Kualifikasi akademik; dan
b. Hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Kualifikasi Akademik adalah Jabatan akademik yang disandang oleh Dosen
sebagai ketua tim pelaksana pengabmas berdasarkan :
a. Tingkat pendidikan minimal S2
b. Mempunyai jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
5. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif yang tercatat

F. PERNYATAAN ISI STANDAR
1. Materi pada pengabdian harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa
penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah ,
model atau postulat baru.
2. Materi pada pengabdian terapan harus berorientasi pada luaran pengabdian yang
berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan atau industry yang berorientasi
kepulauan.
3. Materi pengabdian harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan
mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang
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G. STRATEGI
Strategi pelaksanaan standar isi penelitian adalah:
1. STMIK Pranata Indonesia merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat
Kepada dosen dan mahasiswa
2. STMIK Pranata Indonesia mensosialisasikan standar pelaksana Pengabdian kepada
Masyarakat
3. STMIK Pranata Indonesia memberdaya gunakan penggunaan sarana prasarana
untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya
diatur melalui prosedur berkoordinasi dengan LPPM
4. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai kualifikasi pelaksana

H. INDIKATOR
Adanya document usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan
penerapan Iptek, tercantum rencana penggunaan sarana prasarana STMIK Pranata
Indonesia.

I. DOKUMEN TERKAIT
Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan standar adalah sebagai berikut:
1. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Masyarakat
2. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Panduan Penulisan Proposal PkM
4. Panduan penulisan laporan kemajuan PKM
5. Panduan laporan akhir PkM
6. Formulir Isian Pengabdian kepada Masyaraka

J. REFERENSI
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai
Badan Hukum
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5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62
tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44
tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41
tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kelola Perguruan Tinggi.
8. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di
Perguruan Tinggi Edisi XI tahun 2017.
9. Renstra STMIK Pranata Indonesia.
10. Statuta STMIK Pranata Indonesia.
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A. VISI DAN MISI Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
VISI :
Menjadi sekolah tinggi yang modern berbasis teknologi informasi,

bertaraf

nasional yang handal dan unggul serta berjiwa Pancasila pada tahun 2022.
MISI:
1. Menyelenggaran pendidikan tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
informatika agar mempunyai daya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta
teknologi informatika sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menjalin kerjasama
dengan institusi pendidikan serta lembaga pemerintahan maupun swasta.
4. Mengembangkan tatakelola manajemen institusi dan membangun suasana
akademik yang kondusif.
5. Menyiapkan generasi berwawasan kewirausahaan yang berjiwa Pancasila.

TUJUAN :
1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan bermanfaat dalam bidang teknologi
informatika untuk memasuki dunia kerja.
2. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan berwirausaha dan berjiwa
mandiri.
3. Menghasilkan dan mengembangkan program pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat yang inovatif serta tanggap terhadap tuntutan akademik
dan profesi.
4. Memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pembelajaran serta penyebarluasan ilmu pengetahuan dibidang informatika.
5. Menjalin dan memelihara sebaik baiknya hubungan kerjasama dengan masyarakat
dan lembaga lainnya.

B. VISI DAN MISI PUSAT PENJAMINAN MUTU STMIK PI
VISI :
Menjadi organisasi Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
Pendidikan Tinggi yang handal dalam implementasi sistem manajemen mutu
pendidikan tinggi guna memastikan terpenuhinya standar mutu akademik bagi
terwujudnya visi STMIK Pranata Indonesia.
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MISI :
1. Membangun dan mengembangkan Sistem Jaminan Mutu yang memenuhi standar
nasional dan memenuhi kepuasan stakeholders.
2. Memastikan implementasi Sistem Jaminan Mutu di seluruh unit dilingkungan
STMIK Pranata Indonesia.
3. Membangun dan mendorong budaya mutu bagi sumber daya manusia dan
organisasi di lingkungan Stmik Pranata Indonesia.
4. Meningkatkan keterlibatan seluruh civitas akademika Stmik Pranata Indonesia
untuk secara terus menerus menjalankan dan mengimplementasikan proses
penjaminan mutu internal pada unit kerjanya masing-masing secara profesional.
5. Melakukan pengkajian dan pengembangan kurikulum program

studi

agar

sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan, masyarakat, dan
dunia usaha.
6. Melakukan pengkajian dan pengembangan serta pemanfaatan model-model
pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
7. Melakukan

pengkajian

dan

pengembangan

sumber

belajar

untuk

meningkatkan mutu pembelajaran.
8. Melakukan pembinaan

dan

peningkatan

kompetensi

dosen

di bidang

pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat .
C. RASIONAL
Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seirama dengan
meningkatnya mutu kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyerasikannya,anatar
perkembangan dan teknologi dengan tuntutan masyarakat, maka penyusunan dan
pelaksanaan program kegiatan

senantiasa mengacu pada Undang-Undang No. 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pasal 20 UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban
menyelenggarakan Pengabdian kepada masyarakat. Di samping melaksanakan
pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam Permendikti RI nomor 49 tahun 2014
tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
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D. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI
STANDAR
1. Ketua STMIK Pranata Indonesia sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Wakil Ketua bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Ketua LPPM
4. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
5. Dosen,
6. Mahasiswa.

E. DEFINISI ISTILAH
1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal
kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi
penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta
tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan:
a. Kualifikasi akademik; dan
b. Hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Kualifikasi Akademik adalah Jabatan akademik yang disandang oleh Dosen
sebagai ketua tim pelaksana pengabmas berdasarkan :
a. Tingkat pendidikan minimal S2
b. Mempunyai jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
5. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif yang tercatat

F. PERNYATAAN ISI STANDAR
1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memanfaatkan sarana dan
prasarana pengabdian STMIK Pranata Indonesia yang dimanfaatkan juga untuk
proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.
2. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,
kenyamanan, dan keamanan.
3. Penggunaan sarana dan prasarana STMIK Pranata Indonesia oleh Dosen, untuk
kegiatan pengabdian masyarakat harus melalui standar prosedur penggunaan
peralatan yang ditetapkan oleh institusi
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G. STRATEGI
Strategi pelaksanaan standar isi penelitian adalah:
1. STMIK Pranata Indonesia merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat
Kepada dosen dan mahasiswa
2. STMIK Pranata Indonesia mensosialisasikan standar pelaksana Pengabdian kepada
Masyarakat
3. STMIK Pranata Indonesia memberdaya gunakan penggunaan sarana prasarana
untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya
diatur melalui prosedur berkoordinasi dengan LPPM
4. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai kualifikasi pelaksana

H. INDIKATOR
Adanya document usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan
penerapan Iptek, tercantum rencana penggunaan sarana prasarana STMIK Pranata
Indonesia.

I. DOKUMEN TERKAIT
Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan standar adalah sebagai berikut:
1. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Masyarakat
2. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Panduan Penulisan Proposal PkM
4. Panduan penulisan laporan kemajuan PKM
5. Panduan laporan akhir PkM
6. Formulir Isian Pengabdian kepada Masyaraka

J. REFERENSI
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai
Badan Hukum
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5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62
tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44
tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41
tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kelola Perguruan Tinggi.
8. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di
Perguruan Tinggi Edisi XI tahun 2017.
9. Renstra STMIK Pranata Indonesia.
10. Statuta STMIK Pranata Indonesia.
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A. VISI DAN MISI Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
VISI :
Menjadi sekolah tinggi yang modern berbasis teknologi informasi,

bertaraf

nasional yang handal dan unggul serta berjiwa Pancasila pada tahun 2022.
MISI:
1. Menyelenggaran pendidikan tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
informatika agar mempunyai daya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta
teknologi informatika sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menjalin kerjasama
dengan institusi pendidikan serta lembaga pemerintahan maupun swasta.
4. Mengembangkan tatakelola manajemen institusi dan membangun suasana
akademik yang kondusif.
5. Menyiapkan generasi berwawasan kewirausahaan yang berjiwa Pancasila.

TUJUAN :
1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan bermanfaat dalam bidang teknologi
informatika untuk memasuki dunia kerja.
2. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan berwirausaha dan berjiwa
mandiri.
3. Menghasilkan dan mengembangkan program pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat yang inovatif serta tanggap terhadap tuntutan akademik
dan profesi.
4. Memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pembelajaran serta penyebarluasan ilmu pengetahuan dibidang informatika.
5. Menjalin dan memelihara sebaik baiknya hubungan kerjasama dengan masyarakat
dan lembaga lainnya.

B. VISI DAN MISI PUSAT PENJAMINAN MUTU STMIK PI
VISI :
Menjadi organisasi Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
Pendidikan Tinggi yang handal dalam implementasi sistem manajemen mutu
pendidikan tinggi guna memastikan terpenuhinya standar mutu akademik bagi
terwujudnya visi STMIK Pranata Indonesia.
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MISI :
1. Membangun dan mengembangkan Sistem Jaminan Mutu yang memenuhi standar
nasional dan memenuhi kepuasan stakeholders.
2. Memastikan implementasi Sistem Jaminan Mutu di seluruh unit dilingkungan
STMIK Pranata Indonesia.
3. Membangun dan mendorong budaya mutu bagi sumber daya manusia dan
organisasi di lingkungan Stmik Pranata Indonesia.
4. Meningkatkan keterlibatan seluruh civitas akademika Stmik Pranata Indonesia
untuk secara terus menerus menjalankan dan mengimplementasikan proses
penjaminan mutu internal pada unit kerjanya masing-masing secara profesional.
5. Melakukan pengkajian dan pengembangan kurikulum program

studi

agar

sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan, masyarakat, dan
dunia usaha.
6. Melakukan pengkajian dan pengembangan serta pemanfaatan model-model
pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
7. Melakukan

pengkajian

dan

pengembangan

sumber

belajar

untuk

meningkatkan mutu pembelajaran.
8. Melakukan pembinaan

dan

peningkatan

kompetensi

dosen

di bidang

pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat .
C. RASIONAL
1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal
tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta
pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarkat sebagaimana dilaksanakanoleh unit
pengabdian masyarakat dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola
pengabdian kepada masyarakat
3. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) adalah UnitPengabdian Kepada Masyarakat
4. Unit Pengabdian Kepada Masyarakat wajib:
a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada
masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat
perguruan tinggi;
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b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan
mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat;
e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
1) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian
kepada masyarakat;
2) memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat
yang berprestasi;
3) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
pada lembaga lain melalui kerja sama; dan
4) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan
spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
5) menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
6) STMIK Pranata Indonesia wajib:
a) memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang
merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
b) menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada
masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada
masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan
ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum
serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
c) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi
pengabdian

kepada

masyarakat

dalam

menjalankan

program

pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
d) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi
pengabdian

kepada

masyarakat

dalam

melaksanakan

program

pengabdian kepada masyarakat;
e) memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada
masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar
proses pengabdian kepada masyarakat;
f) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
pada lembaga lain melalui kerja sama;
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g) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan
spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
h) Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang
dikelolanya

D. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI
STANDAR
1. Ketua STMIK Pranata Indonesia sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Wakil Ketua bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Ketua LPPM
4. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
5. Dosen,
6. Mahasiswa.

E. DEFINISI ISTILAH
1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal
tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta
pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarkat dilaksanakan oleh unit kerja dalam
bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada
masyarakat.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR
1. Tahapan Perencanaan
a. Institusi menyusun Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (RIPM) yang
merupakan satu kesatuan dari Rencana Induk Pengembangan (RIP)
b. menyusun panduan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada buku
Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh LPPM
c. Institusisecara bertahap merumuskan beberapa bentuk kegiatan atau model
pengabdian kepada masyarakatyang relevan dan mendukung sebagai pedoman
dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
d. Institusimenyusun pedoman seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat
yang mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:
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1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai dari dosen dan atau
kelompok dosen dan mahasiswa dengan membuat perencanaan / usulan
pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk proposal yang dilegalisasi
sebagaimana sistematika terlampir.
2) Proposal pengabdian kepada masyarakat yang disusun mengacu pada RIPM.
3) LPPM menunjuk tim reviewer internal berdasarkan kompetensinya, dinilai
dari integritas, rekam jejak (track record), kesesuaian bidang ilmu yang
dibutuhkan, dan mekanisme seleksi yang telah ditetapkan.
2. Tahap Pelaksanaan
a. Ka. Unit Pengabmas melakukan koordinasi dan kontrak kerja pelaksanaan
pengabdian kepada masyarakat dengan dosen/ketua kelompok dosen yang
proposal pengabdian kepada masyarakatnya telah dilakukan kajian oleh Tim
Reviewer.
b. Kegiatan pengabdian kepada masayarakat dilaksanakan sesuai dengan
jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran.
3. Tahap Tindak Lanjut
a. Ka. Unit Pengabmas dan Sub Unit Pengabmas wajib melakukan
penjaminan mutu melalui monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan
pengabdian masyarakat.
b. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar
pertimbangan untuk kelanjutan program pengabdian kepada masyarakat
pada tahun berikutnya.
c. Dosen/ketua kelompok dosen wajibmelaporkan hasil kegiatan pengabdian
kepada masyarakat kepada Ketua melalui
d. Ka. Unit Pengabmas dan Sub Unit pengabmas.
e. Kegiatan

pengabdian

kepada

masyarakat

diharapkan

disampaikan

luarannya melalui: seminar, jurnal ilmiah, dan mendapatkan HKI, paten

G. STRATEGI
1. Kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswabaik
perorangan

maupun

berkelompok,

dengan

persetujuan

ketua

jurusan,

dikoordinasikan dengan Ka Unit Pengabdian masyarakat dibawah pembinaan Ketua
LPPM
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2. Unit Pengabmas bersama-sama dengan jurusan merumuskan langkah-langkah
tindak lanjut dengan membentuk Tim pengabmas.
3. Setelah Tim pengabmas terbentuk maka secara legalitas formal, kegiatan
pelaksanaan pengabmas dapat dimulai.
4. Dalam pelaksanaan kegiatan, tim pengabmas dapat melibatkan dosen dan
mahasiswa sesuai kebutuhan.

H. INDIKATOR
1. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai visi dan misi STMIK Pranata
Indonesia
2. Kegiatan pengabdian masyarakatdilaksanakan minimal dua kali dalam satu tahun
sesuai dengan anggaran tahunan STMIK Pranata Indonesia

I. DOKUMEN TERKAIT
Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan standar adalah sebagai berikut:
1. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Masyarakat
2. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Panduan Penulisan Proposal PkM
4. Panduan penulisan laporan kemajuan PKM
5. Panduan laporan akhir PkM
6. Formulir Isian Pengabdian kepada Masyaraka

J. REFERENSI
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai
Badan Hukum
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62
tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44
tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
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7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41
tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kelola Perguruan Tinggi.
8. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di
Perguruan Tinggi Edisi XI tahun 2017.
9. Renstra STMIK Pranata Indonesia.
10. Statuta STMIK Pranata Indonesia.
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A. VISI DAN MISI Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
VISI :
Menjadi sekolah tinggi yang modern berbasis teknologi informasi,

bertaraf

nasional yang handal dan unggul serta berjiwa Pancasila pada tahun 2022.
MISI:
1. Menyelenggaran pendidikan tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
informatika agar mempunyai daya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta
teknologi informatika sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menjalin kerjasama
dengan institusi pendidikan serta lembaga pemerintahan maupun swasta.
4. Mengembangkan tatakelola manajemen institusi dan membangun suasana
akademik yang kondusif.
5. Menyiapkan generasi berwawasan kewirausahaan yang berjiwa Pancasila.

TUJUAN :
1. Menghasilkan lulusan yang bermoral dan bermanfaat dalam bidang teknologi
informatika untuk memasuki dunia kerja.
2. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan berwirausaha dan berjiwa
mandiri.
3. Menghasilkan dan mengembangkan program pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat yang inovatif serta tanggap terhadap tuntutan akademik
dan profesi.
4. Memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pembelajaran serta penyebarluasan ilmu pengetahuan dibidang informatika.
5. Menjalin dan memelihara sebaik baiknya hubungan kerjasama dengan masyarakat
dan lembaga lainnya.

B. VISI DAN MISI PUSAT PENJAMINAN MUTU STMIK PI
VISI :
Menjadi organisasi Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
Pendidikan Tinggi yang handal dalam implementasi sistem manajemen mutu
pendidikan tinggi guna memastikan terpenuhinya standar mutu akademik bagi
terwujudnya visi STMIK Pranata Indonesia.
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MISI :
1. Membangun dan mengembangkan Sistem Jaminan Mutu yang memenuhi standar
nasional dan memenuhi kepuasan stakeholders.
2. Memastikan implementasi Sistem Jaminan Mutu di seluruh unit dilingkungan
STMIK Pranata Indonesia.
3. Membangun dan mendorong budaya mutu bagi sumber daya manusia dan
organisasi di lingkungan Stmik Pranata Indonesia.
4. Meningkatkan keterlibatan seluruh civitas akademika Stmik Pranata Indonesia
untuk secara terus menerus menjalankan dan mengimplementasikan proses
penjaminan mutu internal pada unit kerjanya masing-masing secara profesional.
5. Melakukan pengkajian dan pengembangan kurikulum program

studi

agar

sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan, masyarakat, dan
dunia usaha.
6. Melakukan pengkajian dan pengembangan serta pemanfaatan model-model
pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
7. Melakukan

pengkajian

dan

pengembangan

sumber

belajar

untuk

meningkatkan mutu pembelajaran.
8. Melakukan pembinaan

dan

peningkatan

kompetensi

dosen

di bidang

pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat .
C. RASIONAL
1. Permendikti No.44 Thn 2015 BAB IV bagian kesembilan pasal 62 ayat 1-3, Standar
penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang
sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada
masyarakat.
2. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada
masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik
di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
3. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM diperlukan agar menjadi pedoman dalam
mencari sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM.
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D. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI
STANDAR
1. Ketua STMIK Pranata Indonesia sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Wakil Ketua bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Ketua LPPM
4. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
5. Dosen,
6. Mahasiswa.

E. DEFINISI ISTILAH
1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan
kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian
kepada masyarakat.
2. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada
masyarakat.
F. PERNYATAAN ISI STANDAR
1. Sumber dana dapat berasal dari:
a. STMIK Pranata Indonesia
b. Pemerintah
c. Kerja sama dengan lembaga lain, baikdalam maupun luar luar negeri
d. Masyarakat
2. Pembiayaan yang meliputi:
a. Perencanaan PkM
b. Pelaksanaan PkM
c. Pengendalian PkM
d. Pemantauan dan evaluasi PkM
e. Pelaporan hasil PkM; dan
f. Diseminasi hasil PkM
3. Alokasi Pembiayaan PkM, meliputi:
a. Honororium
b. Belanja bahan habis pakai
c. Biaya Perjalanan
d. Biaya lain-lain
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G. STRATEGI
1. STMIK Pranata Indonesia mensosialisasikan standar pendanaan kepada dosen dan
mahasiswa
2. STMIK Pranata Indonesia merancang kegiatan pelatihan pengabdian kepada
masyarakat

H. INDIKATOR
1. Tersedianya alokasi dana PkM pada STMIK Pranata Indonesia .
2. 100% alokasi dana PkM dalam rancangan pembiayaan terserap.
3. Jumlah pendanaan PkM meningkat setiap tahun.
4. Tersedianya alokasi dana untuk publikasi karya PkM atau insentif kekayaan
intelektual

I. DOKUMEN TERKAIT
Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan standar adalah sebagai berikut:
1. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Masyarakat
2. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Panduan Penulisan Proposal PkM
4. Panduan penulisan laporan kemajuan PKM
5. Panduan laporan akhir PkM
6. Formulir Isian Pengabdian kepada Masyaraka

J. REFERENSI
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai
Badan Hukum
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62
tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44
tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
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7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41
tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kelola Perguruan Tinggi.
8. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di
Perguruan Tinggi Edisi XI tahun 2017.
9. Renstra STMIK Pranata Indonesia.
10. Statuta STMIK Pranata Indonesia.
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