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STANDAR 

1. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Prodi RPT dan ATAS. 

2. Prodi RPT 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; dan 

e) melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber 

data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan 

pengembangan mutu pembelajaran. 

3. ATAS dalam melaksanakan standar pengelolaan 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; 

d) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi 

dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran; 

e) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, 

penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan 

Dosen; dan 



f) menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan 

program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan 

Tinggi. 

 

Indikator Kerja Utama 

1. Kurikulum harus dievaluasi dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun 

yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview 

oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai 

perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. 

2. Harus ada bukti sahih tentang adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan 

proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin 

kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. 

Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan 

mutu proses pembelajaran. 

3. Harus ada bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses 

pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses 

pembelajaran terkait PkM, yaitu:  

1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.  

2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian 

pembelajaran.  

3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.  

4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan. 

4. Harus terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang 

dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 

75% s.d. 100% mata kuliah. Contoh: RBE (research based education), IBE 

(industry based education), teaching factory/teaching industry, dll. 

5. Prodi RPT harus memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring 

dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, 

pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang 

dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti. 



 

Indikator Kerja Tambahan 

1. Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan 

memperbaiki setiap semester tentang:  

a. kehadiran mahasiswa  

b. kehadiran dosen  

c. materi kuliah. 

2. Harus ada upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama 

tiga tahun terakhir berkaitan dengan:  

a. Materi,  

b. Metode pembelajaran,  

c. Penggunaan teknologi pembelajaran,  

d. Cara-cara evaluasi 

 

MANUAL 

Pembuatan Kurikulum  

Peninjauan kurikulum 

Pelaporan ke PDDikti 

 

FORM 

Dokumen kurikulum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


