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POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG 

VISI 

“Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Yang Unggul, Berkarakter dan 
Bertaraf Internasional “ 

 
Makna : 
Unggul : Memiliki daya saing di pasar kerja baik Nasional 

maupun Internasional 
Berkarakter  : Memiliki karakter kepemimpinan, bekerja dalam tim 

dan entrepreneurship 
Bertaraf Internasional  : Menerapkan standar mutu Internasional dan atau 

memiliki minimal satu prodi bertaraf Internasional 

MISI 

1. Menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran dan kemahasiswaan yang 
berkualitas dengan  memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi 
(IPTEK) bidang kesehatan. 

2. Menyelenggarakan penelitian terapan bidang kesehatan dan pengabdian 
kepada masyarakat dengan meningkatkan kerjasama dengan pemerintah, 
industri dan perguruan tinggi baik Nasional maupun Internasional. 

3. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan manajemen perguruan tinggi 
berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. 

4. Mengembangkan program studi dalam rangka memenuhi tuntutan 
perkembangan pelayanan kesehatan. 

TUJUAN 

1. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dengan 
memanfaatkan IPTEK Bidang Kesehatan serta berbasis Informasi dan 
Teknologi Komunikasi. 

2. Melaksanakan pembinaan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka 
meningkatkan kualitas softskill mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung. 

3. Melaksanakan penelitian terapan bidang kesehatan dengan meningkatkan 
kerjasama dengan pemerintah, industri dan perguruan tinggi baik Nasional 
maupun Internasional. 

4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan meningkatkan 
kerjasama dengan pemerintah, industri dan perguruan tinggi lain. 

5. Meningkatkan mutu tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan 
dalam rangka menunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

6. Meningkatkan mutu sarana prasarana pembelajaran dalam menunjang 
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

7. Meningkatkan mutu manajemen dalam rangka memberikan pelayanan 
prima kepada pelanggan dengan memanfaatkan informasi dan teknologi 
komunikasi. 

8. Mewujudkan pengembangan program studi dalam rangka memenuhi 
tuntutan perkembangan pelayanan kesehatan. 
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SASARAN 

1. Peningkatan mutu pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran. 
2. Peningkatan mutu pembinaan kegiatan kemahasiswaan. 
3. Peningkatan mutu kegiatan penelitian terapan bidang kesehatan. 
4. Peningkatan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 
5. Pengembangan kerjasama dengan pemerintah, industri dan perguruan 

tinggi dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
6. Peningkatan mutu tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan. 
7. Peningkatan mutu sarana prasarana pembelajaran. 
8. Pengembangan penjaminan mutu perguruan tinggi. 
9. Peningkatan partisipasi dalam kepengurusan organisasi profesi dan 

kegiatan ilmiah. 
10. Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien. 
11. Pengembangan program studidan kelembagaan. 
12. Peningkatan fasilitas teknologi dan komunikasi dalam menunjang kegiatan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi. 



STANDAR AKADEMIK - iii -   PUSAT SPM 
 

 

KATA PENGANTAR 

 

Standar Isi Pembelajaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung 

merupakan salah satu acuan dalam melaksanakan proses pembelajaran serta 

sistem pendidikan secara keseluruhan. Seluruh komponen pendidikan, yakni 

Pengelola, Dosen, Tenaga kependidikan dan Mahasiswa harus mengacu pada 

Standar Isi Pembelajaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung untuk 

menghasilkan lulusan yang kompeten, siap bersaing, di industri kerja dengan 

baik. 

Standar Isi Pembelajaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung 

berisikan informasi tentang dasar hukum dan Standar Isi Pembelajaran 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung baik untuk Program Studi Diploma III 

maupun Program Studi Diploma IV dengan harapan informasi ini bermanfaat 

untuk pemangku kepentingan, sehingga dapat mempersiapkan Dosen dan 

Tenaga kependidikan yang mendukung proses pendidikan dengan standar 

yang telah ditetapkan oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung. 

Akhir kata, kami mengharapkan saran dan perbaikan untuk penyempurnaan 

Standar Isi Pembelajaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung di masa 

yang akan dating. 

 Bandung, Juni 2020 
Direktur, 

 
 

Dr. Ir. H. Osman Syarief, M.KM                                                                             
NIP. 196008061983121002                                                  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Perguruan tinggi merupakan Lembaga/institusi yang sangat 

bertanggungjawab terhadap kemajuan dan kepandaian bangsanya agar 

mampu bersaing dengan bangsa lain. Sistem Pendidikan dan 

pembelajaran pun harus dilakukan dengan baik dan mengacu kepada 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta 

perkembangan global dalam masyarakat dunia. Sistem Pendidikan di 

perguruan tinggi harus mengarah pada produk lulusan sehingga 

diperlukan standar isi pembelajaran untuk mengukur keberhasilan proses 

pembelajaran. 

Standar isi pembelajaran ini bukan merupakan suatu patokan mati, 

akan tetapi juga tidak terlalu longgar sehingga tujuan pembelajaran tidak 

tercapai. Dalam standar isi pembelajaran ini masih memberikan tempat 

dimana jurusan atau program studi dapat mengembangkan kompetensi 

yang sesuai dengan keunggulan jurusan/prodi khususnya kompetensi 

penunjang dan yang lainnya. Tujuan akhirnya adalah menetapkan capaian 

pembelajaran sebagai wujud kemampuan internalisasi pengetahuan, 

sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja.  

Kondisi global mengakibatkan persaingan yang sangat ketat akan 

dialami para lulusan. Hal tersebut akan membawa dampak pada adanya 

perubahan persyaratan kerja yang juga sangat ketat. Persyaratan kerja ini 

selain menekankan pada kualitas penguasaan hard skills (kemampuan 

teknis dan akademis) juga penguasaan soft skills. Di dalam usaha 

pemenuhan kebutuhan industri kerja tersebut, tentu akan berakibat pada 
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perubahan paradigma (polapikir) dalam proses Pendidikan. Perubahan 

pola pikir yang dapat memenuhi proses Pendidikan dapat menghasilkan 

mutu lulusan sebagaimana yang diharapkan oleh pasar kerja akan 

menuntut para pengelola, dosen dan tenaga kependidikan menghayati 

arti penilaian pembelajaran dalam rangka memfasilitasi pencapaian 

tujuan pembelajaran dan Pendidikan secara keseluruhan. 

Tujuan utama dari penyelenggaraan program studi di Politeknik 

Kesehatan Kemenkes Bandung adalah menghasilkan lulusan sesuai 

dengan kriteria yang ditetapkan oleh pengelola program studi. 

Berdasarkan hal tersebut maka salah satu acuan yang harus ada adalah 

standar isi pembelajaran agar proses pembelajaran dapat dikelola dengan 

tepat. 

 

B. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang dibahas dalam standar isi pembelajaran 

meliputi : 

1) Definisi istilah, yang digunakan dalam isi pembelajaran 

2) Rasional standar, yaitu alasan penetapan standar isi pembelajaran 

3) Pernyataan isi standar, mengandung isi standar pembelajaran 

4) Strategi pencapaian standar, yang memuat tentang apa dan 

bagaimana mencapai standar isi pembelajaran tersebut dilakukan. 

5) Indikator pencapaian standar, yang memuat tentang apa yang 

dilakukan dalam isi pembelajaran, bagaimana mengukur serta 

target pencapaiannya 

6) Pihak yang terlibat, yaitu memuat tentang pihak-pihak yang 

terlibat dalam pemenuhan standar isi pembelajaran 
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7) Referensi, berisi sumber perundangundangan yang dijadikan 

sebagai sumber pustaka standar isi pembelajaran 
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BAB II   

STANDAR ISI PEMBELAJARN 

 

A. Definisi Istilah 

1) CPL: Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian Pembelajaran 

bagi lulusan sebuah program studi  

2) CP MK: Capaian Pembelajaran untuk mata kuliah adalah Capaian 

Pembelajaran bagi lulusan mata kuliah.  

3) CP (Capaian pembelajaran) adalah kemampuan yang diperoleh 

melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, 

dan akumulasi pengalaman kerja.  

4) KKNI: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka 

penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang 

menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor 

pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam 

suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan 

struktur di berbagai sektor pekerjaan., KKNI disebut juga sebagai 

Qualification Framework (IQF), diteapkan Peraturan Presiden 

Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012.  

5) Ketrampilan 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: ketrampilan umum dan ketrampilan 

khusus.  

6) Ketrampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib 

dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan  
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7) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib 

dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program 

studi  

8) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi  

9) Kurikulum Program Studi selanjutnya disingkat KPS merupakan 

kurikulum pada Program Studi.  

10) Pengetahuan sebagaimana 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.  

11) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan tinggi.  

12) SNP: Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang 

sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  

13) SKL: Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria capaian 

pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi 

ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  

14) Sikap sebagaimana 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.  
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15) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah 

takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa 

per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui 

berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas 

keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di 

suatu program studi. Program Studi adalah kesatuan kegiatan 

pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode 

pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, 

pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.  

16) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

 

B. Rasional Standar 

Standar isi pembelajaran disebut juga standar kurikulum yang 

merupakan kriteria minimal bahan kajian sesuai dengan capaian 

pembelajaran yang memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, 

beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kalender 

akademik. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan 

penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran.  

Kurikulum pada sebuah program studi akan memberikan nilai 

tambah pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang bisa diperoleh 

pada proses perubahan input menjadi output pendidikan. Kurikulum yang 

baik seharusnya mampu menunjang proses perubahan masukan 

pendidikan dengan CP tertentu untuk menjadi keluaran sesuai dengan 

visi dan misi. Penataan kurikulum yang baik dari segi materi dan 
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penempatan merupakan langkah esensial dalam keberhasilan suatu 

pendidikan. 

 

C. Pernyataan Isi Standar 

1) Poltekkes Kemenkes Bandung membuat Pedoman Penyusunan 

Kurikulum Prodi sesuai Dengan Standar Nasional yang Berlaku; 

Pernyataan tersebut dinyatakan sebagai berikut:  

- Pedoman penyusunan kurikulum disusun berdasarkan peraturan 

nasional yang berlaku.  

- Pedoman penyusunan kurikulum digunakan untuk seluruh 

Program Studi di Poltekkes Bandung 

2) Kurikulum harus memuat Capaian Pembelajaran dalam aspek secara 

lengkap sesuai standar nasional; Pernyataan tersebut dinyatakan 

sebagai berikut: Kurikulum harus memuat Capaian Pembelajaran 

dalam aspek: 

- Sikap,  

- Ketrampilan umum  

- Keterampilan khusus  

- Pengetahuan 

3) Prodi harus menyusun kurikulum sesuai dengan KKNI dan standar 

nasional yang berlaku; Pernyataan tersebut dinyatakan sebagai 

berikut:  

- Kurikulum Program Studi (KPS) memuat tujuan dan sasaran dari 

kurikulum secara eksplisit sesuai dengan visi, misi, tujuan dan 

sasaran Prodi yang menunjang visi dan misi Poltekkes Kemenkes 

Bandung 
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- KPS minimal mengacu pada kerangka kualifikasi nasional 

indonesia (KKNI) dan standar nasional pendidikan (SNP) serta 

mengacu pada standar internasional sesuai dengan bidang 

keilmuan yang dikembangkan oleh Prodi masing-masing  

- KPS memuat capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan 

keunggulan prodi masing-masing.  

- KPS bersifat lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang 

sangat cepat di masa mendatang.  

- KPS berisi rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan 

bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan Prodi  

- Struktur dan isi kurikulum pada KPS adalah relevan dan 

menunjang terwujudnya CPL Prodi.  

- KPS untuk D3 dengan beban minimal 108 sks, D4 minimal 144 

sks, yang meliputi Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), Mata 

Kuliah Institusi (MKWI), dan Mata Kuliah Wajib Prodi 

- Kurikulum dievaluasi paling sedikit satu kali dalam setahun dan 

hasil evaluasi digunakan sebagai perbaikan, pengembangan 

kurikulum secara berkala pada semester berikutnya. 

- Evaluasi dan penyempurnaan kurikulum dilakukan melalui: 

evaluasi hasil dan proses pembelajaran; evaluasi substantif, tes 

atau pengukuran hasil belajar; evaluasi digunakan prodi untuk 

mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria, proses 

pembelajaran dan penilaian hasil . 
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4) Prodi harus menyusun kurikulum dengan keluasan dan kedalaman 

materi sesuai CPL Prodi; Pernyataan tersebut dinyatakan sebagai 

berikut: 

- Ketua Program studi dan tim kurikulum merumuskan tingkat 

kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu 

pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan;  

- Tingkat kedalaman dan keluasan materi untuk kurikulum 

program diploma tiga adalah penguasaan konsep teoritis bidang 

pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum, untuk 

sarjana terapan adalah penguasaan konsep teoritis bidang 

pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan 

konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan 

keterampilan tersebut secara mendalam; 

- Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat 

kumulatif dan/atau integratif 

- Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 

dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk 

mata kuliah/modul. 

5) Kurikulum Prodi harus memuat Kesesuaian mata kuliah dan 

urutannya dengan capaian pembelajaran yang mengacu pada 

deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai SN-DIKTI dan level 

KKNI; Pernyataan tersebut adalah:  

- Keterkaitan kompetensi/capaian pembelajaran dengan bahan 

kajian  

- Kesesuaian bahan kajian dengan mata kuliah  

- Penempatan mata kuliah disesuaikan dengan tahapan dalam 

pendidikan   
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6) Prodi harus meninjau Kurikulum secara berkala dengan melibatkan 

stakeholder (pemangku kepentingan); Pernyataan standar: 

Kurikulum dan seluruh kelengkapannya harus ditinjau ulang dengan 

memperhatikan beberapa aspek: 

- Dengan mengacu pada SOP yang ditetapkan oleh Poltekkes 

Kemenkes Bandung 

- Ditinjau setiap 3-5 tahun  

- Melibatkan pihak-pihak terkait, seperti: melibatkan dosen, 

mahasiswa, pengguna lulusan serta memperhatikan peraturan 

perudang-undangan.  

- Menyesuaikan dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan 

pemangku kepentingan (stakeholders), serta menyongsong masa 

depan  

- Kurikulum disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi  

7) Poltekkes Kemenkes Bandung melaksanakan monitoring dan evaluasi 

serta pengembangan kurikulum seluruh Prodi; Pernyataan standar: 

Poltekkes Kemenkes Bandung melaksanakan Implementasi Monev 

serta pengembangan kurikulum untuk program studi dengan 

dukungan yang mencakup beberapa aspek:  

- Kebijakan  

- Pendanaan  

- Penyediaan fasilitas  

- Pengorganisasian kegiatan SDM 
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D. Strategi Pencapaian Standar 

Strategi pencapaian Standar Mutu Pembelajaran: 

1) Tersedia buku Petunjuk Teknis Penyusunan/Peninjauan Kurikulum 

Poltekkes Kemenkes Bandung 

2) Petunjuk Teknis Penyusunan/Peninjauan Kurikulum Poltekkes 

Kemenkes Bandung yang diacu oleh semua Prodi di lingkungan 

Poltekkes Kemenkes Bandung 

 

E. Indikator Pencapaian Standar 

Indikator Capaian Standar Mutu Isi Pembelajaran adalah: 

1) Terbentuknya kurikulum di tingkat Prodi yang telah disyahkan oleh 

Direktur Poltekkes Kemenkes Bandung 

2) Prodi mempunyai matriks distribusi CPL-Prodi yang dibebankan pada 

seluruh MK di dalam kurikulumnya  

3) Rumusan CPL-Prodi memuat unsur aspek sikap, ketrampilan umum, 

keterampilan khusus dan pengetahuan 

4) Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di Kurikulum Prodi  

 

F. Pihak  Yang Terlibat 

1) Wakil Direktur I – Bidang Akademik 

2) Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan 

3) Kepala Pusat Penjaminan Mutu 

4) Ketua Jurusan 

5) Ketua Program Studi  

6) Koordinator Mata Kuliah 

7) Koordinator Pengembangan Kurikulum dan Prodi Baru 
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BAB III  

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 

A. Definisi Istilah 

1) CP MK: Capaian Pembelajaran untuk mata kuliah adalah Capaian 

Pembelajaran bagi lulusan mata kuliah. 

2) CP (Capaian pembelajaran) adalah kemampuan yang diperoleh 

melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, 

dan akumulasi pengalaman kerja. 

3) Sikap sebagaimana 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. 

4) Pengetahuan sebagaimana merupakan penguasaan konsep, teori, 

metode, dan/atau falsafah bidan ilmu tertentu secara sistematis 

yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, 

pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian 

kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 

5) Ketrampilan 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: ketrampilan umum dan ketrampilan 

khusus. 

6) Ketrampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib 

dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan 
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kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan 

tinggi 

7) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib 

dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program 

studi 

 

B. Rasional Standar 

Standar Kompetensi Lulusan menjadi acuan bagi satuan pendidikan 

(jurusan maupun program studi) di lingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung 

dalam merumuskan standar kompetensi lulusannya berdasarkan beberapa  

aturan yang berlaku, diantara: 

1) UU. No. 12, tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa 

KKNI menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan,  

2) UU. No. 36, tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa 

untuk dapat menjalankan praktik Tenaga Kesehatan harus memiliki 

kemampuan berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

professional, 

3) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI 

bahwa Kompetensi Lulusan (KL) dinyatakan dalam rumusan Capaian 

Pembelajaran Lulusan (CPL) 

Dengan demikian, Poltekkes Kemenkes Bandung akan mampu 

menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan minimal sesuai dengan 

standar nasional dan memiliki keunggulan berdasarkan program studinya 

masing-masing sehingga mampu bersaing dengan institusi kesehatan lainnya. 
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C. Pernyataan Isi Standar 

Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan: 

1) Poltekkes Kemenkes Bandung mampu menjamin lulusannya dengan CPL 

Prodi dalam aspek sikap minimal sesuai dengan standar nasional; 

Pernyataan isi standarnya adalah: setiap lulusan program vokasi, dan 

profesi harus memiliki sikap minimal sebagai berikut: 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

sikap religius;  

b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama,moral, dan etika;  

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; dan  

j.        Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan.  
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2) Poltekkes Kemenkes Bandung mampu menjamin lulusannya dengan CPL 

Prodi dalam aspek keterampilan umum minimal sesuai dengan standar 

nasional ; Pernyataan isi standarnya adalah:  

a. Setiap lulusan program D3 harus memiliki keterampilan umum 

minimal sebagai berikut: 

- mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan 

menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik 

yang belum maupun yang sudah baku 

- mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur  

- mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan 

konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya 

didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung 

jawab atas hasilnya secara mandiri  

- mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat 

dan sahih serta mengomuni-kasikannya secara efektif kepada 

pihak lain yang membutuhkan  

- mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam 

pekerjaannya  

- mampu bertanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja 

kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap 

penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang 

berada di bawah tanggungjawabnya 

- mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja 

yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola 

pengembangan kompetensi kerja secara mandiri 
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- mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan 

mencegah plagiasi. 

b. Setiap lulusan program D4/sarjana terapan harus memiliki 

keterampilan umum minimal sebagai berikut: 

- mampu menerapkan pemikian logis, kritis, inovatif, bermutu, 

dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang 

keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja 

bidang yang bersangkutan 

- mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur 

- mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan 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  

- mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk 

kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan 

mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi  

- mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan 

prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan 

keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada 

pekerjaannya  

- mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama 

dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya  
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- mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok 

dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian 

pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah 

tanggungjawabnya  

- mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja 

yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu 

mengelola pembelajaran secara mandiri; dan 

- mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan 

mencegah plagiasi. 

 

3) Poltekkes Kemenkes Bandung mampu menjamin lulusannya dengan CPL 

Prodi dalam aspek Pengetahuan dan keterampilan khusus sesuai dengan 

level KKNI. Pernyataan isi standarnya adalah pengetahuan dan 

keterampilan khusus disesuaikan dengan CPL kemampuan kerja khusus 

yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan 

program studi. 

D. Strategi Pencapaian 

Strategi pencapaian Standar Mutu Pembelajaran: 

1) Tersedianya Pedoman Penatausahaan Ijazah, Transkrip Akademik, 

Surat keterangan Pendamping Ijazah, Serifikat Profesi, dan Sertifikat 

Kompetensi di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung; 

2) Tersedia Panduan/petunjuk teknis pelaksanaan penilaian terhadap 

proses dan hasil pembelajaran di masing-masing program studi; 

3) Pedoman dan Panduan/petunjuk teknis pada point 1 dan 2 diacu 

oleh Prodi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung; 
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4) Ketua Jurusan/Ketua Program Studi melaksanakan pengawasan 

terhadap pelaksanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran serta 

bertanggung jawab terhadap pelaporannya. 

 

E. Indikator 

Indikator Capaian Standar Mutu Pembelajaran Pembelajaran adalah: 

1) Poltekkes Kemenkes Bandung telah mempunyai Pedoman 

Penatausahaan Ijazah, Transkrip Akademik, Surat keterangan 

Pendamping Ijazah, Sertifikat Profesi, dan Sertifikat Kompetensi di 

Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung; 

2) Prodi memiliki Panduan/petunjuk teknis pelaksanaan penilaian 

terhadap proses dan hasil pembelajaran serta instrumen penilaian 

capaian pembelajaran; 

3) Prodi mempunyai dokumen rubrik penilaian untuk: matakuliah dan 

laporan tugas akhir/karya tulis ilmiah; 

4) Dosen melaksanakan penilaian dengan jadwal dan metode sesuai 

dengan yang telah direncanakan; 

5) Prodi melakukan pelaporan nilai tepat waktu untuk seluruh MK 

melalui sistem informasi akademik (SIAK) 

6) Semua lulusan telah menerima Ijasah dan transkrip pada saat waktu 

wisuda. 

 

F. Pihak Yang Terlibat 

Pihak yang terlibat dalam pencapaian pembelajaran lulusan adalah: 

1) Wakil Direktur I – Bidang Akademik 

2) Kepala Pusat Penjaminan Mutu 

3) Administrasi Akademik 
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4) Ketua Jurusan 

5) Ketua Program Studi  

6) Koordinator Mata Kuliah 

 

G. Referensi 
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BAB IV  

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 

 

A. Definisi Istilah 

1) Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa adalah aktifitas 

dalam proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan 

kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta 

mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan 

pengetahuan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan. 

2) Capaian pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh 

melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, 

dan akumulasi pengalaman kerja. 

3) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan suatu bentuk 

rumusan dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal 

tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. 

4) Interaktif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam 

pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah 

antara mahasiswa dan dosen untuk meraih capaian pembelajaran 

lulusan. 

5) Efektif dalam pembelajaranadalah aktifitas dalam proses 

pembelajaran dengan mementingkan internalisasi materi secara 

baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum untuk meraih 

capaian pembelajaran lulusan. 

6) Holistik dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses 

pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang 

komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan 



27 

 

STANDAR KADEMIK  PUSAT SPM 
 

kearifan lokal maupun nasional untuk meraih capaian 

pembelajaran. 

7) Integratif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses  

pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan 

program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. 

8) Kolaboratif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses 

pembelajaran secara bersama yang melibatkan interaksi antar 

individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan untuk meraih capaian 

pembelajaran. 

9) Kontekstual dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses 

pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan 

menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya untuk meraih 

capaian 

10) Saintifik dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses 

pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga 

tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, 

dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai 

agama dan kebangsaan untuk meraih capaian pembelajaran 

lulusan. 

11) Tematik dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses 

pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Prodi 

dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan 

transdisiplin untuk meraih capaian pembelajaran lulusan. 

12) Indeks prestasi semester (IPS) merupakan hasil penilaian capaian 

pembelajaran lulusan di tiap semester. 
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13) Indeks prestasi kumulatif (IPK) merupakan hasil penilaian capaian 

pembelajaran lulusan pada akhir program studi. 

14) Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah perencanaan 

pembelajaran untuk aktivitas mahasiswa dalam satu mata kuliah  

selama satu semester.  

15) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan 

belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester 

dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran 

atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa 

dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi. 

 

B. Rasional Standar 

1) UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  

2) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

3) UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  

4) Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia  

5) Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaran 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 

62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  

7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 

2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  

8) Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Kementerian 

Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal 

Pembelajaran Tahun 2016 
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C. Pernyataan Isi Standar 

1) Poltekkes Kemenkes Bandung mampu menjamin perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses pembelajaran sesuai 

dengan standar nasional pendidikan tinggi. Pernyataan isi 

standarnya adalah : 

a. Prodi mempunyai perencanaan pembelajaran untuk semua 

mata kuliah dalam kurikulumnya yang disusun dalam Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS). 

b. Prodi melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

perencanaan pembelajaran yang tertuang dalam RPS 

c. Prodi melaksanakan monitoring pembelajaran secara rutin 

dan berkesinambungan 

d. Prodi melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanakaan 

pembelajaran untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Mata 

Kuliah (CP-MK) 

 

2) Poltekkes melaksanakan pembelajaran dengan karakteristik proses 

pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. 

Pernyataan isi standarnya adalah: 

a. interaktif, 

b. holistik, 

c. integratif, 

d. saintifik, 

e. kontekstual, 

f. tematik, efektif, 

g. kolaboratif, dan 

h. berpusat pada mahasiswa 
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3) RPS mata kuliah memuat unsur sesuai dengan standar nasional PT. 

Pernyataan isi standarnya adalah: Rencana Pembelajaran Semester 

(RPS) matakuliah minimal memuat: 

a. Nama dan kode mata kuliah, letak semester, bobot 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; dan 

i. Daftar referensi yang digunakan. 

 

4) Prodi harus mempunyai rencana tugas sebagai pengalaman belajar 

mahasiswa. Pernyataan isi standarnya adalah: Rencana Tugas (RT) 

Mahasiswa diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan 

oleh mahasiswa selama satu semester. RT MK minimal memuat: 
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a. Nama dan Kode MK, semester, bobot sks, nama dosen 

pengampu 

b. Sub CP MK 

c. Bentuk tugas 

d. Luaran Tugas 

e. Deskripsi tugas 

f. Jadwal pelaksanaan tugas 

g. Indikator, kriteria dan bobot penilaian tugas 

h. Daftar rujukan yang digunakan untuk penyelesaian tugas 

 

5) Prodi melakukan peninjauan secara berkala terhadap RPS seluruh 

mata kuliah. Pernyataan isi standarnya adalah: Peninjauan Rencana 

Pembelajaran Semester mencakup beberapa aspek: 

a. Ditinjau secara berkala sebelum semester berjalan 

b. Disesuaikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

(IPTEKS) dan kebutuhan masyarakat 

c. Disusun oleh tim dosen pengampu 

d. Tim dosen pengampu memiliki keahlian yang relevan atau 

dalam bidang ilmu yang sama dengan MK yang diampu 

 

6) Kurikulum Program Sarjana Terapan (Diploma 4) harus memuat MK 

dengan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau 

pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat yang 

dibimbing oleh dosen dalam rangka pengembangan sikap, 

pengetahuan, dan ketrampilan. Pernyataan isi standarnya adalah: 
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a. Kurikulum Program Sarjana Terapan (Diploma 4) memuat MK 

dengan bentuk Penelitian, dan Perancangan atau 

pengembangan 

b. Kurikulum Program Sarjana Terapan (Diploma 4) memuat MK 

dengan bentuk: pengabdian kepada masyarakat 

c. MK harus dimbing oleh dosen 

d. MK dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan IPTEKS untuk 

memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

 

7) Prodi melaksanakan pembimbingan akademik untuk meningkatkan 

prestasi mahasiswa. Pernyataan isi standarnya adalah: 

pembimbingan akademik untuk meningkatkan prestasi mahasiswa 

mencakup beberapa aspek: 

a. Prodi mempunyai pedoman pembimbingan akademik yang 

komprehensif 

b. Prodi melaksanakan monitoring pembimbingan akademik 

c. Prodi mengevaluasi efektifitas pembimbingan akademik 

d. Prodi melakukan tindak lanjut hasil evaluasi pembimbingan 

akademik yang menunjukkan bukti perbaikan prestasi 

akademik mahasiswa dari waktu ke waktu  

 

8) Prodi melaksanakan pembimbingan tugas akhir (TA) mahasiswa 

secara efektif. Pernyataan isi standarnya adalah: Prodi mempunyai 

pedoman pelaksanaan Tugas Akhir yang mencakup: persiapan, 

pelaksanaan dan evaluasi secara administrasi dan akademis untuk 

mendukung tercapainya CP Lulusan. 
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a. Pelaksanaan TA dimulai dengan Proposal TA dan 

dipresentasikan dihadapan penguji dan/ atau calon 

pembimbing. 

b. Pelaksanaan TA mendukung kepada kemampuan mencapai 

Kompetensi Lulusan. 

c. TA harus diujikan dihadapan penguji dan pembimbing 

d. Laporan TA menunjukkan kemampuan penulisan dalam hal: 

penentuan masalah, metode pelaksanaan TA, pembahasan 

hasil dari metode, kesimpulan, dan didukung oleh referensi 

yang memadai. 

e. Prodi menentukan jumlah mahasiswa bimbingan oleh setiap 

dosen 

f. Prodi melakukan monitoring proses pembimbingan tugas 

akhir 

g. Prodi melakukan evaluasi pembimbingan tugas akhir 

h. Prodi melakukan tindak lanjut evaluasi pembimbingan tugas 

akhir yang menunjukkan perbaikan kualitas tugas akhir. 

 

9) Prodi harus menjamin terlaksananya proses pembelajaran dalam 

bentuk Kerja Praktek/MK lain dengan kemampuan yang setara 

melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara 

administrasi maupun akademik untuk mendukung tercapainya CP 

lulusan. Pernyataan isi standarnya adalah:  

Prodi mempunyai pedoman dalam pembelajaran dalam bentuk 

Kerja Praktek/MK lain dengan kemampuan yang setara yang 

mencakup persiapan, pelaksanaan dan evaluasi secara administrasi 

dan akademis yang mendukung CP lulusan. 
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10) Prodi mampu menjamin beban belajar mahasiswa terukur dan 

sesuai dengan standar proses penyelenggaraan pendidikan 

nasional. Pernyataan standarnya adalah: 

a. Lama waktu pembelajaran efektif paling sedikit 16 (enam 

belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian 

akhir semester. 

b. Masa dan beban belajar: paling lama 5 (lima) tahun akademik 

untuk program diploma 3 (tiga) dengan beban belajar paling 

sedikit 108 sks, 7 (tujuh) tahun akademik untuk program 

diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar 

mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) 

SKS. 

 

11) Prodi menjamin lama waktu pembelajaran sesuai dengan standar 

waktu peyelenggaraan pembelajaran secara nasional. Pernyataan 

standarnya adalah: Prodi menentukan alokasi waktu 1 (satu) sks 

pada proses  pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, 

seminar atau yang setara serta pembelajaran praktik sesuai SNDikti 

dan realisasi dalam pembelajaran yang tertuang dalam jadwal 

perkuliahan sesuai dengan standar nasional, yaitu: 

a. Lama waktu perkuliahan tiap 1 (satu) sks untuk bentuk 

pembelajaran kuliah, responsi atau tutorial adalah 50 menit 

tatap muka ditambah dengan 60 menit/pembelajaran 

terstuktur / penugasan terstruktur ditambah 60 menit belajar 

mandiri per minggu per semester. 
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b. Lama waktu perkuliahan tiap 1 (satu) sks untuk bentuk 

pembelajaran seminar atau bentuk lain dengan kemampuan 

yang setara  adalah 100 menit tatap muka ditambah dengan 

70 menit belajar mandiri per minggu per semester 

c. Lama waktu proses pembelajaran berupa praktikum, praktik 

studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses 

pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) 

menit per minggu per semester. 

 

12) Poltekkes Kemenkes Bandung harus mendukung penyusunan 

implementasi monitoring dan evaluasi (monev) dan pengembangan 

kurikulum Prodi. Pernyataan standarnya adalah: Ada bukti 

dukungan unit pengelola yaitu Direktorat dalam penyusunan 

implementasi monev dan pengembangan kurikulum program studi. 

Bentuk dukungan mencakup beberapa aspek, yaitu: 

a. Kebijakan dalam bentuk pedoman 

b. Pendanaan 

c. Penyediaan fasilitas 

d. Pengorganisasian kegiatan 

e. SDM dalam implementasi monev dan pengembangan 

kurikulum 

 

13) Prodi harus melakukan peninjauan kurikulum dan seluruh 

kelengkapan/perangkat kurikulum secara berkala. Pernyataan 

standarnya adalah: Peninjauan Kurikulum dan seluruh 
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kelengkapan/perangkat nya harus ditinjau ulang mencakup 

beberapa aspek: 

a. Dengan mengacu pada pedoman peninjauan kurikulum yang 

ditetapkan oleh perguruan tinggi 

b. Ditinjau setiap 3-5 tahun 

c. Melibatkan pihak-pihak terkait  

d. Menyesuaikan dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan 

pemangku kepentingan (stakeholders) 

e. Direview oleh lembaga/tim yang relevan 

f. Kurikulum disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi 

 

14) Prodi harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses 

pembelajaran. Pernyataan standarnya adalah: Monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup beberapa 

aspek, yaitu: 

a. Mekanisme monitoring dosen, mahasiswa dan materi kuliah 

b. Pelaksanaan monitoring secara konsisten dan berkelanjutan 

c. Evaluasi hasil monitoring untuk merencanakan tindakan 

perbaikan 

d. Tindak lanjut evaluasi yang menunjukkan perbaikan 

e. Tingkat capaian pembelajaran dari waktu ke waktu 

 

15) Prodi harus menciptakan suasana akademik secara efektif. 

Pernyataan isi standarnya adalah: Prodi menciptakan suasana 

akademik yang efektif, dalam bentuk: 

a. Keberadaan kebijakan tertulis tentang suasana akademik 

yaitu: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan 
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mimbar akademik, dan kemitraan dosen-mahasiswa yang 

dimplementasikan secara konsisten. 

b. Ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana, sarana, serta 

dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik 

antara sivitas akademik 

c. Interaksi akademik berupa program dan kegiatan akademik, 

selain perkuliahan dan tugas tugas khusus untuk menciptakan 

suasana akademik berupa seminar, simposium, lokakarya, 

bedah buku, dll 

d. Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa 

e. Monitoring dan evaluasi upaya penciptaan suasana akademik 

di program studi oleh unit pengelola 

 

D. Strategi Pencapaian Standar 

1) Poltekkes Kemenkes Bandung melakukan/memfasilitasi adanya 

pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam 

pembelajaran 

2) Adanya dokumen panduan penyusunan/peninjauan kurikulum 

3) Adanya pedoman monitoring evaluasi pembelajaran 

 

E. Indikator Pencapaian Standar 

1) RPS untuk seluruh mata kuliah sudah tersusun 

2) Prodi melaksanakan monitoring pelaksanaan perkuliahan 

3) Adanya jadual dan pelaksaan Monev/Supervisi dari direktorat ke 

Jurusan/prodi 

4) Prodi mempunyai dokumen panduan dalam penyusunan tugas 

akhir/skripsi/tesis 
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F. Pihak yang Terlibat 

1) Wakil Direktur I – Bidang Akademik 

2) Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan 

3) Kepala Pusat Penjaminan Mutu 

4) Administrasi Akademik 

5) Ketua Jurusan 

6) Ketua Program Studi  

7) Koordinator Mata Kuliah 

8) Koordinator Pengembangan Kurikulum dan Prodi baru 

 

G. Referensi 

1) UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  

2) UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  

3) Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia  

4) Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaran 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 

62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  

6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 

2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

7) Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Kementerian 

Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal 

Pembelajaran Tahun 2016 

8) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2018 
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BAB V  

STANDAR SARANA DAN PRASARANA 

 

A. Definisi Istilah 

1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria 

minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi 

dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan. 

2) Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan 

kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum 

dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan 

akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi. 

3) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

4) Sarana pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipakai 

sebagai alat/media dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

5) Prasarana pembelajaran merupakan perangkat penunjang utama 

proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai 

 

B. Rasional Standar 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung merupakan 

lembaga/institusi perguruan tinggi bertanggung jawab untuk  

menyediakan sarana prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan 

sesuai dengan bakat, minat, dan kecerdasan mahasiswa sesuai dengan 

UU No. 12 tahun 2012.  



40 

 

STANDAR KADEMIK  PUSAT SPM 
 

Salah satu otonomi pengelolaan di bidang non akademik meliputi 

penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan sarana 

prasarana melalui standar sarana prasarana. 

 

C. Pernyataan Isi Standar 

Pernyataan Standar Sarana Prasarana: 

1) Poltekkes Kemenkes Bandung, harus menyediakan Ruang kelas 

untuk proses pembelajaran sesuai dengan standar Nasional, 

pernyataan isi standarnya adalah: Ruang kelas untuk proses 

pembelajaran dengan identitas berikut: 

a. Status kepemilikan milik sendiri. 

b. Luas minimal 60 m2 untuk 40 mahasiswa, 

c. Suhu ruang nyaman, 

d. Tingkat pencahayaan adalah cukup 

e. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk 

ruang Pembelajaran 

f. Wifi dengan bandwidth memadai 

 

2) Prodi menyediakan Ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga 

privacy dan nyaman untuk melaksanakan kegiatan akademik, 

pernyataan isi standarnya adalah:  

a. Luas minimal 4 m2 per dosen, 

b. Tersedia meja, kursi, dan rak buku/loker 

c. Suhu ruang nyaman 

d. Tingkat pencahayaan adalah cukup 

e. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk 

ruang pembelajaran 
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f. Wifi dengan bandwidth memadai untuk kegiatan akademik  

 

3) Poltekkes Kemenkes Bandung menyediakan Ruang perpustakaan 

dengan dilengkapai sumber belajar untuk mendukung pencapaian 

CP lulusan. pernyataan isi standarnya adalah:  

a. Tersedia minimal 200 m2 untuk mahasiswa 400 orang dan rata-

rata minimal 0.5 m2 untuk setiap mahasiswa pada jumlah lebih 

dari 400 orang, 

b. Dilengkapi dengan perabot kerja, 

c. Dilengkapi dengan perabot penyimpanan, 

d. Dilengkapi dengan peralatan multimedia, 

e. Dilengkapi dengan perlengkapan pendukung pengelolaan 

perpustakaan, 

f. Suhu ruang nyaman, 

g. Tingkat pencahayaan yang cukup, 

h. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk 

ruang pembelajaran, 

i. Wifi dengan bandwidth yang memadai 

j. Kebersihan terjaga. 

 

4) Jurusan/Prodi wajib menyediakan bahan pustaka di 

perpustakaan/ruang baca berupa buku wajib mata kuliah dan buku 

pengembangan yang relevan dengan program studi termasuk e-

book. Pernyataan isi standarnya adalah: 

a. Jumlah koleksi perpustakaan minimal 2500 judul buku yang 

tersedia di Ruang Baca  
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b. Jumlah minimal 144 judul buku wajib mata kuliah yang tersedia 

di ruang baca  

c. Jumlah minimal 288 judul buku pengembangan yang relevan 

dengan kompetensi program studi yang tersedia di Ruang Baca  

d. Ada penambahan koleksi buku yang relevan dan mutakhir 

dengan program studi minimal 1 judul mata kuliah/tahun 

 

5) Jurusan/Prodi wajib menyediakan bahan pustaka di 

perpustakaan/ruang baca berupa jurnal ilmiah 

nasional/internasional terakreditasi yang relevan dengan program 

studi termasuk prosiding yang merupakan hasil seminar dosen 

tetap prodi yang relevan baik di dalam maupun diluar negeri. 

Pernyataan isi standarnya adalah:  

a. Tersedia minimal 5 jurnal dengan nomor lengkap selama 5 

tahun, 

b. Tersedia minimal 5 prosiding dengan nomor lengkap selama 5 

tahun. 

6) Jurusan menyediakan ruang akademik selain ruang kelas untuk 

melaksanakan proses pembelajaran yang mendukung tercapainya 

CP lulusan. Pernyataan isi standarnya adalah: 

a. Laboratorium dan/atau studio, bengkel kerja, lahan praktik 

atau tempat praktik lainnya tersedia dengan luas ruang yang 

memenuhi syarat gerak dan spesifikasi aktivitas praktikum, 

bengkel dan studio, dan didasarkan pada efektivitas 

keberlangsungan proses pembelajaran. 

b. Suhu ruang nyaman, 

c. Tingkat pencahayaan adalah cukup 
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d. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk 

ruang pembelajaran 

e. Wifi dengan bandwidth yang memadai 

 

7) Poltekkes Kemenkes Bandung menyediakan ruang penunjang 

akademik yang mendukung tercapainya CP lulusan. Pernyataan isi 

standarnya adalah: Raung  penunjang akademik meliputi: 

a. tempat beribadah, 

b. ruang kesehatan, 

c. ruang organisasi kemahasiswaan di setiap Jurusan 

d. jamban di setiap Jurusan 

e. gudang di setiap Jurusan 

f. tempat parkir atau sejenisnya dengan jumlah dan luas yang 

cukup memadai 

8) Poltekkes Kemenkes Bandung menyediakan ruang administrasi dan 

kantor untuk menunjang kegiatan akademik dalam rangka 

mendukung CP Lulusan, Pernyataan isi standarnya adalah: 

a. Tersedia minimal 4 m2 per orang, 

b. Dilengkapi dengan perabot kerja, dan 

c. Dilengkapi perabot penyimpanan 

d. Suhu ruang nyaman, 

e. Tingkat pencahayaan adalah cukup 

f. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk 

kerja 

g. akademik 

h. Tersedia Wifi dan/atau jaringan internet 
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9) Jurusan harus menyediakan peralatan pratikum yang dapat diakses 

dan didaya gunakan untuk kegiatan akademik dosen dan 

mahasiswa. Pernyataan isi standarnya adalah: 

a. Tersedia peralatan praktikum/praktik yang memadai 

b. Dapat diakses dan didayagunakan oleh mahasiswa dan /atau 

dosen untuk mencapai CP Lulusan 

 

10) Jurusan harus menyediakan media pembelajaran yang dapat 

diakses dan didaya gunakan untuk kegiatan akademik dosen dan 

mahasiswa. Pernyataan isi standarnya adalah: 

a. Tersedia media pembelajaran yaitu papan tulis, proyektor, 

audio, video, dan sebagainya yang dapat diakses secara mudah 

dan dengan  kualitas yang baik  

b. Terdapat sistem perawatan/pemeliharaan untuk media 

pembelajaran  

11) Poltekkes Kemenkes harus menyediakan sisem informasi dan 

fasilitas prodi untuk mendukung kegiatan akademik. Pernyataan isi 

standarnya adalah: 

a. Tersedia komputer untuk pembelajaran yang terhubung 

dengan jaringan luas/internet dengan jumlah yang cukup 

b. Tersedia fasilitas e-learning yang digunakan secara baik, 

c. Tersedia akses on-line ke koleksi perpustakaan (perpus on-line) 

 

 

D. Strategi Pencapaian 

Strategi pencapaian Standar Sarana Prasarana: 
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1) Jurusan melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standard 

mutu sarana dan prasarana pembelajaran minimum sekali dalam 

satu semester. 

2) Departemen melaporkan hasil evaluasi kepada Direktur Poltekkes 

Kemenkes Bandung 

3) Jurusan melakukan perencanaan program kerja dan anggaran untuk 

tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu sarana 

dan prasarana pembelajaran. 

 

E. Indikator 

Indikator Capaian Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran 

Pembelajaran adalah seluruh sarana dan prasarana pembelajaran 

terawat dan dapat berfungsi dengan baik. 

 

F. Pihak Yang Terlibat 

1) Wakil Direktur II  

2) Kepala Pusat Penjaminan Mutu 

3) Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian  

4) Ketua Jurusan 

5) Ketua Program Studi 

6) Kepala Unit Perpustakaan 

 

G. Referensi 

1) Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  

2) Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia  
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3) Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaran 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan RI Nomor 3 Tahun 

2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
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BAB VI  

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 

 

A. Definisi Istilah 

1) Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal 

tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat 

program studi. 

2) Kepuasan mahasiswa adalah hasil pengukuran kepuasan 

mahasiswa terhadap dosen, tenaga kependidikan, pengelola 

serta sarana prasarana 

 

B. Rasional Standar 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung merupakan lembaga/institusi 

perguruan tinggi bertanggung jawab terhadap lulusannya agar mampu 

bersaing dengan para lulusan dari perguruan tinggi lain, baik dari dalam 

negeri maupun luar negeri. Sistem pendidikan/pengajarannya pun 

harus dikelola secara baik dengan mengacu pada peraturan 

perundanga yang berlau diantaranya: 

- UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  

- Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaran 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 

Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 

Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
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C. Pernyataan Isi Standar 

Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran: 

1) Poltekkes Kemenkes Bandung menentukan Efektifitas sistem 

pengelolaan sumber daya manusia mencakup tenaga pendidik dan 

kependidikan sesuai dengan standar nasional, pernyataan isi 

standarnya adalah: direktur bersama wadir 2 bersama melakukan  

sstem pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan dengan 

memperhatikan: 

a. Seleksi dan rekrutmen 

b. Penempatan 

c. Pengembangan 

d. Penilaian kinerja dan 

e. Kompensasi 

f. Retensi 

g. Pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan 

2) Poltekkes Kemenkes Bandung menjamin kecukupan dan kualifikasi 

dosen tetap dan tenaga kependidikan untuk mendukung 

pelaksanaan akademik, pernyataan isi standarnya adalah:  Wadir 2 

bersama Ketua Jurusan menentukan: 

a. jumlah dosen tetap minimal 5 pada setiap program studi  

b. Jumlah rasio dosen:mahasiswa pada program studi minimal 

1:20 

c. Semua dosen tetap berpendidikan minimal S2 dan memiliki 

jabatan fungsional 

d. Rata-rata beban kerja dosen dalam satu semester setara 

dengan 12-16 sks 

e. Kecukupan dan kualitas tenaga kependidikan  
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3) Poltekkes Kemenkes Bandung dan Jurusan melakukan peningkatan 

kualifikasi dan kompetensi Tenaga kependidikan untuk mendukung 

kegiatan akademik. pernyataan isi standarnya adalah: Kegiatan 

peningkatan kualifikasi dan komptensi dosen tetap dan tenaga 

kependidikan di kaitkan dengan: 

a. tugas belajar ke jenjang pendidikan yang relevan dan lebih 

tinggi 

b. pelatihan/seminar/workshop/ studi banding 

c. penyediaan fasilitas kerja termasuk dana 

d. jenjang karir 

4) Ketua Jurusan/Prodi harus melakukan perencanaan proses 

pembelajaran yang mendukung tercapaianya CP lulusan. 

Pernyataan isi standarnya adalah: 

a. Jurusan/Prodi menetapkan jadual perkuliahan minimal 4 

minggu sebelum perkuliahan dimulai pada setiap semester 

b. Kajur/Kaprodi dalam menyusun jadwal perkuliahan, 

memperhatikan: (a) Jumlah sks beban mengajar setiap dosen 

antara 12–16 sks / semester kecuali dosen dengan tugas 

tambahan, (b) MK yang diampu dosen sesuai dengan 

kompetensi, jenjang pendidikan, rekam jejak penelitian dan 

pengabdian masyarakat, dan (c) Sertifikat keprofesian 

5) Ketua Jurusan/Kaprodi  harus menyiapkan kelengkapan perangkat 

pembelajaran untuk memperlancar proses pembelajaran. 

Pernyataan isi standarnya adalah: Kaprodi bersama dengan 

koordinator mata kuliah  menyiapkan kelengkapan perangkat 

pembelajaran yang terdiri dari: 
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a. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

b. Rencana Assessment dan Evaluasi (RAE) 

c. Bahan ajar/modul pembelajaran 

6) Ketua Jurusan harus melakukan monitoring dan evaluasi 

pembelajaran untuk memperlancar proses pembelajaran. 

Pernyataan isi standarnya adalah: 

a. Kaprodi melakukan monitoring terhadap kehadiran dosen dan 

mahasiswa dalam perkuliahan 

b. Kaprodi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 

penjelasan/penyampaian CP MK, RPS, RAE pada minggu 

pertama perkuliahan 

c. Koordinator/penanggungjawab akademik melakukan 

rekapitulasi kehadiran dosen dan mahasiswa dalam PBM dalam 

periode tertentu dan melaporkannya kepada ketua program 

studi/Kajur 

d. Koordinator akademik/penanggungjawab dan Kaprodi 

melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kehadiran 

dosen dan mahasiswa dalam PBM 

e. Adanya rapat yang membahas proses PBM (persiapan dan 

evaluasi PBM) 

7) Ketua Jurusan menetapkan pelaksanaan TA/skripsi dengan jadwal, 

proses dan kualifikasi pembimbing TA/skripsi serta jumlah beban 

sesuai dengan standar nasional. Pernyataan isi standarnya adalah: 

a. Kajur  bersama Kaprodi menetapkan jadwal pelaksanaan 

TA/skripsi yang terdiri dari jadwal:  

- seminar proposal dan  

- ujian paling lambat minggu ke 1 perkuliahan. 
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b. Kajur bersama Kaprodi menentukan jumlah maksimum 

mahasiswa yang dibimbing oleh pembimbing utama pada 

semua jenjang pendidikan sebanyak 10 mahasiswa per 

semester. 

c. Jurusan menentukan dosen pembimbing TA/skripsi dengan 

memperhatikan: 

- Minimal S2 dan Asisten Ahli 

- Dosen pembimbing utama harus dalam bidang keilmuan 

yang sama dengan tema TA/skripsi 

- Dosen pembimbing ke 2 dapat dari industri/ instansi/Lahan 

dengan syarat mempunyai kemampuan setara dengan 

level 8 KKNI 

d. Kaprodi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

TA/skripsi secara rutin 

e. Kaprodi bersama mempersiapkan sarana dan parasarana serta 

dokumen kelengkapan pelaksanaan TA/skripsi mulai dari: (a) 

seminar proposal, (b) monev pelaksanaan, dan (c) ujian 

 

D. Strategi Pencapaian 

Strategi pencapaian Standar Mutu Pengelolaan Pembelajjaran 

Pembelajaran: 

1) Poltekkes Kemenkes Bandung melakukan evaluasi/supervisi atau 

audit mutu internal (AMI) secara berkala mengenai standar mutu 

pengelolaan pembelajaran minimum dalam 1 tahun sekali 

2) Jurusan melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar 

mutu pengelolaan pembelajaran dalam bentuk laporan pendidikan 

secara periodik 
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3) Poltekkes Kemenkes Bandung melakukan perencanaan 

pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk 

tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu 

pengelolaan pembelajaran 

 

E. Indikator Pencapaian Standar 

Indikator Capaian Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran Pembelajaran 

adalah: 

1) BKD/LKD dosen terpenuhi dan terlaporkan sesuai dengan waktu 

yang telah ditentukan 

2) Terlaksananya evaluasi/supervisi atau AMI ke Jurusan/Prodi 

minimal sekali dalam satu tahun 

3) Laporan pendidikan diterima oleh Poltekkes Kemenkes Bandung 

setiap akhir semester 

4) Adanya perencanaan pengembangan tenaga pendidik dan 

kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya 

 

F. Pihak Yang Terlibat 

1) Wakil Direktur I  

2) Wakil Direktur II 

3) Kepala Pusat Penjaminan Mutu 

4) Administrasi Akademik 

5) Ketua Jurusan 

6) Ketua Program Studi 

7) Koordinator SPMI 

 

G. Referensi 
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- UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  

- UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  

- UU RI No 36 tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan 

- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia  

- Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaran 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 

Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 

Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
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BAB VII  

STANDAR PEMBIAYAAN 

 

 

A. Definisi Istilah 

1) Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal 

tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya 

operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan 

2) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi merupakan 

biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa 

per tahun 

3) Biaya Investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya 

pendidikan tinggi yang diperlukan untuk pengadaan sarana dan 

prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada 

pendidikan tinggi 

4) Biaya Operasional Tidak Langsung adalah seluruh biaya yang tidak 

berkaitan secara langsung dengan proses tri darma perguruan tinggi 

5) Biaya bahan atau peralatan habis pakai adalah biaya bahan dan 

peralatan habis pakai untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi 

 

B. Rasional Standar 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung merupakan 

lembaga/institusi perguruan tinggi bertanggung jawab untuk  

menyediakan proses pendidikan yang memadai untuk menghasilkan 

lulusan yang berkualitas. Proses pedidikan yang memadai diantaranya 
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ditentukan oleh pembiayaan yang juga memadai, oleh karena itu perlu 

ditentukan standar pembiayaan pembelajaran. 

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal 

tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional, 

serta biaya personal yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan. Biaya investasi pendidikan tinggi sebagaimana 

merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana 

dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada 

pendidikan tinggi. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian 

dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan 

kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga 

kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya 

operasional tidak langsung. Investasi pendidikan memberikan nilai balik 

(rate of return) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. 

Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi 

teknis-ekonomis yaitu fungsi sosialkemanusiaan, fungsi politis, fungsi 

budaya, dan fungsi kependidikan.  Standar pembiayaan pembelajaran ini 

sebagai salah satu acuan yang harus ada sehingga pola pembiayaan 

pembelajaran dapat dilakukan dengan tepat sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. 

 

C. Pernyataan Isi Standar 

Pernyataan Standar Pembiayaan: 

1) Direktur Poltekkes Kemenkes Bandung menentukan sumber dana 

dan bentuk pendanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku  

2) Direktur menetapkan standar satuan biaya operasional PT menjadi 

dasar untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja 
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(RAPB) tahunan Poltekkes Bandung dan menetapkan biaya yang 

ditanggung oleh mahasiswa.   

Pernyataan Isi standarnya adalah: Direktur menetapkan biaya yang 

ditanggung mahasiswa atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) ditetapkan 

dengan mempertimbangkan berbagai aspek. 

3) Direktur wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam 

menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan 

dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Pernyataan Isi 

standarnya adalah:  Direktur menyusun kebijakan, mekanisme dan 

prosedur dalam menggalang sumber dana lain selain APBN untuk 

peningkatan kualitas pendidikan, dari sumber:  

a. Uang Kuliah Mahasiswa 

b. Hasil kontrak kerja sama antara Politeknik Kesehatan Bandung  

dengan pihak lain dalam kerangka kerja sama akademik maupun 

non-akademik  

c. Sumbangan, hibah, atau bantuan pendanaan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

d. Pengeloaan Dana Usaha  

e. Penerimaan lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan 

4) Wakil Direktur II merumuskan dan merencanakan alokasi anggaran 

minimum ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan batas kewajaran. 

Pernyataan Isi standarnya adalah: Perencanaan Alokasi anggaran 

terdiri dari: 

a. perencanaan anggaran dan logistik, 

b. perencanaan keuangan, serta perencanaan dan pengelolaan 

sarana dan prasarana; 
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5) Wakil Direktur II menetapkan standar mutu dalam perencanaan dan 

pengelolaan anggaran. pernyataan isi standarnya adalah: Standar 

mutu didasarkan dari ketersediaan: 

a. Evaluasi secara periodik dan berkesinambungan 

b. Sistem pelaporan secara periodik dan berkesinambungan 

c. Sistem pertanggungjawaban keuangan yang bersifat auditable 

dan akuntabel 

6) Wakil Direktur II  menetapkan biaya operasional pendidikan per 

tahun untuk mendukung kegiatan tridharma sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. pernyataan isi standarnya adalah: Biaya 

operasional berbentuk antara lain: 

a. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

b. pemeliharaan, 

c. bahan perkuliahan dan praktikum, 

d. penjaminan mutu, 

e. kegiatan kemahasiswaan, 

f. langganan daya dan jasa, operasional perkantoran, 

g. dosen tamu, 

h. kegiatan penunjang, 

i. kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam rencana strategis 

Poltekkes 

7) Ketua Jurusan bersama dengan Kaprodi harus terlibat dalam 

perencanaan target kinerja, perencanaan program kerja, dan 

perencanaan alokasi penggunaan anggaran/pengelolaan dana. 

Pernyataan isi standarnya adalah: Ketua Jurusan bersama dengan 

Kaprodi menyusun dokumen secara berkala: 

a. Target kinerja 
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b. Perencanaan program kerja (Proker) 

c. Perencanaan alokasi penggunaan anggaran dan / atau 

d. pengelolaan dana dari sumber apapun 

e. Pelaporan penggunaan dana dalam penyelenggaraan 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

8) Poltekkes Kemenkes Bandung mempunyai sistem pencatatan biaya 

dan pelaporan penggunaan keuangan sesuai dengan 

ketentuan/peraturan. Pernyataan isi standarnya adalah: Poltekkes 

Kemenkes Bandung mempunyai sistim Informasi Manajemen 

tentang pencatatan biaya dan pelaporan penggunaan keuangan 

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 

9) Wakil Direktur II melakukan analisis biaya operasional pendidikan 

tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran 

tahunan. Pernyataan isi standarnya adalah: Wakil Direktur II 

melakukan analisis biaya operasional secara berkala untuk 

penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran tahunan untuk 

tahun berikutnya. 

 

D. Strategi Pencapaian 

Strategi pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran: 

1) Poltekkes Kemenkes Bandung melakukan sosialisasi secara periodik 

kepada seluruh  Jurusan  tentang standar pelaksanaan pembiayaan 

dan peraturan yang terkait 

2) Poltekkes Kemenkes Bandung melakukan evaluasi secara berkala dan 

melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian pengelolaan 

keuangan kepada pihak terkait 
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E. Indikator 

Indikator Capaian Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran adalah: 

1) Tidak ditemui pelanggaran atas penggunaan anggaran 

2) Kepatuhan dalam pelaporan penggunaan anggaran sesuai  dengan 

peraturan perundangan 

3) Ketepatan waktu dalam pelaporan penggunaan keuangan 

 

F. Pihak Yang Terlibat 

1) Wakil Direktur II  

2) Bagian Keuangan 

3) Ketua Jurusan 

4) Ketua Program Studi 

 

G. Referensi 

1) Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  

2) Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaran 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 

2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 tahun 2018 Tentang Standar 

Biaya Masukan Anggaran Tahun 2018 
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BAB VIII  

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN 

A. Definisi Istilah 

1) Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa adalah aktifitas dalam 

proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan 

kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta 

mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan 

pengetahuan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan. 

2) Capaian pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh 

melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, 

dan akumulasi pengalaman kerja. 

3) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan suatu bentuk 

rumusan dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal 

tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. 

4) Interaktif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam pembelajaran 

yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa 

dan dosen untuk meraih capaian pembelajaran lulusan. 

5) Indeks prestasi semester (IPS) merupakan hasil penilaian capaian 

pembelajaran lulusan di tiap semester. 

6) Indeks prestasi kumulatif (IPK) merupakan hasil penilaian capaian 

pembelajaran lulusan pada akhir program studi. 

7) Prinsip edukatif adalah prinsip pada penilaian yang memotivasi 

mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar; 

dan meraih capaian pembelajaran lulusan. 



61 

 

STANDAR KADEMIK  PUSAT SPM 
 

8) Prinsip otentik adalah prinsip pada penilaian yang berorientasi pada 

proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang 

mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. 

9) Prinsip objektif adalah prinsip pada penilaian yang didasarkan pada 

stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas 

dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 

10) Prinsip akuntabel adalah prinsip pada penilaian yang dilaksanakan 

sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal 

kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. 

11) Prinsip transparan adalah prinsip pada penilaian yang prosedur dan 

hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 

12) Rubrik adalah wujud asesmen kinerja yang dapat diartikan sebagai 

criteria penilaian yang bermanfaat membantu dosen untuk 

menentukan tingkat ketercapaian kinerja yang diharapkan. 

13) Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan 

akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap 

prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi 

yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 

14) Transkrip Akademik adalah kumpulan nilai mata kuliah kumulatif 

yang telah ditempuh.  

15) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang 

memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari 

lulusan pendidikan tinggi bergelar. 

16) Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pernyataan 

mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang 

ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya 
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17) Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pernyataan 

mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang 

diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program 

Pendidikan Tinggi. 

 

B. Rasional Standar 

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal 

tentang kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi 

atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses dan hasil 

belajar, serta capaian pembelajaran setelah mahasiswa menjalani proses 

pembelajaran. Tujuan dari standar penilaian pembelajaran  ini adalah 

untuk menetapkan kriteria minimal tentang proses dan hasil belajar 

mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.  

Fungsi penilaian adalah untuk memotivasi belajar mahasiswa, 

menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam memenuhi capaian 

pembelajaran pada setiap mata kuliah, dan memperbaiki perencanaan 

dan pelaksanaan proses pembelajaran. Penilaian terdiri atas: 

1) Penilaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian 

proses pembelajaran 

2) Penilaian terhadap Capaian Pembelajaran mata kuliah (CP-MK) dan 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi. 

 

C. Pernyataan Isi Standar 

Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran: 

1) Poltekkes Kemenkes Bandung harus mempunyai pedoman dan 

instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran mencakup: 

prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme, dan 
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prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, 

sistem pengelolaan data, dan mensosialisasikannya kepada Dosen; 

pernyataan isi standarnya adalah Poltekkes Kemenkes Bandung: 

a. Memiliki pedoman penilaian capaian pembelajaran dan mata 

kuliah yang komprenhensif dengan instrumen yang handal 

dan dikelola dengan teknologi informasi 

b. Melakukan sosialisasi pedoman penilaian CP kepada seluruh 

dosen 

2) Poltekkes Kemenkes Bandung harus melaksanakan metode 

penilaian terhadap seleksi mahasiswa baru dalam berbagai jalur 

penerimaan dan melakukan pemetaan atas kemampuan awal. 

Pernyataan isi standarnya adalah 

a. Poltekkes Kemenkes Bandung dalam melaksanakan seleksi 

mahasiswa harus mempunyai panduan operasional baku 

untuk berbagai berbagai jalur penerimaan 

b. Poltekkes Kemenkes Bandung, khususnya bagian 

perencanaan mempunyai panduan dalam penentuan Uang 

Kuliah Tunggal (UKT) untuk mahasiswa baru dalam berbagai 

jalur penerimaan 

c. Prodi melaksanakan pemetaan kemampuan mahasiswa baru 

3) Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian pembelajaran 

dengan menggunakan prinsip penilaian sesuai standar nasional; 

Pernyataan isi standarnya adalah dalam penilaian pembelajaran 

harus menerapkan prinsip-prinsip penilaian pembelajaran secara 

terintegrasi, meliputi: 

a. Edukatif 

b. Otentik 
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c. Objektif 

d. Akuntabel, dan 

e. Transparan 

4) Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian terhadap proses 

dan hasil pembelajaran dalam aspek sikap, penguasaan 

pengetahuan, dan ketrampilan. Pernyataan isi standarnya adalah: 

a. Teknik penilaian pada aktifitas pembelajaran mahasiswa 

terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes 

lisan, dan angket 

b. Instrumen penilaian terhadap proses pembelajaran dalam 

bentuk rubrik 

c. Instrumen penilaian hasil pembelajaran dalam bentuk 

portofolio atau karya desain 

d. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian 

observasi 

e. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan 

keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau 

kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian pada 

poin a, b, c, dan d 

f. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai 

teknik dan instrumen penilaian yang digunakan 

5) Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian proses 

pembelajaran dengan mekanisme sesuai dengan standar nasional; 

Pernyataan isi standarnya adalah mekanisme penilaian 

pembelajaran melalui: 
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a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, 

instrument kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara 

penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; 

b. melaksanakan proses penilaian sesuai 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; dan 

d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar 

mahasiswa secara akuntabel dan transparan 

6) Dosen harus melaksanakan penilaian proses pembelajaran 

mahasiswa menggunakan berbagai metode; Pernyataan isi 

standarnya adalah metode dalam penilaian pembelajaran 

menggunakan: 

a. Self assesment 

b. Peer-assesment 

c. Teacher assesment 

d. atau metode lain yang disepakati di prodi masing-masing 

7) Dosen harus mempunyai dokumen dalam mekanisme dan Prosedur 

Penilaian yang dinyatakan dalam bentuk rencana asesmen dan 

evaluasi (RAE), Pernyataan isi standarnya adalah rencana 

assessment dan evaluasi, memuai unsur berikut ini: 

a. Nama MK, Kode MK, letak semester, dan bobot sks 

b. Waktu pelaksanaan asesmen 

c. Sub CP MK yang dinilai (di ases) 

d. Bentuk asesmen 

e. Bobot asesmen 
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f. Evaluasi terhadap asesmen 

8) Prodi harus melakukan penilaian (asesmen) terhadap proses dan 

hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan, Pernyataan isi standarnya adalah 

pemeriksaan kesesuaian alat ukur assessment untuk semua mata 

kuliah (MK) dilakukan secara kontinyu, minimal pada assement 

untuk tengah dan akhir semester. 

9) Prodi menjamin mutu soal dan mutu jawaban ujian yang 

mencerminkan hasil proses pembelajaran dan kesesuaiannya 

dengan RPS. Pernyataan standarnya adalah 

a. Soal sesuai dengan RPS/RAE 

b. Menggunakan teknik penyusunan soal yang inovatif untuk   

menjamin pencapaian tujuan pembelajaran / CP mata kuliah 

c. Soal mengandung konteks kekinian 

10) Dosen melaporkan hasil penilaian dan diumumkan kepada 

mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana 

pembelajaran; Pernyataan standarnya adalah: 

a. Pelaporan dan pengumuman hasil penilaian proses 

pembelajaran setiap tahap pembelajaran, dilakukan maksimal 

2 (dua) minggu setelah pelaksanaan asesmen 

b. Jumlah dan bentuk asesmen sesuai dengan RAE atau RPS 

11) Dosen harus melakukan penilaian kemampuan capaian 

pembelajaran MK sebagai criteria dalam tingkatan kelulusan MK, 

yang dinyatakan dalam kategori angka dan huruf, Pernyataan 

standarnya adalah: 

a. Penilaian kemampuan capaian pembelajaran MK dinyatakan 

dalam kategori angka dan huruf sebagai berikut: 
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Nilai Absolut Nilai Mutu Lambang Alternatif Lambang 

1-40 0 E E 

41-55 1 D D 

56-59 2 C C- 

60-63 2.25 C C 

64-67 2.5 C C+ 

68-70 2.75 B B- 

71-73 3 B B 

74-78 3.25 B B+ 

79-82 3.51 A A- 

83-86 3.75 A A 

87-100 4 A A+ 

 

12) Prodi harus melaksanakan evaluasi hasil penilaian capaian 

pembelajaran lulusan; Pernyataan standarnya adalah: 

a. Dilakukan secara berkala 

b. Terdokumentasi secara baik 

c. Ditindak lanjuti secara konsisten 

d. Evaluasi melibatkan alumni/pengguna alumni 

13) Poltekkes Kemenkes Bandung harus menjamin lulusan mengikuti 

standar nasional lulusan pendidikan tinggi dan kompetensi lulusan, 

Pernyataan isi standarnya adalah: 

a. telah menyelesaikan semua beban studi akhir/skripsi, dan 

ditempuh selama-lamanya 5 tahun akademik untuk D3, 7 

tahun untuk D4.  

b. mempunyai indeks prestasi kumulatif (IPK) sekurang-

kurangnya 2,76 tanpa nilai D dan E. 

14) Poltekkes harus mampu menjamin lulusan dengan capaian 

pembelajaran lulusan dinyatakan dengan peringkat capaian 

pembelajaran; Pernyataan isi standarnya adalah: Kelulusan 
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mahasiswa dari program D III dan Sarjana Terapan dinyatakan 

dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan atau dengan 

pujian, dengan kriteria IPK sebagai berikut: 

Predikat IPK Masa Studi 

Pujian > 3,50 ≤ 3 tahun untuk D3,  
≤ 4 tahun untuk Sarjana 
Terapan 

Sangat memuaskan 3,01-3,50  

Memuaskan 2,76-3,00  

 

15) Poltekkes Kemenkes Bandung harus memberikan ijazah, gelar, 

transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah bagi 

semua lulusan; Pernyataan isi standarnya adalah: semua lulusan 

program diploma, sarjana terapan, profesi dan magister terapan 

akan mendapatkan: 

a. Ijasah 

b. Transkrip akademik 

c. Surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) 

d. Sertifikat kompetensi bagi lulusan program sesuai dengan 

keahlian bidang ilmunya 

16) Prodi harus melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi capaian 

pembelajaran lulusan; Pernyataan isi standarnya adalah: prodi 

melakukan evaluasi  terhadap CPL dan menindak lanjuti 

rekomendasi dari hasil evaluasi tersebut.  

17) Prodi harus melakukan upaya untuk perbaikan sistim pembelajaran; 

Pernyataan isi standarnya adalah: Prodi melakukan perbaikan dan 

pemutakhiran sistem pembelajaran yang dilakukan selama 3 tahun 

terakhir mencakup beberapa aspek: 

a. Materi 
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b. Metode pembelajaran 

c. Penggunaan teknologi pembelajaran 

d. Cara-cara evaluasi 

18) Prodi harus menunjukkan hasil perbaikan sistem pembelajaran 

perbaikan terhadap prestasi akademik mahasiswa dan daya saing 

lulusan, Pernyataan isi standarnya adalah: Hasil perbaikan sistem 

pembelajaran berupa perbaikan prestasi akademik mahasiswa dan 

daya saing lulusan: 

a. Prestasi mahasiswa di ukur dari IPK  

b. Daya saing lulusan diukur dari rata-rata masa tunggu lulusan 

untuk mendapatkan/menciptakan pekerjaan pertama yang 

sesuai dengan bidang keahlian program studi (serapan 

lulusan) 

 

D. Strategi Pencapaian 

Strategi pencapaian Standar Mutu Pembelajaran: 

1) Tersedianya Pedoman Penatausahaan Ijazah, Transkrip Akademik, 

Surat keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan 

Sertifikat Profesi di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung 

2) Tersedia Pedoman Penilaian Capaian Pembelajaran di lingkungan 

Poltekkes Kemenkes Bandung 

3) Pedoman dan Panduan pada point 1 dan 2 diacu oleh semua Prodi di 

lingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung 

4) Jurusan/Prodi melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 

penilaian proses dan hasil pembelajaran serta pelaporannya. 
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E. Indikator 

Indikator Capaian Standar Mutu Pembelajaran Pembelajaran adalah: 

1) Poltekkes Kemenkes Bandung telah mempunyai Pedoman Penilaian 

Capaian Pembelajaran dan telah disosialisasikan 

2) Prodi mempunyai dokumen Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE) 

untuk seluruh MK 

3) Prodi mempunyai dokumen rubrik penilaian untuk: matakuliah dan 

laporan tugas akhir/karya tulis ilmiah 

4) Dosen melaksanakan penilaian dengan jadwal dan metode sesuai 

dengan yang tertulis di RAE. 

5) Dosen melakukan pengembalian hasil jawaban soal ujian maksimum 

2 (dua) minggu setelah pelaksanaan ujian. 

6) Prodi melakukan pelaporan nilai tepat waktu untuk seluruh MK 

melalui sistem online 

7) Semua lulusan telah menerima Ijasah pada saat waktu wisuda.  

 

F. Pihak Yang Terlibat 

1) Wakil Direktur I – Bidang Akademik 

2) Kepala Pusat Penjaminan Mutu 

3) Administrasi Akademik 

4) Ketua Jurusan 

5) Ketua Program Studi  

6) Koordinator Mata Kuliah 

 

G. Referensi 

1) UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  

2) UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
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3) UU RI No 36 tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan 

4) Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia  

5) Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaran 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 

2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  

7) Permenristekdikti No 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data 

Pendidikan Tinggi 

8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 

Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  

9) Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian 

Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pembelajaran Tahun 2016 

10) Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi, 

Kementerian Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pembelajaran 

Tahun 2016 

11) Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Profesi, Kementerian 

Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pembelajaran Tahun 2016 

12) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat 

Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar 

Di Perguruan Tinggi 
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BAB IX  

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

 

A. Definisi Istilah 

1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 

2) Dosen tetap adalah dosen PNS yang bekerja penuh waktu di 

Poltekkes Kemenkes Bandung sebagai satuan administrasi 

pangkalnya dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan 

administrasi pangkal yang lain; 

3) Dosen tidak tetap adalah dosen Non-PNS yang bekerja paruh 

waktu di Poltekkes Kemenkes Bandung; 

4) 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; 

5) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang 

mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang 

penyelenggaraan pendidikan tinggi; 

6) Kualifikasi akademik  adalah tingkat pendidikan minimal yang harus 

dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah 

dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku 

7) Sertifikat pendidik  adalah bukti formal sebagai pengakuan yang 

diberikan kepada dosen sebagai tenaga professional 
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B. Rasional Standar 

Berdasarkan Undang-undang No 12, tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi, pasal 1 angka 14 dan Peraturan Pemerintah RI No. 37 

tahun 2009 tentang Dosen pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa dosen 

adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan 

pengabdian masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi, peran, 

dankedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang 

profesional. Demikian juga sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 

14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa dosen wajib 

memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat 

jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan 

satuan pendidikan tempat bertugas serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional.  

Tenaga kependidikan berdasarkan Permenristekdikti No 44 tahun 

2015 pasal 30 ayat (1) tenaga kependidikan memiliki kualifikasi 

akademik paling rendah program diploma tiga (3) yang dinyatakan 

dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Ayat 

(2) Tenaga Kependidikan sebagaimana ayat (1) dikecualikan bagi tenaga 

administrasi. Ayat (3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. 

Ayat (4) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib 

memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas dan keahliannya. 

Penyusunan standar dosen dan tenaga kependidikan ini 

dimaksudkan untuk memberi kepastian agar dosen benar-benar mampu 
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menjalankan misi pendidikan di perguruan tinggi   dan tenaga 

kependidikan yang dimiliki mempunyai kompetensi dalam bidangnya 

sehingga mampu mendukung kelancaran pendidikan di Poltekkes 

Kemenkes Bandung. 

 

C. Pernyataan Isi Standar 

Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan: 

1) Poltekkes Kemenkes Bandung wajib memiliki dosen dengan 

kualifikasi akademik dan memiliki kemampuan untuk 

menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan; Pernyataan isi standarnya adalah: 

a. Poltekkes Bandung wajib memiliki Panduan dalam kualifikasi 

penerimaan dosen 

b. Kualifikasi akademik dosen minimal bergelar Magister dengan 

bidang keilmuan yang sesuai dengan bidang ilmu yang 

dibutuhkan jurusan 

2) Poltekkes Kemenkes Bandung mempunyai program dalam rangka 

mengendalikan kesehatan jasmani dan rohani dosen; Pernyataan isi 

standarnya adalah: 

a. Melakukan monitoring kesehatan jasmani dan rohani untuk 

semua dosen minimal 2 (dua) tahun sekali  

b. Mempunyai kegiatan untuk mendukung kesehatan jasmani 

dan rohani seluruh dosen secara berkala  

c. Mempunyai peralatan dan obat-obat untuk kondisi darurat 

kesehatan dosen minimal di setiap Jurusan 

3) Jurusan wajib memiliki dosen dengan kompetensi pendidik dalam 

pedagogi. 
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Pernyataan isi standarnya adalah: Direktorat bersama Jurusan 

memfasilitasi pelatihan tambahan untuk peningkatan kompetensi 

dosen sebagai pendidik. 

 

4) Jurusan wajib mengembangkan kompetensi dosen 

Pernyataan isi standarnya adalah: Jurusan menyediakan 

a. Dokumen perencanaan pengembangan kompetensi dosen 

b. Dukungan dana, dan  

c. Pelaksanaan training/pelatihan yang tersertifikasi untuk 

dosen secara rutin setiap hari 

5) Dosen harus melaksanakan kegiatan pokok dosen dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran. 

Pernyataan isi standarnya adalah: 

a. Dosen secara mandiri atau kelompok harus menyusun 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata 

kuliah yang diampunya 

b. Dosen secara mandiri atau kelompok melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan yang tertulis pada RPS 

6) Dosen harus melaksanakan kegiatan pokok dosen dalam 

perencanaan, pelaksanaan evaluasi hasil dan proses pembelajaran. 

Pernyataan isi standarnya adalah: 

a. Dosen secara mandiri atau kelompok harus menyusun 

Rencana Asesmen dan Evaluasi (RA & E) untuk semua mata 

kuliah yang diampunya 

b. Dosen menyusun soal dan tugas yang diberikan kepada 

mahasiswa sesuai dengan RAE 
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7) Dosen harus membuat buku ajar/modul ajar/buku Referensi yang 

diterbitkan untuk MK yang diampunya. 

Pernyataan isi standarnya adalah:  

a.     semua dosen harus membuat bukur ajar/modul ajar/buku 

referensi baik secara mandiri maupun berkelompok untuk 

mata kuliah yang diampunya dan diterbitkan 

8) Dosen wali harus melaksanakan pembimbingan kepada mahasiswa 

untuk meningkatkan prestasi akademiknya 

Pernyataan isi standarnya adalah: 

b. Melaksanakan pembimbingan akademik yaitu: memberikan 

c. pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan kepada 

mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata-kuliah 

yang diambil selama masa studi 

d. Memberikan konseling kepada mahasiswa selama proses 

e. pembelajaran, yaitu: Mengidentifikasi masalah yang dihadapi 

mahasiswa tentang kesulitan/kebutuhan dalam menggunakan 

sarana akademik, memotivasi mahasiswa dalam 

menyelesaikan studinya dengan baik dan menciptakan 

budaya akademik yang kondusif, menerima laporan yang 

menyangkut kesulitan-kesulitan dalam mengikuti kegiatan 

akademik 

f. Melaksanakan monitoring akademik selama masa studi 

g. Melaporkan hasil monitoring selama studi kepada Kaprodi 

9) Dosen pembimbing TA/skripsi melaksanakan pembimbingan 

kepada mahasiswa untuk mencapai CPL yang telah ditetapkan. 

Pernyataan isi standarnya adalah: 
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a. Melaksanakan pembimbingan pelaksanaan TA/skripsi sesuai 

dengan tema TA/skripsi 

b. Melaksanakan monitoring pelaksanaan TA/skripsi secara 

berkala 

c. Melaksanakan pembimbingan dalam penyusunan laporan 

TA/skripsi sesuai dengan panduan  

d. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan TA/skripsi 

e. Melaksanakan penilaian terhadap hasil TA/skripsi yang 

disusun dalam makalah untuk diunggah di laman resmi 

perguruan tinggi 

f. Dosen pembimbing utama untuk pelaksanaan TA/Skripsi 

minimal bergelar magister 

10) Dosen harus melaksanakan kegiatan pokok dosen dalam penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat; 

Pernyataan isi standarnya adalah: seluruh dosen secara kontinyu 

melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan bidang ilmunya 

11) Poltekkes Kemenkes Bandung melakukan perhitungan beban kerja 

dosen (BKD) secara berkala; 

Pernyataan isi standarnya adalah: 

a. Kegiatan pokok, mencakup: 

- Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses 

pembelajaran 

- Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran 

- Pembimbingan dan pelatihan 

- Penelitian, dan 

- Pengabdian kepada masyarakat 
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b. Kegiatan dalam bentuk tugas tambahan 

c.      Kegiatan penunjang 

12) Poltekkes Kemenkes Bandung dapat mengangkat dosen sebagai 

dosen tidak tetap dengan kualifikasi sesuai dengan standar 

nasional; 

Pernyataan isi standarnya adalah: 

a. Kualifikasi dosen tidak tetap minimal bergelar magister dan 

dalam bidang keilmuan yang sama dengan Prodi 

penempatannya, dan 

b. Tidak sedang berstatus pendidik tetap di perguruan tinggi / 

satuan pendidikan lain, dan 

13) Poltekkes Kemenkes Bandung menetapkan tenaga kependidikan 

memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program 

diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan 

kualifikasi tugas pokok dan fungsinya; 

Pernyataan isi standarnya adalah: Semua tenaga kependidikan: 

a. Kualifikasi minimal lulusan Diploma 3 (tiga), dan 

b. Ijasah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, 

dan 

14) Poltekkes Kemenkes Bandung menetapkan tenaga administrasi 

paling rendah SMA atau sederajat 

Pernyataan isi standarnya adalah: Semua tenaga administrasi di 

Poltekkes Kemenkes Bandung minimal berpendidikan SMA atau 

sederajat 

 

D. Strategi Pencapaian Standar 

Strategi pencapaian Standar Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan: 
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1) Poltekkes Kemenkes Bandung mempunyai Panduan dalam 

kualifikasi penerimaan dosen 

2) Prodi melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standard 

mutu dosen dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaannya pada 

semua prodi Sarjana di Poltekkes Kemenkes Bandung minimum 

sekali dalam satu semester 

3) Prodi melakukan upaya untuk terus mendorong dosen untuk 

melanjutkan ke jenjang pendidikan dan jabatan lebih tinggi  

4) Poltekkes Kemenkes Bandung mewajibkan pelatihan dan workshop 

kepada tenaga kependidikan yang belum memenuhi standard mutu 

yang ditetapkan dan Poltekkes Kemenkes Bandung memfasilitasi 

dengan menyediakan dana untuk pelaksanaannya demi tercapainya 

standard mutu bagi tenaga kependidikan. 

 

E. Indikator Pencapaian Standar 

Indikator Capaian Standar Standar Mutu Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan  adalah: 

1) Semua dosen berkualifikasi minimal Magister dalam bidang 

keilmuan yang sama, dan mempunyai sertifikasi sebagai pendidik 

2) Semua dosen dinyatakan sehat jasmani dan rohani 

3) Jurusan mempunyai renstra untuk pengembangan kompetensi 

dosen  

4) Semua dosen secara mandiri atau bersama tim telah menyusun RPS 

dan RAE untuk MK yang diampunya  

5) Semua dosen mempunyai buku ajar dan / atau modul ajar untuk 

semua MK yang diampunya dan diterbitkan 
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6) Semua dosen secara mandiri atau bersama tim melakukan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 (satu) kali 

dalam 1 (satu) tahun 

7) Semua dosen lulus dalam penilaian BKD setiap tahun, dengan bobot 

12 – 16 sks setiap semester 

8) Semua dosen wali mempunyai laporan hasil monitoring proses dan 

hasil pembelajaran selama masa studi 

9) Semua dosen pembimbing TA/skripsi mempunyai laporan 

perkembangan hasil pelaksanaan TA/skripsi mahasiswa yang 

dibimbingnya 

10) Semua tenaga kependidikan mempunyai kualifikasi akademik 

Diploma 3 (tiga), dan bersertifikat kompetensi sesuai dengan 

tupoksinya 

11) Semua tenaga administrasi mempunyai kualifikasi minimal SMA 

atau sederajat 

 

F. Pihak yang Terlibat 

1) Wakil Direktur I-Bidang Akademik 

2) Wakil Direktur II-Bidang Keuangan, Umum, dan Kepegawaian 

3) Kepala Bagian 

4) Kepala Pusat Penjaminan Mutu 

5) Kasubbag Administrasi Akademik 

6) Kasubbag Umum dan Kepegawaian 

7) Ketua Jurusan 

8) Ketua Program Studi 
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G. Referensi 

1) UU RI No 12 Tahun 2012 

2) UU RI No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan 

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 

tentang Dosen 

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 

tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru 

dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor 

6) Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 

tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen 

7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi no 44 

Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi no 26 

Tahun 2015, tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi 

9) Peraturan Akademik Poltekkes Kemenkes Bandung 

10) Pedoman Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma 

Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen 

Pendidikan Nasional 
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BAB X  

SISTEM INFORMASI 

A. Definisi Istilah 

1) sistem informasi adalah data yang diolah supaya menjadi berguna 

bagi orang dan membantu untuk pengambilan putusan dari masalah 

tertentu 

2) Pangkalan data atau basis data adalah kumpulan informasi yang 

disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat 

diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh 

informasi dari basis data tersebut.  

3) Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang 

saling terhubung satu dengan lainnya 

4) Bandwith adalah adalah luas atau lebar cakupan frekuensi yang 

digunakan oleh sinyal dalam medium transmisi 

5) Teknologi Informasi (TI) adalah istilah umum untuk teknologi apa 

pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, 

menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. 

 

B. Rasional Standar 

Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik 

untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan 

berkelanjutan yang dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, 

pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Peningkatkan 

mutu sangat diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan prima 

kepada pelanggan dengan memanfaatkan informasi dan teknologi 

komunikasi sehingga berbagai informasi dapat diakses dengan cepat dan 
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mudah sehingga standar Sistem Informasi sangat penting untuk 

ditetapkan, karena merupakan acuan bagi penyelenggaraan sistem 

informasi Poltekkes Bandung sebagai salah satu pendukung pengelolaan 

insitusi serta memudahkan pengelolaan kampus dan jurusan yang berada 

di luar kota juga akan sangat membantu dalam proses pengambilan 

keputusan.  

 

C. Pernyataan Isi Standar 

1) Poltekkes Kemenkes Bandung memastikan sistem informasi 

pendukung pembelajaran dan administrasi yang lengkap, 

terintegrasi, akurat, dan dapat diandalkan. Pernyataan standarnya 

adalah sebagai berikut:  

a. terdapat sistem informasi akademik, keuangan, dan personel 

yang terintegrasi dan dapat diakses oleh para pemangku 

kepentingan yang relevan  

b. terdapat sistem informasi pendukung pembelajaran untuk 

meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran, yang dapat 

diakses oleh mahasiswa dan dosen  

c. terdapat internet yang dapat diakses oleh mahasiswa dan para 

pemangku kepentingan yang relevan dengan rasio bandwidth 

per mahasiswa yang memadai 

 2) Poltekkes Kemenkes Bandung memastikan sistem informasi 

pendukung komunikasi internal dan eksternal efektif. Pernyataan 

standarnya adalah sebagai berikut: 

a. terdapat sistem informasi pendukung komunikasi internal yang 

dapat diakses oleh para pemangku kebijakan  
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b. terdapat portal Universitas yang lengkap dan komunikatif yang 

dapat diakses oleh publik 

3) Poltekkes Kemenkes Bandung memastikan sistem informasi 

pendukung pengambilan keputusan lengkap, efektif, dan obyektif. 

Pernyataan standarnya adalah terdapat sistem informasi pendukung 

pengambilan keputusan berbasis data yang dapat diakses oleh para 

pengambil kebijakan yang relevan 

4) Poltekkes Kemenkes Bandung melakukan pengembangan, 

pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi secara terencana 

dan terintegrasi. Pernyataan standarnya adalah: 

a. terdapat blueprint sistem informasi yang lengkap dan mengacu 

pada rencana strategis dan rencana pengembangan Poltekkes 

Kemenkes Bandung  

b. terdapat fasilitas internet di lingkungan kampus dengan 

kapasitas memadai dan dapat diakses oleh mahasiswa dan para 

pemangku kebijakan 

 

D. Strategi Pencapaian 

Direktur Poltekkes Kemenkes menyelenggarakan tersedianya 

sarana dan prasarana sistem informasi di lingkup jurusan dan Prodi.  

 

E. Indikator 

Tersedia secara fungsional dan terpadu sistim informasi 

manajemen untuk akademik, sumberdaya manusia, keuangan, sarana 

prasarana, kemahasiswaan dan alumni, serta perpustakaan.  
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F. Pihak Yang Terlibat 

1) Wakil Direktur I – Bidang Akademik 

2) Wakil Direktur II – Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia 

3) Wakil Direktur III – Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama 

4) Kepala Bagian 

5) Kepala Pusat Penjaminan Mutu 

6) Kepala Pusat pengembangan Pendidikan 

7) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

8) Kasubbag Administrasi Akademik 

9) Kasubbag Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama 

10) Kasubag Umum dan Kepegawaian 

11) Kasubag Keuangan dan BMN 

12) Ketua Jurusan 

13) Ketua Program Studi  

14) Ka-unit Teknologi Informasi (TI)  

 

G. Referensi 

9) UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  

10) UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  

11) Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia  

12) Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaran 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

13) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 

44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  

14) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 

62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  
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15) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 201 

16) Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik 

indonesia nomor 15 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja 

lembaga layanan pendidikan tinggi 

17) Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik 

indonesia nomor 61 tahun 2016 tentang pangkalan data pendidikan 

tinggi 
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BAB XI  

STANDAR MONITORING DAN EVALUASI PENDIDIKAN 

 

A. Definisi Istilah 

1) Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran 

kemajuan suatu program melalui pemantauan terhadap perubahan 

dengan fokus pada proses dan keluaran 

2) Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses 

untuk menentukan nilai dari suatu program dengan 

mempertimbangkan berbagai faktor.  

3) SOP (Standar Operational Procedure) adalah adalah dokumen yang 

berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh 

hasil kerja yang paling efektif. 

B. Rasional Standar 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung sebagai salah institusi 

pendidikan tenaga kesehatan milik pemerintah mempunyai tugas pokok 

dan fungsi dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni 

penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. 

Untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

terlaksana dengan baik, maka perlu dilakukan pemantauan (monitoring) 

dan penilaian (evaluasi). 

Monitoring dan evaluasi merupakan komponen yang sangat 

penting sebagai acuan yang mengontrol kinerja yang dilakukan di suatu 

unit tertentu. Suatu program ataupun pekerjaan pada dasarnya memiliki 

tujuan dan pengaturan aktivitas yang komplek. Hal tersebut tersebut 
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memerlukan monitoring dan evaluasi sehingga hasil yang didapatkan 

lebih maksimal.  

Monitoring dan evaluasi mengekstraksi informasi yang relevan dari 

masa lalu, aktivitas yang sedang dilakukan saat ini yang dapat dijadikan 

basis data untuk program dan orientasi di masa yang akan dating. 

Monitoring merupakan suatu kegiatan pemantauan yang dilakukan 

selama proses tersebut dilakukan. 

Monitoring dan evaluasi (monev) pembelajaran merupakan 

kegiatan yang ditujukan untuk memantau pelaksanaan pembelajaran 

mencakup perencanaan program, implementasi program, monitoring 

program dan evaluasi program. Monitoring dan evaluasi merupakan 

bagian dari sistem tatakelola yang dikembangkan di Politeknik Kesehatan 

Kemenkes Bandung guna menjaga dan memastikan penyelenggaraan 

pendidikan dilaksanakan sesuai standar pendidikan yang tercantum 

dalam Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Menyadari akan hal ini, maka para pengelola 

pendidikan perlu melakukan berbagai upaya dalam memastikan 

pengelolaan pembelajaran yang baik, mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan hingga proses evaluasinya. 

 

C. Pernyataan Isi Standar 

Poltekkes Kemenkes Bandung harus mempunyai pedoman dan 

instrumen sistem monitoring dan evaluasi capaian pembelajaran prinsip 

monitoring dan evaluasi, teknik dan instrumen monitoring dan evaluasi, 

mekanisme, dan prosedur monitoring dan evaluasi, pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi, pelaporan monitoring dan evaluasi, sistem 
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pengelolaan data, dan mensosialisasikannya kepada seluruh dosen. Isi 

pernyataannya adalah: 

1) Poltekkes Kemenkes Bandung  memiliki pedoman dan instumen 

untuk monitoring dan evaluasi kurikulum dengan kegiatan sebagai 

berikut: 

a. Monitoring 

- Monitoring dilaksanakan dengan cara langsung datang ke 

setiap jurusan/program studi pada saat evaluasi 

pembelajaran setiap semester dan akhir tahun ajaran 

(yudisium).  

- Monitoring juga dilakukan dengan menelaah laporan 

pelaksanaan pembelajaran melalui laporan pendidikan yang 

dibuat oleh jurusan/program studi pada setiap semester. 

b. Evaluasi 

Evaluasi kurikulum dilaksanakan oleh pengelola program 

studi masing-masing dibawah koordinasi Wadir I bidang 

Akademik. 

Aspek yang dimonitor dan dievaluasi diantarnya meliputi : 

- Kesesuaian kurikulum : struktur program, jadwal kuliah dan 

jumlah minggu efektif. 

- Prosentase ketercapaian materi pembelajaran 

- Kehadiran dosen dan mahasiswa 

- Kesesuaian antara bahan kajian dengan capaian 

pembelajaran dan RPS 

- Kesesuaian evaluasi pembelajaran dengan rencana yang 

diubuat 



90 

 

STANDAR KADEMIK  PUSAT SPM 
 

- Permasalahan yang ditemui  

2) Poltekkes Kemenkes Bandung  memiliki pedoman dan instumen 

untuk monitoring dan evaluasi pembelajaran dengan kegiatan 

sebagai berikut: 

a. Monitoring 

 Monitoring pembelajaran di Politeknik Kesehatan 

Kemenkes Bandung dilakukan melalui kegiatan : 

- Supervisi pendidikan setiap semester yang dilaksanakan oleh 

Wadir I Bidang Akademik, kasubbag adaministrasi akademik 

dan dan kasubbag administrasi kemahasiswaan, alumni dan 

kerjasama di bawah tanggung jawab Direktur. Supervisi 

pendidikan dilaksanakan dalam proses pembelajaran yang 

dilakukan pada tengah dan di akhir semester dengan 

langsung ke lapangan mencakup: aspek perencanaan, aspek 

pelaksanaan serta aspek aspek evaluasi. 

- Monitoring aspek perencanaan meliputi : kalender 

akademik, jadwal kuliah, RPS, pedoman praktikum, 

pedoman praktik lapangan serta kerangka acuan praktik 

kerja lapangan. Monitoring aspek pelaksanaan meliputi : 

kesesuaian waktu pembelajaran, kesesuaian materi dengan 

RPS, ketersediaan bahan ajar, waktu evaluasi hasil belajar 

(UTS,UAS,Uji KTI). 

- Audit mutu internal setiap semester yang dilaksanakan oleh 

auditor mutu internal yang memiliki sertifikat auditor 

internal dari kantor audit internal dan SAI Global. 
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- Laporan akademik setiap semester. Penyusunan laporan 

akademik dengan menggunakan instrument borang LAM-

PTKes yang dimodifikasi dengan sasaran strategi Politeknik 

Kesehatan Kemenkes Bandung. 

 

b. Evaluasi 

- Evaluasi pembelajaran dilakukan pada setiap program 

studi dengan mengisi format evaluasi pembelajaran yang 

sudah baku setiap semester yang sudah baku setiap 

semester dalam bentuk laporan pendidikan. Hasil dari 

evaluasi menjadi bahan kajian dan perbaikan. 

- Kegiatan evaluasi juga dilakukan melalui audit mutu 

internal oleh auditor internal SPMI yang telah mendapat 

sertifikat sebagai auditor internal serta oleh auditor 

ekstrenal dari SAI Global untuk Sistem Manajemen Mutu 

(SMM) ISO – 9001 – 2015. AMI dilakukan secara berkala 

dan berkesinambungan yang dilaksanakan 1 kali dalam 

setiap semester.  

- Aspek kegiatan dalam AMI dalam monitoring dan 

evaluasi pembelajaran meliputi kegiatan akademik dan 

pelayanan kemahasiswaan. Sedangkan audit eksternal 

dilakukan dalam 1 tahun sekali meliputi kegiatan 

akademik dan non akademik. 

 

D. Strategi Pencapaian Standar 

1) Monitoring, supervisi dan evaluasi dilaksanakan secara konsisten 

dan berkala yaitu setiap 6 bulan sekali 
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2) Hasil laporan akademik diolah oleh Sub Bagian ADAK dan hasil audit 

internal oleh Pusat Penjaminan Mutu. Hasilnya disampaikan kepada 

pengelola Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung/Direktorat dan 

pengelola jurusan/program studi pada saat rapat akademik dan 

rapat tinjauan manajemen. 

3) Hasil evaluasi dan temuan selanjutnya ditindaklanjuti oleh 

auditi/jurusan/program studi untuk memastikan bahwa sistem 

pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. 

4) Hasil tindak lanjut dilaporkan oleh jurusan/ program studi ke Pusat 

Penjaminan Mutu atau ke sub bagian ADAK untuk meningkatkan 

mutu pelayanan. 

 

E. Indikator Pencapaian Standar 

Salah satu elemen penting dalam melakukan monitoring dan 

evaluasi adalah menyusun  indikator kinerja. Indikator kinerja 

menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan 

pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan 

ditetapkan. Indikator kuantitif digunakan untuk mengukur sesuatu yang 

sifatnya terukur (measurable) dan obyketif. Indikator kuantitatif biasanya 

dinyatakan dalam bentuk nilai absolut (jumlah), prosentase, rasio dan 

tingkatan. Sementara indikator kualitatif lebih bersifat subyektif karena 

biasanya menyangkut sikap, perilaku, penilaian dan perasaan seorang 

individu akan sesuatu hal. Untuk mendapatkan data indikator kualitatif 

dilakukan melalui interview tersetruktur terhadap masyarakat. Indikator 

kinerja juga merupakan petunjuk (guideline) dalam rangka pencapaian 

tujuan atau sasaran, visi dan misi organisasi. 
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1) Input/Masukan 

- Sumber dana (APBN, BLU) 

- Sumber Daya Manusia (SDM) yakni dosen, tenaga kependidikan 

dan tenaga non kependidikan 

- Sarana dan prasarana, seperti gedung, perpustakaan, 

laboratorium, klinik, sarana olah raga, jaringan internet  

- Dukungan tenaga ahli, seperti dosen tamu dan praktisi 

- Dukungan kebijakan pusat dan daerah 

2) Output/Keluaran 

- Jumlah lulusan tepat waktu tercapai 

- Target IPK rata-rata lulusan tercapai 

3) Outcome 

- Presentase penyerapan lulusan di dunia kerja 

- Rata-rata lamanya waktu penyerapan lulusan  

 

F. Pihak  Yang Terlibat 

8) Wakil Direktur I – Bidang Akademik 

9) Kepala Bagian 

10) Kepala Pusat Penjaminan Mutu 

11) Kasubbag Administrasi Akademik 

12) Ketua Jurusan 

13) Ketua Program Studi  

14) Koordinator Mata Kuliah 
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G. Referensi 

10) Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional 

11) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 

12) Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

13) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan 

14) Peraturan Pemerintan RI Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

15) Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 

Pembangunan Daerah 

16) Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 

Tinggi 

17) Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

18) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 

Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

19) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 

20) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 

Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 

21) Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.03/I.2/06284/2014 

tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan No 

HK.02.03/I.2/08810/2013 tentang Organisasi dan Tatalaksana 

Politeknik Kesehatan Kemenkes 
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22) Statuta Politeknik Kesehatan kemenkes Bandung 

23) Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung tahun 

2015 – 2019 

24) Kebijakan Mutu Poltiteknik Kesehatan Kemenkes Bandung 
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BAB XII  

SUASANA AKADEMIK 

 

A. Definisi Istilah 

1) Suasana akademik suasana yang mampu menciptakan iklim yang 

nyaman bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan 

mahasiswa,antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama 

dosen untuk engoptimalkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi.  

2) Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh 

profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah 

untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai 

sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu, cabang ilmu, atau 

bidang yang dikajinya. 

3) Iklim kondusif adalah suasana nyaman yang memungkinkan dosen-

mahasiswa dapat melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

seoptimal mungkin. 

4) Interaksi dosen-dosen, dosen-mahasiswa, dan mahasiswa-

mahasiswa adalah komunikasi diantara dosen dengan dosen, dosen 

dengan ahasiswa, maupun mahasiswa dengan mahasiswa baik 

secara perorangan maupun kelompok yang terjadi secara langsung 

maupun tidak langsung dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi. 

5) Student Centre adalah Gedung Pertemuan yang memfasilitasi baik 

kegiatan akademik maupun non akademik.  

6) Student Centre Learning adalah Gedung Pertemuan yang 

memfasilitasi baik kegiatan akademik maupun non akademi yang 



97 

 

STANDAR KADEMIK  PUSAT SPM 
 

diupayakan dalam proses akademik sehingga dapat dilaksanakan 

seoptimal mungkin.  

7) Zero Complain adalah tidak adanya keluhan dari sivitas akademika. 

 

 

B. Rasional Standar 

Suasana akademik merupakan kondisi yang harus diciptakan untuk 

membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai 

dengan visi, misi dan tujuannya. Suasana kondusif menciptakan iklim 

yang nyaman bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan 

mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen 

untuk mengoptimalkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi.Suasana akademik,merupakan salah satu komponen yang akan 

memberikan pengaruh signifikan didalam menghasilkan kualitas keluaran 

(lulusan dan lainnya).  

Suasana akademik memang bukan sebuah komponen fisik yang 

memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolok ukur yang jelas, 

namun suasana akademik yang berkualitas akan mampu dikenali dan 

dirasakan serta mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi 

kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama 

mahasiswa, maupun sesama dosen untuk mengoptimalkan proses 

pembelajaran. 

 

C. Pernyataan Isi Standar 

1) Poltekkes Kemenkes Bandung menciptakan suasana akademik yang 

kondusif melalui proses perencanaan yang baik. Isi peryataan standar 

perencanaan adalah: 
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a. Suasana Akademik yang kondusif diciptakan melalui hubungan 

dosen dan mahasiswa yang terbuka, dialogis, harmonis dan 

professional dengan sarana kegiatan yang dapat 

mengintensifkan interaksi dosen dan mahasiswa serta 

monitoring dan evaluasi yang transparan dan obyektif.  

b. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian dosen mengikutsertakan 

mahasiswa. 

c. Dosen dan tenaga kependidikan berusaha maksimal untuk 

menciptakan lingkungan sosial dan psikologis yang kondusif 

untuk meningkatkan suasana akademik sehingga mendukung 

proses pembelajaran.  

d. Dosen meningkatkan kompetensi akademik, keterampilan 

interaktif dan kualitas personalnya.  

e. Mendorong ditumbuhkannya sikap kepribadian ilmiah melalui 

keaktifan mahasiswa dalam seluruh kegiatan yang bersifat 

akademik baik kurikuler maupun ko-kurikuler.  

f. Dosen dan mahasiswa mematuhi dan menjunjung tinggi kode 

etik.  

2) Poltekkes Kemenkes Bandung menciptakan suasana akademik yang 

kondusif melalui pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang 

suasana akademik. Isi peryataan standar perencanaan adalah: 

a. Ruang kuliah yang memadai baik jumlah maupun luasnya. 

b. Sirkulasi udara ruang kuliah nyaman (dilengkapi dengan AC).  

c. Ruang kuliah dengan pencahayaan yang cukup.  

d. Kegiatan diskusi kelompok diselenggarakan pada ruangan-

ruangan yang terpisah (ruang-ruang kecil). 

e. Whiteboard, LCD, Layar dan pengeras suara dalam kondisi baik.  
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f. Ruang kuliah memungkinkan untuk penyampaian materi dengan 

menggunakan fasilitas multimedia.  

g. Laboratorium memungkinkan pembelajaran praktik bagi 

mahasiswa.  

h. Konsultasi antara mahasiswa dan dosen diselenggarakan pada 

ruangan yang tersendiri.  

i. Perpustakaan dan ruang baca menjadi pusat sumber belajar dan 

informasi referensi terkini bagi mahasiswa.  

j. Akses Internet mencukupi kebutuhan mahasiswa untuk 

kepentingan pembelajaran.  

k. Sarana komputer menjadi media Informasi yang bisa 

dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen.  

l. Gedung pertemuan/Student Centre yang memfasilitasi baik 

kegiatan akademik maupun non akademik.  

m. Fasilitas Olahraga memungkinkan setiap individu untuk 

menyalurkan minat dan bakatnya. 

n. Tempat beribadah yang dapat dimanfaatkan oleh Sivitas 

Akademik 

o. Asrama mahasiswa kondusif (bagi jurusan yang memiliki)  

p. Kantin yang dapat melayani kebutuhan mahasiswa selama 

proses belajar mengajar dan terjangkau oleh mahasiswa.  

q. UKS/poliklinik yang memberikan kemudahan bagi sivitas 

akademika untuk mendapatkan pemeliharaan kesehatan. 

r. Layanan Bank dapat diakses di lingkungan kampus, baik untuk 

kepentingan personal maupun akademik.  

3) Poltekkes Kemenkes Bandung menciptakan suasana akademik yang 

kondusif melalui peningkatan standar mutu dan kuantitas interaksi 
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kegiatan akademik yang menunjang suasana akademik. Isi 

peryataannya adalah: 

a. Student Centre Learning diupayakan dapat dilaksanakan 

seoptimal mungkin.  

b. Kehadiran jam mengajar dosen per semester dapat dipenuhi 

oleh dosen mata kuliah dan tim.  

c. Ada interaksi dosen dan mahasiswa dalam rangka studi mandiri, 

tugas (individu/kelompok), studi kepustakaan/lapangan dan 

seminar serta penelitian 

d. Pola Interaksi dikembangkan tidak hanya dengan tatap muka 

namun  juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan IT (intranet 

maupun internet).  

4) Poltekkes Kemenkes Bandung menciptakan suasana akademik yang 

kondusif melalui standar rancangan pengembangan suasana 

akademik melalui kebebasan akademik, kebebasan mimbar 

akademik dan otonomi keilmuan . Isi peryataannya adalah: 

a. Lembaga mengkondisikan setiap dosen bergabung dalam peer 

group (kelompok dosen sejawat/sebidang) untuk merancang: 

- Substansi kuliah yang diajarkan  

- Metode pembelajaran, sumber pembelajaran (buku teks, 

referensi, buku ajar) 

- Media yang digunakan  

- Prasyarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa  

b. Dosen mengembangkan penelitian atau pengabdian masyarakat 

baik secara individu/kelompok  

c. Dosen mengembangkan penelitian atau pengabdian masyarakat 

baik bersama dosen maupun dengan mahasiswa 
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5) Poltekkes Kemenkes Bandung menciptakan suasana akademik yang 

kondusif dengan melibatkan sivitas akademika dalam kegiatan 

akademik. Isi peryataannya adalah: 

a. Civitas akademika memiliki kegiatan diskusi, seminar, 

simposium, konferensi, workshop, maupun pelatihan 

b. Memfasilitasi keterlibatan mahasiswa (asisten dosen) dalam 

membantu dosen untuk menyelesaikan tugas dan penilaian  

c. Poltekkes Kemenkes Bandung memfasilitasi pendampingan bagi 

dosen muda  

d. Poltekkes Kemenkes Bandung melibatkan dosen muda dalam 

kepanitiaan untuk memberikan latihan dan tanggung jawab  

6) Poltekkes Kemenkes Bandung menciptakan suasana akademik yang 

kondusif melalui pengembangan kepribadian ilmiah. Isi peryataannya 

adalah: 

a. Menciptakan komunitas intelektual yang jujur, santun beraklak 

mulia dan mampu bertindak profesional.  

b. Menciptakan budaya dan perilaku moral masyarakat akademik   

c. Mendorong dan melestarikan budaya baca-tulis  

 

7) Poltekkes Kemenkes Bandung menciptakan suasana akademik yang 

kondusif melalui proses monitoring dan evaluasi. Isi peryataannya 

adalah: 

a. Institusi menyelenggarakan monitoring dan evaluasi Suasana 

Akademik menyangkut tata hubungan antar pribadi, kepedulian 

mengenai tujuan kelembagaan, kemampuan inovasi, dan 

kenyamanan suasana kerja  
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b. Hasil monitoring dan evaluasi suasana akademik dilaporkan 

kepada setiap pemangku kebijakan sebagai bagian dari data 

dasar dalam pengambilan kebijakan  

 

D. Strategi Pencapaian Standar 

1) Direktur Poltekkes Kemenkes Bandung menetapkan kebijakan yang 

mendukung terciptanya suasana akademik kampus.  

2) Wakil Direktur bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan 

suasana akademik kampus.  

3) Ketua Jurusan/prodi menyelenggarakan terciptanya suasana 

akademik yang kondusif ditingkat jurusan/prodi. 

4) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendukung suasana 

akademik yang kondusif ditingkat jurusan/prodi melibatkan unsur 

pimpinan-dosen-mahasiswa. 

5) Poltekkes Kemenkes Bandung menjunjung tinggi etika akademis dan 

budaya akademis sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi bagi 

sivitas akademika dalam mewujudkan visi misi melalui kegiatan 

pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.  

6) Poltekkes Kemenkes Bandung menjunjung tinggi kebebasan 

akademik, kebenaran ilmiah, obyektivitas, keterbukaan serta 

otonomi keilmuan dengan  

7) menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dan menyediakan fasilitas yang 

berkualitas  

8) Poltekkes Kemenkes Bandung menyediakan sarana prasarana yang 

berkualitas untuk mendukung keberhasilan akademik.  
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9) Poltekkes Kemenkes Bandung mendorong kegiatan monitoring dan 

evaluasi untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan 

kegiatan akademik. 

 

E. Indikator Pencapaian Standar 

1) Tidak adanya keluhan dari sivitas akademika (zero complain) 

2) Setiap mahasiswa minimal 1x (satu kali) pernah membuat karya 

ilmiah.  

3) Setiap dosen minimal 1x (satu kali) setiap tahun melakukan 

penelitian.  

4) Setiap dosen minimal 1x (satu kali) setiap semester melakukan 

kegiatan pengabdian masyarakat  

5) Setiap dosen mata kuliah menulis handout sebagai bahan 

pembelajaran.  

6) Terdapat buku/modul sebagai bahan ajar atau yang lainnya. 

7) Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah dosen  

8) Terselenggaranya kegiatan seminar/simposium yang diiikuti oleh 

dosen/mahasiswa . 

9) Dosen pengajar berpendidikan S2 dan S3  

10) Tidak adanya sanksi akademik  

11) Kondisi sarana dan prasarana akademik baik dan layak digunakan  

12) Prosentase kehadiran dosen 100% per semester  

13) Prosentase kehadiran mahasiswa untuk perkuliahan teori di kelas 

minimal 80% dan perkuliahan praktikum di laboratorium dan klinik 

100% per semester  

14) Jumlah buku teks/referensi mencukupi kebutuhan mahasiswa  

15) Jumlah Jurnal/karya ilmiah mencukupi kepentingan mahasiswa  
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16) Jumlah CD room/e-library mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa 

 

F. Pihak yang Terlibat 

1) Direktur 

2) Wakil Direktur I-Bidang Akademik 

3) Wakil Direktur II-Bidang Keuangan, Umum, dan Kepegawaian 

4) Wakil Direktur III-Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama 

5) Kepala Bagian 

6) Kepala Pusat Penjaminan Mutu 

7) Kasubbag Administrasi Akademik 

8) Kasubbag Administrasi Kemahasiswaan 

9) Kasubbag Umum dan Kepegawaian 

10) Ketua Jurusan 

11) Ketua Program Studi 

 

G. Referensi 

1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan. 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan Pendidikan.  

3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi.  

4) Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi.  

5) Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data 

Pendidikan Tinggi.  



105 

 

STANDAR KADEMIK  PUSAT SPM 
 

6) Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan 

Mutu Pendidikan Tinggi. 
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BAB XIII  

PENUTUP 

 

Kondisi global mengakibatkan persaingan yang sangat ketat akan dialami 

para lulusan, hal tersebut juga membawa dampak pada adanya perubahan 

persyaratan kerja yang juga sangat ketat. Persyaratan kerja ini selain 

menekankan pada kualitas penguasaan hard skill (kemampuan teknis dan 

akademis), juga penguasaan solf skill. Di dalam usaha pemenuhan kebutuhan 

industri kerja tersebut, tentu akan berakibat pada perubahan paradigma atau 

pola pikir dalam proses pendidikan mulai dari perencanaan pembelajaran, 

proses pelaksanaan pembelajaran sampai kepada penilaian hasil pembelajaran 

termasuk sistem informasi sebagai peunjang keberhasilan pembelajaran. 

Perubahan pola pikir yang dapat memenuhi proses pendidikan yang 

dapat menghasilkan mutu lulusan sebagaimana yang diharapkan oleh pasar 

kerja akan menuntut para lulusan mampu menghayati arti dari capaian 

pembelajaran serta  kompetensi dalam pendidikan, meliputi aspek kognitif, 

psikomotorik dan afektif. Untuk mengasilkan kondisi seperti diatas perlu 

adanya persyaratan yang harus dipenuhi mulai dari sistem pendidikan, 

kurikulum, dosen, dan fasilitas yang secara terintegrasi mengarah pada 

keberhasilan sistem pendidikan tersebut, sehingga Poltekkes Kemenkes 

Bandung diantaranya menyiapkan Standar sistem informasi. 

Standar sistem informasi merupakan salah satu penunjang dalam 

keberhasilan pembelajaran, sehingga dosen mampu melaksanakan 

pembelajaran yang tepat, terukur dan terstandar. Tujuan utama dari 

penyelenggaraan program studi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung 
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adalah menghasilkan lulusan sesusai dengan kriteria yang dihasilkan 

diantaranya ditunjang oleh sistem informasi yang baik dan terstandar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


