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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas 

limpahan rahmah dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi 

Pembelajaran dan Pengembangan Suasana Akademik ini dapat diselesaikan tanpa halangan 

suatu apa. Ucapan terimakasih dan penghargaan kami sampaikan kepada seluruh tim 

penyusun yang telah menyiapkan bahani dan mengorganisasikanya sehingga menjadi 

pedoman yang siap layak ditetapkan dan diimplemetasikan. 

Sesuai dengan Visi Univet Bantara yaitu menjadi universitas yang mampu 

menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, mandiri dan memiliki nilai kejuangan maka 

upaya peningkatan mutu pendidikan menjadi keniscayaan yang harus terus menerus 

dilakukan. Peningkatan mutu pendidikan dicapai melalui proses pembelajaran yang 

didukung suasana akademik yang kondusif dan untuk mengukur sejauhmana Universitas 

telah melaksanakan pembelajaran dan mengembangkan suasana akademik sesuai standar 

mutu yang ditetapkan maka perlu adanya pedoman monitoring dan evaluasi yang lengkap, 

komprehensif, simple, reliabel, dan fleksibel. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan 

dalam pelaksanaan pemantauan dan penilaian proses pembelajaran serta pengembangan 

suasana akademik yang kondusif di setiap Program Studi yang saat ini variasinya masih 

relatif tinggi dan menurut penilaian sejumlah assesor BAN PT sebagian belum memenuhi 

standar monev yang ideal.  

Dengan adanya pedoman ini diharapkan seluruh program studi di lingkungan Univet 

Bantara dapat menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dan mengembangkan suasana 

akademik sebagaimana mestinya sehingga mempercepat pencapaian tujuan dan pewujudan 

visi yang telah ditetapkan. hal tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban dan 

akuntabilitas lembaga terhadap masyarakat.  

Pedoman ini bersifat dinamis sehingga terbuka untuk dilakukan revisi dan perubahan 

sesuai kebutuhan. Demikian, semoga pedoman ini dapat digunakan sebagaimana mestinya 

dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi semua pihak yang berkepentingan. Aamiin. 

 

 

 

       Sukoharjo, 10 November  2016  

       Rektor, 

 

 

       Prof. Dr. Ali Mursyid W.M., M.P.  

       NIP.19641224199404113 
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PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI  

PEMBELAJARAN DAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK  

 

KETENTUAN UMUM 

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan: 

1. Rektor adalah rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. 

2. Universitas adalah Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. 

3. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Universitas Veteran Bangun Nusantara 

4. Program studi adalah program studi di lingkungan Universitas Veteran Bangun 

Nusantara. 

5. Laboratorium adalah tempat yang dilengkapi sarana dan prasarana dan digunakan oleh 

sivitas akademika untuk praktikum atau kegiatan lain yang relevan. 

6. Biro Administrasi Akademik (BAA) adalah biro yang mengelola dan menyediakan 

layanan administrasi kegiatan akademik kepada sivitas akademika 

7. SIAKAD adalah sistem informasi yang digunakan untuk menghimpun, mengolah, 

menyimpan, dan memanggil kembali data dan/atau informasi kegiatan akademik sivitas 

akademika. 

8. Dekan adalah pimpinan administrasi dan akademik tertinggi sebuah unit kerja fakultas. 

9. Direktur adalah pimpinan administrasi dan akademik tertinggi pada program 

Pascasarjana. 

10. Ketua Program Studi adalah pimpinan adminstrasi dan akademik tertinggi pada sebuah 

unit kerja program Studi. 

11. Laboran adalah tenaga pendidikan yang bertugas menata laksanakan dan melayani 

kegitan praktikum oleh dosen dan mahasiswa di laboratorium. 

12. Teknisi adalah tenaga pendidikan yang bertugas melayani instalasi teknis di dalam 

kampus.   

13. Operator adalah tenaga pendidikan yang bertuhas mengoperasikan sistem tertentu pada 

unit kerja tertentu. 

14. Pendidikan adalah proses proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau 

kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

pelatihan. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaranuntuk peserta didik agar secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan 

masyarakat.  

15. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada 

penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni 

tertentu yang mencakup program pendidikan sarjana dan magister. 

16. Pendidikan Vokasi adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan 

keahlian terapan tertentu. 

17. Pendidikan Profesi adalah sistem pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana 

yang menyiapkan peserta didik untuk menguasai keahlian khusus. 

18. Perkuliahan adalah proses pembelajaran yang meliputi kegiatan tatap muka di kelas, 

praktikum, penyelenggaraan percobaan, dan pemberian tugas akademik lain. 
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19. Pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar. 

20. Praktikum/praktek adalah bagian dari pengajaran yang bertujuan agar siswa mendapat 

kesempatan untuk menguji dan melaksanakan dalam keadaan nyata apa yang diperoleh 

dalam teori. 

21. Kuliah Kerja Lapangan adalah pengalaman belajar yang pelaksanaannya dilakukan di 

lapangan.  

22. Kuliah Kerja Nyata adalah bentuk kegaitan pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu 

dan daerah tertentu. 

23. Semester adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) 

minggu.  

24. Satuan Kredit Semester (sks) adalah satuan waktu (lamanya) pembelajaran tiap mata 

kuliah tiap minggu tiap semester. 

25. Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa setiap program studi 

berdasarkan hasil penelitian suatu masalah yang dilakukan secara seksama dengan 

bimbingan dosen pembimbing. 

26. Suasana Akademik adalah situasi yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara 

dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, dan antara sesama dosen yang 

mendorong mereka menjadi pribadi yang proaktif, kritis, inovatif, dinamis, dan etis.  

27. Kebebasan Akademik adalah kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi 

untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara 

bertanggungjawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. 

28. Kebebasan Mimbar Akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan/atau 

dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan 

bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang 

ilmunya. 

29. Otonomi Keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, dan/atau 

mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan, dan budaya akademik. 

30. Etika Akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati oleh pelaku akademik sesuai 

dengan standar perilaku profesinya dalam bersikap, berpikir, berperilaku, dan bertindak, 

yaitu jujur, semangat, dan bertanggungjawab termasuk didalamnya menghindari 

perbuatan menyontek, plagiarisme, memanipulasi dan atau mengarang data. 

31. Etika Perilaku Akademik di Universitas veteran Bangun Nusantara Sukoharjo menganut 

prinsip: 

a. Melakukan tindakan yang benar,  

b. Saling menghormati sesama, 

c. Membina kerjasama dan komunikasi, 

d. Kreatif dan inovatif, 

e. Berorientasi keunggulan, 

f. Menerapkan prinsip akuntabel, 

g. Menghargai keberagaman. 
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BAGIAN SATU 

PEDOMAN MONEV PEMBELAJARAN 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
A. Dasar Pemikiran Monev Pembelajaran 

Untuk menjamin bahwa Universitas Veteran Bangun Nusantara (Univet Bantara) 

Sukoharjo sebagai lembaga pendidikan tinggi telah melaksanakan kegiatan akademik 

serta memberikan layanan pendidikan secara konsisten sebagaimana diamanahkan 

Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  

maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja bidang pendidikan 

khususnya mengenai proses pembelajaran.  

Dalam hal ini monitoring merupakan proses pengumpulan data dan pengukuran 

kemajuan pelaksanaan layanan pendidikan yang secara periodik dan rutin dilakukan 

pada unit-unit kerja yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan 

tersebut. Fokus kegiatan monitoring pelaksanaan pendidikan terletak pada pelaksanaan 

kegiatan dan tingkat capaian dari perencanaan pembelajaran yang telah dibuat 

berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan monitoring pelaksanaan pendidikan 

berkaitan dengan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan identifikasi 

tindakan untuk memperbaiki kekurangan dalam kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan. Kegiatan monitoring meliputi proses pengumpulan, analisis, pencatatan, 

pelaporan, dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran.  

Monitoring dimaksudkan untuk mendapatkan informasi objektif mengenai 

implementasi kebijakan atau pelaksanaan suatu program pembelajaran dan untuk 

memantau perubahan serta menyimpangan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan 

program tersebut sehingga dapat dicegah terjadinya kerugian yang lebih besar sejak 

dini. Monitoring di sini pada dasarnya merupakan bagian dari proses pengawasan atau 

evaluasi berjalan (concurrent control) terhadap pelaksanaan pendidikan khususnya 

proses pembelajaran dan pengembangan suasana akademik. 

 Evaluasi pembelajaran merupakan suatu tindakan sistematis dengan 

menggunakan metode tertentu untuk mengumpulkan informasi dan mengetahui 

efektifitas serta capaian pelaksanaan pembelajaran. Evaluasi ini diperlukan untuk 

mengetahui tingkat ketercapaian tujuan jangka menengah, tujuan jangka panjang dan 

kemajuan khususnya dalam bidang pembelajaran sebagai upaya pewujudan visi 

universitas.   

Monitoring dan evaluasi pembelajaran di Univet Bantara merupakan salah satu 

fungsi managemen atau pengelolaan yang berupa proses untuk menjamin bahwa tujuan 

universitas dan tujuan managemen tercapai. Evaluasi pembelajaran juga diperlukan 

untuk membantu penilaian apakah fungsi-fungsi pengelolaan pembelajaran pada setiap 

Program Studi yang terdiri dari: planning, organizing, staffing, dan directing telah 

dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain fungsi monitoring dan evaluasi 
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ini melekat pada seluruh proses pengelolaan pembelajaran yang secara garis besar 

tertuang dalam perencanaan baik rencana strategis maupun rencana operasional.  

 

B. Tujuan Monev Pembelajaran 

Monitoring pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan monitoring yang 

menyertakan proses pengumpulan, penganalisisan, pencatatan, pelaporan dan 

penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 

Kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran berkaitan dengan penilaian terhadap 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengidentifikasian tindakan yang diperlukan 

untuk memperbaiki kekurangan atau meningkatkan kualitasnya.  

Adapun tujuan monitoring dan evaluasi pembelajaran di Univet Bantara secara 

rinci adalah sebagai berikut: 

1. Membantu Pimpinan Universitas menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan 

dalam pelaksanaan layanan pembelajaran kepada masyarakat. 

2. Membantu kristalisasi dan penyesuaian masalah-masalah utama yang terjadi dalam 

pelaksanaan pembelajaran. 

3. Memungkinkan Pimpinan Universitas memahami gambaran pelaksanaan 

pembelajaran di Univet Bantara secara sistematis dan berkelanjutan. 

4. Membantu pimpinan universitas dalam penempatan tanggungjawab secara lebih 

tepat. 

5. Membantu menyediakan informasi sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan 

perintah, berkoordinasi, membuat tujuan yang lebih khusus, rinci dan mudah 

dipahami dalam rangka menyediakan dan melaksanakan layanan pembelajaran yang 

berkualitas kepada masyarakat. 

6. Mengurangi pekerjaan yang tidak pasti/tidak jelas dalam penyediaan dan 

pelaksanaan layanan pembelajaran. 

7. Menghemat waktu, usaha, tenaga, dan biaya dalam penyediaan dan pelaksanaan 

layanan pembelajaran.  

8. Mengantisipasi terjadinya infisiensi atau kerugian yang lebih besar dalam 

penyediaan dan pelaksanaan layanan pembelajaran. 

9. Mengukur capaian dan efektivitas perencanaan dalam penyediaan dan pelaksanaan 

layanan pembelajaran. 

10. Mengidentifikasi hambatan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam 

penyediaan dan pelaksanaan layanan pembelajaran. 

 

C. Manfaat Monev pembelajaran 

Monitoring pembelajran antara lain bermanfaat sebagai:  

1. Informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif 

dan perencanaan berbagai tindakan yang diperlukan; 

2. Stimulasi pendorong diskusi bersama para dosen mengenai kemajuan pelaksanaan 

pembelajaran; 

3. Informasi tentang kesesuaian kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dengan yang 

direncanakan;  
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4. Informasi untuk mengetahui rencana pembelajaran yang dibuat dan kesesuaiannya 

dengan kurikulum; 

5. Dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kebutuhan 

inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran. 
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BAB II 

RUANG LINGKUP MONEV PEMBELAJARAN 

 

A. Cakupan Monev Pembelajaran 

Monitoring dan evaluasi pembelajaran Univet Bantara dilaksanakan pada ruang 

lingkup yang meliputi seluruh proses pembelajaran sebagai sebuah siklus yang bersifat 

kontinuitas (inherent and continuing control). Adapun ruang lingkup tahapan yang 

menjadi sasaran monitoring dan evaluasi ini meliputi: 

1. Tahap perencanaan : perencanaan pembelajaran harus efektif dengan indikator  

memenuhi 6 kriteria:  

a. Kegunaan; perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran harus fleksibel, stabil, 

sederhana, dan berkesinambungan. 

b. Ketepatan dan objektivitas ; perencanaan pembelajaran harus mengacu pada 

upaya pewujudan visi universitas dan mengantisipasi kebutuhan pasar kerja 5 

hingga 10 tahun ke depan. 

c. Ruang lingkup; perencanaan perencanaan pembelajaran harus memperhatikan 

prinsip kelengkapan (comprehensiveness), kepaduan (unity), dan keajegan 

(consistency). 

d. Akuntabilitas; perencanaan perencanaan pembelajaran yang disusun harus dapat 

dipertanggung-jawabkan implementasinya. 

e. Efisien; penyusunan perencanaan perencanaan pembelajaran harus hemat waktu, 

tenaga, dan biaya (waktu, tenaga, dan biaya perencanaan tidak melebihi waktu, 

tenaga, dan biaya pelaksanaan). 

f. Tepat waktu; perencanaan perencanaan pembelajaran harus selesai disusun 

sebelum waktu pelaksanaan dimulai. 

2. Tahap pelaksanaan/implementasi perencanaan pembelajaran, dengan kriteria: 

a. Kesesuaian waktu pelaksanaan dengan waktu yang direncanakan; 

b. Kesesuaian tujuan yang dicapai dengan yang direncanakan; 

c. Kesesuaian biaya yang digunakan dengan anggaran yang direncanakan; 

d. Kesesuaian jumlah dan kualifikasi personalia pelaksanana dengan yang 

direncanakan; 

e. Ada tidaknya penyimpangan pelaksanaan dari rencana (tujuan, kegiatan, waktu, 

tenaga, dan biaya); 

f. Rasionalitas/penyebab penyimpangan (keharusan atau kesalahan);   

3. Tahap penilaian/evaluasi perencanaan pembelajaran, dengan indikator: 

a. Kesesuaian instrumen evaluasi dengan sasaran evaluasi 

b. Efektivitas evaluasi; evaluasi harus menghasilkan temuan dan rekomendasi 

tindak lanjut, perbaikan, atau peningkatan yang bersifat applicable. 

c. Efisiensi evaluasi; evaluasi harus menggunakan seminimal mungkin waktu, 

tenaga dan biaya. 

4. Tahap pengendalian perencanaan pembelajaran, dengan ketentuan: 

a. Kesesuaian tindakan korektif yang disarankan atau apresiasi yang diberikan 

dengan sasaran koreksi atau apresiasi. 

b. Ketepatan waktu pemberian tindakan korektif atau apresiasi.  
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c. Efisiensi tindakan korektif atau apresiasi 

5. Tahap pengembangan perencanaan pembelajaran, dengan indikator: 

a. Pengembangan pembelajaran harus berorientasi pada pelaksanaan misi dan 

pencapaian visi serta tujuan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam rencana 

induk pengembangan yang dijabarkan dalam rencana strategis dan rencana 

operasional. 

b. Pengembangan pembelajaran harus berorientasi pada upaya mengantisipasi 

kebutuhan pasar kerja untuk 5 hingga 10 tahun ke depan. 

c. Pengembangan pembelajaran harus berorientasi pada pencapaian target yang 

lebih tinggi ke depan;  

d. Pengembangan pembelajaran harus dilakukan berdasar evaluasi diri (self 

assesment) terhadap penyediaan dan pelaksanaan layanan pendidikan 

sebelumnya. 

 

B. Ruang Lingkup Pembelajaran  

Monev pembelajaran meliputi ruang lingkup sesuai dengan : UU Nomor 12 THN 2012 

tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permenristekdikti Nomor 44 thn 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang menyatakan bahwa pendidikan 

tinggi harus memenuhi kualifikasi dalam 8 standar, yaitu:  

a. Kompetensi lulusan 

b. Isi pembelajaran 

c. Proses pembelajaran 

d. Penilaian pembelajaran 

e. Dosen dan Tenaga kependidikan 

f. Sarana dan prasarana 

g. Pengelolaan pembelajaran 

h. Pembiayaan pembelajaran 

 

C. Standar Mutu Komponen Pembelajaran 

  

1. Standar Kompetensi Lulusan 

a. Standar kompetensi lulusan wajib digunakan sebagai kriteria minimal tentang 

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 

b. Standar Kompetensi Lulusan wajib digunakan sebagai penilaian dalam penentuan 

kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.  

c. Standar kompetensi lulusan wajib meliputi kompetensi untuk seluruh mata 

pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata 

kuliah. 

d.  Dekan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun, melaksanakan 

dan mengembangkan kurikulum Program Studi wajib berbasis kompetensi 

sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 

pasal 97 ayat (1).  
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e. Ketua program studi atas nama Dekan dalam menetapkan kompetensi lulusan 

program studi wajib berdasarkan pada Kepmendiknas nomor 045 /U tahun 2002 

tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi pasal 2 ayat (1)) terdiri atas:  

1) Kompetensi utama;  

2) Kompetensi pendukung;  

3) Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.  

f. Kompetensi utama harus diarahkan sebagai penciri lulusan sebuah program studi 

yaitu kompetensi yang harus dimiliki lulusan suatu program studi yang 

membedakan dengan lulusan program studi lain.  

g. Kompetensi pendukung harus diarahkan sebagai kompetensi yang ditambahkan 

oleh program studi sendiri untuk memperkuat kompetensi utamanya dan 

memberi ciri keunggulan program studi tersebut; 

h. Kompetensi lain harus diarahkan sebagai kompetensi lulusan yang ditetapkan 

oleh perguruan tinggi/program studi sendiri sebagai ciri lulusannya dan untuk 

memberi bekal lulusan agar mempunyai keleluasaan dalam memilih bidang 

kehidupan serta dapat meningkatkan kualitas hidupnya.  

i. Kompetensi lulusan yang berupa sikap wajib diarahkan pada 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.  

j. Kompetensi lulusan yang berupa pengetahuan wajib diarahkan pada 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.  

k. Kompetensi lulusan yang berupa keterampilan wajib diarahkan pada 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:  

1) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki 

oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan 

sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan  

2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki.  

l. Standar kompetensi lulusan wajib dinyatakan dalam rumusan capaian 

pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan 

sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); dan memiliki 

kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. 

1) D3 setara dengan kualifikasi  5 – 6  

2) S1 setara dengan kualifikasi 6 – 7  

3) S2 setara dengan kualifikasi 7 – 8  

4) Profesi setara dengan kualifikasi 7 – 8   
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m. Ketua prodi beserta tim dalam menyusun kualifikasi kompetensi lulusannya 

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

n. Ketua prodi atas nama Dekan bertanggungjawab dan wajib melakukan berbagai 

upaya dalam rangka pemenuhan standar kompetensi.  

o. Lulusan Sarjana dan Pascasarjana wajib menyelesaikan minimal SKS yang 

ditetapkan oleh masing-masing Program Studi.  

p. Lulusan Sarjana wajib memiliki indek prestasi kumulatif minimal 2,50 dan 

lulusan Pascasarjana minimal 3,00. 

q. Waktu tempuh studi jenjang Sarjana minimal delapan (8) semester dan maksimal 

empatbelas (14) semester dan Program Pascasarjana minimal tiga (3) maksimal 

delapan (8) semester dengan ataupun tanpa cuti studi. 

r. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai kosep teoritis bidang 

pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;  

s. Lulusan program diploma empat dan sarjana wajib menguasai paling sedikit 

konsep teoritis bidang pegetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan 

konsep teoritis bagian khusus dalam bidang dan keterampilan tersebut secara 

mendalam; 

t. Lulusan program profesi wajib menguasi paling sedikit teori aplikasi bidang 

pengetahuan dan keterampilan tertenu;  

u. Lulusan program magister, magister terapan dan sepesialis satu wajib menguasai 

paling sedikti teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;  

v. Lulusan program doktor, doktor terapan dan spesialis dua wajib menguasai 

paling sedikti filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.  

 

2. Standar Isi Pembelajaran    

a. Dekan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun tingkat 

kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus mengacu pada standar isi 

pembelajaran sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 

49 tahun 2014.  

b. Isi pebelajaran dalam hal kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus 

mengacu pada capaian pembelajaran lulusan;  

c. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program 

pendidikan wajib di rumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian 

pembelajaran dari KKNI;  

d. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus bersifat kumulatif 

dan atau integratif yang dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan 

dalam bentuk bahan kuliah.  

e. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, 

magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan 

hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.  

 

3. Standar  Proses Pembelajaran   

a. Perumusan standar proses wajib meliputi karakteristik proses pembelajaran, 

perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban 
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belajar mahasiswa  

b. Karakteristik proses pembelajaran harus terdiri atas sifat interaktif, holistik, 

integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada 

mahasiswa.  

1) Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan 

proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.  

2) Holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang 

komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan 

lokal maupun nasional. 

3) Integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan 

secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan 

antardisiplin dan multidisiplin; 

4) Saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta 

lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu 

pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangs; 

5) Kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan 

masalah dalam ranah keahliannya; 

6) Tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi 

dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin; 

7)  Efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna 

dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun 

waktu yang optimum.  

8) Kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar 

untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan; 

9) Berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui 

proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, 

kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan 

kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.  

c. Perencanaan proses pembelajaran wajib dibuat untuk setiap mata kuliah dan 

disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS). 

d. Rencana pembelajaran semester (RPS) harus ditetapkan dan dikembangkan oleh 

dosen secara bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan 

dan/atau teknologi dalam program studi.  

e. Rencana pembelajaran semester (RPS) harus memuat paling sedikit: 

1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen 

pengampu;  

2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;.  

3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk 

memenuhi capaian pembelajaran lulusan;  
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4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;  

5) metode pembelajaran;  

6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap 

pembelajaran;  

7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang 

harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;  

8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan  

9) daftar referensi yang digunakan.  

f. Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkala.  

g. Pelaksanaan proses pembelajaran harus berlangsung dalam bentuk interaksi antara 

dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.  

h. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah wajib dilaksanakan sesuai Rencana 

pembelajaran semester (RPS)  

i. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada 

Standar Penelitian yang ditetapkan oleh Universitas, Fakultas, dan atau Program 

Studi yang bersangkutan.  

j. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh 

mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakatyang 

ditetapkan oleh Lembaga pengabdian kepada Masyarakat Univet Bantara 

Sukoharjo. 

k.  Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis 

dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.  

l. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode 

pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai 

kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian 

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 

m.  Metode pembelajaran yang dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah 

harus mengacu pada metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif 

memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Metode dikasud antara 

lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, 

pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis 

masalah, dan sebagainya. 

n. Setiap mata kuliah wajib menggunakan minimal satu dari beberapa metode 

pembelajaran yang diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran yang berupa :  

1) kuliah;  

2) responsi dan tutorial;  

3) seminar; dan  

4) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;  

o. Bentuk pembelajaran pendidikan program sarjana, dan program magister, wajib 

ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian. 

p.  Bentuk pembelajaran berupa penelitian harus diarahkan pada kegiatan mahasiswa 

di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan 

keterampilannya serta meningkatkan kesejahteran masyarakat dan daya saing 
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bangsa.  

q. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat wajib diarahkan pada 

kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa.  

r. Beban belajar mahasiswa wajib dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester 

(sks), dengan ketentuan:  

1) Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per 

minggu per semester.  

2) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.  

3) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 

(enam belas) minggu.  

4) satu  (1) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:  

a) kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per 

semester;  

b) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per 

minggu per semester; dan  

c) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.  

5) Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain 

yang sejenis, mencakup:  

a) kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; 

dan  

b) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.  

6) Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik 

bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau 

bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit 

per minggu per semester  

s. Beban normal belajar mahasiswa wajib ditetapkan antara 8 (delapan) jam per hari 

atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu atau setara dengan 18 (delapan 

belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima 

puluh empat) jam per minggu atau setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.  

t. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan pada setiap program, mahasiswa 

wajib menempuh beban belajar paling sedikit:  

1) program sarjana: 144 sks;  

2) program magister: 44 sks 

3) Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:  

 program sarjana : 4 (empat) sampai 7 (tujuh) tahun;  

 program magister 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun. 

u. Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun 

pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara 

dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.  

 

 



11 
 

4. Standar  Penilaian Pembelajaran    

a. Dekan, ketua program studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan 

penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa wajib dilakukan secara 

terjadwal maupun secara tidak terjadwal. Apabila dilakukan secara terjadwal, 

harus tercantum dalam kalender akademik. 

b. Dekan, ketua program studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan 

penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa atau penilaian hasil belajar 

mahasiswa harus mematuhi Peraturan Akademik yang berlaku. 

c. Dekan, ketua program studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan 

penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus memenuhi standar 

sebagai berikut:  

1) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, 

teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian; 

pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa.  

2) Prinsip penilaian harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, 

akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.  

a) Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar 

mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian 

pembelajaran lulusan. 

b)  Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses 

belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan 

kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.  

c) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang 

disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh 

subjektivitas penilai dan yang dinilai.  

d) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan 

prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan 

dipahami oleh mahasiswa.  

e) Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil 

penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.  

d. Teknik penilaian yang digunakan wajib mengacu pada sedikitnya satu di antara 

teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, 

tes lisan, dan angket.  

e. Instrumen penilaian harus terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik 

dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.  

f. Penilaian sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan 

khusus wajib menggunakan teknik penilaian yang tepat dan instrumen yang 

reliabel.  

g. Hasil akhir penilaian harus merupakan integrasi antara berbagai teknik dan 

instrumen penilaian yang digunakan.  

h. Mekanisme penilaian harus terdiri atas langkah-langkah:  

1) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, 

indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan 

rencana pembelajaran;  
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2) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, 

kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.  

3) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil 

penilaian kepada mahasiswa; dan  

4) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara 

akuntabel dan transparan.  

i. Prosedur penilaian harus mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas 

atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai 

akhir.  

j. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan harus dilakukan melalui penilaian 

bertahap dan/atau penilaian ulang.  

k. Pelaksanaan penilaian wajib dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.  

l. Pelaksanaan penilaian wajib dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen 

pengampu dengan ataupun tanpa mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau 

pemangku kepentingan yang relevan.  

m. Pelaporan penilaian harus berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam 

menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:  

1) berkategori sangat baik: huruf A setara dengan angka 3, 85 – 4,00;  

2) berkategori baik: huruf  B setara dengan angka 3,00 – 3,85;  

3) berkategori cukup: huruf C setara dengan angka 2,00 – 2,99;  

4) berkategori kurang: huruf D setara dengan angka 1,00 – 1,99; atau  

5) berkategori sangat kurang : huruf E setara dengan angka 0,00 – 0,99.  

n. Perguruan tinggi wajib menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai 

pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).  

o. Hasil penilaian wajib diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap 

pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.  

p. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester wajib dinyatakan 

dengan indeks prestasi semester (IPS).  

q. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi wajib 

dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).  

r. Indeks prestasi semester (IPS) harus dinyatakan dalam besaran yang dihitung 

dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang 

ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata 

kuliah yang diambil dalam satu semester. 

s. Indeks prestasi kumulatif (IPK) harus dinyatakan dalam besaran yang dihitung 

dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang 

ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata 

kuliah yang diambil yang telah ditempuh.  

t. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi harus mempunyai indeks prestasi 

semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika 

akademik. 

u. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus wajib 

menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian 

pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi 
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kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol). 

v. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana harus 

dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan 

kriteria:  

1) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai 

indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 

3,00 (tiga koma nol);  

2) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila 

mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai 

dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau  

3) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks 

prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).  

w. Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh 

beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang 

ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih 

besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol).  

x. Kelulusan mahasiswa dari program magister, wajib dinyatakan dengan predikat 

memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian sesuai kriteria:  

1) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai 

indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3,50 

(tiga koma lima nol);  

2) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila 

mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51(tiga koma lima satu) sampai 

dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau  

3) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks 

prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).  

y. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, 

dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.  

 

5. Standar  Dosen dan Tenaga Kependidikan 

a. Universitas, fakultas, program studi wajib menjamin hak dosen dan tenaga 

kependidikan atas:  

1) penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai,  

2) penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja,  

3) pembinaan karier,  

4) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan 

intelektual, dan 

5) kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan.  

b. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen harus:  

1) memperoleh kesempatan untuk: meningkatkan kompetensi, akses sumber 

belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian 

masysrakat,  

2) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan,  

3) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan 



14 
 

peserta didik, 

4) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan.  

c. Dosen dan tenaga kependidikan wajib:  

1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, 

dinamis, dan dialogis,  

2) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan,  

3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan 

sesuai dengan kepercayaan yang diberikan  

d. Universitas wajib menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan sebagai 

berikut:  

1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat 

jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan 

pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dengan 

ketentuan:  

a) Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang 

harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.  

b) Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau 

sertifikat profesi.  

2) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan 

magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat 

menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi 

dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang delapan  (8) KKNI.  

3) Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau 

doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan 

dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan 

berkualifikasi setara dengan jenjang sembilan (9) KKNI.  

e. Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI, jenjang 8 (delapan) KKNI dan jenjang 

9 (sembilan) KKNI dilakukan oleh Direktur Jenderal melalui mekanisme 

rekognisi pembelajaran lampau.  

f. Penghitungan beban kerja dosen harus didasarkan pada kegiatan pokok dosen 

yang mencakup:  

1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;  

2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;  

3) pembimbingan dan pelatihan;  

4) penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat;  

5) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan  

6) kegiatan penunjang.  

g. Beban kerja dosen paling sedikit 40 jam per minggu.  

h. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen paling sedikit setara dengan mengelola 

12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas 

tambahan atau menduduki jabatan struktural.  

i. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen wajib disesuaikan dengan besarnya 

beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan atau 

menduduki jabatan struktural. 
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j. Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstuktur dalam rangka 

penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain 

yang setara paling banyak 10 mahasiswa. 

k.  Beban kerja dosen wajib mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa 

sebagaimana diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh 

Kemenristekdikti 

l. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.  

1) Klasifikasi Dosen tetap wajib mengacu pada dosen yang berstatus sebagai 

pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi yaitu Univet Bantara Sukoharjo 

dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan 

lain.  

2) Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 75% (tujuh puluh 

lima persen) dari jumlah seluruh dosen.  

3) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan 

proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.  

4) Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan 

disiplin ilmu pada program studi.  

m. Pustakawan dan laboran wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah 

lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan 

kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. 

n.  Tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA 

atau sederajat.  

o. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki 

sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 

  

6. Standar  Sarana dan Prasarana    

a. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:  

1) lahan;  

2) ruang kelas;  

3) perpustakaan;  

4) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;  

5) tempat berolahraga;  

6) ruang untuk berkesenian;  

7) ruang unit kegiatan mahasiswa;  

8) ruang pimpinan perguruan tinggi;  

9) ruang dosen;  

10) ruang tata usaha; dan  

11) fasilitas umum antara lain: masjid, kantin, rusunawa, bengkel, gudang, jalan, 

air, listrik, jaringan komunikasi.  

b. Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat 

untuk menunjang proses pembelajaran  

c. Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara 

perguruan tinggi. 

d.  Ruang kuliah harus sesuai dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa yang 
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seimbang yaitu 2 m
2
/mhs. 

e. Perpustakaan wajib memiliki jumlah dan jenis buku yang mencukupi sesuai 

dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa. 

f. Perpustakaan program studi  wajib memiliki jumlah buku teks untuk setiap mata 

kuliah dengan rasio minimal 1 buku untuk 10 mahasiswa dalam semua bidang 

kajian. 

g. Bangunan perpustakaan dibuat dengan luas bangunan minimal 200 m
2
 dan dibagi 

menjadi ruang layanan dan ruang tata usaha. 

h. Perpustakaan universitas wajib mengembangkan e-library sesuai bidang ilmu. 

i. Laboratorium harus sesuai dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa yang 

seimbang yaitu 2 m
2
/mhs. 

j. Ruang kerja dosen harus sesuai dengan rasio luas ruangan yaitu 4 m
2
/dosen; 

k. Ruang komputer harus sesuai dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa yaitu 1 

m
2
/mhs; 

l. Akses internet untuk mahasiswa harus tersedia minimal satu (1) kbps/mahasiswa; 

m. Setiap bangunan yang didirikan harus sesuai dengan standar PP No 36/2005 

tentang bangunan gedung. 

 

7. Standar  Pengelolaan Pembelajaran    

a. Program studi wajib :  

1) Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap 

mata kuliah;  

2) Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, 

standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian 

pembelajaran lulusan;  

3) Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan 

budaya mutu yang baik;  

4) Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka 

menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan 

5) Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data 

dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan 

mutu pembelajaran;  

b. Fakultas dan Porgram Pascasarjana wajib: 

1) Melakukan koordinasi penyelenggaraan pembelajaran seluruh prodi di 

lingkungannya. 

2) Melakukan pemantauan secara periodik terhadap penyelenggaraan 

pembelajaran masing-masing prodi di lingkungannya. 

3) Memberi vasilitas pengembangan kurikulum masing-masing prodi di 

lingkungannya. 

c. Universitas Veteran Bangun Nusantara wajib:  

1) Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan 

pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku 

kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam 

melaksanakan program pembelajaran;  
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2) Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program 

pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;  

3) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam 

melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran 

yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;  

4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran;  

5) Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, 

penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;  

6) Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan 

program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan 

tinggi. 

 

8. Standar  Pembiayaan Pembelajaran    

a. Rektor, dekan, ketua program studi, ketua lembaga atau unit-unit lainnya sebagai 

pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran dalam 

kebijakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat 

hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel. 

b. Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan 

yang direncanakan, maka rektor harus membentuk badan pengawas internal 

universitas bidang keuangan atau disebut dengan Satuan Pengawas Internal (SPI).  

c. Rektor, dekan, ketua program studi, ketua lembaga atau unit-unit lainnya dalam 

proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategik 

(Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Universitas  (RAPBU), Rencana Bisnis Anggaran (RBA). Sumber dan 

jumlah dana yang dikelola oleh universitas harus disosialisasikan kepada sivitas 

akademika Univet Bantara Sukoharjo untuk menjamin adanya pengelolaan dana 

yang transparan dan akuntabel. 

d. Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing satuan kerja/unit kerja harus 

mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan 

(Rakerta) Universitas. 

e. Universitas mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang 

memperhatikan usulan dari tingkat fakultas, program studi atau unit kerja lainnya 

sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan fakultas, 

program studi di lingkungan Universitas. 

f. Universitas mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung 

kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan 

berkualitas.  

g. Universitas menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahuna; 

h. Universitas menetapkan alokasi biaya operasional dari total anggaran tahunan; 

i. Universitas menetapkan alokasi biaya personal dari total anggaran tahunan; 

j. Badan penyelenggara perguruan tinggi (YPPP Veteran Sukoharjo) wajib 

mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar 
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sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa. 

Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain: 

1) Hibah; 

2) Jasa layanan profesi dan/atau keahlian; 

3) Dana abadi; 

4) Sumbangan alumni;  

5) Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta. 

6)  Rencana bisnis  

k. Universitas bersama Badan Penyelenggara (YPPP Veteran) menyusun kebijakan, 

mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel 

dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. 
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BAB III 

PENGANGGUNGJAWAB  DAN PELAKSANA 

MONEV PEMBELAJARAN 

 

 

A. Penanggungjawab 

Penanggungjawab monitoring dan evaluasi pembelajaran universitas adalah 

Rektor. Tanggung jawab rektor dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

pembelajaran dapat didelegasikan kepada Wakil Rektor 1 Bidang Akademik atau tim 

adhok yang dibentuk oleh Rektor melalui Surat Keputusan Penugasan. Adapun tindakan 

yang harus dilakukan dalam monitoring dan evaluasi pembelajaran adalah: 

1. Menetapkan standar pelaksanaan pembelajaran dan suasana akademik untuk 

mencapai VMTS yang telah direncanakan; 

2. Merancang system informasi umpan balik (mengumpulkan informasi/menggali 

data); 

3. Membandingkan kegiatan nyata dengan standar; 

4. Menentukan/mengukur penyimpangan; 

5. Mengambil tindakan koreksi; 

 

B. Pelaksana  

Pelaksana monev pembelajaran adalah lembaga penjaminan mutu tingkat program 

studi, fakultas, dan universitas. Monitoring dan evaluasi pembelajaran di tingkat 

program studi dilakukan oleh Gugus Pengendali Mutu Internal (GPMI) Program Studi, 

dan di tingkat fakultas dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) fakultas 

di bawah koordinasi Badan Penjaminan Mutu Internal (GPMI) Universitas.  

Selain dilakukan oleh atasan, monitoring dan evaluasi pembelajaran juga 

dilakukan melalui penilaian persepsi dari mahasiswa. Khusus persepsi mahasiswa, 

Dosen dievaluasi secara menyeluruh dari empat kompetensi yang harus dimiliki oleh 

Dosen, sehingga diperoleh informasi sebagai bahan kajian untuk perbaikan layanan 

akademik terhadap mahasiswa.  

Berdasarkan temuan pada hasil monitoring dilakukan evaluasi dan tindak lanjut 

dalam rangka perbaikan layanan kualitas pendidikan. Hasil evaluasi di tingkat program 

studi dilaporkan kepada Pimpinan Fakultas untuk kemudian diteruskan ke pimpinan 

universitas (Rektor) melalui Wakil Rektor Bidang Akademik sebagai bahan informasi 

dan masukan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kebutuhan inovasi dan 

revisi dalam kegiatan pembelajaran dan pengembangan suasana akademik.  
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BAB IV 

INSTRUMEN MONEV PEMBELAJARAN 

 

 

A. Perangkat Monev Pembelajaran 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran merupakan serangkaian 

kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan perangkat evaluasi yang terdiri dari:   

1. Standar atau parameter (ukuran); 

2. Informasi atau data (laporan); 

3. Pelaksana atau pemonev; 

4. Tindakan memonitor dan mengevaluasi. 

 

B. Jenis Instrumen Monev Pembelajaran 

Sedangkan untuk pelaksanaannya digunakan sejumlah instrumen evaluasi 

(instrumen pengumpulan data/informasi) yang reliabel dalam bentuk cetak (hard copy) 

atau aplikasi berbasis internet (soft copy) dan dapat berupa:  

1. Kuesioner;  

2. Panduan observasi; 

3. Panduan interview; 

4. Lembar koding (coding sheet); 

5. Formulir atau lembar monev;  

6. Alat bantu dokumentasi; 

7. Instrumen lain yang relefan; 

Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran yang dapat digunakan antara lain: 

1. Jadwal kuliah masing-masing program studi  

2. Jadwal penggunaan laboratorium 

3.  Jadwal UTS/UAS sesuai tahun akademik  

4. Daftar dosen mengajar tiap program studi (tetap/LB) 

5.  Format monitoring dosen oleh kaprodi/ Dekan/ Wakil Rektor 1  

6. Format monitoring dosen oleh mahasiswa 

  

C. Standar Mutu Instrumen Monev Pembelajaran 

Pemilihan instrumen yang akan digunakan dalam monitoring dan evaluasi 

pembelajaran harus memperhatikan prinsip-prinsip: 

1. Instrumen yang digunakan harus sesuai dengan sifat dan kebutuhan setiap kegiatan;  

2. Instrumen harus mampu melaporkan dengan segera tiap penyimpangan;  

3. Instrumen harus fleksibel atau dapat mengantisipasi perubahan; 

4. Instrumen harus mencerminkan pola kerja akademik universitas; 

5. Instrumen harus ekonomis atau tidak memerlukan biaya besar; 

6. Instrumen harus dapat dipahami oleh pelaksana;  

7. Instrumen harus mampu menjamin adanya tindakan perbaikan kinerja akademik 

universitas; 
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BAB V 

PERIODISASI MONEV PEMBELAJARAN 

 

 

A. Waktu Pelaksanaan Monev Pembelajaran 

Monitoring dan evaluasi pembelajaran dilaksanakan secara periodik dengan 

periodesasi sesuai jenis kegiatan yang dimonev. Setiap kegiatan minimal harus dimonev 

satu (1) kali yang dapat dilakukan pada awal, tengah, dan atau akhir masa pelaksanaan 

kegiatan.  

1. Monev yang dilakukan pada awal pelaksanaan kegiatan dimaksudkan untuk 

mengukur kesesuaian kesiapan dengan standar. 

2. Monev yang dilalukan di tengah atau bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan 

dimaksudkan untuk mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan dengan standar, dan 

menemukenali ada tidaknya penyimpangan. 

3. Monev yang dilakukan pada akhir masa pelaksanaan kegiatan dimaksudkan untuk 

mengukur capaian kinerja pembelajaran dan pengembangan suasana akademik secara 

bertahap.  

 

B. Objek dan Periodesasi Monev Pembelajaran 

Kegiatan  

pembelajaran  

Tiap semester 

 Awal semester 

(minggu ke-2-4) 

Tengah Semester 

(Minggu ke 8-10) 

Akhir Semester 

(Minggu ke 18-20) 

 - Kesiapan jadwal, 

form presensi, 

jurnal mengajar, 

ruang, lab, sarpras;  

- Kelengkapan 

perangkat 

pembelajaran tiap 

mata kuliah 

- Kesiapan dosen 

mengajar 

- Kesesuaian waktu 

pembelajaran 

dengan kalender 

akademik 

- Kemajuan 

pembelajaran 

- Jumlah 

pertemuan 

- Percentase 

materi yang 

telah diajarkan 

- Pelaksanaan  

UTS 

- Respon/kepuasan 

mahasiswa 

 

- Kesesuaian 

waktu UAS 

dengan kalender 

akademik 

-  Percentase 

capaian 

pembelajaran 

- Hambatan yang 

dihadapi dosen 

- Respon/kepuasan 

mahasiswa 

 

 

C. Tahapan Monev Pembelajaran  

Monitoring pembelajaran dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Pra Monitoring:  

Tim monitoring melaksanakan persiapan di bawah koordinasi Badan Penjaminan 

Mutu Internal (BPMI); 
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2. Pelaksanaan Monitoring: 

a. Tim monitoring berkoordinasi dengan pimpinan unit kerja sasaran monitoring; 

b. Tim monitoring melaksanaan monitoring pada unit kerja sasaran monitoring 

sesuai jadwal dengan menggunakan instrumen yang telah disiapkan; 

c. Tim monitoring menyampaikan berita acara monitoring kepada pimpinan unit 

kerja sasaran monitoring untuk ditanggapi dan disepakati; 

d. Tim monitoring  dan pimpinan unit kerja sasaran monitoring menandatangani 

berita acara monitoring. 

3. Pasca monitoring: 

a. Tim monitoring menyusun laporan hasil monitoring; 

b. Tim monitoring menyerahkan laporan hasil monitoring ke Badan Penjaminan 

Mutu Internal (BPMI) selambatnya 1 minggu setelah pelaksanaan monitoring; 

c. BPMI menyusun kompilasi laporan hasil monitoring tingkat universitas dan 

rekomendasi tindak lanjutnya; 

d. BPMI menyerahkan kompilasi laporan hasil monitoring tingkat universitas 

kepada rektor melalui Wakil Rektor 1 Bidang Akademik. 

e. Pimpinan universitas membahas hasil monitoring untuk menetapkan kebijakan 

lebih lanjut;  

f. Pimpinan universitas merekomendasikan tindak lanjut hasil monev kepada unit 

kerja terkait untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya; 

g. Unit kerja melaksanakan rekomendasi tindak lanjut di bawah koordinasi 

pimpinan unit kerja yang bersangkutan.   
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BAB VI 

STANDAR MUTU MONEV PEMBELAJARAN 

 

 

A. Standar Mutu Proses Monev Pembelajaran 

Guna menjamin bahwa monitoring dan evaluasi pembelajaran di Universitas dapat 

berjalan maksimal maka ditetapkan standar mutu monev pembelajaran sebagai berikut. 

1. Instrumen monitoring dan evaluasi pembelajaran harus fleksibel; 

2. Instrumen monitoring dan evaluasi pembelajaran harus mudah dimengerti; 

3. Monitoring dan evaluasi pembelajaran harus menggunakan kriteria tunggal, masuk 

akal, dan realistik; 

4. Pelaksana monev pembelajaran harus mendapat penugasan dari pimpinan 

universitas (rektor); 

5. Pelaksana monev pembelajaran harus berasal dari internal Univet;  

6. Monitoring dan evaluasi pembelajaran harus efisien; 

7. Monitoring dan evaluasi pembelajaran harus tepat waktu 

8. Monitoring dan evaluasi pembelajaran harus fokus pada hal-hal strategis dan luar 

biasa;  

9. Monitoring dan evaluasi pembelajaran harus bersifat korektif; 

10. Hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran harus akurat; 

11. Hasil monitoring dan evaluasi pendidikan wajib dilaporkan kepada pihak terkait 

(pimpinan unit kerja yang bersangkutan, penanggungjawab, dan pelaksana 

program) secara struktural; 

12. Hasil monev pembelajaran harus disampaikan kepada pihak terkait selambatnya 

satu (1) bulan setelah pelaksanaan monev;   

13. Hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran wajib ditindaklanjuti oleh pihak terkait 

(pengelola unit keja, penanggungjawab, dan pelaksana program);  

14. Tindak lanjut hasil monev pembelajaran harus selesai dilaksanakan sesuai waktu 

pelaksanaan kegiatan yang direncanakan awal.  

 

B. Strategi Pencapaian Standar 

1. Pimpinan Universitas melalui BPMI membentuk tim monev pembelajaran yang 

terdiri dari tenaga pendidik lintas prodi.  

2. Pimpinan Universitas melalui BPMI memberikan pelatihan teknik-teknik monev 

pembelajaran kepada tim. 

3. BPMI bersama UPMI dan GPMI mengembangkan instrumen monev pembelajaran 

yang reliabel. 

4. BPMI bersama UPMI dan GPMI menjamin hasil monevpembelajaran akurat dan dan 

bersifat korektif. 

5. Pimpinan universitas melalui Dekan dan Direktur Pascasarjana menjamin monev 

pembelajaran dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan. 
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BAGIAN DUA  

PEDOMAN MONEV PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK 

 

BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Dasar Pemikiran  

Untuk menjamin bahwa Universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi telah 

melaksanakan kegiatan akademik serta memberikan layanan pendidikan secara 

konsisten sebagaimana diamanahkan Undang-undang Republik Indonesia No. 12 

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi 

(monev) kinerja bidang pendidikan khususnya mengenai pengembangan suasana 

akademik. Fokus kegiatan ini terletak pada pelaksanaan kegiatan dan tingkat capaian dari 

perencanaan pengembangan suasana akademik yang telah dibuat berdasarkan tujuan yang telah 

ditetapkan. Kegiatan monitoring pengembangan suasana akademik berkaitan dengan penilaian 

terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan suasana akademik dan identifikasi tindakan 

untuk memperbaiki kekurangan dalam kegiatan tersebut. Kegiatan monitoring meliputi proses 

pengumpulan, analisis, pencatatan, pelaporan, dan penggunaan informasi manajemen tentang 

pelaksanaan kegiatan pengembangan suasana akademik.  

Monitoring dimaksudkan untuk mendapatkan informasi objektif mengenai 

implementasi kebijakan atau pelaksanaan pengembangan suasana akademik dan untuk 

memantau perubahan serta menyimpangan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan 

kegiatan tersebut sehingga dapat dicegah terjadinya kerugian yang lebih besar sejak 

dini. Monitoring di sini pada dasarnya merupakan bagian dari proses pengawasan atau 

evaluasi berjalan (concurrent control) terhadap pelaksanaan pendidikan khususnya 

dalam hal pengembangan suasana akademik. 

 Evaluasi pengembangan suasana akademik merupakan suatu tindakan sistematis 

dengan menggunakan metode tertentu untuk mengumpulkan informasi dan mengetahui 

efektifitas serta capaian pelaksanaan pengembangan suasana akademik. Evaluasi 

diperlukan untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan jangka menengah, tujuan 

jangka panjang dan kemajuan khususnya dalam bidang pengembangan suasana 

akademik dalam upaya pewujudan visi universitas.   

Monitoring dan evaluasi pengembangan suasana akademik di Univet Bantara 

merupakan salah satu fungsi managemen atau pengelolaan yang berupa proses untuk 

menjamin bahwa tujuan universitas dan tujuan managemen tercapai. Evaluasi 

pengembangan suasana akademik juga diperlukan untuk membantu penilaian apakah 

fungsi-fungsi pengelolaan pendidikan di Univet Bantara  yang terdiri dari: planning, 

organizing, staffing, directing telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan kata 

lain fungsi monitoring dan evaluasi ini melekat pada seluruh proses pengembangan 

suasana akademik yang secara garis besar tertuang dalam perencanaan baik rencana 

strategis maupun rencana operasional.  

 

D. Tujuan Monev Pengembangan Suasana Akademik 

Monitoring pengembangan suasana akademik adalah kegiatan monitoring yang 

menyertakan proses pengumpulan, penganalisisan, pencatatan, pelaporan dan 
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penggunaan informasi manajemen tentang pengembangan suasana akademik. Kegiatan 

monitoring ini berkaitan dengan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan 

pengembangan suasana akademik dan pengidentifikasian tindakan untuk memperbaiki 

kekurangan dan atau meningkatkan kualitasnya.  

Adapun tujuan monitoring dan evaluasi pengembangan suasana akademik di 

Univet Bantara adalah sebagai berikut: 

1. Membantu Pimpinan Universitas menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan 

dalam pengembangan suasana akademik dan pelaksanaan layanan pendidikan 

kepada masyarakat. 

2. Membantu kristalisasi dan penyesuaian masalah-masalah utama yang terjadi dalam 

pengembangan suasana akademik. 

3. Memungkinkan Pimpinan Universitas memahami gambaran pelaksanaan 

pengembangan suasana akademik di Unirsirtas secara sistematis dan berkelanjutan. 

4. Membantu pimpinan universitas dalam penempatan tanggungjawab secara lebih 

tepat. 

5. Membantu menyediakan informasi sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian 

perintah, berkoordinasi, membuat tujuan yang lebih khusus, rinci dan mudah 

dipahami dalam pengembangan suasana akademik yang kondusif. 

6. Mengurangi pekerjaan yang tidak pasti/tidak jelas dalam pengembangan suasana 

akademik dan pelaksanaan layanan pendidikan. 

7. Menghemat waktu, usaha, tenaga, dan biaya dalam pengembangan suasana 

akademik serta pelaksanaan layanan pendidikan.  

8. Mengantisipasi terjadinya infisiensi atau kerugian yang lebih besar dalam 

pengembangan suasana akademik dan pelaksanaan layanan pendidikan. 

9. Mengukur capaian dan efektivitas perencanaan dalam pengembangan suasana 

akademik dan pelaksanaan layanan pendidikan. 

10. Mengidentifikasi hambatan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam 

pengembangan suasana akademik dan pelaksanaan layanan pendidikan. 

 

E. Manfaat Monev Pengembangan Suasana Akademik 

Monitoring pengembangan suasana akademik antara lain bermanfaat sebagai:  

6. Informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai pelaksanaan pengembangan 

suasana akademik yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang 

efektif dan perencanaan berbagai tindakan yang diperlukan; 

7. Stimulasi pendorong diskusi bersama para dosen dan mahasiswa mengenai 

pengembangan suasana akademik; 

8. Informasi tentang kesesuaian pengembangan suasana akademik yang dilaksanakan 

dengan yang direncanakan;  

9. Informasi untuk mengetahui rencana pengembangan suasana akademik yang dibuat 

dan kesesuaiannya dengan pencapaian VMTS program Studi, Fakultas, maupun 

Universitas; 

10. Dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kebutuhan 

inovasi dan pengembangan suasana akademik yang lebih baik.  
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BAB II 

RUANG LINGKUP MONEV  

PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK 

 

 

A. Cakupan Monev Pengembangan Suasana Akademik 

Monitoring dan evaluasi pengembangan suasana akademik Universitas 

dilaksanakan sebagai sebuah siklus yang bersifat kontinuitas (inherent and continuing 

control) pada ruang lingkup yang meliputi :  

6. Pelaksnaan kebebasan akademik; 

7. Pelaksnaan kebebasan mimbar akademik; 

8. Pelaksanaan otonomi keilmuan; 

9. Interaksi akademik antar dosen dengan mahasiswa, antar dosen, dan antar 

mahasiswa; 

10. Keteribatan sivitas akademika dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi di 

dalam dan di luar kampus;  

11. Keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengembangan perilaku 

kecendekiawanan. 

 

Adapun ruang lingkup tahapan pengembangan suasana akademik yang menjadi sasaran 

monitoring dan evaluasi ini meliputi: 

1. Tahap perencanaan : perencanaan pengembangan suasana akademik harus efektif 

dengan indikator  memenuhi 6 kriteria:  

a. Kegunaan; perencanaan dan pelaksanaan pengembangan suasana akademik 

harus fleksibel, stabil, sederhana, dan berkesinambungan. 

b. Ketepatan dan objektivitas ; perencanaan pengembangan suasana akademik 

harus mengacu pada upaya pewujudan visi misi Program Studi, Fakultas, dan 

Universitas. 

c. Ruang lingkup; perencanaan pengembangan suasana akademik harus 

memperhatikan prinsip kelengkapan (comprehensiveness), kepaduan (unity), dan 

keajegan (consistency). 

d. Akuntabilitas; perencanaan pengembangan suasana akademik yang disusun 

harus dapat dipertanggung-jawabkan implementasinya. 

e. Efisien; penyusunan perencanaan pengembangan suasana akademik harus hemat 

waktu, tenaga, dan biaya (waktu, tenaga, dan biaya perencanaan tidak melebihi 

waktu, tenaga, dan biaya pelaksanaan). 

f. Tepat waktu; perencanaan pengembangan suasana akademik harus selesai 

disusun sebelum waktu pelaksanaan dimulai. 

2. Tahap pelaksanaan/implementasi perencanaan pengembangan suasana akademik, 

dengan kriteria: 

a. Kesesuaian waktu pelaksanaan dengan waktu yang direncanakan; 

b. Kesesuaian tujuan yang dicapai dengan yang direncanakan; 

c. Kesesuaian biaya yang digunakan dengan anggaran yang direncanakan; 
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d. Kesesuaian jumlah dan kualifikasi personalia pelaksanana dengan yang 

direncanakan; 

e. Ada tidaknya penyimpangan pelaksanaan dari rencana (tujuan, kegiatan, waktu, 

tenaga, dan biaya); 

f. Rasionalitas/penyebab penyimpangan (keharusan atau kesalahan);   

3. Tahap penilaian/evaluasi perencanaan pengembangan suasana akademik, dengan 

indikator: 

a. Kesesuaian instrumen evaluasi dengan sasaran evaluasi 

b. Efektivitas evaluasi; evaluasi harus menghasilkan temuan dan rekomendasi 

tindak lanjut, perbaikan, atau peningkatan yang bersifat applicable. 

c. Efisiensi evaluasi; evaluasi harus menggunakan seminimal mungkin waktu, 

tenaga dan biaya. 

4. Tahap pengendalian perencanaan pengembangan suasana akademik, dengan 

ketentuan: 

a. Kesesuaian tindakan korektif yang disarankan atau apresiasi yang diberikan 

dengan sasaran koreksi atau apresiasi; 

b. Ketepatan waktu pemberian tindakan korektif atau apresiasi;  

c. Efisiensi tindakan korektif atau apresiasi. 

5. Tahap peningkatan pengembangan suasana akademik, dengan indikator: 

a. Peningkatan pengembangan suasana akademik harus berorientasi pada 

pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta tujuan jangka panjang sebagaimana 

tertuang dalam rencana induk pengembangan yang dijabarkan dalam rencana 

strategis dan rencana operasional. 

b. Peningkatan pengembangan suasana akademik harus berorientasi pada upaya 

mengantisipasi kebutuhan pasar kerja untuk 5 hingga 10 tahun ke depan. 

c. Peningkatan pengembangan suasana akademik harus berorientasi pada 

pencapaian target yang lebih tinggi ke depan;  

d. Peningkatan pengembangan suasana akademik harus dilakukan berdasar 

evaluasi diri (self assesment) terhadap pengembangan suasana akademik 

sebelumnya. 

 

B. Komponen-komponen Suasana Akademik 

Suasana akademik atau sering juga disebut sebagai academic atmosphere 

merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses 

pembelajaran di universitas berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah 

ditetapkan. Seluruh komponen suasana akademik diarahkan untuk menciptakan 

iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, 

antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses 

pembelajaran. Komponen tersebut adalah : 

a. Dosen; 

b. Fasilitas/sarana-prasarana;  

c. Laboratorium; 

d. Perpustakaan; 

e. Organisasi-manajemen; dan  
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f. Kurikulum. 

 

Ruang lingkup monev pengembangan suasana akademik secara rinci meliputi komponen 

sebagai berikut: 

a. Komponen-komponen pengukuran kinerja pengembangan suasana akademik 

mencakup proses kegiatan akademik, output, dan indikator kinerja (tolak ukur): 

1) Input yang terdiri dari:  

a) Dosen dan tenaga pendidikan, 

b) Mahasiswa 

c) Sarana dan prasarana akademik, 

d) kurikulum 

2) Proses kegiatan akademik yang menekankan interaksi antara dosen dan 

mahasiswa dalam kegiatan akademik (tridarma PT) 

3) Output yaitu terciptanya suasana akademik yang kondusif 

4) Indikator kinerja (tolak ukur) yang sesuai dengan standar mutu akademik, yang 

mencakup: 

a) Budaya akademik (perilaku akademik, kebebasan akademik, tradisi 

akademik, perkembangan budaya akademik, integritas dan kejujuran, 

kebenaran ilmiah, etika dan moral, dan norma akademik); 

b) Kuantitas interaksi kegiatan akademik (interaksi dosen dan mahasiswa dalam 

perkuliahan, interkasi dosen dan mahasiswa dalam dalam penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, dan interaksi akademik dosen dan mahasiswa 

di luar kelas alainnya); 

c) Keikutsertaan sivitas akademika dalam kegiatan akademik; 

d) Kengembangan kepribadian ilmiah. 
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BAB III 

PENGANGGUNGJAWAB  DAN PELAKSANA  

MONEV PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK 

 

 

A. Penanggungjawab Monev Pengembangan Suasana Akademik 

Penanggungjawab monitoring dan evaluasi pembelajaran dan pengembangan 

suasana akademik universitas adalah Rektor. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

pembelajaran dan pengembangan suasana akademik dapat didelegasikan kepada Wakil 

Rektor Bidang Akademik atau tim adhok yang dibentuk oleh Rektor melalui Surat 

Keputusan Penugasan. Adapun tindakan yang harus dilakukan dalam monitoring dan 

evaluasi pembelajaran dan pengembangan suasana akademik adalah: 

6. Menetapkan standar pelaksanaan pembelajaran dan suasana akademik untuk 

mencapai VMTS yang telah direncanakan; 

7. Merancang system informasi umpan balik (mengumpulkan informasi/menggali 

data); 

8. Membandingkan kegiatan nyata dengan standar; 

9. Menentukan/mengukur penyimpangan; 

10. Mengambil tindakan koreksi; 

 

B. Pelaksana  

Monitoring dan evaluasi pembelajaran dan pengembangan suasana akademik di 

tingkat program studi dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama Gugus Pengendali 

Mutu Internal (GPMI) Program Studi, dan di tingkat fakultas dilakukan oleh Dekan 

bersama dengan Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) fakultas.  

Berdasarkan temuan pada hasil monitoring dilakukan evaluasi dan tindak lanjut 

dalam rangka perbaikan layanan kualitas pendidikan. Hasil evaluasi di tingkat program 

studi dilaporkan kepada Pimpinan Fakultas untuk kemudian diteruskan ke pimpinan 

universitas (Rektor) melalui Wakil Rektor Bidang Akademik sebagai bahan informasi 

dan masukan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kebutuhan inovasi dan 

revisi dalam kegiatan pembelajaran dan pengembangan suasana akademik.  

Selain dilakukan oleh atasan, monitoring dan evaluasi pembelajaran juga 

dilakukan melalui penilaian persepsi dari mahasiswa. Khusus persepsi mahasiswa, 

Dosen dievaluasi secara menyeluruh dari empat kompetensi yang harus dimiliki oleh 

Dosen, sehingga diperoleh informasi sebagai bahan kajian untuk perbaikan layanan 

akademik terhadap mahasiswa.  
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BAB IV 

INSTRUMEN MONEV  

PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK 

 

A. Perangkat Monev Suasana Akademik 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan suasana akademik 

merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan perangkat 

evaluasi yang terdiri dari:   

1. Standar atau parameter (ukuran); 

2. Informasi atau data (laporan); 

3. Pelaksana atau pemonev; 

4. Tindakan memonitor dan mengevaluasi. 

 

B. Jenis Instrumen Monev Suasana Akademik 

Untuk pelaksanaan monev pengembangan suasana akademik digunakan sejumlah 

instrumen evaluasi (instrumen pengumpulan data/informasi) yang reliabel dalam bentuk 

cetak (hard copy) atau aplikasi berbasis internet (soft copy) dan dapat berupa:  

1. Kuesioner;  

2. Panduan observasi; 

3. Panduan interview; 

4. Lembar koding (coding sheet); 

5. Formulir atau lembar monev;  

6. Alat bantu dokumentasi; 

7. Instrumen lain yang relefan; 

Sumber data dalam monev pengembangan suasana akademik yang dapat digunakan 

antara lain: 

1. Laporan kegiatan akademik masing-masing dosen;  

2. Laporan pelaksanaan penelitian bersama dosen dan mahasiswa;  

3. Laporan pelaksnaan pengabdian kepada masyarakat bersama dosen dan mahasiswa;  

4. Laporan pelaksanaan kegiatan intra dan ekstra kurikuler;   

5. Laporan pelaksananaan kegiatan pengembangan perilaku kecendiakawanan dosen 

dan mahasiswa; 

6. Laporan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan 

otonomi keilmuan oleh dosen dan mahasiswa; 

7. Isian format monitoring kepuasan dosen;   

8. Isian Format monitoring kepuasanleh mahasiswa; 

9. Isian format monitoring kepuasan tenaga kependidikan; 

10. Informasi lain yang relevan. 

  

C. Standar Mutu Instrumen Monev Pengembangan Suasana Akademik 

Pemilihan instrumen yang akan digunakan dalam monitoring dan evaluasi 

pengembangan suasana akademik harus memperhatikan prinsip-prinsip: 

1. Instrumen yang digunakan harus sesuai dengan sifat dan kebutuhan setiap kegiatan;  

2. Instrumen harus mampu melaporkan dengan segera tiap penyimpangan;  
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3. Instrumen harus fleksibel atau dapat mengantisipasi perubahan; 

4. Instrumen harus mencerminkan pola kerja akademik universitas; 

5. Instrumen harus ekonomis atau tidak memerlukan biaya besar; 

6. Instrumen harus dapat dipahami oleh pelaksana;  

7. Instrumen harus mampu menjamin adanya tindakan perbaikan kinerja akademik 

universitas; 

 

D. Rincian Instrumen Monev Pengembangan Suasana Akademik 

Kejelasan  dokumen  kebijakan  formal  tentang  kebebasan akademik,  

kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta konsistensi 

pelaksanaannya: 

7 Ada dokumen kebijakan formal yang lengkap mencakup informasi 

tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar 

akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit. 

6 Ada dokumen kebijakan formal yang lengkap mencakup informasi 

tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar 

akademik yang dilaksanakan secara konsisten di sebagian besar unit. 

5 Ada dokumen kebijakan formal yang lengkap mencakup informasi 

tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar 

akademik yang dilaksanakan secara konsisten di sebagian kecil unit 

4 Ada dokumen kebijakan formal l yang lengkap mencakup informasi 

tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar 

akademik belum dilaksanakan. 

3 Ada dokumen kebijakan formal yang tidak lengkap mencakup  informasi 

tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar 

akademik belum dilaksanakan. 

2 Belum ada dokumen kebijakan tentang otonomi keilmuan, kebebasan 

akademik, kebebasan mimbar akademik. 

1 Belum ada dokumen kebijakan tentang otonomi keilmuan, kebebasan 

akademik, kebebasan mimbar akademik. 

Kejelasan sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi 

mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang maksimal. 

7 Ada sistem pengembangan suasana akademik dalam bentuk kebijakan 

dan strategi, program implementasi yang terjadwal, pengerahan sumber 

daya, monitoring  dan  evaluasi  serta  ada  tindak  lanjut  untuk  langkah  

perbaikan secara berkelanjutan di sebagian besar unit. 

6 Ada sistem pengembangan suasana akademik dalam bentuk kebijakan 

dan strategi, program implementasi yang terjadwal, pengerahan sumber 

daya, monitoring  dan  evaluasi  serta  ada  tindak  lanjut  untuk  langkah  

perbaikan secara berkelanjutan di sebagian kecil unit. 

5 Ada sistem pengembangan suasana akademik dalam bentuk adanya 

kebijakan dan strategi, program implementasi yang terjadwal, pengerahan 

sumber daya, monitoring dan evaluasi, tetapi tidak ada tindak lanjut untuk 

langkah perbaikan secara berkelanjutan. 

4 Ada sistem pengembangan suasana akademik yang masih parsial dalam 

bentuk kebijakan dan strategi, program implementasi yang terjadwal, 

pengerahan sumber daya, monitoring dan evaluasi dan tindak lanjut untuk 

langkah perbaikan secara berkelanjutan 

3 Ada sistem pengembangan suasana akademik yang masih parsial dalam 
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bentuk kebijakan dan strategi, program implementasi yang terjadwal, 

pengerahan sumber daya, monitoring dan evaluasi tetapi tidak ada tindak 

lanjut untuk langkah perbaikan secara berkelanjutan. 

2 Belum ada sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi 

mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang maksimal. 

1 Belum ada sistem pengembangan suasana akademikyang kondusif bagi 

mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang maksimal. 

Upaya  Universitas  mengembangkan  kegiatan  kemahasiswaan, pusat  olah 

raga,  seni dan budaya bagi mahasiswa. 

7 Universitas mempunyai pusat olah raga, seni dan budaya bagi mahasiswa 

yang aktif dengan aktivitas rutin dan ada reputasi di level nasional dan 

internasional. 

6 Universitas mempunyai pusat olah  raga, seni dan budaya bagi mahasiswa 

dengan aktivitas rutin dan ada reputasi nasional. 

5 Universitas mempunyai pusat olah raga, seni dan budaya bagi mahasiswa  

dengan aktivitas rutin belum ada reputasi nasional. 

4 Universitas mempunyai pusat olah raga, senidan budaya bagi mahasiswa  

dengan aktivitas yang belum rutin. 

3 Universitas mempunyai pusat olah raga, seni dan budaya bagi mahasiswa 

tetapi tidak ada aktivitas. 

2 Universitas baru merencanakan pengembangan pusat olah raga,seni dan 

budaya. 

1 Universitas belum merencanakan pengembangan pusat olah raga, seni dan 

budaya. 
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BAB V 

PERIODISASI MONEV PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK 

 

 

A. Waktu Pelaksanaan  

Monitoring dan evaluasi pengembangan suasana akademik dilaksanakan secara 

periodik dengan periodesasi waktu sesuai jenis kegiatan yang dimonev. Setiap kegiatan 

minimal harus dimonev satu (1) kali yang dapat dilakukan pada awal, tengah, dan/atau 

akhir masa pelaksanaan kegiatan.  

1. Monev yang dilakukan pada awal pelaksanaan kegiatan dimaksudkan untuk 

mengukur kesesuaian kesiapan dengan standar. 

2. Monev yang dilalukan di tengah atau bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan 

dimaksudkan untuk mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan dengan standar, dan 

menemukenali ada tidaknya penyimpangan. 

3. Monev yang dilakukan pada akhir masa pelaksanaan kegiatan dimaksudkan untuk 

mengukur capaian hasil pengembangan suasana akademik secara bertahap.  

 

B. Objek dan Periodesasi Monev Pengembangan Suasana Akademik  

Pengembangan 

suasana 

akademik 

Tiap semester 

 Awal Semester Tengah Semester Akhir Semester 

 - Kesiapan Prodi 

mengembangkan 

suasana akademik 

yang kondusif 

- Kesiapan prodi 

membangun 

budaya akademik 

- Jumlah interaksi 

akademik yang 

direncanakan 

- Kesiapan prodi 

menyediakan 

sarpras pendukung 

interaksi akademik 

di dalam dan di 

luar kelas 

- Kualitas Proses 

interaksi 

akademik 

- Kuantitas interaksi 

akademik di 

dalam dan di luar 

kelas 

- Tingkat 

pemanfaatan 

sarpras dalam 

interaksi  

akademik 

- Tingkat 

keterlibatan 

mahasiswa dalam 

kegiatan ilmiah 

tridarma 

- Tingkat 

pelaksanaan 

pengembangan 

kepribadian ilmiah  

- Kualitas suasana 

akademik yang 

dikembangkan 

- Kepuasan dosen 

- Kepuasan 

mahasiswa 

- Kepuasan tendik  
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C. Tahapan Monitoring Pengembangan Suasana Akademik   

Monitoring pengembangan suasana akademik dilaksanakan dengan tahapan sebagai 

berikut: 

1. Pra Monitoring:  

Tim monitoring melaksanakan persiapan di bawah koordinasi Badan penjaminan 

Mutu Internal (BPMI); 

2. Pelaksanaan Montoring: 

a. Tim monitoring berkoordinasi dengan pimpinan unit kerja sasaran monitoring; 

b. Tim monitoring melaksanaan monitoring pada unit kerja sasaran monitoring 

sesuai jadwal dengan menggunakan instrumen yang telah disiapkan; 

c. Tim monitoring menyampaikan berita acara monitoring kepada pimpinan unit 

kerja sasaran monitoring untuk ditanggapi dan disepakati; 

d. Tim monitoring  dan pimpinan unit kerja sasaran monitoring menandatangani 

berita acara monitoring. 

3. Pasca monitoring: 

a. Tim monitoring menyusun laporan hasil monitoring; 

b. Tim monitoring menyerahkan laporan hasil monitoring ke Badan Penjaminan 

Mutu Internal (BPMI) selambatnya 1 minggu setelah pelaksanaan monitoring; 

c. BPMI menyusun kompilasi laporan hasil monitoring tingkat universitas dan 

rekomendasi tindak lanjutnya; 

d. BPMI menyerahkan kompilasi laporan hasil monitoring tingkat universitas 

kepada rektor melalui Wakil Rektor 1 Bidang Akademik. 

e. Pimpinan universitas membahas hasil monitoring untuk menetapkan kebijakan 

lebih lanjut;  

f. Pimpinan universitas merekomendasikan tindak lanjut hasil monev kepada unit 

kerja terkait untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya; 

g. Unit kerja melaksanakan rekomendasi tindak lanjut di bawah koordinasi 

pimpinan unit kerja yang bersangkutan.   
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BAB VI 

STANDAR MUTU MONEV PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK 

 

 

A. Prinsip Mutu Monev Pengembangan Suasana Akademik 

Guna menjamin bahwa monitoring dan evaluasi pengembangan suasana akademik 

Universitas dapat berjalan maksimal maka ditetapkan standar mutu monev 

pengembangan suasana akademik sebagai berikut. 

1. Instrumen monitoring dan evaluasi pengembangan suasana akademik harus 

fleksibel; 

2. Instrumen monitoring dan evaluasi pengembangan suasana akademik harus mudah 

dimengerti; 

3. Monitoring dan evaluasi pengembangan suasana akademik harus menggunakan 

kriteria tunggal, masuk akal, dan realistik; 

4. Pelaksana monev pengembangan suasana akademik harus mendapat penugasan dari 

pimpinan universitas (rektor); 

5. Pelaksana monev pengembangan suasana akademik harus berasal dari internal 

Univet;  

6. Monitoring dan evaluasi pengembangan suasana akademik harus efisien; 

7. Monitoring dan evaluasi pengembangan suasana akademik harus tepat waktu 

8. Monitoring dan evaluasi pengembangan suasana akademik harus fokus pada hal-hal 

strategis dan luar biasa;  

9. Monitoring dan evaluasi pengembangan suasana akademik harus bersifat korektif; 

10. Hasil monitoring dan evaluasi pengembangan suasana akademik harus akurat; 

11. Hasil monitoring dan evaluasi pengembangan suasana akademik wajib dilaporkan 

kepada pihak terkait (pimpinan unit kerja yang bersangkutan, penanggungjawab, 

dan pelaksana program) secara struktural; 

12. Hasil monev pengembangan suasana akademik harus disampaikan kepada pihak 

terkait selambatnya satu (1) bulan setelah pelaksanaan monev;   

13. Hasil monitoring dan evaluasi pengembangan suasana akademik wajib 

ditindaklanjuti oleh pihak terkait (pengelola unit keja, penanggungjawab, dan 

pelaksana program);  

14. Tindak lanjut hasil monev pengembangan suasana akademik harus selesai 

dilaksanakan sesuai waktu pelaksanaan kegiatan yang direncanakan awal.  

   

B. Standar Mutu Pengembangan Suasana Akademik 

Seberapa jauh mutu suasana akademik sudah dikembangkan dapat diukur dari 

pewujudan budaya akademik yang mengedepankan nilai-nilai dan etika akademik dari 

seluruh sivitas akademika yang terdiri dari: 

1. Standar Etika Akademik 

a. Etika akademik merupakan ketentuan yang menyatakan perilaku baik atau 

buruk dari sivitas akademika saat berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan 

dengan proses pembelajaran 

b. Etika akademik wajib ditegakkan untuk menciptakan suasana akademik yang 
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kondusif  bagi pengembangan universitas sesuai standar yang telah ditetapkan. 

c. Sivitas akademika da tenaga kependidikan secara integratif wajib membangun 

institusi universitas dan berinteraksi secara alamiah di dalam budaya akademik 

untuk mencapai satu tujuan, yaitu mencerdaskan mahasiswa dalam aspek 

intelek, emosi, dan ketaqwaan.    

d. Etika akademik di universitas wajib melibatkan ketiga unsur tersebut. 

e. Dalam melaksanakan Tridharma Pendidikan Tinggi maka sivitas akademika 

harus terikat pada etika akademik. 

f. Segala macam bentuk paksaan yang mengarah pada kepentingan subyektif 

dosen merupakan pelanggaran etika akademik.  

g. Proses pembelajaran harus mampu memberikan kebebasan dan kesadaran pada 

mahasiswa, serta menempatkannya sebagai subyek.  

 

2. Standar Etika Dosen 

a. Dalam proses Pembelajaran dosen wajib menempatkan mahasiswa sebagai 

subyek dan memeperlakukan secara manusiawi.  

b. Dosen harus mampu berperan sebagai fasilitator, memberi bimbingan dan 

kebebasan sepenuhnya kepada mahasiswa dalam kegiatan akademik.  

c. Dalam interaksi akademik dengan mahasiswa, dosen harus menempatkan diri 

sebagai pengajar sekaligus juga pendidik.  

d. Dalam interaksi akademik dengan mahasiswa dosen wajib mentaati standar  

etika  dosen, etika profesi, maupun etika akademik. 

e. Standar kehadiran dosen untuk melaksanakan proses pembelajaran minimal 75 

– 80% (10 kali pertemuan).  

f. Jika dosen tidak memenuhi jumlah pertemuan minimal maka mata kuliah yang 

diasuhnya tidak dapat diujikan.   

g. Dosen wajib menghargai dan mengakui karya ilmiah yang dibuat orang lain 

(termasuk  mahasiswa).   

h. Pengakuan  hak  milik  orang  lain  sebagai  milik sendiri secara tidak sah 

dalam karya akademik dianggap  sebagai  pelanggaran etika akademik dan 

berakibat dijatuhkannya sanksi ringan hingga berat sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

Contoh etika dosen selengkapnya yang bisa dijadikan sebagai standar normatif bisa 

dilihat dalam Lampiran 1. 

 

3. Standar Etika Mahasiswa 

a. Mahasiswa sebagai salah satu unsur sivitas  akademika  yang  merupakan  

obyek  dan  sekaligus  subyek  dalam proses pembelajaran wajib memiliki, 

memahami dan mengindahkan etika akademik.   

b. Mahasiswa memiliki sejumlah hak dan kewajiban akademik yang 

pemenuhannya harus sesuai dengan etika akademik.  

c. Dalam memperoleh  pelayanan akademik dan menggunakan semua prasarana 

dan sarana maupun fasilitas kegiatan kemahasiswaan yang tersedia untuk 

menyalurkan bakat, minat serta pengembangan diri mahasiswa wajib mengikuti 
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ketentuan yang berlaku.  

d. Mahasiswa wajib mengarahkan kegiatan ko-kurikuler  dan  ekstra-kurikuler  

untuk pengambangan sikap ilmiah, sikap hidup bermasyarakat, sikap 

kepemimpinan dan sikap kejuangan 

e. Mahasiswa wajib mengembangkan kompetensi dan profesionalitas hingga batas 

tertentu sesuai bidang kehalian pilihannya.  

f. Dalam rangka meningkatkan kompetensi, mahasiswa wajib menguasai iptek 

dan memiliki sikap profesional, serta kepribadian yang utuh.  

g. Omahasiswa wajib mentaati peraturan akademik, etika akademik dan tatakrama 

kehidupan kampus sesuai ketentuan. 

h. Mahasiswa wajib  menghargai  dirinya  sendiri,  orang  lain,  maupun 

lingkungan  akademik  dalam  proses pembelajaran dan interaksi akademik 

lainnya dengan dosen maupun tenaga kependidikan. 

i. Dalam menggunakan sarana/prasarana kegiatan kurikuler (fasilitas pendidikan, 

laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain) maupun ko-kurikuler (fasilitas olah 

raga, asrama, student- center,  dan lain-lain) mahasiswa wajib menjaga, 

memelihara, dan menggunakannya secara efektif dan efisien. 

j. Segala bentuk vandalisme dipandang sebagai pelanggaran terhadap  

norma/etika mahasiswa dan dapat berakibat dijatuhkannya sanksi ringan 

hingga berat.  

 

4. Standar Etika Tenaga Kependidikan 

a. Dalam memberikan layanan akademik dan administrasi kepada dosen dan 

mahasiswa, tenaga kependidikan wajib mematuhi peraturan disiplin pegawai 

serta ketentuan lain yang berlaku. 

b. Tenaga akademik wajib mengarahkan layanan adminstrasi dan akademik untuk 

mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif . 

 

C. Strategi Pencapaian Standar 

1. Pimpinan Universitas melalui BPMI membentuk tim monev suasana akademik yang 

terdiri dari tenaga pendidik lintas prodi.  

2. Pimpinan Universitas melalui BPMI memberikan pelatihan teknik-teknik monev 

suasana akademik kepada tim. 

3. BPMI bersama UPMI dan GPMI mengembangkan instrumen monev suasana 

akademik yang reliabel. 

4. BPMI bersama UPMI dan GPMI menjamin hasil monev suasana akademik akurat 

dan bersifat korektif. 

5. Pimpinan universitas melalui Dekan dan Direktur Pascasarjana menjamin monev 

suasana akademik dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan. 
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Lampiran 1 

FORMULIR MONEV PEMBELAJARAN 

BPMI 

Univet 

Bantara 

FORMULIR Kode 
 

Dokumen 

: 

Revisi :- 

JADWAL UMUM PROGRAM 

MONITORING EVALUASI 

PEMBELAJARAN 

Tanggal Terbit : 

Halaman  

 
 

Identitas Unit Kerja 

Fakultas : ................................................ 

Prodi : ................................................ 

Tanggal : ................................................ 

 

Jadwal umum: 

Sesi  

Waktu 
 

Kegiatan 
Hari 1 

1 08.00 – 19.00 Pertemuan dengan pimpinan 
fakultas, Program Studi 

  

2 09.00 – 10.00 Pertemuan dengan Program Studi 
pemeriksaan dokumen akademik 

Sitting in 1 Sitting in 2 

3 10.00 – 11.00 Pertemuan dengan staf akademik 
dan staf pendukung 

Sitting in 3 Sitting in 4 

4 11.00 – 12.00 Pertemuan dengan mahasiswa (5 
mahasiswa/angkatan 

Sitting in 5 Sitting in 6 

5 12.00 – 12.30 Ishoma   

6 12.30 – 17.00 Monitoring evaluasi dosen Sitting in 7 Sitting in 8 

Hari 2     

1 08.00 – 12.00 Monitoring evaluasi dosen Sitting in 9 Sitting in 9 

2 12.00 – 12.30 Ishoma   

3 13.00 – 14.00 Pertemuan akhir (wrap up meeting); 
dihadiri pimpinan, wakil dosen dan 

wakil mahasiswa 
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NO NAMA DOKUMEN Keterangan 

 

1 
Intensitas fakultas melaksanakan koordinasi pelaksanaan 

akademik 

 

 

2 
Apakah fakultas memliki dokumen dan memantau 

implementasi renstra jurusan 

 

3 Peran fakultas dalam evaluasi kurikulum prodi  

4 Peran fakultas dalam pemantauan silabus mata kuliah  
 

5 
Peran fakultas dalam peningkatan kualitas rencana dan 

pelaksanaan program pembelajaran 

 

6 Intensitas dalam mengevaluasi kelayakan laboratorium  

7 Intensitas dalam mengevaluasi kelayakan ruang kuliah  
 

8 
Intensitas dalam mengevaluasi kelayakan sarana 
prasarana lain 

 

9 Evaluasi prestasi akademik mahasiswa  

10 Tindak lanjut hasil evaluasi mata kuliah  

 

BPMI 

Univet 

Bantara 

 

FORMULIR 
Kode Dokumen : 

Revisi : - 

CHEK LIST DAN PEDOMAN 

WAWANCARA 

DENGAN PIMPINAN FAKULTAS 

Tanggal Terbit : 

Halaman : 1/1 

 

Fakultas          : .................................... 
 
 
 

 

NO 
 

NAMA DOKUMEN 
 

ADA 
 

TIDAK ADA 

1 Renstra  Fakultas   

2 Rencana kinerja fakultas   

3 Pedoman Akademik fakultas   

4 Jadwal pelaksanaan pembelajaran   
 

 
 

Rambu-rambu wawancara 
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BPMI 

Univet 

Bantara 

 

FORMULIR 
Kode Dokumen : 

Revisi : - 

CHEK LIST KELENGKAPAN 

DOKUMEN MONEV 

Tanggal Terbit : 

Halaman : 1 

 

Fakultas : Jurusan     

: Prodi               : 

 

DAFTAR KELENGKAPAN 

DOKUMEN MONITORING EVALUASI TINGKAT PROGRAM 

STUDI 
 

Petunjuk Pengisian : 

Isi tabel berikut dengan memberi tanda       pada kolom yang sesuai 

 
 

No 
 

Nama dokumen 
Kelengkapan  

Keterangan 
Ada Tidak 

ada 

1 Renstra Progdi    

2 Renop Progdi    

3 Kurikulum prodi    

4 Silabus mata kuliah    

5 Rencana Program Pembelajaran    

6 Daftar mahasiswa    

7 Jurnal mata kuliah    

8 Hasil evaluasi mata kuliah    

9 Bukti rapat koodinasi Jurusan    

10 Daftar hadir dosen    

11 Kelengkapan pembelajaran    

 a.   Diktat karya dosen    

 b.   Buku praktikum    

 c.   Media pembelajaran    

 d.   Lain-lain (sebutkan)    

12 (Cohort) Data mahasiswa    

13 Penelitian    

14 Pengabdian masyarakat    

15 Kegiatan ilmiah, seminar, lokakarya dll    
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BPMI 

Univet 

Bantara 

 

 

FORMULIR 

Kode 
 

Dokumen 

 

: 

Revisi :- 

PEDOMAN WAWANCARA 

DENGAN KAPRODI 

Tanggal Terbit : 

Halaman : 1/1 

 
Identitas Unit Kerja: 

Fakultas : ................................................ 

Prodi : ................................................ 

Tanggal : ................................................ 
 

 

Petunjuk Pengisian: 
Isi tabel berikut dengan memberi tanda          pada kolom yan sesuai 
 
Untuk pertanyaan terbuka tuliskan jawaban responden pada kolom berisi titik-titik 

 

No 
 

Aspek yang digali 
Jawaban 

Ya/Tidak Keterangan 
1 Rapat prodi dijalankan secara reguler   
2 Evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan prodi secara reguler   

 a.   Bagaimana mekanisme tersebut dilakukan ............................................. 

 b.   Apa bukti fisik hasil evaluasi prodi .............................................. 

 c.   Bagaiman tindak evaluasi prodi ............................................. 

3 Peran prodi dalam  mengorganisasi HMP   
4 Peran prodi dalam  memfasilitasi mahasiswa bermasalah 

(IP rendah atau terancam DO) 
  

5 Jurusan/prodi melaksanakan kegiatan ilmiah/seminar dosen secara 

Reguler 
  

6 Prodi melaksanakan kegiatan ilmiah/seminar mahasiswa 

secara reguler 
  

7 Dosen menggunakan media IT untuk pembelajaran   
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BPMI 

Univet 

Bantara 

 

FORMULIR 
Kode Dokumen : 

Revisi : 

PEDOMAN WAWANCARA 

DENGAN DOSEN 

Tanggal Terbit : 

Halaman : 1/1 

 

Identitas Unit Kerja 

Fakultas : ................................................ 

Prodi : ................................................ 

Tanggal : ................................................ 
 

Petunjuk Pengisian : 

Isi tabel dengan memberikan tanda pada kolom yang sesuai 
Untuk pertanyaan terbuka tuliskan jawaban reponden pada kolom berisi titik-titik 

 
 

No 
 

Aspek yang digali 
Jawaban 

Ya / Tidak Keterangan 

1. Rapat prodi dijalankan secara reguler   

 
 
 
 
 
 
 

2. 

Evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan 
prodi secara reguler 

  

 

a.   Bagaimana mekanisme tersebut 

dilakukan 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 
b.   Apa bukti fisik hasil evaluasi prodi 

……………………………………… 
……………………………………… 

………………………………………. 

 
c.   Bagaimana tindak evaluasi prodi 

……………………………………… 
……………………………………… 

……………………………………… 
 

3. 
Peran prodi dalam mengorganisasi 
HMP 

  

 
4. 

Peran prodi dalam memfasilitasi 
mahasiswa bermasalah (IP rendah atau 

terancam DO) 

  

 

5. 
prodi melaksanakan kegiatan ilmiah / 
seminar dosen secara reguler 

  

 

6. 
prodi melaksanakan kegiatan ilmiah / 
seminar mahasiswa secara reguler 

  

 

7. 
Dosen menggunakan media IT untuk 
pembelajaran 
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DAFTAR MATA KULIAH YANG DILENGKAPI 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

 
 

Identitas Unit Kerja 

Fakultas : ................................................ 

Prodi : ................................................ 

Tanggal : ................................................ 

 
 

No 
 

Mata Kuliah 
 

Semester 
RPP / Syllabus 

ada tidak 
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EVALUASI KEHADIRAN DOSEN DALAM MATA KULIAH 

 
 

Identitas Unit Kerja 

Fakultas : ................................................ 

Prodi : ................................................ 

Tanggal : ................................................ 
 

 
 

No 

 
 

Mata Kuliah 

 
 

Semester 

 

Kehadiran 

(jumlah 

pertemuan) 

Kesesuaian SKS 

dengan kehadiran 

tatap muka 

sesuai tidak 
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LAPORAN HASIL MONEV PEMBELAJARAN 

 
 

A.  KOMENTAR UMUM : Audit 

dokumen : 

(Berisi : Komitmen pimpinan fakultas dalam peningkatan mutu pembelajaran, 

koordinasi umum kelengkapan dokumen pembelajaran, pengelolaan pelaksaan 

pembelajaran, tingkat kesesuaian kondisi prodi dengan standar minimal akademik 

yang telah di tetapkan) 

 
Monitoring evaluasi : 

(Bersis : peforma umum perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran) 

 
B.  Komentar Khusus 

Audit dokumen : 

(Berisis tingkat kelengkapan dokumen pembelajaran, tingkat prodi meliputi renstra, 

renop, kurikulum, silabus, RPP, daftar hadir mahasiswa, jurnal mata kuliah, hasil 
evaluasi mata kuliah, rapat koodinasi jurusan, daftar hadir dosen, dan kelengkapan 
pembelajaran, seperti diklat / modul, buku praktikum, dll) 

 
Monitoring evaluasi 

(Berisi   ada   tidaknya   dokumen   RPS,   tingkat   kesesuaian   RPS   dan 
implementasi, kualitas pelaksanaan pembelajaran) 

 
C.  Rekomendasi 

(diuraikan saran-saran bagi perbaikan dari hasil temuan audir, baik untuk 
dosen, prodi, jurusan, fakultas, ataupun pimpinan Universitas) 
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INSTRUMENT TINDAK LANJUT HASIL AUDIT PEMBELAJARAN 

 
 

LAPORAN HASIL AUDIT DOKUMEN PEMBELAJARAN 

 

 
Identitas Unit Kerja 

Fakultas : ................................................ 

Prodi : ................................................ 

Tanggal : ................................................ 

 
A.  Komentar Umum: 

1. Komitmen pimpinan dalam: 

a. Pengelolaan pembelajaran : ……………………………. 

b. Peningkatan kualitas pembelajaran : …………………………  

c. Pemantauan perencanaan, pelaksanaan & evaluasi pembelajaran…...........  

d. Pemantauan kelayakan sarana dan prasarana ………………………………. 



2. Hal-hal  lain  yang  diperoleh  dari  jawaban  pedoman  wawancara  (lihat lampiran 3) : 

……………………………………………. 

 

3. Hal umum, yang diperoleh di level jurusan atau prodi : 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………................ 

 
B.  Komentar Khusus: 

1. Dokumen Fakultas : .......................................... 
2. Pedoman akademik fakultas : ……………………….. 

3. Kalender akademik : ………………………………… 

4. Lain-lain : …………………………………………………… (lihat lampiran 3) 

 
 

Kelengkapan dokumen Prodi 

 
Deskripsi kondisi program studi berdasar audit data fisik :………………………… 

 
 

No 
 

Nama dokumen 
Kelengkapan  

Keterangan 
Ada Tidak ada 

1   Renstra    

2 Renop     

3 Kurikulum prodi    

4 Rencana Pembelajaran Semester    

5 Daftar Mahasiswa    

6 Jurnal mata kuliah    

7 Hasil evaluasi mata kuliah    
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8 Bukti rapat koodinasi jurusan    

9 Daftar hadir dosen    

10 Kelengkapan pembelajaran :    

 a.   Bahan Ajar    

 b.  Panduan Praktikum    

 c.   Media pembelajaran    

 d.  Lain-lain (sebutkan)    

 

   Hasil wawancara dengan prodi (lihat instument pada lampiran) : ……………….. 

   Rekapitulasi hasil wawancara dengan dosen : …………………………………… 

   Hasil rekapitulasi penyebaran angket ke mahasiswa : …………………………… 

   Hasil rekapitulasi kehadiran dosen dalam mata kuliah : …………………………. 

   Hasil rekapitulasi kelengkapan RPS tiap mata kuliah : ………………………...... 

   Informasi lain : …………………………………………………………………… 

 

C.  Rekomendasi : 

……………………......................................................................................................  

......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

...................................................................................................................................... 
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BPMI 

Univet 

Bantara 

FORMULIR Kode Dokumen : 
 

EVALUASI 

KINERJA 

PEMBELAJARAN 

DOSEN 

Revisi : 

Tanggal Terbit : 
Halaman : 

 
Identitas Unit Kerja 

Fakultas : ................................................ 

Prodi : ................................................ 

Matakuliah : ................................................ 

Tanggal : ................................................ 

 
Petunjuk: 

Berilah skor pada butir-butir alternatif jawaban dengan cara memberi tanda silang (X) 

sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 

1      = Sangat tidak baik 

2      = Tidak baik 

3      = Agak Baik 

4      = Baik 

5      = Sangat Baik 

 
No Aspek yang dinilai Skor 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

Komponen Perencanaan Perkuliahan 

1 Kejelasan perumusan tujuan pembelajaran (tidak 

menimbulkan penafsiran ganda dan mengandung perilaku 

hasil belajar) 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

2 Pemilihan materi ajar (sesuai dengan tujuan dan karakteristik 

peserta didik) 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

3 Pengorganisasian materi ajar (keruntutan, sistematika materi 

dan kesesuaian dengan alokasi waktu) 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

4 Pemilihan sumber/media pembelajaran (sesuai dengan 

tujuan, materi, dan karakteristik peserta didik) 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

5 Kejelasan skenario pembelajaran (setiap langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran: awal, inti dan penutup) 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

6 Kerincian skenario pembelajaran (setiap langkah tercermin 

strategi/metode dan alokasi waktu pada setiap tahap) 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

7 Kesesuaian teknik dengan tujuan pembelajaran  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

8 Kelengkapan instrumen (soal, kunci, pedoman penskoran) 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

Komponen Pelaksanaan Pembelajaran 

 

Pra Pembelajaran 

9 Memeriksa kesiapan mahasiswa 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
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10 Melakukan kegiatan appersepsi  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

11 Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

Kegiatan Inti Pembelajaran 

12 Menunjukkan penguasaan materi ajar 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

13 Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

14 Menyampaikan materi dengan jelas dan sesuai dengan 

hirarkhi belajar 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

15 Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

16 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi 

(tujuan) yang akan dicapai 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

17 Melaksanakan pembelajaran secara runtut  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

18 Menguasai kelas 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

19 Melaksanakan pembelajaran yang bersifat 

kontekstual/scientific 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

20 Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan 
tumbuhnya kebiasaan positif 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

21 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu 

yang direncanakan 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

22 Menggunakan media secara efektif dan efisien 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

23 Media yang digunakan menyajikan pesan yang menarik 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

24 Melibatkan mahasiswa dalam pemanfaatan media  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

25 Menumbuhkan partisipasi aktif mahasiswa dalam 

pembelajaran 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

26 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons mahasiswa 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

27 Menumbuhkan motivasi dan antusiasme mahasiswa dalam 

perkuliahan 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

28 Memantau kemajuan belajar mahasiswa selama proses 

pembelajaran 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

29 Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi 

(tujuan) 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

30 Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, baik, dan 

benar 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

31 Menyampaikan pesan (materi ajar)dengan bahasa lugas  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

Kegiatan Penutup 

32 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan 

melibatkan mahasiswa 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

33 Melaksanakan post test  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

34 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, 

atau kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

35 Menutup dengan doa dan salam 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
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Keterangan: (Diisi oleh Auditor)  

 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................ 
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BPMI 

Univet 

Bantara 

FORMULIR Kode Dokumen : 

EVALUASI 

KINERJA 

PEMBELAJARAN 

DOSEN (Responden 

Mahasiswa*) 

Revisi : 

Tanggal Terbit : 
Halaman : 

 
 
A. Identitas Mata Kuliah: 

 

Mata kuliah  ..................................................... 

Dosen Pengampu        ..................................................... 

Hari/Jam  ..................................................... 

 

B. Petunjuk: 

Berilah tanda silang (X) pada kolom yang sesuai dengan kondisi riil yang saudara alami 

C. Pertanyaan: 

No Pertanyaan Skor 
1 2 3 4 5 

1 Pembukaan Kuliah 

a. Mengajak dan memimpin doa bersama 1 2 3 4 5 
b. Kejelasan dalam menyampaikan tujuan pembelajaran 1 2 3 4 5 

c.  Memberikan appersepsi dengan jelas 1 2 3 4 5 
2 Isi Perkuliahan 

a. Kejelasan runtutan penyampaian tujuan pembelajaran 1 2 3 4 5 

b. Penguasaan dosen terhadap materi secara keseluruhan 1 2 3 4 5 
c.  Kemampuan dosen memberikan contoh contextual yang 

terdapat dalam kehidupan sehari-hari dengan jelas 

1 2 3 4 5 

d. Menyajikan materi dengan metode yang bervariasi 1 2 3 4 5 

e. Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa bertanya 1 2 3 4 5 

f.  Tanggapan dosen dalam memberikan jawaban 1 2 3 4 5 
g. Memberikan materi dengan variasi media pembelajaran 1 2 3 4 5 

h. Kemampuan dosen menggunakan media berbasis IT 1 2 3 4 5 

i.  Kemudahan akses referensi kuliah 1 2 3 4 5 
j.  Tugas mata kuliah berkontribusi bagi peningkatan kemampuan 

mahasiswa terhadap materi kuliah 
1 2 3 4 5 

3 Penutup 

Dosen mengarahkan mahasiswa memberikan kesimpulan isi 

kuliah sebelum mengakhiri kuliah 

1 2 3 4 5 

4 Evaluasi 
a.  Dosen memberitahukan dengan jelas jadwal kuliah/ujian 

sebelum diujikan 
1 2 3 4 5 

 b.  Koreksi hasil evaluasi/ujian mid atau final dibagikan pada 
mahasiswa 

1 2 3 4 5 

Catatan: 

*Satu mata kuliah diberikan minimal 5 mahasiswa 

Keterangan 

1      = Sangat kurang  3      = Cukup   5      = Sangat baik 

2      = Kurang  4      = Baik 
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Lampiran 1. Standar Operasional Prosedur Monitoring Perkuliahan  

 

SOP MONITORING PERKULIAHAN 

 

A. TUJUAN  

Standar operasional ini bertujuan untuk:   

1. Untuk mengetahui pelaksanaan standar perkuliahan; 

2.  Untuk meningkatkan/memperbaiki kualitas perkuliahan;  

3. Memberikan penjelasan tentang tata cara monitoring pelaksanaan perkuliahan 

termasuk praktikum di lingkungan Univet Bantara; 

4.  Sebagai pedoman civitas akademika Univet Bantara dalam menjalankan aktivitas 

perkuliahan.  

 

B. RUANG LINGKUP  

SOP monitoring perkulaiahan meliputi:   

1. Tatacara monitoring pelaksanaan perkuliahan  

2. Pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring perkuliahan  

 

C. DEFINISI  

1. Kuliah adalah kegiatan belajar mengajar tatap muka antara dosen dan mahasiswa yang 

dijadwalkan;  

2. Praktikum adalah kegiatan belajar mengajar tatap muka antara dosen (atau dibantu 

asisten) dan mahasiswa, yang menekankan pada aspek psikomotorik (keterampilan), 

kognitif (pengetahuan), dan afektif (sikap) dengan menggunakan peralatan di 

laboratorium yang dijadwalkan;  

3. Dosen adalah seorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan 

kemampuan menjalankan tugasnya pokoknya pendidikan. Dosen terdiri dari dosen 

tetap dan dosen tidak tetap;  

4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program 

studi masing-masing di lingkungan Univet Bantara;  

5. Staf administrasi akademik adalah pegawai yang ditugaskan di fakultas di lingkungan 

Univet Bantara. Tenaga administrasi akademik terdiri dari Pegawai Tetap dan 

Pegawai Tidak Tetap;  

D. RUJUKAN  

1. Statuta Univet Bantara Tahun 2013 
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2. Dokumen SPMI Univet Bantara Tahun 2016, meliputi Visi, Misi dan Tujuan,  

3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Rencana Strategis, Program Kerja Rektor, 

Pedoman Pendidikan, Manual Mutu, Standar Mutu, Standar APS dan AIPT BAN PT, 

dokumen pendukung,  serta borang-borang.  

4. Peraturan Pemerintah no. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan dan PP no 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP no 17 tahun 2010; 

5.  Pedoman Pelaksanaan SPMI Dikti  
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GARIS BESAR PROSEDUR 

 

A. Persiapan  

1. Tata usaha dan subbagian akademik bersama dengan program studi mempersiapkan 

daftar hadir mahasiswa untuk masing-masing mata kuliah;  

2. Tata usaha dan sub bagian akademik bersama dengan program studi mempersiapkan 

daftar hadir dosen pada setiap kegiatan perkuliahan untuk masing-masing mata 

kuliah;  

3. Tata usaha dan sub bagian akademik mempersiapkan questioner mahasiswa untuk 

evaluasi proses perkuliahan. 

  

B. Pelaksanaan  

1. Tata usaha sub bagian akademik menyiapkan berkas perkuliahan (daftar hadir 

mahasiswa, daftar hadir mahasiswa, dan catatan perkuliahan) ke dalam snellhecter 

masing-masing mata kuliah;  

2. Dosen melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kuliah 

minimal dilakukan minimal 14 kali pertemuan dalam setiap semester;  

3. Staf administrasi akademik menyampaikan berkas perkuliahan masing-masing mata 

kuliah;  

4. Setiap dosen wajib mengisi formulir catatan kegiatan perkuliahan, mengisi daftar 

hadir dosen, dan mendata kehadiran mahasiswa;  

5. Staf administrasi akademik menghitung jumlah pelaksanaan masing-masing mata 

kuliah 3 minggu sebelum jadwal ujian akhir semester. Hasil perhitungang 

disampaikan ke program studi masing-masing untuk ditindak lanjuti;  

6. Program studi menyampaikan surat pemberitahuan kepada dosen yang jumlah 

kehadirannya belum memenuhi syarat minimal 14 pertemuan untuk dinatisipasi oleh 

dosen yang bersangkutan;  

7. Staf administrasi akademik menghitung presentase kehadiran mahasiswa masing-

masing mata kuliah 1 (satu) minggu sebelum jadwal UAS (80%) untuk setiap mata 

kuliah;  

8. Program Studi menganalisis hasil isian formulir questioner untuk ditindaklanjuti.   

 



 
 

Lampiran 3. 

BAGAN ALIR 

Prosedur Monitoring Perkuliahan 

 

MULAI 

Menyiapkan DHMK 

Pelaksanaan Perkuliahan 

Distribusi Berkas/ Form 

Kasubag 
Akademik 

Dosen 

Dosen 

Menghitung palaksanaan jumlah 
matkul 3 minggu sebelum UAS 

 Menyampaikan surat 
pemberitahuan kepada dosen 
yang belum memenuhi syarat 

minimal kehadiran   

 Staf Administrasi 
Akademik 

 Menhitung persentasekahadiran 
mahasiswa 1 minggu sebelum UAS   

Menganalisis hasil isian formulir 
questioner 

SELESAI 

Kaprogdi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 Staf Administrasi 
Akademik 

 Kaprogdi 



VISI UNIVET BANTARA

Terwujudnya Universitas yang unggul, berkarakter, mandiri dan memiliki nilai
kejuangan.

MISI UNIVET BANTARA

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan;
2. Menjalankan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi,

seni, sosial dan budaya;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan,

teknologi, seni, sosial dan budaya; dan
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun luar negeri yang

saling menguntungkan sesuai dengan kebutuhan.

TUJUAN UNIVET BANTARA

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, mandiri dan memiliki
nilaikejuangan;

2. Menghasilkan karya penelitian yang berguna untuk pengembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, sosial dan budaya;

3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang memberikan manfaat
bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial dan budaya; dan

4. Menjadi mitra unggulan dalam kerjasama dengan berbagai pihak
dalampengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta
perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik.
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