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KATA PENGANTAR 

 

 

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

karunia-Nya sehingga buku Instrumen Evaluasi Mutu Pendidikan Universitas 

Veteran Bangun Nusantara ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku Instrumen 

Evaluasi Mutu Pendidikan ini diterbitkan dengan maksud untuk memberikan 

informasi mengenai evaluasi mutu pendidikan kepada seluruh sivitas akademika 

Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo.  

Akhirnya, kami berharap semoga Instrumen Evaluasi Mutu Pendidikan ini 

bermanfaat bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan pendidikan guna 

mewujudkan visi dan misi Universitas serta meningkatkan pelayanan kepada sasaran 

secara berkualitas dan bertanggungjawab. Instrumen evaluasi ini disusun dalam 

format yang sangat simpel sehingga memungkinkan dilakukannya revisi dan 

pengembangan dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan.  

 

 

Sukoharjo,   Februari 2016 

Rektor 

 

 

Prof. Dr. Ir. Ali Mursyid W.M., M.P. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Istilah-istilah 

1. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan 

yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.  

2. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari 

pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan 

untuk menentukan/membuat draf standar.  

3. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku 

kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan 

sebagai standar.  

4. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab 

yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh 

masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu 

5. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan 

keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran. 

a. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang 

pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memeroleh 

capaian pembelajaran lulusan;  

b. Student Centered Learning (SCL) adalah pembelajaran yang berpusat 

pada mahasiswa 

6. Proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran :  

a. Ranah kognitif (learning to know) : kemampuan yang yang berkenaan 

dengan pengetahuan, penalaran, atau pikiran,  

b. Ranah afektif (learning to be) : kemampuan yang mengutamakan 

perasaan, emosi dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran,  

c. Ranah psikomotorik (learning to do) : kemampuan yang 

mengutamakan keterampilan jasmani,  

d. Ranah kooperatif (learning to live together) : kemampuan untuk 

bekerjasama.  

7. Stakeholder (pengguna lulusan), adalah dari sektor industri atau produksi, 

masyarakatluas, pemerintah maupun kalangan perguruan tinggi sendiri.  
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8. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam 

belas) minggu.  

9. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat 

dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan 

nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks 

mata kuliah yang diambil pada semester tersebut . 

10. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa 

sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah 

sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan 

dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks 

mata kuliah yang diambil. 

11. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang 

dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan 

mahasiswa akan mampu melanjutkan studi atau dihentikan statusnya 

sebagai mahasiswa. 

12. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat/media 

dalam mencapai maksud atau tujuan dalam proses pembelajaran. 

13. Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses pembelajaran 

sehingga tujuan pendidikan tercapai. 

14. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan 

tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang 

mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional 

pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. 

 

B. Dasar Pemikiran 

Penyusunan instrumen evaluasi mutu pendidikan dilandasi pada 

keinginan bahwa pendidikan yang dilaksanakan akan selalu mengalami 

perbaikan dan peningkatan mutu sehingga: (1) sesuai dengan visi, misi 

universitas, fakultas, dan program studi masing-masing; (2) mendorong menuju 

pengelolaan yang profesional; (3) mendorong terjadi integrasi pengelolaan dan 

penggunaan sarana dan prasarana akademik; (4) mengacu pada perkembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; (5) sesuai kebutuhan masyarakat dan 

dunia kerja; (6) mengacu pada kebutuhan proses pembelajaran; (7) mendukung 
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terciptanya suasana akademik yang kondusif; (8) mempertimbangkan aspek 

kecukupan, kesesuaian, keamanan, kenyamanan, dan daya tampung/ 

pemanfaatan beban, kekuatan fisik, dan kemudahan. 

Pengendalian mutu pendidikan merupakan suatu keharusan, dimulai 

dengan adanya rencana strategik, rencana tahunan, rencana operasional yang 

diterjemahkan dalam rencana kerja anggaran tahunan yang disepakati bersama. 

Kemudian didukung oleh unit pengelola handal yang memiliki program 

perencanaan, pelaksanaan, serta pengendaliannya. Program yang diciptakan 

telah memperhatikan konsep integrasi dalam pemanfaatan dan pemeliharaan aset 

yang ada. Program pengendalian mencakup kegiatan monitoring, evaluasi yang 

tertuang dalam instrumen evaluasi. 

Peran dosen yang sangat penting adalah dalam hal (a) memberikan arah 

pada mahasiswa, (b) memupuk pertumbuhan nilai-nilai dan karakter, (c) 

mengevaluasi kemajuan pembelajaran, (d) memberi bimbingan tentang arti 

hidup, (e) mengembangkan kreativitas dan potensi mahasiswa. (f) menciptakan 

suasana akademik. Dengan demikian perlu dilakukan pengendalian mutu 

pendidikan. 

 

C. Landasan Hukum 

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional  

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan  

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 

tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

5. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan 

Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa  

6. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan 

Tinggi.  

 

 



4 
 

D. Maksud dan Tujuan Penyusunan Instrumen Evaluasi Mutu Pendidikan 

Instrumen evaluasi mutu pendidikan ini dimaksudkan untuk memberikan 

panduan bagi universitas, fakultas atau program studi dalam melakukan 

penjaminan mutu pembelajaran melalui tindakan monitoring dan evaluasi di 

lingkungannya masing-masing. Selain itu, instrumen ini juga diharapkan dapat 

menjadi panduan pengelola dalam memperbaiki kinerjanya. Diharapkan pula 

buku ini dapat membantu para pengelola akademik atau penanggung jawab unit 

kerja di lingkungan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo untuk 

melakukan perbaikan mutu pendidikan dengan mempertimbangkan standar mutu 

yang telah ditetapkan. 

 

E. Ruang Lingkup Instrumen Evaluasi Mutu Pendidikan 

Ruang lingkup instrumen evaluasi mutu pendidikan terdiri dari 8 

(delapan) instrumen meliputi : 

1. Buku 7.A.1. Instrumen Evaluasi kompetensi lulusan 

2. Buku 7.A.1. Instrumen Evaluasi isi pembelajaran 

3. Buku 7.A.1. Instrumen Evaluasi proses pembelajarn 

4. Buku 7.A.1. Instrumen Evaluasi penilaian pembelajaran 

5. Buku 7.A.1. Instrumen Evaluasi dosen dan tenaga kependidikan 

6. Buku 7.A.1. Instrumen Evaluasi sarana dan prasarana 

7. Buku 7.A.1. Instrumen Evaluasi pengelolaan pembelajaran 

8. Buku 7.A.1. Instrumen Evaluasi pembiayaan pembelajaran 
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BAB II  

PENGORGANISASIAN 
 

A. Tim Penyusun 

Koordinator : Drs. Agus Purwanto, M.Pd 

Sekretaris : Ir. Sri Hartati, M.P. 

Anggota : 1. Dra. Cucu Siti Sukonsih, M.Pd. 

  2. Erika Laras Astutiningtyas, S.Pd., M.Pd. 

  3. Purwanto, SE, MM. 

 

B. Deskripsi Tugas Tim 

Buku Instrumen Evaluasi Mutu Pendidikan terdiri dari 8 (delapan) instrumen. 

Penyusunan buku ini dilaksanakan oleh lima orang dengan susunan tugas 

sebagai berikut. 

No Nama Penyusun Tugas  

1. Drs. Agus Purwanto, 

M.Pd 

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas 

anggota tim penyusun buku 7.A Instrumen 

Evaluasi Mutu Pendidikan. 

b. Menyiapkan Draft Buku 7.A Instrumen 

Evaluasi Mutu Pendidikan. 

c. Mempimpin pembahasan draft Buku 7.A 

Instrumen Evaluasi Mutu Pendidikan 

dalam tim. 

d. Mengkoordinasikan revisi draft Buku 7.A 

Instrumen Evaluasi Mutu Pendidikan 

dalam tim. 

e. Mempresentasikan hasil kerja tim dalam 

lokakarya penyusunan  dokumen SPMI 

tingkat Universitas. 

f. Mengkoordinasikan revisi Buku 7.A 

Instrumen Evaluasi Mutu Pendidikan 

sesuai hasil lokakarya. 

2 Ir. Sri Hartati, M.P 

a. Menyiapkan draft Buku 7.A.3. Instrumen 

Evaluasi Kompetensi Lulusan. 



6 
 

b. Menyiapkan draft Buku 7.A.2.  Instrumen 

evaluasi mutu isi pembelajaran. 

c. Merevisi draft Buku 7.A.1. Instrumen 

Evaluasi Kompetensi Lulusan sesuai hasil 

lokakarya. 

d. merevisi draft 7.A.2. Instrumen evaluasi 

mutu isi pembelajaran sesuai hasil 

lokakarya.   

3. Dra. Cucu Siti 

Sukonsih, M.Pd 

a. Menyiapkan draft Buku 7.A.3. Instrumen 

Evaluasi Proses Pembelajaran. 

b. Menyiapkan draft Buku 7.A.4.  Instrumen 

evaluasi penilaian pembelajaran. 

c. Merevisi draft Buku 7.A.3. Instrumen 

Evaluasi proses pembelajaran sesuai hasil 

lokakarya. 

d. Merevisi draft VII.A.4. Instrumen evaluasi 

mutu penilaian pembelajaran sesuai hasil 

lokakarya.   

4. Erika Laras 

Astutiningtyas, M.Pd 

a. Menyiapkan draft Buku 7.A.5. Instrumen 

Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan. 

b. Menyiapkan draft Buku 7.A.6.  Instrumen 

Evaluasi Sarana dan Prasarana 

Pembelajaran. 

c. Merevisi draft Buku 7.A.5. Instrumen 

Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan 

sesuai hasil lokakarya. 

d. Merevisi draft 7.A.4. Instrumen Evaluasi 

Sarana dan Prasarana Pembelajaran sesuai 

hasil lokakarya.   

5. Purwanto, SE, MM a. Menyiapkan draft Buku 7.A.7. Instrumen 

Evaluasi Pengelolaan Pembelajaran.  

b. Menyiapkan draft Buku 7.A.8.  Instrumen 

Evaluasi Pembiayaan Pembelajaran. 
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c. Merevisi draft Buku 7.A.5. Instrumen 

Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan 

sesuai hasil lokakarya. 

d. Merevisi draft 7.A.4. Instrumen Evaluasi 

Sarana dan Prasarana Pembelajaran sesuai 

hasil lokakarya.   

 

C. Alur Penyusunan Instrumen Evaluasi Mutu Pendidikan 

Penyusunan instrumen evaluasi mutu pendidikan dilakukan dengan alur sebagai 

berikut. 

1. Penyusunan draf dalam tim 

Pembuatan draf diawali dengan rapat seluruh anggota tim untuk 

menentukan tugas masing-masing individu. Seluruh draf yang sudah 

disusun dikompilasi menjadisatu file selanjutnya dilakukan pembahasan 

draf pada rapat berikutnya. 

2. Pembahasan dan perbaikan draf  dalam tim 

Pembahasan draf dilakukan dalam suatu pertemuan untuk membahas hasil 

kompilasi draf. Pada pertemuan ini dilaksanakan juga perbaikan draf sesuai 

masukan dari seluruh anggota tim. 

3. Pleno pembahasan draf dalam lokakarya tingkat universitas  

Hasil dari pembahasan dan perbaikan draf selanjutnya didiskusikan dalam 

sebuah rapat pleno bersama tim yang lain. 

4. Revisi draft  

Masukan dari rapat pleno dijadikan sebagai acuan perbaikan Instrumen 

Evaluasi Mutu Pendidikan. 

5. Pengesahan  

Pengesahan dilakukan apabila seluruh dokumen ini telah dilakukan editing 

dan disetujui oleh semua pihak. 
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BAB III 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

 

 

Universitas Veteran Bangun Nusantara memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran 

sebagai berikut. 

 

A. Visi Univet Bantara Sukoharjo 

Menjadikan Universitas yang Unggul, Berkarakter, Mandiri dan Memiliki Nilai 

Kejuangan. 

 

B. Misi Univet Bantara Sukoharjo 

1. menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan; 

2. menjalankan penelitian untuk mengembangkan ipteks dan sosbud; 

3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ipteks dan 

sosbud; 

4. menjalin kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan kebutuhan 

pembangunan. 

 

C. Tujuan Univet Bantara Sukoharjo 

1. menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, mandiri dan memiliki nilai 

kejuangan; 

2. menghasilkan karya penelitian yang berguna untuk pengembangan ipteks 

dan sosbud; 

3. menghasilkan karya pengabdian masyarakat yang memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial dan budaya; 

4. menjadi mitra unggulan dalam kerjasama dengan berbagai pihak dalam 

pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta 

perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik; 

 

D. Sasaran Univet Bantara Sukoharjo 

Sasaran pendidikan di Universitas Veteran Bantara Sukoharjo adalah sebagai 

berikut. 

1. Sejalan dengan misi pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan yang 

bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak dan 
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integritas yang tinggi dan memiliki nilai kejuangan Universitas Veteran 

Bantara Sukoharjo menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara 

efektif dan efisien,  agar mampu menghasilkan lulusan  yang berkualitas  

dan berdaya saing yang dilandasi oleh  nilai-nilai kejuangan, dan memiliki 

kompetensi tinggi  yang diakui secara  nasional maupun internasional. 

2. Dalam rangka mencapai sasaran sesuai pelaksanaan misi kedua, Universitas 

Veteran Bantara Sukoharjo menyelenggarakan penelitian untuk 

menghasilkan berbagai inovasi dalam bidang IPTEKS,  pendidikan dan 

pengajaran yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan. 

3. Dalam rangka mencapai sasaran sesuai pelaksanaan misi ketiga, Universitas 

Veteran Bantara Sukoharjo menyelenggarakan pengabdian kepada 

masyarakat untuk mengimplementasikan hasil penelitian yang inovatif 

dalam bidang IPTEKS kepada masyarakat sesuai dengan nilai-nilai 

kejuangan. 

4. Dalam rangka mencapai sasaran sesuai pelaksanaan misi yang  keempat, 

Universitas Veteran Bantara Sukoharjo menyelenggarakan kerjasama 

dengan pemerintah, maupun masyarakat luas, serta kerjasama dengan  

berbagai perguruan tinggi, serta instansi lain  yang terkait demi 

menyukseskan pendidikan di Indonesia. 
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BUKU 7.A.1. 

INSTRUMEN EVALUASI KOMPETENSI LULUSAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL 

(BPMI) 

UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA 

SUKOHARJO 
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INSTRUMEN EVALUASI KOMPETENSI LULUSAN 

UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO 

 

 

Fakultas  

Jurusan / Program Studi  

 

Berikan tanda check () pada kolom yang telah disediakan, sesuai dengan 

kondisi pada fakultas/ program Studi. 

 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1 Apakah kurikulum program studi dikembangkan dan 

dilaksanakan berbasis kompetensi sebagaimana yang 

diamanatkan pada PP Nomor 17 tahun 2010 pasal 97 

ayat (1)? 

  

2 Apakah ketua program studi atas nama dekan dalam 

menetapkan kompetensi program studi (berdasarkan 

Kepmendiknas nomor 045 /U tahun 2002 tentang 

Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi pasal 2 ayat (1)) 

terdiri atas:  

a. Kompetensi utama;  

b. Kompetensi pendukung;  

c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut 

dengan kompetensi utama 

  

3 Apakah ketua program studi bersama tim atas nama 

dekan dalam menyusun kompetensi utama merupakan 

kompetensi yang harus dimiliki lulusan prodi yang 

membedakan dengan lulusan prodi lain? 

  

4 Apakah standar kompetensi lulusan yang disusun oleh 

ketua proram studi beserta tim digunakan sebagai 

pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan 

mahasiswa Universitas Veteran Bangun Nusantara 

Sukoharjo? 

  

5 Apakah standar kompetensi lulusan yang disusun oleh 

ketua program studi beserta tim menetapkan kualifikasi 

kompetensi lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan 

dan keterampilan? 

  

6 Apakah standar kompetensi lulusan dinyatakan dalam 

rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu 

pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan 

memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada 

KKNI? 

  

7 Apakah ketua program studi beserta tim dalam 

menyusun kulifikasi kompetensi lulusannya harus 

melibatkan dosen dan pemangku kepentingan 

(stakeholders) yang relevan? 
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8 Ketua program studi atas nama dekan bertanggung 

jawab untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka 

pemenuhan standar kompetensi 
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BUKU 7.A.2. 

INSTRUMEN EVALUASI ISI PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL 

(BPMI) 

UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA 

SUKOHARJO 
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INSTRUMEN EVALUASI ISI PEMBELAJARAN 

UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO 

 

Fakultas  

Jurusan / Program Studi  

 

Berikan tanda check () pada kolom yang telah disediakan, sesuai dengan 

kondisi pada fakultas/ program Studi. 

 

No. Jenis Pertanyaan Ya  Tidak  

1.  Apakah dekan, ketua program studi dan tim kurikulum 

dalam menyusun tingkat kedalaman dan keleluasan materi 

pembelajaran mengacu pada standari isi pembelajaran 

sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No. 49 tahun 2014? 

  

2.  Apakah Isi pebelajaran dalam hal ke dalam dan keluasan 

materi pembelajaran harus mengacu pada capaian 

pembelajaran lulusan? 

  

3.  Apakah tingkat kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran untuk setiap program pendidikan di rumuskan 

dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran dari 

KKNI? 

  

4.  Apakah lulusan program diploma empat dan sarjana paling 

sedikit menguasa konsep teoritis bidang pegetahuan dan 

keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis 

bagian khusus dalam bidang dan keterampilan tersebut 

secara mendalam? 

  

5.  Apakah lulusan program profesi paling sedikit mengasi teori 

aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu? 

  

6.  Apakah lulusan program magister, magister terapan dan 

sepesialis satu paling sedikti menguasai teori dan teori 

aplikasi bidang pengetahuan tertentu? 

  

7.  Apakah tingkat kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran bersifta kumulatif dan atau integratif yang 

dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam 

bentuk bahan kuliah? 
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INSTRUMEN EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN 

UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO 

 

 

Fakultas  

Jurusan / Program Studi  

 

Berikan tanda check () pada kolom yang telah disediakan, sesuai dengan 

kondisi pada fakultas/ program studi. 

 

No Jenis Pertanyaan Ya  Tidak  

1.  Apakah perumusan standar proses meliputi karakteristik 

proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, 

pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar 

mahasiswa ? 

  

2.  Apakah karakteristik proses pembelajaran bersifat 

interaktif ? 
  

3.  Apakah karakteristik proses pembelajaran bersifat 

holistik ? 
  

4.  Apakah karakteristik proses pembelajaran bersifat 

integratif ? 
  

5.  Apakah karakteristik proses pembelajaran bersifat 

saintifik ? 
  

6.  Apakah karakteristik proses pembelajaran bersifat 

kontekstual ? 
  

7.  Apakah karakteristik proses pembelajaran bersifat 

tematik ? 
  

8.  Apakah karakteristik proses pembelajaran bersifat 

efektif ? 
  

9.  Apakah karakteristik proses pembelajaran bersifat 

kolaboratif ? 
  

10.  Apakah karakteristik proses pembelajaran berpusat pada 

mahasiswa ? 
  

11.  Apakah proses pembelajaran setiap dosen diawali 

dengan kegiatan plan ? 
  

 a. Apakah setiap dosen mempersiapkan RPP terlebih 

dahulu ? 
  

 b. Apakah setiap dosen mempersiapkan Kontrak 

pembelajaran terlebih dahulu ? 
  

 c. Apakah setiap dosen mempersiapkan media 

pembelajaran terlebih dahulu ? 
  

12.  Apakah proses pembelajaran setiap dosen diawali 

dengan kegiatan do (pelaksanaan dan pengamatan  

pembelajaran) 

  

 a. Apakah Perencanaan proses pembelajaran untuk 

setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana 
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pembelajaran semester (RPS) ? 

 b. Apakah rencana pembelajaran semester (RPS) 

ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara 

mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian 

suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi 

dalam program studi ? 

  

 c. Apakah Rencana pembelajaran semester (RPS) 

paling sedikit memuat;  

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;  

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.  

  

 d. Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib 

ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

  

 e. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam 

bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan 

sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. 

  

 f. Proses pembelajaran pada setiap mata kuliah 

dilaksanakan sesuai rencana pembelajaran semester 

(RPS)  

  

 g. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian 

mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.  
  

 h. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian 

kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu 

pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.  

  

 i. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler 

wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur 

melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban 

belajar yang terukur.  

  

 j. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler 

wajib menggunakan metode pembelajaran yang 

efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk 

mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan 

dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan. 

  

 k. Metode pembelajaran dapat dipilih untuk   
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pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: 

diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, 

pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, 

pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran 

berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, 

yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan. 

13.  Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau 

gabungan dari beberapa metode pembelajaran diwadahi 

dalam suatu bentuk pembelajaran.   

  

14.  Bentuk pembelajaran dapat berupa:  

a. kuliah;  

b. responsi dan tutorial;  

c. seminar; dan  

d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau 

praktik lapangan; 

  

15.  Bentuk pembelajaran pendidikan diploma empat, 

program sarjana, program profesi, program magister, 

program magister terapan, program spesialis, program 

doktor, dan program doktor terapan, wajib ditambah 

bentuk pembelajaran berupa penelitian. 

  

16.  Bentuk pembelajaran berupa penelitian merupakan 

kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam 

rangka pengembangan pengetahuan dan 

keterampilannya serta meningkatkan kesejahteran 

masyarakat dan daya saing bangsa.  

  

17.  Bentuk pembelajaran program pendidikan diploma 

empat, program sarjana, program profesi, dan program 

spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa 

pengabdian kepada masyarakat.  

  

18.  Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada 

masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah 

bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa. 

  

19.  Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam 

per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu 

setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, 

sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima 

puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua 

puluh) sks per semester. 

  

20.  Apakah lulusan program sarjana (S.1) wajib menempuh 

beban belajar paling sedikit 144 sks;  
  

21.  Apakah  lulusan program magister (S.2) wajib 

menempuh beban belajar paling sedikit 44 sks. 
  

22.  Apakah dilakukan pengamatan (observasi) terhadap 

mahasiswa dalam bentuk catatan pelaksanaan 

pembelajaran ? 

  

23.  Apakah proses pembelajaran setiap dosen dilakuaan    
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dengan kegiatan see (refleksi) ? 

 a. Apakah dalam proses pembelajaran dilakukan 

perbaikan terhadap pelaksanaan pembelajaran oleh 

dosen lain? 

  

 b. Apakah dalam proses pembelajaran dilakukan 

perbaikan terhadap pelaksanaan pembelajaran oleh 

mahasiswa? 
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BUKU 7.A.4. 

INSTRUMEN EVALUASI PENILAIAN 

PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL 

(BPMI) 

UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA 

SUKOHARJO 
 

 

 

 

 

 



21 
 

INSTRUMEN EVALUASI PENILAIAN PEMBELAJARAN 

UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO 

 

Fakultas  

Jurusan / Program Studi  

 

Berikan tanda check () pada kolom yang telah disediakan, sesuai dengan 

kondisi pada fakultas/ program studi. 

 

No. Pertanyaan Ya  Tidak  

1.  Apakah dekan, ketua program studi, dan dosen dalam 

menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan 

atau kemajuan belajar mahasiswa dapat dilakukan 

secara terjadwal maupun secara tidak terjadwal. 

Apabila dilakukan secara terjadwal, harus tercantum 

dalam kalender akademik ? 

  

2.  Apakah 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 ? 

  

3.  Apakah penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa 

mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen 

penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian; 

pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan 

kelulusan mahasiswa ? 

  

4.  Apakah prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, 

otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang 

dilakukan secara terintegrasi ? 

  

5.  Apakah teknik penilaian terdiri atas observasi, 

partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan 

angket ? 

  

6.  Apakah instrumen penilaian terdiri atas penilaian 

proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil 

dalam bentuk portofolio atau karya desain ?  

  

7.  Apakah penilaian sikap dilaksanakan menggunakan 

teknik penilaian observasi ? 

  

8.  Apakah penilaian penguasaan pengetahuan, 

keterampilan umum, dan keterampilan khusus 

dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari 

berbagi teknik dan instrumen penilaian ? 

  

9.  Apakah hasil akhir penilaian merupakan integrasi 

antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang 

digunakan ? 

  

10.  Apakah mekanisme penilaian terdiri atas:  

a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, 
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teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot 

penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai 

dengan rencana pembelajaran;  

b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan 

tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan 

bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.  

c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk 

mempertanyakan hasil penilaian kepada 

mahasiswa; dan 

d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil 

belajar mahasiswa secara akuntabel dan 

transparan ? 

11.  Apakah prosedur penilaian mencakup tahap 

perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, 

observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan 

pemberian nilai akhir ? 

  

12.  Apakah prosedur penilaian pada tahap perencanaan 

dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau 

penilaian ulang ? 

  

13.  Apakah pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai 

dengan rencana pembelajaran ? 
  

14.  Apakah hasil penilaian diumumkan kepada 

mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai 

dengan rencana pembelajaran ? 

  

15.  Apakah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan 

tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi 

semester (IPS) ? 

  

16.  Apakah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan 

pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks 

prestasi kumulatif (IPK) ? 

  

17.  Apakah indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan 

dalam besaran yang dihitung dengan cara 

menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap 

mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah 

bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah 

yang diambil dalam satu semester ? 

  

18.  Apakah indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan 

dalam besaran yang dihitung dengan cara 

menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap 

mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah 

bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah 

yang diambil yang telah ditempuh  ? 

  

19.  Apakah mahasiswa program diploma dan program 

sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh 

seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki 

capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh 

program studi dengan indeks prestasi kumulatif 

(IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma 

nol) ? 

  

20.  Apakah mahasiswa program magister dinyatakan   
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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) ? 

21.  Apakah mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak 

memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat 

keterangan pendamping ijazah sesuai dengan 

peraturan perundangan ? 
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INSTRUMEN EVALUASI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

 

Fakultas  

Jurusan / Program Studi  

 

Berikan tanda check () pada kolom yang telah disediakan, sesuai dengan kondisi 

pada fakultas/ program studi. 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1.  Apakah universitas, fakultas, program studi menjamin 

hak dosen dan tenaga kependidikan atas penghasilan 

dan jaminan sosial yang pantas dan memadai ? 

  

2.  Apakah universitas, fakultas, program studi menjamin 

hak dosen dan tenaga kependidikan atas penghargaan 

sesuai tugas dan prestasi kerja ? 

  

3.  Apakah universitas, fakultas, program studi menjamin 

hak dosen dan tenaga kependidikan atas pembinaan 

karier ? 

  

4.  Apakah universitas, fakultas, program studi menjamin 

hak dosen dan tenaga kependidikan atas perlindungan 

hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas 

kekayaan intelektual ? 

  

5.  Apakah universitas, fakultas, program studi menjamin 

hak dosen dan tenaga kependidikan atas kesempatan 

menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas 

pendidikan ? 

  

6.  Apakah dosen memperoleh kesempatan untuk: 

meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan 

sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan 

pengabdian masysrakat ? 

  

7.  Apakah dosen memiliki kebebasan akademik, mimbar 

akademik dan otonomi keilmuan ? 

  

8.  Apakah dosen memiliki kebebasan dalam memberikan 

penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik 

  

9.  Apakah dosen memiliki kebebasan untuk berserikat 

dalam organisasi profesi/keilmuan ? 

  

10.  Apakah dosen wajib memiliki kualifikasi akademik 

dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, 

serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan 

pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan ? 

  

11.  Apakah 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 8 (delapan) KKNI) ? 
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12.  Apakah 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 

9 (delapan) KKNI) ? 

  

13.  Apakah penghitungan beban kerja dosen didasarkan 

antara lain pada kegiatan pokok dosen mencakup:  

a. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian 

proses pembelajaran;  

b. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;  

c. pembimbingan dan pelatihan;  

d. penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat;  

e. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas 

tambahan; dan  

f. kegiatan penunjang. 

  

14.  Apakah kerja dosen paling sedikit 40 jam per minggu ?   

15.  Apakah beban kerja pada kegiatan pokok dosen paling 

sedikit setara dengan mengelola 12 sks beban belajar 

mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas 

tambahan antara lain berupa menjabat structural ? 

  

16.  Apakah 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 ? 

  

17.  Apakah beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen 

dan mahasiswa yang diatur dalam pedoman rinci yang 

dikeluarkan oleh Direktur Jenderal ? 

  

18.  Apakah jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi 

paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari 

jumlah seluruh dosen ? 

  

19.  Apakah jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara 

penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran 

pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) 

orang ? 

  

20.  Apakah dosen tetap wajib memiliki keahlian bidang 

ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program 

studi ? 

  

21.  Apakah pustakawan dan laboran memiliki kualifikasi 

akademik paling rendah lulusan program diploma 3 

(tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan 

kualifikasi tugas pokok dan fungsinya ? 

  

22.  Apakah tenaga kependidikan memiliki kualifikasi 

akademik paling rendah SMA atau sederajat ? 

  

23.  Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan 

keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi 

sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya ? 
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INSTRUMEN EVALUASI 

SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN 

 

Fakultas  

Jurusan / Program Studi  

 

Berikan tanda check () pada kolom yang telah disediakan, sesuai dengan kondisi 

pada fakultas/ program studi. 

GEDUNG 

No. Aspek yang dievaluasi Ya Tidak 

1 Struktur gedung memenuhi persyaratan kelayakan 

(serviceability) dengan mempertimbangkan fungsi 

gedung, lokasi dan keawetan, yang ditunjukkan 

dengan dokumen perencanaan struktur gedung lengkap 

dengan spesifikasi teknis (masterplan)  

  

2 Standar luas dan/atau rasio luas terhadap pemakai:   

 a. Ruang kelas  : 2m
2
 per mahasiswa   

 b. Ruang kantor  : 4m
2
 per dosen/karyawan    

 c. Ruang rapat  :  2m
2
 per peserta rapat   

 d. Auditorium  :  kapasitas 1000 orang   

 e. Perpustakaan : kapasitas 200 m
2
   

 1) Tersedia ruang layanan    

 2) Tersedia ruang tata usaha   

 f. Laboratorium Komputer :  1m
2
 per mahasiswa   

 g. Masjid :     

 h. Rusunawa :    

 i. Gedung UKM : berukuran 20m
2
   

 j. Gudang : dimiliki oleh setiap unit 

kerja 
  

 k. Bengkel :    

 l. Kantin :    

3 Gedung memenuhi standar keselamatan gedung yang 

meliputi: 

a. Ketahanan terhadap gempa 

b. Sistem pengamanan kebakaran 

c. Sistem penangkal petir 

  

4 Tersedia fasilitas dan aksesbilitas yang mudah, aman, 

dan nyaman yang menghubungkan antar gedung. 
  

5 Pada setiap gedung tersedia ventilasi alami dan/atau 

buatan sesuai dengan fungsinya dengan 

mempertimbangkan prinsip penghematan energi 

gedung gedung. 
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6 Setiap gedung mempunyai pencahayaan alami 

dan/atau buatan. 
  

7 Setiap gedung memenuhi persyaratan sistem sanitasi 

mencakup sistem air bersih, sistem pembuangan air 

kotor dan/atau air limbah, kotoran dan sampah, serta 

penyaluran air hujan. 

  

8 Setiap gedung memenuhi persyaratan bahan bangunan 

yaitu menggunakan bahan bangunan yang aman bagi 

kesehatan dan tidak menimbulkan dampak negatif 

terhadap lingkungan. 

  

9 Setiap bangunan memenuhi persyaratan kenyamanan 

yang meliputi: 

a. Kenyamanan ruang gerak, mempertimbangkan 

fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/peralatan, 

aksebilitas ruang. 

b. Hubungan antar ruang  

c. Tempat duduk, meja memenuhi persyaratan 

ergonomi 

d. Kondisi udara dalam ruang (pertimbangan 

temperatur dan kelembaban) nyaman, berAC/ 

menggunakan kipas angin 

e. Pandangan: kenyamanan pandangan dari dalam 

gedung ke luar 

f. Tingkat getaran 

g. Tingkat kebisingan 

  

10 Tersedia unit penanggungjawab keamanan lingkungan 

yang melaksanakan program keamanan lingkunngan 

kampus dan dievaluasi secara rutin. 

  

EFEKTIVITAS PEMAKAIAN DAN PEMELIHARAAN GEDUNG 

No. Aspek yang dievaluasi Ya Tidak 

1 Terdapat pedoman pemakaian sarana   

2 Terdapat data pemakaian sarana   

3 Tersedia unit dan SDM pemelihara dan perawatan 

bangunan gedung  
  

4 Terselenggara kegiatan pemeliharaan bangunan 

gedung, meliputi: pembersihan, perapian, 

pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau 

penggantian bahan atau perlengkapan gedung, dan 

kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman 

pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung 

(Memiliki dokumen tata cara pemeliharaan gedung) 

  

5 Perawatan meliputi perbaikan dan/atau penggantian 

bagian bangunan, bahan bangunan, dan/atau prasarana 

dan sarana berdasarkan dokumen rencana teknis 

perawatan bangunan gedung 

  

6 Terdapat laporan hasil kegiatan pemeliharaan dan 

perawatan 
  

7 Pemeriksaan berkala dilakukan terhadap seluruh atau   
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sebagian bangunan gedung, komponen, bahan 

bangunan, dan/atau prasarana dan sarana dalam rangka 

pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, guna 

memperoleh perpanjangan sertifikat laik fungsi 

FASILITAS UMUM 

No. Aspek yang dievaluasi Ya Tidak 

1 Air   

 a. Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, 

dan perlengkapannya, memenuhi persyaratan teknis 
  

 b. Jumlah air yang tersedia memenuhi kebutuhan 

pemakai 
  

 c. Kualitas air memenuhi persyaratan air bersih    

 d. Aliran air mengalir secara menerus   

 e. Tidak ada keluhan dari pemakai   

2 Sanitasi   

 a. WC/ toilet memenuhi persyaratan teknis   

 b. Tersedia air bersih dalam jumlah cukup   

 c. WC/toilet dalam keadaan bersih dan berfungsi   

 d. Tidak ada keluhan dari pemakai   

3 Drainase   

 a. Saluran drainase mampu mengatasi aliran air 

puncak (tidak terjadi genangan air, banjir) 
  

 b. Saluran drainase yang bersih/terpelihara   

4 Instalasi pengelolaan limbah Laboratorium   

 a. Memiliki pengolahan limbah dari laboratorium 

yang terpisah dari limbah domestik 
  

 b. Hasil pengolahan yang dibuang ke saluran 

drainase/badan air memenuhi baku peruntukan 

badan air setempat 

  

 c. Adanya pengawasan terhadap pengelolaan limbah 

dari Laboratorium 
  

5 Pengelolaan Sampah   

 a. Memiliki pedoman perencanaan pengelolaan 

sampah terpadu secara lengkap 
  

 b. Memiliki peralatan/perlengkapan pengelolaan 

sampah mulai dari pewadahan (sekaligus 

pemilahan), pengumpulan, TPS dengan kualitas 

baik 

  

 c. Pengelolaan sampah dengan komposting 

memperhatilkan jarak lokasi dengan gedung kuliah 

dan bangunan lainnya 

  

 d. Pemeliharaan dilaksanakan secara rutin   

6 Listrik   

 a. Perlengkapan listrik memenuhi persyaratan teknis.   

 b. Tersedia gardu listrik dan peralatan listrik dengan   
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kondisi baik (laporan pemeriksaan secara berkala) 

 c. Proses pembelajaran tidak terganggu oleh 

kurangnya daya listrik 
  

 d. Pemakaian sesuai kebutuhan (dokumen laporan 

penggunaan listrik 
  

7 Jaringan telekomunikasi   

 a. Tersedia sambungan dan instalasi telepon dengan 

kondisi baik (laporan pemeriksaan secara berkala) 
  

 b. Tidak terganggu proses komunikasi dan informasi 

karena minimnya jumlah saluran telepon dan 

lainnya 

  

 c. Pemakaian sesuai kebutuhan (dokumen laporan 

penggunaan telepon, dan lainnya) 
  

8 Transportasi   

 a. Memenuhi syarat konstruksi jalan untuk kelas jalan 

yang sesuai 
  

 b. Adanya pengaturan lalu lintas yang jelas dan tepat 

yang meliputi jalur masuk dan keluar kampus 

untuk kendaraan maupun pejalan kaki 

  

 c. Bus kampus berkualitas baik   

9 Parkir   

 a. Memenuhi daya tampung kendaraan sivitas 

akademika (berdasarkan pendataan), namun tidak 

mengurangi lahan hijau 

  

 b. Tata letak dan pengaturan area parkir dilakukan 

dengan tepat 
  

 c. Keamanan kendaraan di tempat parkir    

10 Taman   

 a. Penataan taman yang menunjang suasana belajar 

yang nyaman 
  

 b. Pemilihan tanaman yang tepat untuk lingkungan, 

keindahan dan kemudahan perawatan/pemeliharaan 
  

FASILITAS PEMBELAJARAN 

No. Aspek yang dievaluasi Ya Tidak 

1 Peralatan Ruang Kuliah   

 a. Tersedianya peralatan kuliah lengkap (seperti LCD, 

whiteboard, spidol, meja dan kursi) 
  

 b. Terdapat sebuah meja dan sebuah kursi untuk 

dosen 
  

 c. Jumlah kursi sesuai dengan kapasitas maksimal 

ruang kelas 
  

 d. Tersedia peralatan kuliah cadangan   

2 Peralatan Ruang Pekantoran   

 a. Tersedianya perlatan kantor cukup modern dan 

lengkap  
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 b. Usia peralatan kantor maksimal 10 tahun   

3 Bahan dan Perlengkapan Perpustakaan   

 a. Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas 

termasuk ketersediaan dan kemudahan akses e-

library untuk setiap bahan pustaka yang meliputi 

buku teks, jurnal internasional, jurnal nasional 

terakreditasi, dan prosiding. 

  

 b. Tersedia buku referensi internasional minimal 25%    

 c. Tersedia dokumen disertasi, thesis, skripsi dan 

tugas akhir mahasiswa 
  

 d. Tersedia buku teks, jurnal, majalah ilmiah terbitan 

3 tahun terakhir 
  

 e. Rasio jumlah buku terhadap mahasiswa dalam 

semua bidang kajian memenuhi Pedoman 

Perpustakaan Perguruan Tinggi 

  

 f. Memiliki akses dari/ke perpustakaan daerah, 

nasional. 
  

 g. Tersedia mesin fotocopy, internet dan intranet   

 h. Dana untuk pengadaan dan pemeliharaan bahan 

pustaka tersedia memadai 
  

4 Peralatan Laboratorium, dan Bengkel   

 a. Peralatan laboratorium lengkap, modern dan cukup 

mutakhir serta sesuai dengan kebutuhan 
  

 b. Ada perencanaan dengan dana yang memadai 

untuk pengadaan, pemeliharaan dan peningkatan 

mutu peralatan 

  

 c. Ruangan memenuhi standar keamanan, 

keselamatan dan kenyamanan kerja 
  

 d. Usia peralatan maksimal 5 tahun   

 e. Jumlah peralatan yang mutakhir minimal 25%   

5 Fasilitas Komputer   

 a. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang 

lengkap dan canggih 
  

 b. Tersedia akses internet dengan kecepatan 

1kbps/mhs 
  

 c. Sistem teknologi informasi ditata dan di upgrade 

minimal 1 tahun 1 kali 
  

 d. Ada kebijakan pemeliharaan dan modernisasi 

komputer serta didukung dana yang memadai 
  

 e. Rasio jumlah komputer/mhs pada sebuah 

laboratorium komputer maksimal 1 : 2 
  

6 Terselenggara kegiatan pemeliharaan sarana secara 

berkala, meliputi: pembersihan, perapian, 

pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau 

penggantian bahan atau perlengkapan sarana, dan 

kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman 
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pengoperasian dan pemeliharaan sarana(misal 

memiliki dokumen tata cara pemeliharaan bahan dan 

perlengkapan laboratorium) 

SUMBER BELAJAR 

No. Aspek yang dievaluasi Ya Tidak 

1 Tersedia sumber-sumber pembelajaran/intruksional 

yang layak/ sesuai dengan kebutuhan dalam SAP 
  

2 Ada dokumen sumber-sumber belajar yang dimiliki     

3 Ada SOP penggunaan perpustakaan   

4 Setiap kegiatan dalam pemanfaatan sumber belajar 

yang ada memilki SOP 
  

5 Tersedia dokumentasi tentang akses dan variasi 

penggunaan sumber-sumber pembelajaran oleh 

mahasiswa dan staf akademik 

  

6 Tersedia dokumentasi sumber-sumber belajar yang 

ditawarkan pada dosen dan mahasiswa 
  

7 Tersedia perpustakaan yang dapat diakses oleh mhs 

dengan mudah 
  

8 Tersedia atau minimal ada rencana untuk 

mengembangkan perpustakaan digital yang mudah 

diakses oleh dosen dan mahasiswa 

  

9 Catatan tentang pengembangan hubungan/jaringan 

universitas dan hubungan kerja antara unit-unit 

perpustakaan di seluruh fakultas dan pusat-pusat dan 

mudah perijinannya dan diakses dengan biaya murah 

untuk anggota 

  

PERENCANAAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA 

No. Aspek yang dievaluasi Ya Tidak 

1 Perencanaan    

 

a. Tersedia rencana strategis sarana dan prasarana 

yang dirancang sesuai misi, kebutuhan dan 

perkembangan IPTEK & seni 

  

 

b. Tersedia rencana tahunan dan rencana operasional 

yang tetap berada dalam koridor renstra sarana dan 

prasarana 

  

 

c. Tersedia RKAT yang disusun sesuai dengan 

rencana operasional sarana dan prasarana dan 

disepakati bersama 

  

2 

Tersedia program pengembangan sarana dan prasarana 

secara terperinci, sesuai dengan kemutakhiran, 

didukung dana yang sesuai serta memenuhi 

persyaratan administrasi dan hukum. 

  

3 Pengoperasian   

 
a. Tersedia jadwal pemanfaatan, moniotoring dan 

evaluasi serta perbaikan mutu sarana dan prasarana 
  

 b. Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana   
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kerja 

 

c. Tersedia dokumen tentang jumlah pemakai, kondisi 

sarana dan prasarana per tahun serta kepuasan 

pemakai. 

  

4 Pengadaan Barang/ Bangunan   

 
a. Adanya dokumen pengaturan dan SOP pengadaan 

barang dan jasa 
  

 b. Adanya dokumen implementasi pengadaan barang   

 
c. Barang yang diadakah sesuai spesifikasi yang 

dibutuhkan 
  

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN TINDAKAN PERBAIKAN MUTU 

SARANA DAN PRASARANA 

No. Aspek yang dievaluasi Ya Tidak 

1 Monitoring   

 

a. Terdapat unit/penanggung jawab dan petugas 

kegiatan monitoring kegiatan akademik tersedia dan 

berfungsi 

  

 
b. Dokumen hasil monitoring disimpan secara 

sistematis 
  

 
c. Data hasil monitoring dimanfaatkan untuk keperluan 

evaluasi diri 
  

2 Evaluasi   

 
a. Ada tim inti yang ditugaskan oleh pimpinan institusi 

untuk menyusun laporan Evaluasi Diri 
  

 
b. Ada jadwal untuk penyusunan laporan secara 

periodik  
  

 
c. Ada laporan Evaluasi Diri terdokumentasi dengan 

baik 
  

 

d. Digunakannya hasil laporan diri untuk keperluan 

menyusun program perbaikan mutu prasarana dan 

sarana akademik 

  

 

e. Ada tim asesor internal yang ditunjuk oleh BPMI 

untuk melakukan desk study, peninjauan lapangan, 

dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan 

laporan dan perbaikan mutu 

  

 

f. Ada diskusi mengenai temuan tim asesor untuk 

perbaikan mutu sarana dan prasarana dengan 

pengelola institusi 

  

 g. Ada laporan hasil evaluasi internal   

3 Perbaikan mutu   

 
a. Ada program tindakan perbaikan mutu sarana dan 

prasarana  
  

 
b. Tindakan perbaikan mutu sarana dan prasarana 

dilaksanakan sesuai dengan rencana. 
  

 
c. Ada masukan tentang kepuasan stakeholder terhadap 

pengelolaan sarana dan prasarana 
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BUKU 7.A.7. 

INSTRUMEN EVALUASI PENGELOLAAN 

PEMBELAJARAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL 

(BPMI) 

UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA 

SUKOHARJO 
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INSTRUMEN EVALUASI PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 

 

Fakultas  

Jurusan / Program Studi  

 

Berikan tanda check () pada kolom yang telah disediakan, sesuai dengan 

kondisi pada  fakultas/ program studi. 

 

No Pertanyaan Ya  Tidak  

1.  Apakah sistem pengelolaan fungsional dan operasional 

program studi mencakup planning? 
  

 a. Apakah pada awal semester setiap mahasiswa telah 

melakukan pembimbingan akademik (pengisian 

KRS) ? 

  

 b. Apakah proses pembelajaran direncanakan di awal 

semester dengan diawali rapat di tingkat fakultas dan 

prodi untuk menetapkan jadwal perkuliahan? 

  

 c. Apakah perangkat administrasi untuk berlangsungnya 

proses pembelajaran telah dipersiapkan pada awal 

semester (jurnal mengajar, daftar hadir dosen dan 

mahasiswa) 

  

 d. Apakah UTS dan UAS telah direncanakan pada awal 

semester? 
  

2.  Apakah sistem pengelolaan fungsional dan operasional 

program studi mencakup doing? 
  

 a. Apakah jumlah pertemuan kuliah sesuai dengan 

standar yang ditetapkan universitas (14 pertemuan)? 
  

 b. Apakah setiap dosen mengisi jurnal mengajar?   

 c. Apakah setiap mahasiswa mengisi daftar kehadiran?   

3.  Apakah sistem pengelolaan fungsional dan operasional 

program studi mencakup evaluating? 
  

 a. Apakah setiap proses pembelajaran dalam setiap 

mata kuliah diikuti dengan monitoring dari program 

studi/ fakultas dengan umpan balik dari dosen dan 

mahasiswa? 

  

 b. Apakah hasil monitoring disampaikan dan 

ditindaklanjuti?  
  

 c. Apakah pelaksanaan UTS dan UAS sesuai dengan 

yang direncanakan? 
  

 d. Apakah program studi melakukan evaluasi mutu soal 

setiap mata kuliah?  
  

4.  Apakah dalam setiap akhir semester seluruh dokumen 

diarsip dengan baik? 
  

5.  Apakah hasil proses pembelajaran dilaporkan kepada 

pemangku kepentingan secara periodik? 
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BUKU 7.A.8. 

INSTRUMEN EVALUASI  

PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL 

(BPMI) 

UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA 

SUKOHARJO 
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INSTRUMEN EVALUASI PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN 

 

Fakultas  

Jurusan / Program Studi  

 

Berikan tanda check () pada kolom yang telah disediakan, sesuai dengan 

kondisi pada  fakultas/ program studi. 

 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1.  Apakah terdapat pengalokasian pembiayaan untuk sistem 

pengelolaan fungsional dan operasional program studi 

perencanaan (planning)yang mencakup: 

  

 a. Pelaksanaan pembimbingan akademik (pengisian 

KRS)? 
  

 b. Rapat di tingkat fakultas dan prodi untuk menetapkan 

jadwal perkuliahan? 

  

 c. Pembuatan perangkat administrasi untuk 

berlangsungnya proses pembelajaran (jurnal 

mengajar, daftar hadir dosen dan mahasiswa) 

  

2.  Apakah terdapat pengalokasian pembiayaan untuk sistem 

pengelolaan fungsional dan operasional program studi 

pelaksanaan (doing)yang mencakup: 

  

 a. Honorarium kelebihan beban tugas?   

 b. Transpotasi kehadiran?   

 c. Pelaksanaan UTS dan UAS?   

3.  Apakah terdapat pengalokasian pembiayaan untuk sistem 

pengelolaan fungsional dan operasional program studi 

evaluating yang mencakup: 

  

 a. Penyediaan instrumen monitoring ?   

 b. Honorarium pelaksana monitoring ?   

 c. Penyediaan kegiatan tindak lanjut hasil monitoring ?     

 d. Evaluasi mutu soal setiap mata kuliah?    

4.  Apakah terdapat pengalokasian pembiayaan untuk 

mendokumentasikan diarsip? 
  

5.  Apakah proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan 

serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada 

pemangku kepentingan berdasarkan karakteristik : 

partisipatif, taat hukum, transparan, efisien, efektif dan 

akuntabel ? 

  

6.  Apakah sudah dibentuk Satuan Pengawas Internal (SPI)?   

7.  Apakah sumber dan jumlah dana yang dikelola 

universitas sudah disosialisasikan kepada sivitas 

akademika univet bantara sukoharjo ?  

  

8.  Apakah ada prosedur pencairan anggaran setiap kegiatan 

yang telah ditentukan pada rapat kerja tahunan 

(RAKERTA )? 
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9.  Apakah pembiayaan pembelajaran dilaporkan kepada 

pemangku kepentingan secara rutin? 
  

10.  Apakah ada monitoring dari pemangku kepentingan 

terhadap pengeluaran kegiatan pembelajaran? 
  

11.  Apakah ada evaluasi dari pemangku kepentingan terhadap 

pengeluaran kegiatan pembelajaran setiap akhir periode? 
  

12.  Apakah ada kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam 

menggalang sumber dana lain dalam rangka peningkatan 

kualitas pendidikan? 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Kegiatan evaluasi dilakukan menuju tercapainya visi yang telah ditetapkan 

universitas. Instrument evaluasi pendidikan digunakan, diperbaiki, dan 

dikembangkan secara periodik sesuai kebutuhan.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

SURVEY KOMPETENSI LULUSAN 

UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO 
 

 

Yang terhormat user/pengguna lulusan, 

Univet Bantara Sukoharjo senantiasa berupaya meningkatkan mutu lulusan agar 

memiliki kompetensi yang handal sebagai professional di bidangnya. Untuk itu kami 

mengharapkan umpan balik/feedback dari pengguna/user terkait kinerja lulusan kami 

selama di instansi Bapak/Ibu dan kompetensi yang diharapkan dari tiap lulusan. 

Survey ini digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja lulusan serta wujud nyata untuk 

meningkatkan mutu lulusan. Segala hal dalam kuesioner  ini bersifat terbatas dan 

hanya digunakan sebagai bahan evaluasi internal  Univet Bantara Sukoharjo. 

 

 

Mohon diisi dengan identitas yang lengkap dan sesuai 

 

Identitas Pengisi Identitas Instansi 

Nama  : ………………………………. Nama  : ………………………………. 

Jabatan  : ………………………………. Alamat  : ………………………………. 

e-mail  : ………………………………. No.Telp : ………………………………. 

No. Hp  : ………………………………. No. Fax  : ………………………………. 

 

 

INFORMASI UMUM (Contreng pada salah satu jawaban yang sesuai) 

Jenis Pertanyaan Jawaban 

1. Berapakah jumlah lulusan 

Univet Bantara Sukoharjo 

bekerja di instansi anda ? 

 1-3  4-6  7-9 > 9 

2. Berapakah rata-rata masa 

kerja lulusan Univet Bantara 

Sukoharjo yang bekerja di 

instansi anda (dalam 

tahun) ? 

< 1  1-3  4-6 > 6 

3. Berapakah gaji/pendapatan 

awal yang diterima lulusan 

Univet Bantara Sukoharjo di 

instansi anda (dalam jutaan 

rupiah) ? 

 0,5-1 > 1 – 3 > 3 – 5 > 5 

4. Berapakah nilai IPK (skala 

4) minimal untuk bekerja di 

instansi anda ? 

 2,5-2,75 > 2,75 – 3 > 3 – 3,5 > 3,5 
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5. Berapakah nilai TOEFL 

minimal untuk bekerja di 

instansi anda ? 

 450-500 > 500-540 > 540-

570 

> 570 

 

 

Informasi Khusus (Berikan tanda contreng pada kolom tanggapan yang 

menyatakan tingkat kemampuan lulusan Univet Bantara Sukoharjo pada 

berbagai aspek) 

No. Jenis Kemampuan 

Tanggapan Pihak Pengguna 

Sangat 

Baik 
Baik Cukup Kurang 

Integritas (etika dan moral)     

1 Kedisiplinan     

2 Kejujuran     

3 Motivasi Kerja     

4 Etos Kerja     

Keahlian berdasarkan bidang ilmu 

(profesionalisme) 
        

5 
Kemampuan menerapkan 

keahlian/keilmuan dalam pekerjaan 
    

6 Produktivis Kerja     

7 Inovasi     

8 
Kemampuan menyelesaikan 

permasalahan dalam pekerjaan 
    

9 
Kemampuan beradaptasi dengan 

lingkungan kerja 
    

10 Tanggap terhadap kebutuhan pasar     

Kemampuan Bahasa Inggris         

11 Kematangan emosi/pengendalian diri         

12 Kepercayaan diri     

Kemampuan Berkomunikasi     

13 
Kemampuan menggunakan bahasa 

asing dalam pekerjaan 
    

14 
Kemampuan mengemukakan ide dan 

pendapat 
    

Leadership/Kepemimpinan     

15 Kemampuan manajerial     

16 
Kemampuan sebagai motivator dalam 

lingkungan kerja 
    

Penguasaan Teknologi Informasi     

17 
Kemampuan memanfaatkan teknologi 

informasi dalam pekerjaan 
    

Kerjasama tim     

18 
Kemampuan dalam bersosialisasi di 

lingkungan kerja 
    

19 Keterbukaan terhadap kritik dan saran     

20 Kemampuan bekerjasama dalam tim         

Pengembangan diri         
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21 
Motivasi dalam mempelajari hal baru 

untuk kemajuan institusi/instansi 
    

Penilaian kualitas secara keseluruhan     

22 
Secara keseluruhan, penilaian saudara 

terhadap kualitas lulusan 
    

 

 

HARAPAN  USER 

(Mohon memberikan ranking 1-7 pada jawaban di bawah ini. Ranking 1 

menyatakan jawaban yang paling anda harapkan, ranking 7 menyatakan 

jawaban yang paling sedikit anda harapkan. Silahkan pula menambahkan 

jawaban lain pada tempat yang disediakan) 

1. Apakah nilai soft skill 

yang anda inginkan dari 

lulusanUNIVET 

BANTARA 

SUKOHARJO? 

Keterangan : 

Soft skill adalah nilai 

kepribadian serta 

kemampuan seseorang 

dalam berinteraksi dengan 

sesama dan dengan 

lingkungan 

 

(.....)  Kepercayaan diri 

(.....)  Kepemimpinan 

(.....)  Kejujuran 

(.....)  Kedisiplinan 

(.....)  Komunikasi 

(.....)  Motivasi tinggi 

(.....)  Mudah adaptasi & bekerjasama 

(.....)  Mampu bekerja dalam tekanan 

Lain-

lain................................................................................. 

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

........ 

2. Selain nilai soft skill, 

kriteria apakah yang 

anda inginkan dari 

lulusan UNIVET 

BANTARA 

SUKOHARJO? 

 

(.....)  IPK 

(.....)  Kemampuan bahasa asing 

(.....)  Kemampuan mengoperasikan komputer 

(.....)  Jumlah penghargaan yang diterima 

(.....)  Lama pengalaman kerja 

(.....)  Jumlah pelatihan yang pernah diikuti 

(.....)  Kemampuan mengendarai 

Lain-lain. 

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

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

 

3. Masukan apakah yang ingin anda sampaikan kepada Univet Bantara Sukoharjo 

untuk peningkatan mutu lulusan ? 

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

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

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

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

 

 

Demikian akhir dari survey kami. Terima kasih atas partisipasi Bapak/ibu 

dalam pengisian kuesioner ini. Mohon hasil kuesioner dikirim balik 

MAKSIMAL 2 MINGGU SETELAH DITERIMA via Fax, Email atau Pos ke : 

 

Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 

Jl. Humardani Kampus Jombar No1 Sukoharjo 
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INSTRUMEN 

EVALUASI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

 

 

 Program Studi : __________________________ 

 Fakultas : __________________________ 

 

KEGIATAN KINERJA DOSEN 

 

 Nama Dosen : __________________________ 

 NIP/NIDN 

 Mata Kuliah : __________________________ 

 

 

No  Uraian Kegiatan Ya Tidak Ket 

1. Dosen sangat siap mengajar di kelas.    

2. Dosen memperlihatkan penguasaan materi kuliah.    

3. Dosen menyelesaikan seluruh materi sesuai isi SAP.    

4. Dosen selalu hadir dalam memberikan perkuliahan 

dan meninggalkan kelas tepat waktu. 

   

5. Dosen menyediakan diktat selain Buku Teks.    

6. Dosen memperlihatkan sikap menghormati 

mahasiswa dan mendorong memotivasi mahasiswa. 

   

7. Dosen menciptakan suasana kelas yang kondusif.    

8. Dosen memberi nilai secara obyektif.    

9. Dosen selalu memberi penjelasan penilaian tentang 

cara menilai. 

   

10. Dosen selalu memasukkan pendidikan moral, etika 

selain materi kuliah. 
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