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Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-

Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal 

(SPMI) ini. Manual SPMI ini disusun sebagai acuan bagi penyusunan Standar SPMI dan Formulir 

SPMI baik pada tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi maupun Unit Kerja. Manual SPMI ini 

dijadikan juga sebagai panduan bagi pengelola Universitas, Fakultas, Program Studi, Unit Kerja, Para 

Dosen, Staf Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas Tri Dharma 

Pendidikan Tinggi.  

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim 

Penyusun Manual SPMI Universitas Siliwangi dan semua pihak yang telah membantu atas segala 

partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Manual SPMI ini.  

 
 

Tasikmalaya,        November 2017 
Kapus Penjaminan Mutu Pendidikan,  
 
 
 
 
Dr. Asep Suryana A., S.Pd, M.Kes 
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1. Tujuan Manual  

Manual penetapan standar pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik dibuat sebagai 

pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan standar kompetensi lulusan 

(SKL) dari Universitas Siliwangi Tasikmalaya terkait aspek pedagogik. 

  

2. Luas Lingkup Manual 

Manual penetapan standar pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik memuat aturan 

tentang hal yang harus dilakukan untuk menyusun dan menetapkan standar 

kompetensi pedagogik lulusan Universitas Siliwangi. 

 

3. Langkah Umum Penetapan Standar Pelibatan Pemangku Kepentingan 

Dalam Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Pedagogik 

a. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Unsil sebagai 

petunjuk untuk penetapan standar pelibatan pemangku kepentingan 

dalam penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik.  

b. Dokumentasikan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan 

yang relevan dengan aspek pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik.  

c. Ikuti norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan 

perundang-undangan tersebut. 

d. Lakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT.  

e. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak 

dibuatkan standar pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan 

standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik. 

f. Rumuskan draf awal standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen 

dengan memakai rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence, 

Degree)  terkait dengan isi mencakup  persiapan, pelaksanaan,  

pelaporan, dan tindak lanjut hasil pelaporan kegiatan standar pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan standar kompetensi lulusan 

(SKL) pedagogik. 

g. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) 

pedagogik dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, 

Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Kaprodi, Ketua Unit 

Kerja dan Ketua Sub Unit Kerja) dan/atau eksternal untuk mendapatkan 
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penyempurnaan standar pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik. 

h. Ajukan hasil butir f kepada Rektor untuk  penetapan atau pengesyahan 

sebagai standar pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan 

standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik di Universitas Siliwangi. 

 

4. Rincian Kegiatan Penyusunan Manual Penetapan Standar Pelibatan 

Pemangku Kepentingan Dalam Penyusunan Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) Pedagogik. 

Subyek Kegiatan 
Max 

Durasi 

Rektor a. Mengeluarkan SK Tim Penyusun. 5 hari 

 b. Menetapkan pelibatan pemangku kepentingan 

dalam penyusunan standar kompetensi lulusan 

(SKL) pedagogik. 

2 hari 

Kepala Pusat 

PMI 

a. Melakukan koordinasi dengan koordinator 

bidang untuk persiapan penyusunan standar. 

1 hari 

 

 b. Membangun tim penyusun (ad hoc) jika 

diperlukan. 

1 hari 

 c. Mengajukan usulan  penerbitan SK tim 

penyusun standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar 

kompetensi lulusan (SKL) pedagogik ke 

Rektor Unsil. 

1 hari 

 d. Menyusun draf standar bersama tim penyusun. 5 hari 

 e. Mengkaji draf standar kualifikasi pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan 

standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik. 

2 hari 

 f. Melakukan sosialisasi draf standar pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan 

standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik 

ke pimpinan (rektor dan jajarannya). 

3 hari 

 g. Melakukan revisi draf standar bilamana 

diperlukan. 

2 hari 

 h. Mengajukan draf standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar 

kompetensi lulusan (SKL) pedagogik ke 

Rektor untuk ditetapkan. 

1 hari 

Tim Penyusun a. Menjadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan 

akhir, dan misi Unsil sebagai petunjuk untuk 

penetapan standar pelibatan pemangku 

1 hari 
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kepentingan dalam penyusunan standar 

kompetensi lulusan (SKL) pedagogik. 

 b. Menggunakan norma hukum atau syarat yang 

tercantum dalam peraturan perundang-

undangan dalam penyusunan draf. 

 

 c. Mempertimbangkan kebutuhan pemangku 

kepentingan internal dan/atau eksternal yang 

terkait dengan standar.  

1 hari 

 

 

 d. Merumuskan draf awal standar pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan 

standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik 

dengan memperhatikan kaedah ABCD.  

1 hari 

 

 e. Melakukan sosialisasi draf standar pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan 

standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik 

ke ketua SPM dan jajarannya, untuk 

mendapatkan masukan. 

1 hari 

 f. Merumuskan kembali pernyataan standar 

pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) 

pedagogik dengan memerhatikan hasil 

sosialisasi. 

5 hari 

Administrator a. Mempersiapkan sarana yang diperlukan tim 

penyusun standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar 

kompetensi lulusan (SKL) pedagogik. 

1 hari 

 b. Melakukan pengetikan, pengarsipan, 

penggandaan dan distribusi sesuai kebijakan 

Ketua SPMI. 

1 hari 

 c. Membantu hal-hal lain terkait administrasi 

sesuai dengan kebutuhan. 

1 hari 

 

5. Formulir/BORANG/Proforma yang digunakan 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan:  

a. Dokumen Visi Misi Unsil. 

b. Dokumen regulasi (hukum) terkait mutu. 

c. Formulir/Template analisis SWOT. 

d. Dokumen Standar pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan. 

standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik.  
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6. Sarana  yang digunakan  

a. Ruang pertemuan dan kerja untuk tim penyusun. 

b. Ruang pertemuan untuk lokakarya dan sosialisasi. 

 

7. Kualifikasi pejabat yang menjalankan manual penetapan standar 

kompetensi Dosen 

 
 (P) 

Penetapan 

(P) 

Pelaksanaan 

(E) 

Evaluasi 

(P) 

Pengendalian 

(P) 

Peningkatan 

Rektor      

Wakil Rektor I      

Wakil Rektor II      

Wakil Rektor III      

Ka. BUK      

Ka. BAKPK     
Ka. Pusat PMP      

Dekan      

Ka. Jurusan      

Ka. Prodi      

 

8.  Catatan  

Gunakan kuesioner untuk peningkatan kompetensi pedagogik lulusan yang 

ditujukan kepada pimpinan terkait baik internal maupun eksternal. 

 

9. Referensi 

a.  Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c.  Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

Manual pelaksanaan standar pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik dibuat sebagai 

pedoman untuk melaksanakan pemenuhan standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) dari 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya terkait aspek pedagogik.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual pelaksanaan standar pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik memuat tahapan 

yang akan dilaksanakan pada setiap aras untuk dijadikan  sebagai  pedoman 

dalam pencapaian standar pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik yang diharapkan. 

 

3. Langkah Umum Penetapan Standar Pelibatan Pemangku Kepentingan 

Dalam Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Pedagogik 

a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administrasi untuk 

pemenuhan/pencapaian standar pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik. 

b. Sosialisasi isi standar kualifikasi pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik kepada seluruh 

pimpinan dan dosen secara periodik dan konsisten. 

c. Siapkan tulisan/dokumen tertulis berupa sejumlah SOP dan instruksi 

kerja untuk pemenuhan/pencapaian standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) 

pedagogik. 

d. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan sesuai SOP/instruksi kerja dengan 

menggunakan standar pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik sebagai tolok 

ukur. 

 

4. Rincian Kegiatan Penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Pelibatan 

Pemangku Kepentingan Dalam Penyusunan Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) Pedagogik 

Subyek Kegiatan Max 

Durasi 

Rektor a. Mengeluarkan SK Tim Pelaksana. 5 hari 

 b. Menetapkan tahapan pemenuhan/pencapaian standar 2 hari 
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pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan 

standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik. 

 c. Menetapkan SOP/instruksi kerja sebagai pedoman 

pelaksanaan setiap kegiatan terkait pencapaian standar 

pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan 

standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik. 

 

Tim 

Pelaksana/ 

Pimpinan 

Unit 

a. Membuat draft SOP/Instruksi Kerja untuk seluruh 

kegiatan untuk pemenuhan/pencapaian standar 

pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan 

standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik. 

 

 b. Mengajukan seluruh SOP/Instruksi kerja kepada 

rektor/pimpinan unit untuk ditetapkan. 

 

 c. Melaksanakan seluruh kegiatan berdasarkan 

SOP/instruksi kerja yang telah ditetapkan. 

 

 d. Melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada pimpinan.  

 

5.  Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar 

Pemangku Kepentingan Dalam Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL) Pedagogik 
 (P) 

Penetapan 

(P) 

Pelaksanaan 

(E) 

Evaluasi 

(P) 

Pengendalian 

(P) 

Peningkatan 

Rektor      

Wakil Rektor I      

Wakil Rektor II      

Wakil Rektor III      

Ka. BUK      

Ka. BAKPK     
Ka. Pusat PMP      

Dekan      

Ka. Jurusan      

Ka. Prodi      

 

6. Catatan  

Lakukan verifikasi dokumen kualifikasi dan kompetensi dosen untuk 

pemenuhan/pencapaian standar pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik. 

 

7. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

Manual evaluasi disusun untuk melakukan evaluasi terhadap 

penyelenggaraan pelaksaan pemenuhan/pencapaian standar pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan standar kompetensi lulusan 

(SKL) pedagogik sehingga pelaksanaan isi standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) 

pedagogik dari Unsil dapat diukur pencapaiannya.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual evaluasi berlaku sebelum tahap pengendalian pelaksanaan isi 

standar pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan standar 

kompetensi lulusan (SKL) pedagogik. Proses pelaksanaan standar 

memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, 

atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) 

pedagogik tersebut telah dicapai/dipenuhi.  

 

3. Langkah Umum Penetapan Standar Pelibatan Pemangku Kepentingan 

Dalam Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Pedagogik 

a. Lakukan pengukuran secara periodik secara tahunan terhadap 

ketercapaian isi semua standar pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik.  

b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, 

kesalahan dari penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan isi standar 

pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan standar kompetensi 

lulusan (SKL) pedagogik. 

c. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi 

standar atau bila isi standar gagal dicapai. 

d. Membuat laporan secara tertulis dan periodik tentang semua hasil 

pengukuran. 

e. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada 

pimpinan disertai saran atau rekomendasi pengendalian. 
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4. Rincian Kegiatan Penyusunan Manual Evaluasi Standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi dosen 

Subyek Kegiatan 
Max 

Durasi 

Rektor a. Mengeluarkan SK Tim Evaluasi. 5 hari 

 b. Menerima laporan hasil evaluasi. 2 hari 

 c. Menetapkan instrumen evaluasi.  

Kepala Pusat 

PMI 

a. Menyusun intrumen evaluasi untuk setiap 

kegiatan. 

1 hari 

 

 b. Melakukan koordinasi dengan tim 

pelaksana/administratur untuk persiapan 

evaluasi setiap kegiatan. 

 

 c. Melaksanakan evaluasi kegiatan.  

Tim 

Pelaksana/ 

Administratur 

a. Menyiapkan dokumen hasil pelaksanaan untuk 

setiap kegiatan. 

1 hari 

 b. Mengkaji hasil evaluasi setiap kegiatan yang 

terkait pelaksanaan standar pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan 

standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik. 

 

 c. Mempertimbangkan kebutuhan pemangku 

kepentingan internal dan/atau eksternal yang 

terkait dengan evaluasi standar pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan 

standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik.  

1 hari 

 

 

 

5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Pelibatan 

Pemangku Kepentingan Dalam Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL) Pedagogik 
 (P) 

Penetapan 

(P) 

Pelaksanaan 

(E) 

Evaluasi 

(P) 

Pengendalian 

(P) 

Peningkatan 

Rektor      

Wakil Rektor I      

Wakil Rektor II      

Wakil Rektor III      

Ka. BUK      

Ka. BAKPK     
Ka. Pusat PMP      

Dekan      

Ka. Jurusan      

Ka. Prodi      
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6. Catatan  

1. Formulir prosedur evaluasi pelaksaan pelibatan pemangku kepentingan 

dalam penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik. 

2.  Formulir hasil pelaksaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi 

dosen. 

 

7. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

Manual pengendalian disusun untuk melakukan pengendalian pelaksanaan 

isi standar kualifikasi pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan 

standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik sehingga isi standar dapat 

diperbaiki dan atau ditingkatkan.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual pengendalian berlaku ketika pelaksanaan isi standar pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan standar kompetensi lulusan 

(SKL) pedagogik telah dievaluasi sebelumnya dan memerlukan tindakan 

pengendalian berupa koreksi agar di kemudian hari semua isi standar 

tersebut dapat terpenuhi dan atau ditingkatkan.  

 

3. Langkah Umum Penetapan Standar Pelibatan Pemangku Kepentingan 

Dalam Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Pedagogik 

a. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap 

sebelumnya dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan isi standar pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik atau apabila isi 

standar tersebut. 

b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan 

ketercapaian isi standar. 

c. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 

d. Memantau secara kontinyu efek tindakan tersebut. 

e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang 

menyangkut pengendalian standar.  

f. Melaporkan hasil pengendalian kepada pimpinan terkait disertai saran 

dan rekomendasi. 

 

4. Rincian Kegiatan Penyusunan Manual Pengendalian Standar Pelibatan 

Pemangku Kepentingan Dalam Penyusunan Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) Pedagogik 

Subyek Kegiatan Max 

Durasi 

Rektor a. Menerima seluruh hasil laporan evaluasi 

kegiatan yang terkait standar pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan 

5 hari 
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standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik. 

 b. Menetapkan model pengendalian standar 

pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) 

pedagogik. 

 

Kepala Pusat 

PMI 

a. Menyusun dan mengkaji draf model 

pengendalian standar. 

1 hari 

 

 b. Melakukan sosialisasi draf model pengendalian 

standar pelibatan pemangku kepentingan 

dalam penyusunan standar kompetensi lulusan 

(SKL) pedagogik ke pimpinan (rektor dan 

jajarannya). 

3 hari 

 c. Mengajukan draf evaluasi standar pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan 

standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik 

ke Rektor untuk ditetapkan. 

1 hari 

 

5.  Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar 

Pelibatan Pemangku Kepentingan Dalam Penyusunan Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) Pedagogik 

 
 (P) 

Penetapan 

(P) 

Pelaksanaan 

(E) 

Evaluasi 

(P) 

Pengendalian 

(P) 

Peningkatan 

Rektor      

Wakil Rektor I      

Wakil Rektor II      

Wakil Rektor III      

Ka. BUK      

Ka. BAKPK     
Ka. Pusat PMP      

Dekan      

Ka. Jurusan      

Ka. Prodi      

 

6.  Catatan  

Dibutuhkan dokumen tertulis berupa: 

1. Prosedur pengendalian pelaksaan standar pelibatan pemangku kepentingan 

dalam penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik. 

2.  Formulir pengendalian pelaksaan standar pelibatan pemangku kepentingan 

dalam penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik. 



 

UNIVERSITAS SILIWANGI 
Kode/No : A.S1.M4.St1.1 / SPM-Unsil 

Tanggal   : 6 April 2017 

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR  

PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN  

DALAM PENYUSUNAN  

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)  

PEDAGOGIK 

Revisi       : - 

 

 

BUKU II MANUAL SPMI UNSIL 

 

 

16 

3.  Formulir hasil pengendalian pelaksaan standar kualifikasi pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan standar kompetensi lulusan 

(SKL) pedagogik. 

 

7. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

Manual peningkatan standar pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik dibuat sebagai 

pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan pengembangan 

standar pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan standar 

kompetensi lulusan (SKL) pedagogik yang dihasilkan oleh Universitas 

Siliwangi Tasikmalaya.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual peningkatan standar kualifikasi pelibatan pemangku kepentingan 

dalam penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik memuat 

aturan tentang hal yang harus dilakukan untuk menyusun dan menetapkan 

standar pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan standar 

kompetensi lulusan (SKL) pedagogik di Unsil. 

 

3. Langkah Umum Peningkatan Standar Pelibatan Pemangku 

Kepentingan Dalam Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

Pedagogik 

a. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Unsil sebagai 

petunjuk untuk peningkatan standar pelibatan pemangku kepentingan 

dalam penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik.  

b. Dokumentasikan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan 

yang relevan dengan aspek pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik.  

c. Ikuti norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan 

perundang-undangan tersebut. 

d. Lakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT.  

e. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak 

dikembangkan untuk meningkatkan standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) 

pedagogik terhadap pemangku kepentingan internal. 

f. Rumuskan draf awal pengembangan standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) 

pedagogik dengan memakai rumus ABCD (Audience, Behaviour, 

Competence, Degree)  terkait dengan isi mencakup  persiapan, 

pelaksanaan,  pelaporan, dan tindak lanjut hasil pelaporan kegiatan 
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standar pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan standar 

kompetensi lulusan (SKL) pedagogik. 

g. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf pengembangan standar pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan standar kompetensi lulusan 

(SKL) pedagogik dengan mengundang pemangku kepentingan internal 

(Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Kaprodi, 

Ketua Unit Kerja dan Ketua Sub Unit Kerja) dan/atau eksternal untuk 

mendapatkan penyempurnaan pengembangan standar pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan standar kompetensi lulusan 

(SKL) pedagogik. 

h. Ajukan hasil butir f kepada Rektor untuk  peningkatan atau pengesyahan 

sebagai bahan penetapan standar pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik selanjutnya di 

Unsil. 

 

4. Rincian Kegiatan Penyusunan Manual Peningkatan Standar Pelibatan 

Pemangku Kepentingan Dalam Penyusunan Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) Pedagogik 

Subyek Kegiatan Max 

Durasi 

Rektor a. Mengeluarkan SK Tim Penyusun. 5 hari 

 b. Menetapkan pengembangan standar pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan 

standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik. 

2 hari 

Kepala Pusat 

PMI 

a. Melakukan koordinasi dengan koordinator 

bidang untuk persiapan pengembangan standar. 

1 hari 

 

 b. Membangun tim penyusun (ad hoc) jika 

diperlukan. 

1 hari 

 c. Mengajukan usulan  penerbitan SK tim 

penyusun standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar 

kompetensi lulusan (SKL) pedagogik ke 

Rektor Unsil. 

1 hari 

 d. Menyusun draf pengembangan standar 

bersama tim penyusun. 

5 hari 

 e. Mengkaji draf pengembangan standar 

pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) 

pedagogik. 

2 hari 
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 f. Melakukan sosialisasi draf pengembangan 

standar pelibatan pemangku kepentingan 

dalam penyusunan standar kompetensi lulusan 

(SKL) pedagogik ke pimpinan (rektor dan 

jajarannya). 

3 hari 

 g. Melakukan revisi draf pengembangan standar 

bilamana diperlukan. 

2 hari 

 h. Mengajukan draf  pengembangan standar 

pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) 

pedagogik ke Rektor untuk ditetapkan. 

1 hari 

Koor Bid 

SPMI 

a. Melakukan koordinasi untuk Persiapan 

penyusunan draf pengembangan standar 

pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) 

pedagogik. 

1 hari 

 

 b. Mengkaji peraturan terkait. 2 hari 

 c. Menyusun draf pengembangan standar 

(sebagai tim penyusun). 

5 hari 

 d. Mengkaji draf pengembangan standar 

pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) 

pedagogik. 

1 hari 

 e. Melakukan sosialisasi draf pengembangan 

standar pelibatan pemangku kepentingan 

dalam penyusunan standar kompetensi lulusan 

(SKL) pedagogik ke Kepala Pusat PMI dan 

jajarannya. 

3 hari 

 f. Melakukan revisi draf pengembangan standar 

bila diperlukan. 

2 hari 

 g. Menyerahkan draft pengembangan standar ke 

Kepala Pusat PMI. 

1 hari 

Tim Penyusun a. Menjadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan 

akhir, dan misi Unsil sebagai petunjuk untuk 

pengembangan  standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar 

kompetensi lulusan (SKL) pedagogik. 

1 hari 

 

 

 b. Menggunakan norma hukum atau syarat yang 

tercantum dalam peraturan perundang-

undangan dalam penyusunan draft 

pengembangan. 
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 c. Mempertimbangkan kebutuhan pemangku 

kepentingan internal dan/atau eksternal yang 

terkait dengan standar.  

1 hari 

 

 

 d. Merumuskan draf awal pengembangan standar 

kualifikasi akademik dan kompetensi dosen 

dengan memperhatikan kaedah ABCD.  

1 hari 

 

 e. Melakukan sosialisasi draf pengembangan 

standar pelibatan pemangku kepentingan 

dalam penyusunan standar kompetensi lulusan 

(SKL) pedagogik ke ketua SPM dan 

jajarannya, untuk mendapatkan masukan.. 

1 hari 

 f. Merumuskan kembali pernyataan 

pengembangan standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar 

kompetensi lulusan (SKL) pedagogik dengan 

memerhatikan hasil sosialisasi. 

5 hari 

Administrator a. Mempersiapkan sarana yang diperlukan tim 

penyusun pengembangan standar pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan 

standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik. 

1 hari 

 b. Melakukan pengetikan, pengarsipan, 

penggandaan dan distribusi sesuai kebijakan 

Ketua SPMI. 

1 hari 

 c. Membantu hal-hal lain terkait administrasi 

sesuai dengan kebutuhan. 

1 hari 

 

5. Formulir/BORANG/Proforma yang digunakan  

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan:  

a. Dokumen Visi Misi Unsil. 

b. Dokunen regulasi (hukum) terkait mutu. 

c. Formulir/Template analisis SWOT. 

d. Dokumen Standar pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan 

standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik.  

 

6. Sarana  yang digunakan  

a. Ruang pertemuan dan kerja untuk tim penyusun. 

b. Ruang pertemuan untuk lokakarya dan sosialisasi. 
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7. Kualifikasi pejabat yang menjalankan manual peningkatan standar 

kompetensi Dosen 

 
 (P) 

Penetapan 

(P) 

Pelaksanaan 

(E) 

Evaluasi 

(P) 

Pengendalian 

(P) 

Peningkatan 

Rektor      

Wakil Rektor I      

Wakil Rektor II      

Wakil Rektor III      

Ka. BUK      

Ka. BAKPK     
Ka. Pusat PMP      

Dekan      

Ka. Jurusan      

Ka. Prodi      

 

 

8. Catatan  

a.  Gunakan kuesioner untuk pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik yang ditujukan 

kepada pimpinan internal Unsil. 

b.  Gunakan kuesioner untuk pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) pedagogik yang ditujukan 

kepada pimpinan institusi/organisasi eksternal terkait terkait. 

 

9. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 

 



 UNIVERSITAS SILIWANGI 
Kode/No : A.S1.M1.St1.2 / SPMI-Unsil 

Tanggal   : 6 Agustusl 2017 

MANUAL PENETAPAN  

STANDAR KOMPETENSI 

LULUSAN  MATA KULIAH 

Revisi       : - 

 

 

BUKU II MANUAL SPMI UNSIL 

 

 

23 

 

Manual Standar 1.2 
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1. Tujuan Manual  

Manual penetapan dalam penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) mata 

kuliah dibuat sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan, dan 

menetapkan penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) dari Universitas 

Siliwangi Tasikmalaya terkait aspek mata kuliah.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual penetapan   dalam penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) mata 

kuliah memuat aturan tentang hal yang harus dilakukan untuk menyusun dan 

menetapkan manual standar kompetensi mata kuliah lulusan Universitas 

Siliwangi. 

 

3. Definisi Istilah 

Mata kuliah merupakan suatu satuan mata pelajaran yang berlaku di perguruan 

tinggi nyang diarahkan untuk nmeningkatkan : pengetahuan dan ketrampilan 

seseorang dalam menguasai ilmu sesuai dengan bidangnya,  

 

4. Langkah Umum Penetapan Manual Dalam Penyusunan Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) Mata kuliah 

a. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Unsil sebagai 

petunjuk untuk penetapan manual  dalam penyusunan standar kompetensi 

lulusan (SKL) mata kuliah.  

b. Dokumentasikan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan 

yang relevan dengan aspek  dalam penyusunan standar kompetensi lulusan 

(SKL) mata kuliah.  

c. Ikuti norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan 

perundang-undangan tersebut. 

d. Lakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT.  

e. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak 

dibuatkan standar  dalam penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) 

mata kuliah 

f. Rumuskan draf awal standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen 

dengan memakai rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence, 

Degree)  terkait dengan isi mencakup  persiapan, pelaksanaan,  pelaporan, 

dan tindak lanjut hasil pelaporan kegiatan standar  dalam penyusunan 

standar kompetensi lulusan (SKL) mata kuliah 

g. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar  dalam penyusunan standar 

kompetensi lulusan (SKL) mata kuliah dengan mengundang pemangku 

kepentingan internal (Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua 
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Jurusan, Kaprodi, Ketua Unit Kerja dan Ketua Sub Unit Kerja) dan/atau 

eksternal untuk mendapatkan penyempurnaan standar  dalam penyusunan 

standar kompetensi lulusan (SKL) mata kuliah. 

h Ajukan hasil butir f kepada Rektor untuk  penetapan atau pengesyahan 

sebagai standar  dalam penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) 

mata kuliah di Universitas Siliwangi. 

 

5. Formulir/BORANG/Proforma yang digunakan 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan:  

a. Dokumen Visi Misi Unsil. 

b. Dokumen regulasi (hukum) terkait mutu. 

c. Formulir/Template analisis SWOT. 

d. Dokumen Standar  dalam penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) 

mata kuliah.  

 

6. Sarana  yang digunakan  

a. Ruang pertemuan dan kerja untuk tim penyusun. 

b. Ruang pertemuan untuk lokakarya dan sosialisasi. 

 

7. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar  

Dalam Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Mata kuliah 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan dan mengesahkan penetapan standar 

kompetensi mata kuliah lulusan dari setiap 

program studi. 

Dekan 1. Bersama GKM fakultas mengkolaborasi 

manual penetapan standar dalam penyusunan 

standar kompetensi lulusan (SKL) mata kuliah 

yang telah disusun oleh setiap jurusan/program 

studi. 

2. Mengajukan usulan tersebut ke rektor untuk 

ditetapkan. 

Ketua Jurusan/Prodi Menyusun draft manual penetapan standar dalam 

penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) 

mata kuliah di tingkat program studi bersama unit 

kendali mutu (UKM) Jurusan/Program Studi. 

Ketua LPPM-PMP Penanggung jawab seluruh kegiatan pelaksanaan 

isi standar. 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP 

Merancang manual penetapan standar dalam 

penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) 

mata kuliah yang bersumber dari program studi 
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sampai universitas bersama GKM fakultas dan 

UKM jurusan/program studi. 

Dosen Merancang standar kompetensi professional 

lulusan sesuai dengan harapan kurikulum dari 

mata kuliah yang diampuhnya. 

 

8. Catatan  

Gunakan kuosioner untuk peningkatan kompetensi mata kuliah lulusan yang 

ditujukan kepada pimpinan terkait baik internal maupun eksternal. 

 

9. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

Manual pelaksanaan standar  dalam pelaksanaan standar kompetensi lulusan 

(SKL) mata kuliah dibuat sebagai pedoman untuk melaksanakan pemenuhan 

standar  dalam pelaksanaan standar kompetensi lulusan (SKL) dari Universitas 

Siliwangi Tasikmalaya terkait aspek mata kuliah.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

     Manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan (SKL) mata kuliah memuat 

tahapan yang akan dilaksanakan pada setiap aras untuk dijadikan  sebagai  

pedoman dalam pencapaian standar  dalam pelaksanaan standar kompetensi 

lulusan (SKL) mata kuliah yang diharapkan. 

 

3. Definisi Istilah 

a. Pelaksanaan standar dalam penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) 

mata kuliah adalah suatu proses penetapan standar kompetensi lulusan 

yang disusun oleh penjaminan mutu internal mulai dari aras universitas 

sampai dengan jurusan/program studi dengan mempertimbangkan berbagai 

masukan dari stake holder sebagai pemangku kepentingan.  

b. Mata kuliah merupakan suatu satuan mata pelajaran yang berlaku di 

perguruan tinggi yang diarahkan untuk meningkatkan: pengetahuan dan 

ketrampilan seseorang dalam menguasai ilmu sesuai dengan bidangnya,  

 

4. Langkah Umum Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Mata 

kuliah 

a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administrasi untuk 

pemenuhan/pencapaian standar dalam pelaksanaan standar kompetensi 

lulusan (SKL) mata kuliah. 

b. Sosialisasi isi standar kualifikasi  dalam pelaksanaan standar kompetensi 

lulusan (SKL) mata kuliah kepada seluruh pimpinan dan dosen secara 

periodik dan konsisten. 

c. Siapkan tulisan/dokumen tertulis berupa sejumlah SOP dan instruksi kerja 

untuk pemenuhan/pencapaian standar  dalam pelaksanaan standar 

kompetensi lulusan (SKL) mata kuliah. 

d. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan sesuai SOP/instruksi kerja dengan 

menggunakan standar  dalam pelaksanaan standar kompetensi lulusan 

(SKL) mata kuliah sebagai tolok ukur. 
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5.  Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) Mata kuliah 

Pejabat Tugas 

Pusat Penjaminan 

Mutu Internal 

Melaksanakan pengawasan pelaksanaan proses 

pembelajaran dalam rangka pencapaian standar 

kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh setiap 

program studi. 

Ketua 

Jurusan/Prodi 

Mengkoordinasikan seluruh kegiatan proses 

pembelajaran dalam rangka pencapaian standar 

kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh 

kurikulum yang digunakan. 

Dosen Melaksanakan proses pembelajaran untuk mencapai 

standar kompetensi lulusan sesuai mata kuliah yang 

diampunya.   

 

6.  Catatan  

Lakukan verifikasi dokumen peningkatan kompetensi lulusan mata kuliah yang 

ditujukan kepada pimpinan terkait baik internal maupun eksternal. 

 

7.  Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

Manual evaluasi disusun untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan 

pelaksaan pemenuhan/pencapaian standar pelibatan pemangku kepentingan 

dalam evaluasi standar kompetensi lulusan (SKL) mata kuliah sehingga 

pelaksanaan isi standar pelibatan pemangku kepentingan dalam evaluasi 

standar kompetensi lulusan (SKL) mata kuliah dari Unsil dapat diukur 

pencapaiannya.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

     Manual evaluasi berlaku sebelum tahap pengendalian pelaksanaan isi standar 

pelibatan pemangku kepentingan dalam evaluasi standar kompetensi lulusan 

(SKL) mata kuliah. Proses pelaksanaan standar memerlukan pemantauan atau 

pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan 

apakah standar pelibatan pemangku kepentingan dalam evaluasi standar 

kompetensi lulusan (SKL) mata kuliah tersebut telah dicapai/dipenuhi.  

 

3. Definisi Istilah 

a. Evaluasi adalah rangkaian proses pengukuran terhadap pelaksanaan isi 

standar pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan standar 

kompetensi lulusan (SKL) profesional agar pencapaian isi standar tersebut 

diketahui. 

b.  Evaluasi dilakukan secara periodik dengan menggunakan berbagai 

instrumen pengukuran. 

c. Intrumen adalah alat digunakan untuk melakukan evaluasi pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) 

profesional. 

 

4. Langkah Umum Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Mata 

kuliah 

a. Lakukan pengukuran periodik secara tahunan terhadap ketercapaian isi 

semua standar dalam evaluasi standar kompetensi lulusan (SKL) mata 

kuliah.  

b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, 

kesalahan dari penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan isi standar dalam 

evaluasi standar kompetensi lulusan (SKL) mata kuliah. 

c. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi 

standar atau bila isi standar gagal dicapai. 

d. Membuat laporan secara tertulis dan periodik tentang semua hasil 

pengukuran. 
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e. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan 

disertai saran atau rekomendasi evaluasi. 

 

5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) Mata kuliah 

Pejabat Tugas 

Rektor Menerima laporan hasil evaluasi pencapaian 

standar kompetensi mata kuliah lulusan dari 

setiap Program Studi. 

Warek 1 Melakukan evaluasi laporan pencapaian standar 

dalam penyusunan standar kompetensi lulusan 

(SKL) mata kuliahdari setiap Fakultas bersama 

dengan Pusat Penjaminan Mutu Internal. 

Selanjutnya hasil laporan akan diajukan kepada 

Rektor. 

Dekan Mengkoordinir laporan evaluasi pencapaian 

standar dalam penyusunan standar kompetensi 

lulusan (SKL) mata kuliah dari setiap program 

studi yang selanjutnya diajukan ke Wakil Rektor 

1. 

Ketua Jurusan/Prodi Mengevaluasi hasil kinerja dosen dalam rangka 

pencapaian standar dalam penyusunan standar 

kompetensi lulusan (SKL) mata kuliah untuk 

setiap mata kuliah yang diajarkan bersama 

dengan Unit Kendali Mutu Jurusan/Prodi. 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP 

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan isi 

standar dalam penyusunan standar kompetensi 

lulusan (SKL) mata kuliah bersama dengan 

GKM fakultas  dan UKM jurusan/prodi. Hasil 

evaluasi disampaikan kepada pimpinan di setiap 

tingkatan. 

 

6. Catatan  

1. Formulir prosedur evaluasi pelaksanaan standar  dalam evaluasi standar 

kompetensi lulusan (SKL) mata kuliah. 

2.  Formulir hasil pelaksanaan standar dalam evaluasi standar kompetensi 

lulusan (SKL) mata kuliah. 

 

7. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

Manual pengendalian disusun untuk melakukan pengendalian pelaksanaan isi 

standar kompetensi lulusan (SKL) mata kuliah sehingga isi standar dapat 

diperbaiki dan atau ditingkatkan.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

     Manual pengendalian berlaku ketika pelaksanaan isi standar kompetensi 

lulusan (SKL) mata kuliah telah dievaluasi sebelumnya dan memerlukan 

tindakan pengendalian berupa koreksi agar di kemudian hari semua isi standar 

tersebut dapat terpenuhi dan atau ditingkatkan.  

 

3. Definisi Istilah  

a. Pengendalian merupakan proses melalukan tindakan koreksi atas 

pelaksanaan standar pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan 

standar kompetensi lulusan (SKL) mata kuliah sehingga 

penyimpangan/kegagalan dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki.  

b. Tindakan koreksi merupakan proses tindakan perbaikan sehingga dalam 

ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pelibatan dalam 

penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) mata kuliah dapat dipenuhi 

oleh pelaksa isi standar.  

 

4. Langkah Umum Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Mata 

kuliah 

a. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap 

sebelumnya dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan isi standar dalam pelaksanaan standar kompetensi lulusan 

(SKL) mata kuliah.  

b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan 

ketercapaian isi standar. 

c. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 

d. Memantau secara kontinu efek tindakan tersebut. 

e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang 

menyangkut pengendalian standar.  

f. Melaporkan hasil pengendalian kepada pimpinan terkait disertai saran dan 

rekomendasi. 
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5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) Mata kuliah 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan dokumen pengendalian 

Standar Pelibatan Pemangku 

Kepentingan Dalam penyusunan 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

Profesional. 

Warek 1 Melakukan verifikasi bersama pusat 

penjaminan mutu internal terhadap 

dokumen pengendalian standar yang 

diajukan oleh setiap fakultas dan 

hasilhya diajukan kepada Rektor. 

Dekan Menetapkan dan mengajukan kepada 

wakil rektor I dokumen  

pengendalian standar kompetensi 

profesional lulusan untuk setiap 

program studi. 

Ketua Jurusan/Program Studi Melakukan pengendalian terhadap 

standar kompetensi professional 

lulusan untuk setiap mata kuliah 

bersama dengan unit kendali mutu 

jurusan. 

Ketua Jurusan/Program Studi Melakukan pengendalian terhadap 

standar kompetensi mata kuliah 

lulusan untuk setiap mata kuliah 

bersama dengan unit kendali mutu 

jurusan. 

 

6. Catatan  

Dibutuhkan dokumen tertulis berupa: 

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar kompetensi lulusan (SKL) mata 

kuliah. 

2.  Formulir pengendalian pelaksanaan pengendalian standar kompetensi 

lulusan (SKL) mata kuliah. 

3.  Formulir hasil pengendalian standar kompetensi lulusan (SKL) mata kuliah. 

 

7.  Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 

 



 
UNIVERSITAS SILIWANGI 

Kode/No : A.S1.M5.St1.2/ SPM-Unsil 

Tanggal   : 6  Agustus 2017 

MANUAL PENINGKATAN  

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) 

MATA KULIAH  

Revisi       : - 

 

 

BUKU II MANUAL SPMI UNSIL 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

MANUAL PENINGKATAN 

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) MATA KULIAH 

UNIVERSITAS SILIWANGI TASIKMALAYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
UNIVERSITAS SILIWANGI 

Kode/No : A.S1.M5.St1.2/ SPM-Unsil 

Tanggal   : 6  Agustus 2017 

MANUAL PENINGKATAN  

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) 

MATA KULIAH  

Revisi       : - 

 

 

BUKU II MANUAL SPMI UNSIL 

 

 

37 

1. Tujuan Manual  

Manual peningkatan kompetensi lulusan (SKL) mata kuliah dibuat sebagai 

pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan dalam peningkatan 

standar kompetensi lulusan (SKL) dari Universitas Siliwangi Tasikmalaya 

terkait aspek mata kuliah.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

    Manual peningkatan kompetensi lulusan (SKL) mata kuliah pada peningkatan 

standar kompetensi lulusan (SKL) mata kuliah memuat aturan tentang hal yang 

harus dilakukan untuk menyusun dan menetapkan peningkatan standar 

kompetensi mata kuliah lulusan Universitas Siliwangi. 

 

3. Definisi Istilah  

a. Peningkatan merupakan upaya untuk memperbaiki isi standar kompetensi 

lulusan (SKL) mata kuliah yang dilakukan secara periodik dan 

berkelanjutan.  

b. Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar kompetensi 

lulusan (SKL) mata kuliah dengan didasarkan kepada :  

1) hasil pelaksanaan isi dalam penyusunan standar kompetensi lulusan 

(SKL) mata kuliah pada periode sebelumnya.  

2) Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Siliwangi, tuntutan 

kebutuhan pemangku kepentingan/stakeholder dan masyarakat pada 

umumnya.  

3) Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Siliwangi.  

c. Siklus standar merupakan durasi atau masa berlakunya standar kompetensi 

lulusan (SKL) mata kuliah sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.  

 

4. Langkah Umum Dalam Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

Mata kuliah 

a. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Unsil sebagai 

petunjuk untuk penetapan standar dalam peningkatan standar kompetensi 

lulusan (SKL) mata kuliah.  

b. Dokumentasikan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan aspek  dalam peningkatan standar kompetensi lulusan (SKL) 

mata kuliah.  

c. Ikuti norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-

undangan tersebut. 
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d. Lakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT.  

e. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak 

dibuatkan dalam peningkatan standar kompetensi lulusan (SKL) mata kuliah 

f. Rumuskan draf awal standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen 

dengan memakai rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence, 

Degree)  terkait dengan isi mencakup  persiapan, pelaksanaan,  pelaporan, 

dan tindak lanjut hasil pelaporan kegiatan dalam peningkatan standar 

kompetensi lulusan (SKL) mata kuliah. 

g. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar kompetensi lulusan (SKL) 

mata kuliah dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, 

Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Kaprodi, Ketua Unit 

Kerja dan Ketua Sub Unit Kerja) dan/atau eksternal untuk mendapatkan 

penyempurnaan dalam peningkatan standar kompetensi lulusan (SKL) mata 

kuliah. 

h. Ajukan hasil butir f kepada Rektor untuk  penetapan atau pengesyahan 

sebagai peningkatan standar kompetensi lulusan (SKL) mata kuliah di 

Universitas Siliwangi. 

 

5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) Mata kuliah 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan peningkatan standar dalam 

penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) 

mata kuliah. 

Warek 1 Menelaah usulan peningkatan standar dalam 

penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) 

mata kuliah   yang diajukan oleh setiap fakultas 

bersama dengan Pusat Penjaminan Mutu Internal 

untuk diajukan dan ditetapkan oleh Rektor. 

Dekan Mengajukan peningkatan standar  dalam 

penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) 

mata kuliah dari setiap program studi yang ada di 

bawah naungan fakultas tersebut kepada Wakil 

Rektor 1. 

Ketua Jurusan/Prodi Mendeskripsikan peningkatan standar  dalam 

penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) 

mata kuliah  secara holistik bersama dengan unit 

kendali mutu program studi sesuai dengan tujuan 

yang ditetapkan dalam kurikulum yang 

dilaksanakan untuk program studi tersebut. 
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Pusat Penjaminan Mutu  

LPPM-PMP 

Bersama GKM fakultas dan UKM 

jurusan/program studi merancang peningkatan 

standar  dalam penyusunan standar kompetensi 

lulusan (SKL) mata kuliah sesuai dengan hasil 

evaluasi dan pengendalian. 

 

7. Catatan  

Gunakan kuesioner untuk peningkatan kompetensi mata kuliah lulusan yang 

ditujukan kepada pimpinan terkait baik internal maupun eksternal. 

 

8. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. b.Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

Manual penetapan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dibuat sebagai 

pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) dari Universitas Siliwangi terkait aspek profesional.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual penetapan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) memuat aturan tentang 

hal yang harus dilakukan untuk menyusun dan menetapkan Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) Universitas Siliwangi. 

 

3. Definisi Istilah  

1) 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.  

2) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang 

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 

3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib:  

a. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI). 

b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI). 

4) Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari 

internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam 

kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman 

kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang 

terkait pembelajaran.  

5) Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan atau 

falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui 

penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, 

penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait 

pembelajaran.  

6) Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan 

menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang 

diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian 

dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, 

mencakup: 
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a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib 

dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan 

kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.  

b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib 

dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. 

7) Pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang 

tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, 

praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. 

8) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian 

pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan 

tinggi. 

9) Standar profesi adalah batasan kemampuan (knowledge, skill, and 

professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu 

untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara 

mandiri yang harus dibuat oleh organisasi profesi. 

 

4. Langkah Umum Penetapan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

a. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Universitas 

Siliwangi sebagai petunjuk untuk penetapan standar kompetensi Lulusan 

(SKL).  

b. Dokumentasikan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan aspek Standar Kompetensi Lulusan (SKL).  

c. Ikuti norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-

undangan tersebut. 

d. Lakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT.  

e. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak 

dibuatkan standar kompetensi Lulusan (SKL). 

f. Rumuskan draf awal Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dengan memakai 

rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence, Degree)  terkait dengan 

isi mencakup  persiapan, pelaksanaan,  pelaporan, dan tindak lanjut hasil 

pelaporan kegiatan standar kompetensi Lulusan (SKL). 

g. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, Wakil Rektor, 

Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Unit 

Kerja dan Ketua Sub Unit Kerja) dan/atau eksternal untuk mendapatkan 

penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). 

h. Merumuskan kembali Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dengan 

memperhatikan berbagai masukan dari hasil uji publik. 
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i. Ajukan hasil butir f kepada Rektor untuk penetapan atau pengesahan 

sebagai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) di Universitas Siliwangi. 

 

 

5. Formulir/BORANG/Proforma yang digunakan 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan:  

a. Dokumen Visi Misi Universitas Siliwangi. 

b. Dokumen regulasi (hukum) terkait mutu. 

c. Formulir/Template analisis SWOT. 

d. Dokumen Standar kompetensi Lulusan (SKL).  

 

6. Sarana  yang digunakan  

a. Ruang pertemuan dan kerja untuk tim penyusun. 

b. Ruang pertemuan untuk lokakarya dan sosialisasi. 

 

7. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan manual penetapan  Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL).  

Warek 1 Menelaah usulan manual penetapan Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) yang diajukan oleh 

setiap fakultas bersama dengan Pusat Penjaminan 

Mutu Internal untuk diajukan dan ditetapkan oleh 

Rektor. 

Dekan Mengajukan manual penetapan Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL)  dari setiap program 

studi yang ada di bawah naungan fakultas tersebut 

kepada Wakil Rektor 1. 

Wakil Dekan 1 Mengidentifikasi kompetensi lulusan dari setiap 

program studi bersama gugus kendali mutu 

fakultas.  

Ketua Jurusan/Prodi Mendeskripsikan kompetensi lulusan secara 

holistik bersama dengan unit kendali mutu 

program studi sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan dalam kurikulum yang dilaksanakan 

untuk program studi tersebut. 

Dosen Merancang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

sesuai dengan harapan kurikulum dari mata kuliah 

yang diampunya. 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP 

Merancang manual penetapan Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) yang bersumber dari 
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jurusan/prodi sampai universitas bersama GKM di 

level fakultas dan UKM di level jurusan/prodi. 

 

 

 

8. Catatan  

Gunakan kuesioner untuk peningkatan kompetensi lulusan yang ditujukan 

kepada pimpinan terkait baik internal maupun eksternal. 

 

9. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

Manual pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dibuat sebagai 

pedoman untuk melaksanakan pemenuhan standar kompetensi lulusan (SKL) 

dari Universitas Siliwangi Tasikmalaya terkait aspek profesional.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan (SKL) memuat tahapan yang 

akan dilaksanakan pada setiap aras untuk dijadikan  sebagai  pedoman dalam 

pencapaian standar kompetensi lulusan (SKL) yang diharapkan. 

 

3. Definisi Istilah 

a. Pelaksanaan standar kompetensi lulusan (SKL) adalah suatu proses 

penetapan standar kompetensi lulusan yang disusun oleh penjaminan mutu 

internal mulai dari aras universitas sampai dengan jurusan/program studi.  

b. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang 

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran 

lulusan. 

 

4. Langkah Umum Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)  

a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administrasi untuk pemenuhan/ 

pencapaian standar kompetensi lulusan (SKL). 

b. Melaksanakan lokakarya penetapan isi standar kompetensi lulusan (SKL) 

yang diikuti oleh seluruh pimpinan fakultas, jurusan/program studi serta 

kepala dinas/instansi terkait dan pimpinan profesi. 

c. Sosialisasi isi standar kompetensi lulusan (SKL) kepada seluruh pimpinan 

dan dosen secara periodik dan konsisten. 

d. Siapkan tulisan/dokumen tertulis berupa sejumlah SOP dan instruksi kerja 

untuk pemenuhan/pencapaian standar kompetensi lulusan (SKL). 

e. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan sesuai SOP/instruksi kerja dengan 

menggunakan standar kompetensi lulusan (SKL) sebagai tolok ukur 

 

5.  Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL)  

Pejabat Tugas 

Ketua LPPM-PMP Penanggung jawab seluruh kegiatan pelaksanaan isi 

standar. 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP 

Melaksanakan isi standar kompetensi lulusan (SKL) 

dengan melibatkan GKM fakultas dan UKM 

jurusan/program studi serta pimpinan jurusan 
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/program studi dan dosen dalam berbagai bidang 

keahlian. 

 

6. Catatan  

Lakukan verifikasi dokumen peningkatan kompetensi profesional lulusan yang 

ditujukan kepada pimpinan terkait baik internal maupun eksternal. 

 

7. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas 
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1. Tujuan Manual  

Manual evaluasi disusun sebagai pedoman untuk melakukan evaluasi terhadap 

pelaksaan pemenuhan/pencapaian standar kompetensi lulusan (SKL) sehingga 

pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan (SKL) profesional dari Universitas 

Siliwangi dapat diukur pencapaiannya dan dapat dikendalikan.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual evaluasi berlaku setelah tahap pelaksanaan standar atau sebelum tahap 

pengendalian isi Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Proses pelaksanaan 

standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau 

pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) tersebut telah dicapai/dipenuhi.  

 

3. Definisi Istilah 

a. Evaluasi adalah rangkaian proses pengukuran terhadap pelaksanaan isi 

standar kompetensi lulusan (SKL) agar pencapaian isi standar tersebut 

diketahui. 

b. Evaluasi dilakukan secara periodik dengan menggunakan berbagai 

instrumen pengukuran. 

c. Instrumen adalah alat digunakan untuk melakukan evaluasi pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) 

profesional. 

 

4. Langkah Umum Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan (SKL)  

a. Lakukan pengukuran periodik secara tahunan terhadap ketercapaian isi 

semua Standar Kompetensi Lulusan (SKL).  

b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, 

kesalahan dari penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan isi Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL). 

c. Melakukan pencatatan apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen dari 

manual evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). 

d. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi 

standar atau bila isi standar gagal dicapai. 

e. Membuat laporan secara tertulis dan periodik tentang semua hasil 

pengukuran 

f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan 

disertai saran atau rekomendasi pengendalian. 
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5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) 

Pejabat Tugas 

Rektor Menerima laporan hasil evaluasi pencapaian 

standar kompetensi profesional lulusan dari 

setiap Program Studi. 

Warek 1 Melakukan evaluasi laporan pencapaian standar 

kompetensi lulusan (SKL) dari setiap Fakultas 

bersama dengan Pusat Penjaminan Mutu 

Internal. Selanjutnya hasil laporan akan diajukan 

kepada Rektor 

Dekan Mengkoordinir laporan evaluasi pencapaian 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dari setiap 

program studi yang selanjutnya diajukan ke 

Wakil Rektor 1. 

Ketua Jurusan/Prodi Mengevaluasi hasil kinerja dosen dalam rangka 

pencapaian standar kompetensi lulusan (SKL) 

untuk setiap mata kuliah yang diajarkan bersama 

dengan Unit Kendali Mutu Jurusan/Prodi. 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP 

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan isi 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) bersama 

dengan GKM fakultas  dan UKM jurusan/prodi. 

Hasil evaluasi disampaikan kepada pimpinan di 

setiap tingkatan. 

 

6. Catatan  

1. Formulir prosedur evaluasi pelaksanaan standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) 

profesional. 

2.  Formulir hasil pelaksanaan standar pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) profesional. 

 

7. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

Manual pengendalian disusun untuk melakukan pengendalian pelaksanaan isi 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sehingga isi standar dapat diperbaiki dan 

atau ditingkatkan.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual pengendalian berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) telah dievaluasi sebelumnya dan memerlukan tindakan 

pengendalian berupa koreksi agar di kemudian hari semua isi standar tersebut 

dapat terpenuhi dan atau ditingkatkan.  

 

3. Definisi Istilah  

a. Pengendalian merupakan proses melakukan tindakan koreksi atas 

pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sehingga 

penyimpangan/kegagalan dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki.  

b. Tindakan koreksi merupakan proses tindakan perbaikan sehingga dalam 

ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.  

 

4. Langkah Umum Penetapan Standar Standar Kompetensi Lulusan (SKL)  

a. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap 

sebelumnya dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan isi Standar Kompetensi Lulusan (SKL). 

b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan 

ketercapaian isi standar. 

c. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 

d. Memantau secara kontinu efek tindakan tersebut. 

e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang 

menyangkut pengendalian standar.  

f. Melaporkan hasil pengendalian kepada pimpinan terkait disertai saran dan 

rekomendasi. 

 

5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL). 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan dokumen pengendalian Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL). 

Warek 1 Melakukan verifikasi bersama pusat penjaminan 

mutu internal terhadap dokumen pengendalian 
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standar yang diajukan oleh setiap fakultas dan 

hasilnya diajukan kepada Rektor. 

Dekan Menetapkan dan mengajukan kepada wakil 

rektor I dokumen  pengendalian Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) untuk setiap 

program studi. 

Ketua Jurusan/Program 

Studi 

Melakukan pengendalian terhadap standar 

kompetensi lulusan (SKL) untuk setiap mata 

kuliah bersama dengan unit kendali mutu jurusan 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP  

Menyusun dan melaksanakan dokumen 

pengendalian isi standar kompetensi lulusan 

(SKL) bersama-sama dengan GKM di tingkat 

fakultas dan UKM ditingkat jurusan/prodi. 

 

6. Catatan  

Dibutuhkan dokumen tertulis berupa : 

1. Prosedur pengendalian pelaksaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). 

2. Formulir pengendalian pelaksaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). 

3. Formulir hasil pengendalian pelaksaan Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL). 

 

7.  Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

Manual peningkatan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dibuat sebagai 

pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan peningkatan isi 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dari Universitas Siliwangi.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual penetapan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) memuat aturan tentang 

hal yang harus dilakukan untuk menyusun dan menetapkan peningkatan 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) profesional di Universitas Siliwangi. 

 

3. Definisi Istilah  

a. Peningkatan merupakan upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dilakukan secara periodik dan 

berkelanjutan.  

b. Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL) dengan didasarkan kepada:  

1) hasil pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada periode 

sebelumnya.  

2) Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Siliwangi, tuntutan 

kebutuhan pemangku kepentingan/stakeholder dan masyarakat pada 

umumnya.  

3) Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Siliwangi.  

c. Siklus standar merupakan durasi atau masa berlakunya Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.  

 

4. Langkah Umum Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)  

a. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Universitas 

Siliwangi sebagai petunjuk untuk peningkatan Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL).  

b. Pelajari dokumen manual penetapan, dokumen pelaksanaan, hasil evaluasi 

dan pengendalian isi standar bersama GKM fakultas dan UKM 

jurusan/program studi untuk menyusun peningkatan dan pengembangan 

terhadap isi Standar Kompetensi Lulusan (SKL).  

c. Menetapkan rancangan peningkatan pada standar ini sebagai standar baru 

yang harus dilaksanakan pada masa yang akan datang dengan tetap 

memperhatikan kaidah ABCD (Audience, Behaviour, Competence, Degree)    
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d. Ajukan rancangan peningkatan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk 

ditetapkan sehingga menjadi standar yang lebih tinggi dari sebelumnya. 

 

5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL). 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan peningkatan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). 

Warek 1 Menelaah usulan peningkatan Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL) yang diajukan oleh setiap fakultas bersama dengan Pusat 

Penjaminan Mutu Internal untuk diajukan dan ditetapkan oleh 

Rektor. 

Dekan Mengajukan peningkatan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

dari setiap program studi yang ada di bawah naungan fakultas 

tersebut kepada Wakil Rektor 1. 

Ketua 

Jurusan/Prodi 

Mendeskripsikan peningkatan Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL) secara holistik bersama dengan unit kendali mutu 

program studi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam 

kurikulum yang dilaksanakan untuk program studi tersebut. 

Pusat 

Penjaminan 

Mutu  

LPPM-PMP 

Bersama GKM fakultas dan UKM jurusan/program studi 

merancang peningkatan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

sesuai dengan hasil evaluasi dan pengendalian. 

 

6. Catatan  

a. Gunakan formulir usulan peningkatan kompetensi lulusan yang berasal dari 

pemangku kepentingan/stakeholder dan asosiasi profesi.  

b.  Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar 

(A.S1.M1.St1.3/SPM-Unsil). 

 

 

7. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

Manual penetapan standar penyesuaian SKL dengan IPTEKS dibuat sebagai 

pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penyesuaian 

SKL dengan Perkembangan IPTEKS dari Universitas Siliwangi.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual penetapan standar penyesuaian standar kompetensi lulusan (SKL) oleh 

memuat aturan tentang hal yang harus dilakukan untuk menyusun dan 

menetapkan Standar Penyesuaian SKL dengan Perkembangan IPTEKS 

Universitas Siliwangi. 

 

3. Definisi Istilah 

a. Standar adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian suatu tujuan yang 

ingin di raih. 

b. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh  tanggung jawab 

yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh 

masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu. 

c. Standar penyesuaian SKL dengan perkembangan IPTEKS Universitas 

Siliwangi adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian penyesuaian 

Standar Kompetensi Lulusan dengan Perkembangan IPTEKS sesuai dengan 

Visi dan Misi Universitas Siliwangi. 

 

4. Langkah Umum Penetapan Standar Penyesuaian SKL dengan 

Perkembangan IPTEKS 

a. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Universitas 

Siliwangi sebagai petunjuk untuk penetapan standar kinerja dosen.  

b. Dokumentasikan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan Perkembangan IPTEKS.  

c. Ikuti norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-

undangan tersebut. 

d. Lakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT.  

e. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak 

dibuatkan Standar Penyesuaian SKL dengan Perkembangan IPTEKS. 

f. Rumuskan draf awal Standar Penyesuaian SKL dengan Perkembangan 

IPTEKS dengan memakai rumus ABCD (Audience, Behaviour, 

Competence, Degree) terkait dengan isi mencakup  persiapan, pelaksanaan,  

pelaporan, dan tindak lanjut hasil pelaporan kegiatan Standar Penyesuaian 

SKL dengan Perkembangan IPTEKS. 

g. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Penyesuaian SKL dengan 

Perkembangan IPTEKS dengan mengundang pemangku kepentingan 
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internal (Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua 

Jurusan/Program studi, Ketua Unit Kerja dan Ketua Sub Unit Kerja) 

dan/atau eksternal untuk mendapatkan penyempurnaan Standar Penyesuaian 

SKL dengan Perkembangan IPTEKS.  

h. Merumuskan kembali Standar Penyesuaian SKL dengan Perkembangan 

IPTEKS. 

i. Ajukan hasil butir f kepada Rektor untuk penetapan atau pengesahan 

sebagai Standar Penyesuaian SKL dengan Perkembangan IPTEKS di 

Universitas Siliwangi. 

 

5. Formulir/BORANG/Proforma yang digunakan 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan:  

a. Dokumen Visi Misi Unsil. 

b. Dokumen regulasi (hukum) terkait mutu. 

c. Formulir/Template analisis SWOT. 

d. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan. 

e. Dokumen Kurikulum Program Studi/Jurusan. 

 

6. Sarana  yang digunakan  

a. Ruang pertemuan dan kerja untuk tim penyusun. 

b. Ruang pertemuan untuk lokakarya dan sosialisasi. 

 

7. Kualifikasi pejabat yang menjalankan manual penetapan Standar 

Penyesuaian SKL dengan Perkembangan IPTEKS 

 
Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan manual penetapan Standar 

Penyesuaian SKL dengan Perkembangan 

IPTEKS. 

Warek 1 Menerima dan menelaah draft manual penetapan 

Standar Penyesuaian SKL dengan 

Perkembangan IPTEKS yang selanjutnya diajukan 

kepada rektor untuk ditetapkan. 

BAKPK Menyusun draf manual penetapan Standar 

Penyesuaian SKL dengan Perkembangan 

IPTEKS. 
Dekan Mengkoordinir laporan hasil capaian dan 

perkembangan kurikulum dari setiap program 

studi yang selanjutnya diajukan ke Wakil Rektor 

1.  
Wakil Dekan  1 Melaksanakan review kurikulum dan capaian 
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pelaksanaan kurikulum dan perkembangan IPTEKS 

yang dibutuhkan pengguna lulusan. 

Ketua LPPM-PMP Penanggung jawab seluruh kegiatan pelaksanaan isi 

standar. 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP 
Merancang manual penetapan Standar Penyesuaian 

SKL dengan Perkembangan IPTEKS yang 

bersumber dari jurusan/program studi sampai 

universitas bersama GKM fakultas dan UJM 

jurusan/program studi. 

 

8. Catatan  

a. Gunakan kuesioner untuk pemantauan kompetensi lulusan yang ditujukan 

kepada pimpinan terkait baik internal maupun eksternal. 

b. Gunakan kuesioner untuk mengetahui perkembangan IPTEKS yang 

ditujukan kepada pimpinan terkait baik internal maupun eksternal. 

 

9. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Kompetensi Lulusan. 
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1. Tujuan Manual  

Manual pelaksanaan Standar Penyesuaian SKL dengan Perkembangan IPTEKS  

dibuat sebagai pedoman untuk melaksanakan pemenuhan standar  dari 

Universitas Siliwangi.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual pelaksanaan Standar Penyesuaian SKL dengan Perkembangan IPTEKS   

yang di dalamnya memuat tahapan yang akan dilaksanakan pada setiap aras 

untuk dijadikan  sebagai  pedoman dalam pencapaian standar dimaksud seperti 

yang diharapkan. 

 

3. Definisi Istilah 

a. Standar adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian suatu tujuan yang 

ingin di raih. 

b. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh  tanggung jawab 

yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh 

masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu. 

c. Standar penyesuaian SKL dengan perkembangan IPTEKS Universitas 

Siliwangi adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian penyesuaian 

Standar Kompetensi Lulusan dengan Perkembangan IPTEKS sesuai dengan 

Visi dan Misi Universitas Siliwangi. 

 

4. Langkah Umum Pelaksanaan Standar Penyesuaian SKL dengan 

Perkembangan IPTEKS 

a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administrasi untuk 

pemenuhan/pencapaian Standar Penyesuaian SKL dengan Perkembangan 

IPTEKS. 

b. Melaksanakan lokakarya penetapan isi Standar Penyesuaian SKL dengan 

Perkembangan IPTEKS yang diikuti oleh seluruh pimpinan 

jurusan/program studi, pimpinan fakultas dan pimpinan universitas. 

c. Sosialisasi isi Standar Penyesuaian SKL dengan Perkembangan IPTEKS   

kepada seluruh pimpinan secara periodik dan konsisten. 

d. Siapkan tulisan/dokumen tertulis berupa sejumlah SOP dan instruksi kerja 

untuk pemenuhan/pencapaian Standar Penyesuaian SKL dengan 

Perkembangan IPTEKS. 

e. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan sesuai SOP/instruksi kerja dalam 

penyusunan Standar Penyesuaian SKL dengan Perkembangan IPTEKS   

sebagai tolok ukur. 
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5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar 

Penyesuaian SKL dengan Perkembangan IPTEKS 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan manual pelaksanaan Standar 

Penyesuaian SKL dengan Perkembangan 

IPTEKS. 
Warek 1 Menerima dan menelaah draf manual pelaksanaan 

Standar Penyesuaian SKL dengan 

Perkembangan IPTEKS yang selanjutnya diajukan 

kepada rektor untuk ditetapkan. 

BAKPK Menyusun draf manual pelaksanaan Standar 

Penyesuaian SKL dengan Perkembangan 

IPTEKS. 
Dekan Mengkoordinir laporan hasil capaian dan 

perkembangan pelaksanaan kurikulum dari 

setiap program studi yang selanjutnya diajukan 

ke Wakil Rektor 1.  

Wakil Dekan  1 Melaksanakan review kurikulum dan capaian 

pelaksanaan kurikulum dan perkembangan IPTEKS 

yang dibutuhkan pengguna lulusan. 

Ketua LPPM-PMP Penanggung jawab seluruh kegiatan pelaksanaan isi 

standar. 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP 
Merancang manual pelaksanaan Standar 

Penyesuaian SKL dengan Perkembangan 

IPTEKS yang bersumber dari jurusan/program studi 

sampai universitas bersama GKM fakultas dan UJM 

jurusan/program studi. 

 

6. Catatan  

a. Lakukan ceklist pelaksanaan kurikulum oleh program studi/jurusan. 

b. Lakukan verifikasi dokumen kurikulum yang disesuaikan dengan 

perkembangan IPTEKS. 

 

7. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Kompetensi Lulusan/Profesi. 
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1. Tujuan Manual  

Manual evaluasi disusun untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 

pemenuhan/pencapaian Standar Penyesuaian SKL dengan Perkembangan 

IPTEKS sehingga pelaksanaan isi standar tersebut dapat diukur pencapaiannya 

dan dapat dikendalikan.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual evaluasi berlaku sebelum tahap pengendalian pelaksanaan isi Standar 

Penyesuaian SKL dengan Perkembangan IPTEKS. Proses pelaksanaan standar 

memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau 

evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Penyesuaian SKL dengan 

Perkembangan IPTEKS tersebut telah dicapai/dipenuhi.  

 

3. Definisi Istilah 

a. Evaluasi adalah rangkaian proses pengukuran terhadap pelaksanaan isi 

standar kinerja dosen agar pencapaian isi standar tersebut diketahui. 

b. Evaluasi dilakukan secara periodik dengan menggunakan berbagai 

instrumen pengukuran yang dilakukan oleh Audit Mutu Internal (AMI) atas 

permintaan klien/pimpinan. 

c. Audit Mutu Internal adalah proses pengujian yang sistematik, mandiri, dan 

terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan 

Tinggi sesuai dengan prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar 

untuk mencapai tujuan institusi. 

d. Intrumen adalah alat digunakan untuk melakukan evaluasi pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan standar kinerja dosen. 

 

4. Langkah Umum Evaluasi Standar Penyesuaian SKL dengan 

Perkembangan IPTEKS 

a. Secara periodik, klien/pimpinan meminta kepada Pusat Penjaminan Mutu 

Internal untuk melakukan audit terhadap isi dan pelaksanaan standar oleh 

Auditor Mutu Internal (AMI). 

b. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal membentuk tim kerja auditor yang 

selanjutnya akan melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi semua 

standar kinerja dosen dengan mencocokan standar yang telah ditetapkan 

dengan pelaksanaannya berupa bukti fisik/dokumen pelaksanaan dengan 

menggunakan daftar checklist yang telah ditetapkan.  
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c. AMI mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, 

kelalaian pemenuhan standar, kesalahan dari penyelenggaraan yang tidak 

sesuai dengan isi standar kinerja dosen. 

d. AMI melakukan konfirmasi kepada auditee tentang temuan yang telah 

diperoleh. 

e. AMI memberikan rekomendasi kepada auditee untuk melakukan tindak 

lanjut terhadap hasil temuan auditor.  

f. AMI membuat laporan secara tertulis tentang semua hasil temuan yang 

sudah di konfirmasi dan direkomendasikan kepada auditee.  

g. Laporkan hasil temuan AMI disampaikan kepada pimpinan atau klien 

disertai saran atau rekomendasi peningkatan isi standar yang dievaluasi.  

 

5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar 

Penyesuaian SKL dengan Perkembangan IPTEKS 

 

Pejabat Tugas 

Rektor Menerima laporan hasil evaluasi pencapaian Standar 

Penyesuaian SKL dengan Perkembangan IPTEKS dari 

berbagai fakultas dan unit-unit kerja lainnya. 

Warek 1 Melakukan evaluasi dan membuat laporan pencapaian 

Standar Penyesuaian SKL dengan Perkembangan 

IPTEKS dari setiap Fakultas bersama dengan Pusat 

Penjaminan Mutu Internal. Selanjutnya hasil laporan 

akan diajukan kepada Rektor. 

BAKPK Mengevaluasi dan membuat laporan hasil evaluasi 

pelaksanaan standar Standar Penyesuaian SKL dengan 

Perkembangan IPTEKS dalam rangka pencapaian dan 

peningkatan standar Standar Penyesuaian SKL dengan 

Perkembangan IPTEKS untuk setiap unit kerja. 

Dekan Mengevaluasi dan membuat laporan hasil evaluasi 

pelaksanaan Standar Penyesuaian SKL dengan 

Perkembangan IPTEKS dalam rangka pencapaian 

Standar Penyesuaian SKL dengan Perkembangan 

IPTEKS untuk setiap unit kerja. 

Wakil Dekan  1 Mengkoordinir laporan evaluasi pencapaian Standar 

Penyesuaian SKL dengan Perkembangan IPTEKS dari 

setiap program studi yang selanjutnya diajukan ke 

Wakil Rektor 1.  
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Ketua LPPM-PMP Mengevaluasi hasil penyesuaian SKL dengan 

Perkembangan IPTEKS dalam rangka pencapaian 

Standar Penyesuaian SKL dengan Perkembangan 

IPTEKS untuk setiap bagian bersama dengan Gugus 

Kendali Mutu Fakultas. 

Pusat Penjaminan 

Mutu LPPM-PMP 

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan isi Standar 

Penyesuaian SKL dengan Perkembangan IPTEKS 

bersama dengan GKM fakultas  dan UJM 

jurusan/prodi. Hasil evaluasi disampaikan kepada 

pimpinan di setiap tingkatan. 

 

6. Catatan  

1. Formulir prosedur evaluasi pelaksanaan Standar Penyesuaian SKL dengan 

Perkembangan IPTEKS.  

2. Formulir hasil kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Standar Penyesuaian SKL 

dengan Perkembangan IPTEKS. 

3. Formulir kegiatan pelaksanaan Auditor Mutu Internal. 

 

7. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Audit Mutu Internal (AMI). 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi. 

d. Peraturan dan perundang-undangan tentang Kompetensi Lulusan/Profesi. 
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1. Tujuan Manual  

Manual pengendalian disusun untuk melakukan pengendalian pelaksanaan isi 

Standar Penyesuaian SKL dengan Perkembangan IPTEKS sehingga isi standar 

dapat diperbaiki dan atau ditingkatkan.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual pengendalian berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Penyesuaian SKL 

dengan Perkembangan IPTEKS telah dievaluasi sebelumnya dan memerlukan 

tindakan pengendalian berupa koreksi agar di kemudian hari semua isi standar 

tersebut dapat terpenuhi dan atau ditingkatkan.  

 

3. Definisi Istilah  

a. Pengendalian merupakan proses melalukan tindakan koreksi atas 

pelaksanaan Standar Penyesuaian SKL dengan Perkembangan IPTEKS 

sehingga penyimpangan/kegagalan dalam pemenuhan standar dapat 

diperbaiki.  

b. Tindakan koreksi merupakan proses tindakan perbaikan sehingga dalam 

ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Penyesuaian SKL dengan 

Perkembangan IPTEKS dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.  

 

4. Langkah Umum Penetapan Standar Penyesuaian SKL dengan 

Perkembangan IPTEKS 

a. Auditee melakukan rapat tindak lanjut atas laporan kerja AMI terkait 

temuan hasil audit.  

b. Bersama-sama dengan AMI, Auditee mempelajari penyebab terjadinya 

penyimpangan/kegagalan terhadap pemenuhan pelaksanaan isi Standar 

Penyesuaian SKL dengan Perkembangan IPTEKS.   

c. AMI meminta Auditee untuk membuat tindakan korektif terhadap setiap 

penyimpangan/kegagalan ketercapaian dan pemenuhan pelaksanaan isi 

standar. 

d. Auditee melakukan tindakan pencegahan untuk menghilangkan 

kemungkinan penyebab ketidaksesuaian atau kemungkinan situasi yang 

tidak dikehendaki atas pelaksanaan standar.  

e. Auditee melakukan verifikasi dan perbaikan terhadap isi Standar 

Penyesuaian SKL dengan Perkembangan IPTEKS berdasarkan bukti 

objektif dari hasil temuan auditor. 

f. Auditee memantau secara kontinu efek dari tindakan tersebut. 
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g. Auditee membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang 

menyangkut pengendalian standar yang telah dilaksanakan.  

h. Auditee melaporkan hasil pengendalian kepada pimpinan terkait disertai 

saran dan rekomendasi untuk pemenuhan standar. 

 

5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar 

Penyesuaian SKL dengan perkembangan IPTEKS 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan dokumen pengendalian Standar 

Penyesuaian SKL dengan Perkembangan IPTEKS. 

Warek 1 Melakukan verifikasi bersama pusat penjaminan mutu 

internal terhadap dokumen pengendalian standar yang 

diajukan oleh setiap fakultas dan hasilnya diajukan 

kepada Rektor. 

Dekan Menetapkan dan mengajukan kepada wakil rektor I 

dokumen  pengendalian Standar Penyesuaian SKL 

dengan Perkembangan IPTEKS untuk setiap unit kerja 

fakultas. 

Wakil Dekan I Melakukan pengendalian terhadap Standar 

Penyesuaian SKL dengan Perkembangan IPTEKS 

untuk setiap unit kerja bersama dengan GKM fakultas. 

Pusat Penjaminan 

Mutu 

LPPM-PMP  

Menyusun dan melaksanakan dokumen pengendalian 

isi Standar Penyesuaian SKL dengan Perkembangan 

IPTEKS bersama-sama dengan GKM di tingkat  

fakultas dan UJM ditingkat jurusan/prodi. 

 

6.  Catatan  

Dibutuhkan dokumen tertulis berupa: 

1. Prosedur pengendalian pelaksaan Standar Penyesuaian SKL dengan 

Perkembangan IPTEKS. 

2. Formulir pengendalian pelaksaan Standar Penyesuaian SKL dengan 

Perkembangan IPTEKS. 

3. Formulir hasil pengendalian pelaksaan Standar Penyesuaian SKL dengan 

Perkembangan IPTEKS. 

 

7.  Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Audit Mutu Internal (AMI). 
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c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi. 

d. Peraturan dan perundang-undangan tentang Kompetensi Lulusan/Profesi. 
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1. Tujuan Manual  

Manual peningkatan Standar Penyesuaian SKL dengan Perkembangan IPTEKS 

dimaksudkan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi lulusan 

berdasarkan dari pertimbangan perkembangan dalam ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni yang akan dihasilkan oleh Universitas Siliwangi.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual peningkatan Standar Penyesuaian SKL dengan Perkembangan IPTEKS 

IPTEKS di dalamnya memuat aturan tentang hal yang harus dilakukan untuk 

menyusun, menetapkan peningkatan Standar Penyesuaian SKL dengan 

Perkembangan IPTEKS berdasar dari hasil evaluasi dan pengendalian yang 

telah dilakukan sebelumnya. 

 

3. Definisi Istilah  

a. Peningkatan merupakan upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi 

Standar Penyesuaian SKL dengan Perkembangan IPTEKS yang dilakukan 

secara periodik dan berkelanjutan.  

b. Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi Standar Penyesuaian SKL 

dengan Perkembangan IPTEKS dengan didasarkan kepada:   

1) Hasil pelaksanaan isi Standar Penyesuaian SKL dengan Perkembangan 

IPTEKS pada periode sebelumnya.   

2) Perkembangan dan kemajuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan 

seni serta relevansinya dengan Lulusan yang diharapkan. 

3) Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Siliwangi, tuntutan 

kebutuhan pemangku kepentingan/stakeholder dan masyarakat pada 

umumnya.  

4) Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Siliwangi.  

c. Siklus standar merupakan durasi atau masa berlakunya Standar 

Penyesuaian SKL dengan Perkembangan IPTEKS sesuai dengan aspek 

yang diatur di dalamnya.  

 

4. Langkah Umum Peningkatan Standar Kinerja Dosen 

a. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Universitas 

Siliwangi sebagai petunjuk untuk peningkatan Standar Penyesuaian SKL 

dengan Perkembangan IPTEKS. 

b. Pelajari dokumen manual penetapan, dokumen pelaksanaan, hasil evaluasi 

dan pengendalian isi standar bersama GKM fakultas untuk menyusun 
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peningkatan dan pengembangan terhadap isi Standar Penyesuaian SKL 

dengan Perkembangan IPTEKS.  

c. Menetapkan rancangan peningkatan pada standar ini sebagai standar baru 

yang harus dilaksanakan pada masa yang akan datang dengan tetap 

memperhatikan kaidah ABCD (Audience, Behaviour, Competence, Degree).    

d. Ajukan rancangan peningkatan Standar Penyesuaian SKL dengan 

Perkembangan IPTEKS untuk ditetapkan sehingga menjadi standar yang 

lebih tinggi dan atau melampaui dari sebelumnya. 

 

5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar 

Penyesuaian SKL dengan Perkembangan IPTEKS 

 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan peningkatan Standar 

Penyesuaian SKL dengan Perkembangan 

IPTEKS. 

Warek I Menelaah usulan peningkatan Standar 

Penyesuaian SKL dengan Perkembangan 

IPTEKS yang diajukan oleh setiap fakultas 

bersama dengan Pusat Penjaminan Mutu 

Internal untuk diajukan dan ditetapkan oleh 

Rektor. 

Dekan Mengajukan peningkatan Standar 

Penyesuaian SKL dengan Perkembangan 

IPTEKS yang ada di bawah naungan 

fakultas tersebut kepada Wakil Rektor I. 

Wakil Dekan I Mendeskripsikan peningkatan Standar 

Penyesuaian SKL dengan Perkembangan 

IPTEKS secara holistic bersama dengan 

GKM fakultas, sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan.  

Pusat Penjaminan Mutu  

LPPM-PMP 

Bersama GKM fakultas merancang 

peningkatan Standar Penyesuaian SKL 

dengan Perkembangan IPTEKS sesuai 

dengan hasil evaluasi dan pengendalian. 

 

6. Catatan  

a. Gunakan formulir usulan peningkatan Penyesuaian SKL dengan 

Perkembangan IPTEKS. 

b. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar 

(A.S1.M1.St1.4/SPM-Unsil). 
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7. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Kompetensi Lulusan/Profesi. 
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1. Tujuan Manual  

Manual penetapan standar pelaksanaan kurikulum dibuat sebagai pedoman 

untuk merancang, merumuskan dan menetapkan pelaksanaan isi kurikulum 

dari setiap program studi yang ada di Universitas Siliwangi Tasikmalaya.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual penetapan standar pelaksanaan kurikulum memuat aturan tentang hal 

yang harus dilakukan untuk melaksanakan kurikulum di setiap program studi 

yang ada di Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

 

3. Definisi Istilah 

1. Merancang pelaksanaan kurikulum ialah suatu proses yang merupakan 

upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh kurikulum melalui 

pendekatan multistrategi dan multimedia, variasi sumber belajar dan 

teknologi yang memadai, serta memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai 

sumber belajar. Proses tersebut harus dilaksanakan dalam suasana kondusif 

dan harmonis antara mahasiswa, dosen dan pimpinan sehingga proses 

pelaksanaan kurikulum bisa berlangsung dalam suasana yang hangat, saling 

menerima, terbuka dan saling menghargai. 

2. Merumuskan standar pelaksanaan kurikulum adalah suatu upaya untuk 

menentukan setiap isi standar pelaksanaan kurikulum yang akan digunakan 

oleh setiap jurusan/program studi yang ada di lingkungan Universitas 

Siliwangi. 

4. Langkah Umum Penetapan Standar Pelaksanaan Kurikulum  

a. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Universitas 

Siliwangi sebagai petunjuk dalam penyusunan standar pelaksanaan 

kurikulum. 

b. Dokumentasikan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan aspek pelaksanaan kurikulum dalam penyusunan standar 

pelaksanaan kurikulum.  

c. Ikuti norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-

undangan tersebut. 

d. Lakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT.  

e. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak 

dibuatkan standar pelaksanaan kurikulum.  

f. Rumuskan draf  awal standar pelaksanaan kurikulum dengan menggunakan 

rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence, and Degree) terkait 
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dengan isi mencakup persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut 

hasil pelaporan kegiatan standar pelaksanaan kurikulum. 

g. Lakukan uji publik atau sosialisasi standar pelaksanaan kurikulum dengan 

mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, Wakil Rektor, Dekan, 

Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Prodi)  dan eksternal untuk 

mendapatkan penyempurnaan standar pelaksanaan kurikulum.  

h. Rumusan draf awal standar pelaksanaan kurikulum ke Rektor untuk 

ditetapkan dan disahkan sebagai standar pelaksanaan kurikulum di 

Universitas Siliwangi. 

 

5. Formulir/BORANG/Proforma yang digunakan 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan:  

a. Dokumen Visi Misi Unsil. 

b. Dokumen regulasi (hukum) terkait kurikulum. 

c. Formulir/Template analisis SWOT. 

d. Dokumen kurikulum yang digunakan.  

 

6. Sarana yang digunakan  

a. Ruang pertemuan dan kerja untuk tim penyusun. 

b. Ruang pertemuan untuk lokakarya dan sosialisasi. 

 

7.  Kualifikasi pejabat yang menjalankan manual penetapan standar  

Pelaksanaan Kurikulum 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan standar pelaksanaan kurikulum dari 

setiap program studi. 

Warek 1 Menelaah usulan standar pelaksanaan kurikulum 

yang diajukan oleh setiap fakultas bersama dengan 

Pusat Penjaminan Mutu Internal untuk diajukan 

dan ditetapkan oleh Rektor. 

Dekan Bersama-sama dengan GKM Fakultas menelaah 

standar pelaksanaan kurikulum yang diajukan oleh 

setiap program studi dan mengajukannya kepada 

Wakil Rektor 1. 

Ketua Jurusan/Prodi Bersama-sama dengan UKM Jurusan menyusun 

dan mendeskripsikan standar pelaksanaan 

kurikulum yang akan diberlakukan di program, 

studi yang bersangkutan.  

Dosen Bersama-sama dengan UKM Jurusan untuk 

merancang standar pelaksanaan kurikulum yang 

diadopsi oleh program studi yang bersangkutan.  
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7.  Catatan  

Gunakan acuan kurikulum yang telah ditetapkan oleh kementerian atau asosiasi 

pendidikan untuk setiap program studi yang telah ditetapkan secara nasional.  

 

8. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 

d. Peraturan dan perundang-undangan tentang Kurikulum Nasional. 
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1. Tujuan Manual  

Manual pelaksanaan standar pelaksanaan kurikulum dibuat sebagai pedoman 

untuk melaksanakan isi kurikulum dari setiap program studi yang ada di 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual pelaksanaan standar pelaksanaan kurikulum memuat aturan tentang hal 

yang harus dilakukan untuk melaksanakan isi kurikulum di setiap program 

studi yang ada di Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

 

3. Definisi Istilah 

1. Melaksanakan setiap isi standar pelaksanaan kurikulum secara baik dan 

benar sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku serta dapat mencapai 

setiap tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. 

2. Urutan pelaksanaan kurikulum dimulai dari persiapan yang meliputi 

penyusunan perangkat pembelajaran, pemilihan metode dan media 

pembelajaran,  penyusunan alat evaluasi dan penilaian. 

 

4. Langkah Umum Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Kurikulum  

a. Sosialisasikan kurikulum serta berbagai peraturan mengenai kurikulum yang 

digunakan kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah di setiap jurusan/ 

program studi. 

b. Siapkan dokumen perangkat pembelajaran yang sesuai dengan pencapaian 

tujuan kompetensi yang telah ditetapkan oleh kurikulum oleh setiap dosen 

pengampu mata kuliah. 

c. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode dan media 

pembelajaran yang sesuai serta tetap berpedoman pada perangkat 

pembelajaran yang telah disusun baik secara tatap muka, terstruktur maupun 

mandiri.  

d. Siapkan kertas kerja mahasiswa (student worksheet), portofolio dan lembar 

kerja lainnya. 

e. Metode pelaksanaan kurikulum yang dipilih harus memenuhi kaidah student 

learning centre yaitu pusat pembelajaran berada pada keaktifan mahasiswa.  

f. Mendokumentasikan setiap langkah pelaksanaan kurikulum sebagai bahan 

laporan, monitoring dan evaluasi baik mandiri maupun oleh pimpinan. 
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5. Kualifikasi pejabat yang menjalankan manual pelaksanaan standar  

Pelaksanaan Kurikulum 

Pejabat Tugas 

Pusat Penjaminan 

Mutu Internal 

UKM jurusan/program studi dan GKM fakultas 

memberikan pendampingan kepada dosen pengampu 

mata kuliah dalam melaksanakan proses 

pembelajaran dalam rangka pencapaian standar 

pelaksanaan kurikulum yang telah ditetapkan untuk 

setiap program studi. 

Ketua 

Jurusan/Prodi 

Mengkoordinasikan seluruh kegiatan proses 

pembelajaran dalam rangka pencapaian standar 

pelaksanaan kurikulum yang digunakan. 

Dosen Melaksanakan proses pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pencapaian kompetensi kurikulum pada 

mahasiswa sesuai mata kuliah yang diampunya.  

 

6.  Catatan  

Gunakan dokumen yang terkait kurikulum yang telah ditetapkan sebelumnya 

sebagai acuan dalam pelaksanaan kurikulum untuk setiap program studi.  

 

7. Referensi 
a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 

d. Peraturan dan perundang-undangan tentang Kurikulum PT. 
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1. Tujuan Manual  

Manual evaluasi disusun untuk melakukan evaluasi terhadap 

pemenuhan/pencapaian standar pelaksanaan kurikulum sehingga pelaksanaan 

kurikulum  dari setiap program studi yang ada di Universitas Siliwangi dapat 

diukur.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual evaluasi berlaku sebelum tahap pengendalian pelaksanaan isi standar 

pelaksanaan kurikulum. Proses pelaksanaan standar memerlukan pemantauan 

atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara 

berkelanjutan apakah standar pelaksanaan kurikulum tersebut telah terpenuhi.  

 

3. Definisi Istilah 

1.  Evaluasi adalah suatu pengukuran terhadap pelaksanaan isi standar agar 

diketahui efektivitas pencapaian isi standar pelaksanaan kurikulum. 

2 Pemeriksaan adalah suatu langkah audit yang dilaksanakan terhadap semua 

aspek pelaksanaan kurikulum. 

 

4. Langkah Umum Evaluasi Standar Pelaksanaan Kurikulum 

a. Lakukan pengukuran secara periodik secara tahunan terhadap ketercapaian 

isi semua standar pelaksanaan kurikulum. 

b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, 

kesalahan dari penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan isi standar 

pelaksanaan kurikulum. 

c. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi 

standar atau bila isi standar gagal dicapai. 

d. Membuat laporan secara tertulis dan periodik tentang semua hasil 

pengukuran. 

e. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan 

disertai saran atau rekomendasi pengendalian. 

 

5.  Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar 

Pelaksanaan Kurikulum 

Pejabat Tugas 

Rektor Menerima laporan hasil evaluasi pencapaian 

standar pelaksanaan kurikulum dari setiap 

Program Studi. 
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Warek 1 Melakukan evaluasi laporan pencapaian standar 

pelaksanaan kurikulum dari setiap Fakultas 

bersama dengan Pusat Penjaminan Mutu 

Internal. Selanjutnya hasil laporan akan diajukan 

kepada Rektor. 

Dekan Bersama-sama dengan GKM fakultas melakukan 

pengkajian terhadap laporan evaluasi pencapaian 

standar pelaksanaan kurikulum dari setiap 

program studi yang selanjutnya diajukan ke 

Wakil Rektor 1. 

Ketua Jurusan/Prodi Mengevaluasi hasil kinerja dosen dalam rangka 

pencapaian standar pelaksanaan kurikulum untuk 

setiap mata kuliah yang diajarkan bersama 

dengan Unit Kendali Mutu Jurusan/Prodi. 

Penjaminan Mutu 

Internal 

Melakukan audit dan evaluasi terhadap setiap 

tahapan pelaksanaan kurikulum di setiap 

jurusan/program studi. 

 

6.  Catatan  

1.  Formulir prosedur evaluasi pelaksanaan kurikulum. 

2.  Laporan hasil pelaksaan kurikulum setiap program studi. 

 

7. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 

d. Peraturan dan perundang-undangan tentang Kurikulum PT. 
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1. Tujuan Manual  

Manual pengendalian disusun untuk melakukan pengendalian pelaksanaan isi 

standar pelaksanaan kurikulum sehingga isi standar dapat diperbaiki dan atau 

ditingkatkan.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual pengendalian berlaku ketika pelaksanaan isi standar pelaksanaan 

kurikulum telah dievaluasi sebelumnya dan memerlukan tindakan 

pengendalian berupa koreksi agar di kemudian hari semua isi standar tersebut 

dapat terpenuhi dan atau ditingkatkan.  

 

3. Definisi Istilah 

1. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bersifat korektif terhadap 

pelaksanaan kurikulum di setiap program studi yang ada di Universitas 

Siliwangi sehingga penyimpangan yang dilakukan selama proses 

pelaksanaan dapat diperbaiki. 

2. Tindakan koreksi merupakan suatu perbaikan sehingga dapat diketahui 

perbaikan atas kegagalan/ketercapaian suatu proses pelaksanaan dalam 

rangka pemenuhan isi standar kurikulum dapat diketahui oleh pelaksana. 

 

4. Langkah Umum Pengendalian Standar Pelaksanaan Kurikulum 

a. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap 

sebelumnya dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan isi standar pelaksanaan kurikulum atau apabila isi standar 

tersebut. 

b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan 

ketercapaian isi standar. 

c. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 

d. Memantau secara kontinu efek tindakan tersebut. 

e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang 

menyangkut pengendalian standar.  

f. Melaporkan hasil pengendalian kepada pimpinan terkait disertai saran dan 

rekomendasi. 

 

5.  Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar 

Pelaksanaan Kurikulum 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan dokumen pengendalian 
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Standar Pelaksanaan Kurikulum. 

Warek 1 Melakukan verifikasi bersama pusat 

penjaminan mutu internal terhadap 

dokumen pengendalian standar yang 

diajukan oleh setiap fakultas dan 

hasilnya diajukan kepada Rektor. 

Dekan Bersama-sama dengan GKM fakultas 

melakukan pengendalian terhadap 

standar pelaksanaan kurikulum untuk 

setiap program studi dan hasilnya 

dilaporkan ke Wakil Rektor I. 

Ketua Jurusan/Program Studi Melakukan pengendalian terhadap 

standar pelaksanaan kurikulum untuk 

setiap mata kuliah bersama dengan 

unit kendali mutu jurusan. 

Penjamin Mutu Internal Melakukan pengendalian dan koreksi 

terhadap evaluasi atas pelaksanaan 

kurikulum di setiap program studi. 

 

6.  Catatan  

Dibutuhkan dokumen tertulis berupa: 

1.  Prosedur pengendalian pelaksaan standar pelaksanaan kurikulum. 

2.  Formulir pengendalian pelaksaan standar pelaksanaan kurikulum. 

3.  Formulir hasil pengendalian pelaksaan standar pelaksanaan kurikulum. 

 

7. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 

d. Peraturan dan perundang-undangan tentang Kurikulum PT. 
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1. Tujuan Manual  

Manual peningkatan standar kurikulum dibuat sebagai pedoman untuk 

merancang, merumuskan, dan menetapkan pengembangan standar pelaksanaan 

kurikulum  di setiap program studi yang ada di Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual peningkatan standar pelaksanaan kurikulum memuat aturan tentang hal 

yang harus dilakukan untuk menyusun dan menetapkan peningkatan standar 

pelaksanaan kurikulum di setiap program studi yang ada di Universitas 

Siliwangi Tasikmalaya. 

 

3. Definisi Istilah 

1. Pengembangan atau peningkatan standar pelaksanaan kurikulum merupakan 

upaya untuk memperbaiki isi standar yang dilakukan secara berkala dan 

berkelanjutan. 

2. Peningkatan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan standar 

kurikulum  

3. Perbaikan dilakukan dengan memperhatikan relevansinya dengan visi dan 

misi Universitas Siliwangi. 

 

4. Langkah Umum Peningkatan Standar Pelaksanaan Kurikulum 

a. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Universitas 

Siliwangi sebagai petunjuk untuk peningkatan standar pelaksanaan 

kurikulum.  

b. Dokumentasikan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan aspek pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan 

standar pelaksanaan kurikulum.  

c. Ikuti norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-

undangan tersebut. 

d. Lakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT.  

e. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak 

dikembangkan untuk meningkatkan standar pelaksanaan kurikulum 

terhadap pemangku kepentingan internal  

f. Rumuskan draf awal pengembangan standar pelaksanaan kurikulum dengan 

memakai rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence, Degree)  terkait 
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dengan isi mencakup  persiapan, pelaksanaan,  pelaporan, dan tindak lanjut 

hasil pelaporan kegiatan standar isi pembelajaran  dalam penyusunan 

standar pelaksanaan kurikulum. 

g. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf pengembangan standar pelaksanaan 

kurikulum dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, 

Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, 

Ketua Unit Kerja dan Ketua Sub Unit Kerja) dan/atau eksternal untuk 

mendapatkan penyempurnaan pengembangan standar pelaksanaan 

kurikulum. 

h. Ajukan hasil butir f kepada Rektor untuk  peningkatan atau pengesahan 

sebagai bahan penetapan standar pelaksanaan kurikulum selanjutnya di 

setiap program studi yang ada di Universitas Siliwangi. 

 

5. Kualifikasi pejabat yang menjalankan manual peningkatan standar 

Pelaksanaan kurikulum 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan peningkatan standar pelaksanaan kurikulum 

dari setiap program studi. 

Warek 1 Menelaah usulan peningkatan standar pelaksanaan 

kurikulum yang diajukan oleh setiap fakultas bersama 

dengan Pusat Penjaminan Mutu Internal untuk diajukan dan 

ditetapkan oleh Rektor. 

Dekan Bersama-sama dengan GKM fakultas melakukan 

identifikasi terhadap peningkatan isi standar pelaksanaan 

kurikulum di setiap jurusan/program studi serta mengajukan 

peningkatan standar pelaksanaan kurikulum dari setiap 

program studi yang ada di bawah naungan fakultas tersebut 

kepada Wakil Rektor 1. 

Ketua 

Jurusan/Prodi 

Mendeskripsikan peningkatan pelaksanaan kurikulum 

secara holistik bersama dengan unit kendali mutu program 

studi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum 

yang digunakan untuk program studi tersebut. 

Dosen Merancang peningkatan standar pelaksanaan sesuai dengan 

harapan kurikulum dari mata kuliah yang diampuhnya 

Penjaminan 

Mutu Internal 

Menyusun dokumen peningkatan isi standar pelaksanaan 

kurikulum di setiap jurusan/program studi. 

 

 

 



 UNIVERSITAS SILIWANGI 
Kode/No : A.S2.M5.St2.1/ SPM-Unsil 

Tanggal   : 6  Nopember 2017 

MANUAL PENINGKATAN 

STANDAR PELAKSANAAN 

KURIKULUM 

Revisi       : - 

 

 

BUKU II MANUAL SPMI UNSIL 

 

 

107 

6.  Catatan  

a.  Gunakan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kurikulum dari setiap 

program studi. 

b.  Gunakan usulan peningkatan pelaksanaan kurikulum yang diajukan oleh 

setiap program studi. 

c. Gunakan penetapan standar pelaksanaan kurikulum yang digunakan 

sebelumnya. 

 

7. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 

d. Peraturan dan perundang-undangan tentang Kurikulum PT. 
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1. Tujuan Manual  

Manual penetapan standar manual monitoring dan evaluasi kurikulum dibuat 

sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar 

monitoring dan evaluasi dari Universitas Siliwangi Tasikmalaya.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual penetapan standar monitoring dan evaluasi memuat aturan tentang hal 

yang harus dilakukan untuk menyusun dan menetapkan standar monitoring dan 

evaluasi kurikulum Universitas Siliwangi. 

 

3. Definisi Istilah 

1. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian 

pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 

2. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan 

atas objektif program. Memantau perubahan yang fokus pada proses dan 

keluaran. Monitoring melibatkan perhitungan atas apa yang kita lakukan dan 

pengamatan atas kualitas dari layanan yang kita berikan. 

3. Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, 

karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui 

kegiatan monitoring  yang bertujuan untuk mengetahui apakah program itu 

mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan 

pada aspek hasil yang dicapai (output) dan menilai kebutuhan perbaikan, 

kelanjutan atau perluasan program (rekomendasi). 

 

4. Langkah Umum Penetapan Standar Monitoring dan Evaluasi Kurikulum 

a. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Universitas 

Siliwangi sebagai petunjuk untuk penetapan standar monitoring dan 

evaluasi kurikulum. 

b. Dokumentasikan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan aspek pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan 

standar monitoring dan evaluasi kurikulum. 

c. Ikuti norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-

undangan tersebut. 

d. Lakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT.  

e. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak 

dibuatkan standar monitoring dan evaluasi kurikulum. 

f. Rumuskan draf awal standar monitoring dan evaluasi kurikulum dengan 

memakai rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence, Degree) terkait 

dengan isi mencakup  persiapan, pelaksanaan,  pelaporan, dan tindak lanjut 
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hasil pelaporan kegiatan standar pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) profesional. 

g. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar  monitoring dan evaluasi 

dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, Wakil Rektor, 

Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Kaprodi, Ketua Unit Kerja dan Ketua 

Sub Unit Kerja) dan/atau eksternal untuk mendapatkan penyempurnaan 

standar monitoring dan evaluasi kurikulum. 

h. Merumuskan kembali satnadar monitoring dan evaluasi dengan 

memperhatikan berbagai masukan dari hasil uji publik  

i. Ajukan hasil butir f  kepada Rektor untuk penetapan atau pengesyahan 

sebagai standar monitoring dan evaluasi kurikulum di Universitas Siliwangi. 

 

5. Formulir/BORANG/Proforma yang digunakan 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan:  

a. Dokumen Visi Misi Unsil. 

b. Dokumen regulasi (hukum) terkait mutu. 

c. Formulir/Template analisis SWOT. 

d. Dokumen standar pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan 

standar kompetensi lulusan (SKL) profesional.  

 

6. Sarana  yang digunakan  

a. Ruang pertemuan dan kerja untuk tim penyusun. 

b. Ruang pertemuan untuk lokakarya dan sosialisasi. 

 

7. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar  

Pelibatan Pemangku Kepentingan Dalam Penyusunan Standar  

Kompetensi Lulusan (SKL) Profesional 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan dan mengesahkan manual penetapan 

standar monitoring dan evaluasi kurikulum. 

Dekan 1. Bersama GKM fakultas mengkolaborasi manual 

penetapan standar monitoring dan evaluasi 

kurikulum  yang telah disusun oleh setiap 

jurusan/program studi. 

2. Mengajukan usulan tersebut ke rektor untu 

ditetapkan. 

Ketua Jurusan/Prodi Menyusun draft manual penetapan standar 

monitoring dan evaluasi kurikulum di tingkat 

program studi bersama unit kendali mutu (UKM) 

Jurusan/Program Studi 
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Ketua LPPM-PMP Penanggung jawab seluruh kegiatan pelaksanaan 

isi standar. 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP 

Merancang manual penetapan standar monitoring 

dan evaluasi kurikulum yang bersumber dari 

program studi sampai universitas bersama GKM 

fakultas dan UKM jurusan/program studi. 

 

8. Catatan  

Gunakan kuesioner untuk peningkatan kompetensi profesional lulusan yang 

ditujukan kepada pimpinan terkait baik internal maupun eksternal. 

 

9. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

Manual pelaksanaan standar monitoring dan evaluasi kurikulum dibuat sebagai 

pedoman untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi kurikulum dari setiap 

program studi yang ada di Universitas Siliwangi Tasikmalaya.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual pelaksanaan standar monitoring dan evaluasi kurikulum memuat aturan 

tentang hal yang harus dilakukan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi 

kurikulum di setiap program studi yang ada di Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya. 

 

3. Definisi Istilah 

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kurikulum secara baik dan benar 

sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku serta dapat mencapai setiap 

tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. 

2. Urutan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum dimulai dari 

persiapan yang meliputi penyusunan perangkat monitoring dan evaluasi 

kurikulum, pemilihan metode dan media monitoring dan evaluasi 

kurikulum,  penyusunan alat monitoring dan evaluasi kurikulum. 

 

4. Langkah Umum Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Kurikulum  

a. Siapkan dokumen perangkat monitoring dan evaluasi kurikulum yang sesuai 

dengan pencapaian tujuan kompetensi yang telah ditetapkan oleh kurikulum 

oleh setiap dosen pengampu mata kuliah. 

b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kurikulum dengan menggunakan 

metode dan media pembelajaran yang sesuai serta tetap berpedoman pada 

perangkat monitoring dan evaluasi kurikulum yang telah disusun.  

c. Metode pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum yang dipilih harus 

memenuhi kaidah student learning centre yaitu pusat pembelajaran berada 

pada keaktifan mahasiswa.  

d. Mendokumentasikan setiap langkah pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

kurikulum sebagai bahan laporan, monitoring dan evaluasi baik mandiri 

maupun oleh pimpinan. 

 

5. Kualifikasi pejabat yang menjalankan manual pelaksanaan standar  

Pelaksanaan Kurikulum 

Pejabat Tugas 

Pusat Penjaminan 

Mutu Internal 

UKM jurusan/program studi dan GKM fakultas 

memberikan pendampingan kepada dosen pengampu 
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mata kuliah dalam melaksanakan proses 

pembelajaran dalam rangka pencapaian standar 

pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum yang 

telah ditetapkan untuk setiap program studi.  

Ketua 

Jurusan/Prodi 

Mengkoordinasikan seluruh kegiatan proses 

monitoring dan evaluasi kurikulum dalam rangka 

pencapaian standar pelaksanaan kurikulum yang 

digunakan. 

Dosen Melaksanakan proses monitoring dan evaluasi 

kurikulum untuk mencapai tujuan pencapaian 

kompetensi kurikulum pada mahasiswa sesuai mata 

kuliah yang diampunya.  

 

6. Catatan  

Gunakan dokumen yang terkait kurikulum yang telah ditetapkan sebelumnya 

sebagai acuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum untuk 

setiap program studi.  

 

7. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 

d. Peraturan dan perundang-undangan tentang Kurikulum PT. 
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1. Tujuan Manual  

Manual evaluasi disusun sebagai pedoman untuk melakukan evaluasi terhadap 

pelaksaan pemenuhan/pencapaian standar monitoring dan evaluasi kurikulum 

sehingga pelaksanaan isi standar monitoring dan evaluasi kurikulum dari 

Universitas Siliwangi dapat diukur pencapaiannya dan dapat dikendalikan.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual evaluasi berlaku setelah tahap pelaksanaan standar monitoring dan 

evaluasi kurikulum. Proses pelaksanaan standar memerlukan pemantauan atau 

pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan 

apakah standar pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan standar 

monitoring dan evaluasi kurikulum tersebut telah dicapai/dipenuhi.  

 

3. Definisi Istilah 

a. Evaluasi adalah rangkaian proses pengukuran terhadap pelaksanaan isi 

standar pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan standar 

monitoring dan evaluasi kurikulum agar pencapaian isi standar tersebut 

diketahui. 

b.  Evaluasi dilakukan secara periodik dengan menggunakan berbagai 

instrumen pengukuran. 

c. Instrumen adalah alat digunakan untuk melakukan evaluasi pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan standar monitoring dan evaluasi 

kurikulum. 

 

4. Langkah Umum Penetapan Standar Monitoring dan Evaluasi Kurikulum 

a. Lakukan pengukuran periodik secara tahunan terhadap ketercapaian isi 

semua standar monitoring dan evaluasi kurikulum.  

b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, 

kesalahan dari penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan isi standar 

monitoring dan evaluasi kurikulum. 

c. Melakukan pencatatan apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen dari 

manual evaluasi pelaksanaan standar monitoring dan evaluasi kurikulum. 

d. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi 

standar atau bila isi standar gagal dicapai 

e. Membuat laporan secara tertulis dan periodik tentang semua hasil 

pengukuran 

f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan 

disertai saran atau rekomendasi pengendalian 
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5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar 

Monitoring dan Evaluasi Kurikulum 

Pejabat Tugas 

Rektor Menerima laporan hasil evaluasi pencapaian 

standar monitoring dan evaluasi kurikulum dari 

setiap Program Studi. 

Warek 1 Melakukan evaluasi laporan pencapaian standar 

monitoring dan evaluasi kurikulum dari setiap 

Fakultas bersama dengan Pusat Penjaminan 

Mutu Internal. Selanjutnya hasil laporan akan 

diajukan kepada Rektor. 

Dekan Mengkoordinir laporan evaluasi pencapaian 

standar monitoring dan evaluasi kurikulum dari 

setiap program studi yang selanjutnya diajukan 

ke Wakil Rektor 1. 

Ketua Jurusan/Prodi Mengevaluasi hasil kinerja dosen dalam rangka 

pencapaian standar monitoring dan evaluasi 

kurikulum untuk setiap mata kuliah yang 

diajarkan bersama dengan Unit Kendali Mutu 

Jurusan/Prodi. 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP 

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan isi 

standar monitoring dan evaluasi kurikulum 

bersama dengan GKM fakultas  dan UKM 

jurusan/prodi. Hasil evaluasi disampaikan 

kepada pimpinan di setiap tingkatan. 

 

6. Catatan  

1. Formulir prosedur evaluasi pelaksanaan standar monitoring dan evaluasi 

kurikulum. 

2.  Formulir hasil pelaksanaan standar monitoring dan evaluasi kurikulum. 

 

7. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

Manual pengendalian disusun untuk melakukan pengendalian pelaksanaan isi 

standar monitoring dan evaluasi kurikulum sehingga isi standar dapat 

diperbaiki dan atau ditingkatkan.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual pengendalian berlaku ketika pelaksanaan isi standar monitoring dan 

evaluasi kurikulum telah dievaluasi sebelumnya dan memerlukan tindakan 

pengendalian berupa koreksi agar di kemudian hari semua isi standar tersebut 

dapat terpenuhi dan atau ditingkatkan.  

 

3. Definisi Istilah 

1. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bersifat korektif terhadap 

pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum di setiap program studi 

yang ada di Universitas Siliwangi sehingga penyimpangan yang dilakukan 

selama proses pelaksanaan dapat diperbaiki. 

2. Tindakan koreksi merupakan suatu perbaikan sehingga dapat diketahui 

perbaikan atas kegagalan/ketercapaian suatu proses pelaksanaan dalam 

rangka pemenuhan isi standar kurikulum dapat diketahui oleh pelaksana. 

 

4. Langkah Umum Penetapan Standar Pelaksanaan Kurikulum 

a. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap 

sebelumnya dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan isi standar pelaksanaan kurikulum. 

b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan 

ketercapaian isi standar. 

c. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 

d. Memantau secara kontinyu efek tindakan tersebut. 

e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang 

menyangkut pengendalian standar.  

f. Melaporkan hasil pengendalian kepada pimpinan terkait disertai saran dan 

rekomendasi. 

 

5.  Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar 

Pelaksanaan Kurikulum 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan dokumen pengendalian 

Standar Pelaksanaan Kurikulum. 

Warek 1 Melakukan verifikasi bersama pusat 

penjaminan mutu internal terhadap 
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dokumen pengendalian standar yang 

diajukan oleh setiap fakultas dan 

hasilnya diajukan kepada Rektor. 

Dekan Bersama-sama dengan GKM fakultas 

melakukan pengendalian terhadap 

standar pelaksanaan kurkulum untuk 

setiap program studi dan hasilnya 

dilaporkan ke Wakil Rektor I. 

Ketua Jurusan/Program Studi Melakukan pengendalian terhadap 

standar pelaksanaan kurikulum untuk 

setiap mata kuliah bersama dengan 

unit kendali mutu jurusan. 

Penjamin Mutu Internal Melakukan pengendalian dan koreksi 

terhadap evaluasi atas pelaksanaan 

kurikulum di setiap program studi. 

 

6.  Catatan  

Dibutuhkan dokumen tertulis berupa: 

1.  Prosedur pengendalian pelaksaan standar pelaksanaan kurikulum. 

2.  Formulir pengendalian pelaksaan standar pelaksanaan kurikulum. 

3.  Formulir hasil pengendalian pelaksaan standar pelaksanaan kurikulum 

 

7. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 

d. Peraturan dan perundang-undangan tentang Kurikulum PT. 
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1. Tujuan Manual  

Manual peningkatan standar monitoring dan evaluasi kurikulum dibuat sebagai 

pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan pengembangan 

standar pelaksanaan kurikulum  di setiap program studi yang ada di Universitas 

Siliwangi Tasikmalaya.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual peningkatan standar monitoring dan evaluasi kurikulum memuat aturan 

tentang hal yang harus dilakukan untuk menyusun dan menetapkan 

peningkatan standar pelaksanaan kurikulum di setiap program studi yang ada di 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

 

3. Definisi Istilah 

1. Pengembangan atau peningkatan standar pelaksanaan kurikulum merupakan 

upaya untuk memperbaiki isi standar yang dilakukan secara berkala dan 

berkelanjutan. 

2. Peningkatan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan standar 

kurikulum. 

3. Perbaikan dilakukan dengan memperhatikan relevansinya dengan visi dan 

misi Universitas Siliwangi. 

 

4. Langkah Umum Peningkatan Standar Monitoring dan Evaluasi 

Kurikulum 

a. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Universitas 

Siliwangi sebagai petunjuk untuk peningkatan standar monitoring dan 

evaluasi kurikulum.  

b. Dokumentasikan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan aspek pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan 

standar pelaksanaan kurikulum.  

c. Ikuti norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-

undangan tersebut. 

d. Lakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT.  

e. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak 

dikembangkan untuk meningkatkan standar monitoring dan evaluasi 

kurikulum terhadap pemangku kepentingan internal  

f. Rumuskan draf awal pengembangan standar monitoring dan evaluasi 

kurikulum dengan memakai rumus ABCD (Audience, Behaviour, 

Competence, Degree)  terkait dengan isi mencakup  persiapan, pelaksanaan,  
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pelaporan, dan tindak lanjut hasil pelaporan kegiatan standar isi 

pembelajaran  dalam penyusunan standar monitoring dan evaluasi 

kurikulum. 

g. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf pengembangan standar monitoring 

dan evaluasi kurikulum dengan mengundang pemangku kepentingan 

internal (Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, 

Kaprodi, Ketua Unit Kerja dan Ketua Sub Unit Kerja) dan/atau eksternal 

untuk mendapatkan penyempurnaan pengembangan standar monitoring dan 

evaluasi kurikulum. 

h. Ajukan hasil butir f kepada Rektor untuk  peningkatan atau pengesyahan 

sebagai bahan penetapan standar monitoring dan evaluasi kurikulum 

selanjutnya di setiap program studi yang ada di Universitas Siliwangi. 

 

5. Kualifikasi pejabat yang menjalankan manual peningkatan standar 

Pelaksanaan kurikulum 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan peningkatan standar monitoring dan evaluasi 

kurikulum dari setiap program studi. 

Warek 1 Menelaah usulan peningkatan standar monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan kurikulum yang diajukan oleh setiap 

fakultas bersama dengan Pusat Penjaminan Mutu Internal 

untuk diajukan dan ditetapkan oleh Rektor. 

Dekan Bersama-sama dengan GKM fakultas melakukan 

identifikasi terhadap peningkatan isi standar monitoring dan 

evaluasi kurikulum di setiap jurusan/program studi serta 

mengajukan peningkatan standar pelaksanaan kurikulum 

dari setiap program studi yang ada di bawah naungan 

fakultas tersebut kepada Wakil Rektor 1. 

Ketua 

Jurusan/Prodi 

Mendeskripsikan peningkatan monitoring dan evaluasi 

kurikulum secara holistik bersama dengan unit kendali mutu 

program studi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam 

kurikulum yang digunakan untuk program studi tersebut. 

Dosen Merancang peningkatan standar monitoring dan evaluasi 

sesuai dengan harapan kurikulum dari mata kuliah yang 

diampuhnya. 

Penjaminan 

Mutu Internal 

Menyusun dokumen peningkatan isi standar monitoring dan 

evaluasi kurikulum di setiap jurusan/program studi. 

 

6.  Catatan  

a.  Gunakan hasil evaluasi dan pengendalian monitoring dan evaluasi 

kurikulum dari setiap program studi.  
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b.  Gunakan usulan peningkatan monitoring dan evaluasi kurikulum yang 

diajukan oleh setiap program studi. 

c. Gunakan penetapan standar monitoring dan evaluasi kurikulum yang 

digunakan sebelumnya. 

 

7. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 

d. Peraturan dan perundang-undangan tentang Kurikulum PT. 
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1. Tujuan Manual  

Manual penetapan standar rekonstruksi kurikulum dibuat sebagai pedoman 

untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar rekonstruksi 

kurikulum Universitas Siliwangi Tasikmalaya.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual penetapan standar rekonstruksi kurikulum memuat aturan tentang hal 

yang harus dilakukan untuk menyusun dan menetapkan standar rekonstruksi 

kurikulum Universitas Siliwangi. 

 

3. Definisi Istilah 

a. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi 

maupun bahan kajian dan  pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar 

mengajar di perguruan tinggi 

b. Rekonstruksi merupakan upaya pengembangan yang mencakup evaluasi dan 

pengembangan substansi materi pembelajaran, metode pembelajaran dan 

evaluasi pembelajaran sebagai satu kesatuan model pembelajaran sesuai 

dengan sistem penjaminan mutu 

 

4. Langkah Umum Penetapan Standar Rekonstruksi Kurikulum 

a. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Unsil sebagai 

petunjuk untuk penetapan standar rekonstruksi kurikulum.  

b. Dokumentasikan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan aspek rekonstruksi kurikulum.  

c. Ikuti norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-

undangan tersebut. 

d. Lakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT.  

e. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak 

dibuatkan standar rekonstruksi kurikulum  

f. Rumuskan draf awal standar rekonstruksi kurikulum dengan memakai 

rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence, Degree) terkait dengan 

isi mencakup  persiapan, pelaksanaan,  pelaporan, dan tindak lanjut hasil 

pelaporan kegiatan standar rekonstruksi kurikulum. 

g. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar rekonstruksi kurikulum 

dengan mengundang pihak internal (Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil 

Dekan, Ketua Jurusan, Kaprodi, Ketua Unit Kerja dan Ketua Sub Unit 

Kerja) dan/atau eksternal untuk mendapatkan penyempurnaan standar 

rekonstruksi kurikulum. 
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h. Merumuskan kembali standar rekonstruksi kurikulum dengan 

memperhatikan berbagai masukan dari hasil uji publik. 

i. Ajukan hasil butir f kepada Rektor untuk penetapan atau pengesahan 

sebagai standar rekonstruksi kurikulum di Universitas Siliwangi. 

 

5. Formulir/BORANG/Proforma yang digunakan 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan:  

a. Dokumen Visi Misi Unsil. 

b. Dokumen regulasi (hukum) terkait mutu. 

c. Formulir/Template analisis SWOT. 

d. Dokumen standar rekonstruksi kurikulum.  

 

6. Sarana  yang digunakan  

a. Ruang pertemuan dan kerja untuk tim penyusun. 

b. Ruang pertemuan untuk lokakarya dan sosialisasi. 

 

7. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar  

Rekonstruksi Kurikulum 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan dan mengesahkan manual penetapan 

standar rekonstruksi kurikulum 

Dekan 1. Bersama GKM fakultas mengkolaborasi manual 

penetapan standar rekonstruksi kurikulum yang 

telah disusun oleh setiap jurusan/program studi. 

2. Mengajukan usulan tersebut ke rektor untuk 

ditetapkan. 

Ketua Jurusan/Prodi Menyusun draf manual penetapan penyusunan 

standar rekonstruksi kurikulum di tingkat program 

studi bersama unit kendali mutu (UKM) 

Jurusan/Program Studi. 

Ketua LPPM-PMP Penanggung jawab seluruh kegiatan pelaksanaan 

isi standar. 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP 

Merancang manual penetapan rekonstruksi 

kurikulum yang bersumber dari program studi 

sampai universitas bersama GKM fakultas dan 

UKM jurusan/program studi. 

 

8. Catatan  

Gunakan kuesioner untuk rekonstruksi kurikulum yang ditujukan kepada 

pimpinan terkait baik internal maupun eksternal. 
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9. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

Manual pelaksanaan standar rekonstruksi kurikulum dibuat sebagai pedoman 

untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan pelaksanaan standar 

rekonstruksi kurikulum Universitas Siliwangi Tasikmalaya.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual pelaksanaan standar memuat tahapan yang akan dilaksanakan pada 

setiap aras untuk dijadikan  sebagai  pedoman dalam pencapaian standar 

rekonstruksi kurikulum yang diharapkan. 

 

3. Definisi Istilah 

a. Pelaksanaan standar rekonstruksi kurikulum adalah suatu proses pelaksanaan 

standar rekonstruksi kurikulum yang disusun oleh penjaminan mutu internal 

mulai dari aras universitas sampai dengan jurusan/program studi dengan 

mempertimbangkan berbagai masukan dari stakeholder sebagai pemangku 

kepentingan.  

b. Pemangku kepentingan adalah para pimpinan universitas dan jajaran di 

bawahnya serta pimpinan institusi/organisasi yang terkait dengan 

kompetensi profesional. 

 

4. Langkah Umum Pelaksanaan Standar Rekonstruksi Kurikulum 

a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administrasi untuk 

pemenuhan/pencapaian standar rekonstruksi kurikulum. 

b. Melaksanakan lokakarya pelaksanaan isi standar rekonstruksi kurikulum 

yang diikuti oleh seluruh pimpinan fakultas, jurusan/program studi serta 

kepala dinas/instansi terkait.  

c. Sosialisasi isi standar kualifikasi rekonstruksi kurikulum kepada seluruh 

pimpinan dan dosen secara periodik dan konsisten. 

d. Siapkan tulisan/dokumen tertulis berupa sejumlah SOP dan instruksi kerja 

untuk pemenuhan/pencapaian standar rekonstruksi kurikulum. 

e. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan sesuai SOP/instruksi kerja dengan 

menggunakan standar rekonstruksi kurikulum sebagai tolok ukur. 

 

5.  Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar  

Rekonstruksi Kurikulum 

Pejabat Tugas 

Ketua LPPM-PMP Penanggung jawab seluruh kegiatan pelaksanaan isi 

standar. 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP 

Melaksanakan isi standar rekonstruksi kurikulum l 

dengan melibatkan GKM fakultas dan UKM 
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jurusan/program studi serta pimpinan 

jurusan/program studi dan dosen dalam berbagai. 

bidang keahlian. 

 

6. Catatan  

Lakukan verifikasi dokumen pelaksanaan rekonstruksi kurikulum yang 

ditujukan kepada pimpinan terkait baik internal maupun eksternal. 

 

7. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

Manual evaluasi standar rekonstruksi kurikulum dibuat sebagai pedoman 

untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar rekonstruksi 

kurikulum Universitas Siliwangi Tasikmalaya.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual evaluasi berlaku setelah tahap pelaksanaan standar atau sebelum tahap 

pengendalian isi standar rekonstruksi kurikulum. Proses pelaksanaan standar 

memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau 

evaluasi secara berkelanjutan apakah standar rekonstruksi kurikulum tersebut 

telah dicapai/dipenuhi.  

 

3. Definisi Istilah 

a. Evaluasi adalah rangkaian proses pengukuran terhadap pelaksanaan isi 

standar rekonstruksi kurikulum agar pencapaian isi standar tersebut 

diketahui. 

b.  Evaluasi dilakukan secara periodik dengan menggunakan berbagai 

instrumen pengukuran. 

c. Instrumen adalah alat digunakan untuk melakukan evaluasi rekonstruksi 

kurikulum 

 

4. Langkah Umum Evaluasi Standar Rekonstruksi Kurikulum 

a. Lakukan pengukuran periodik secara tahunan terhadap ketercapaian isi 

semua standar rekonstruksi kurikulum.  

b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, 

kesalahan dari penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan isi standar 

rekonstruksi kurikulum. 

c. Melakukan pencatatan apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen dari 

manual evaluasi pelaksanaan standar rekonstruksi kurikulum untuk 

kepentingan dalam penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) 

profesional. 

d. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi 

standar atau bila isi standar gagal dicapai. 

e. Membuat laporan secara tertulis dan periodik tentang semua hasil 

pengukuran. 

f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan 

disertai saran atau rekomendasi pengendalian. 
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5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar 

Rekonstruksi Kurikulum 

Pejabat Tugas 

Rektor Menerima laporan hasil evaluasi pencapaian 

standar rekonstruksi kurikulum dari setiap 

Program Studi. 

Warek 1 Melakukan evaluasi laporan pencapaian standar 

pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar rekonstruksi kurikulum dari 

setiap Fakultas bersama dengan Pusat 

Penjaminan Mutu Internal. Selanjutnya hasil 

laporan akan diajukan kepada Rektor. 

Dekan Mengkoordinir laporan evaluasi pencapaian 

standar rekonstruksi kurikulum dari setiap 

program studi yang selanjutnya diajukan ke 

Wakil Rektor 1.  

Ketua Jurusan/Prodi Mengevaluasi hasil kinerja dosen dalam rangka 

pencapaian rekonstruksi kurikulum untuk setiap 

mata kuliah yang diajarkan bersama dengan Unit 

Kendali Mutu Jurusan/Prodi. 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP 

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan isi 

standar rekonstruksi kurikulumbersama dengan 

GKM fakultas  dan UKM jurusan/prodi. Hasil 

evaluasi disampaikan kepada pimpinan di setiap 

tingkatan. 

 

6.  Catatan  

1. Formulir prosedur evaluasi pelaksanaan rekonstruksi kurikulum. 

2.  Formulir hasil pelaksanaan standar rekonstruksi kurikulum. 

 

7. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 

 

 



 UNIVERSITAS SILIWANGI 
Kode/No : A.S1.M4.St1.1/ SPM-Unsil 

Tanggal   : 6 Nopember  2017 

MANUAL PENGENDALIAN 

STANDAR REKONSTRUKSI 

KURIKULUM 

Revisi       : - 

 

 

BUKU II MANUAL SPMI UNSIL 132 

 

 

 

 

 

 

MANUAL PENGENDALIAN 

STANDAR REKONSTRUKSI KURIKULUM  

UNIVERSITAS SILIWANGI  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 UNIVERSITAS SILIWANGI 
Kode/No : A.S1.M4.St1.1/ SPM-Unsil 

Tanggal   : 6 Nopember  2017 

MANUAL PENGENDALIAN 

STANDAR REKONSTRUKSI 

KURIKULUM 

Revisi       : - 

 

 

BUKU II MANUAL SPMI UNSIL 133 

1. Tujuan Manual  

Manual pengendalian disusun untuk melakukan pengendalian pelaksanaan isi 

standar rekonstruksi kurikulum sehingga isi standar dapat diperbaiki dan atau 

ditingkatkan.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual pengendalian berlaku ketika pelaksanaan isi standar rekonstruksi 

kurikulum telah dievaluasi sebelumnya dan memerlukan tindakan 

pengendalian berupa koreksi agar di kemudian hari semua isi standar tersebut 

dapat terpenuhi dan atau ditingkatkan.  

 

3. Definisi Istilah  

a. Pengendalian merupakan proses melalukan tindakan koreksi atas 

pelaksanaan standar rekonstruksi kurikulum sehingga 

penyimpangan/kegagalan dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki.  

b. Tindakan koreksi merupakan proses tindakan perbaikan sehingga dalam 

ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar rekonstruksi kurikulum 

dapat dipenuhi oleh pelaksa isi standar.  

 

4. Langkah Umum Pengendalian Standar Rekonstruksi Kurikulum 

a. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap 

sebelumnya dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan isi standar rekonstruksi kurikulum  

b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan  

c. ketercapaian isi standar 

d. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil 

e. Memantau secara kontinyu efek tindakan tersebut 

f. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang 

menyangkut pengendalian standar.  

g. Melaporkan hasil pengendalian kepada pimpinan terkait disertai saran dan 

rekomendasi 

5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar 

Rekonstruksi Kurikulum 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan dokumen pengendalian Standar 

rekonstruksi kurikulum 

Warek 1 Melakukan verifikasi bersama pusat penjaminan 

mutu internal terhadap dokumen pengendalian 

standar yang diajukan oleh setiap fakultas dan 
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hasilhya diajukan kepada Rektor. 

Dekan Menetapkan dan mengajukan kepada wakil 

rektor I dokumen  pengendalian standar 

rekonstruksi kurikulum. 

Ketua Jurusan/Program 

Studi 

Melakukan pengendalian terhadap standar 

kompetensi professional lulusan untuk setiap 

mata kuliah bersama dengan unit kendali mutu 

jurusan 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP  

Menyusun dan melaksanakan dokumen 

pengendalian isi standar rekonstruksi kurikulum 

bersama-sama dengan GKM di tingkat fakultas 

dan UKM ditingkat jurusan/prodi. 

 

6. Catatan  

Dibutuhkan dokumen tertulis berupa : 

1. Prosedur pengendalian pelaksaan standar rekonstruksi kurikulum 

2.  Formulir pengendalian pelaksaan standar rekonstruksi kurikulum 

3.  Formulir hasil pengendalian pelaksaan standar rekonstruksi kurikulum 

  

7.  Referensi 

a. Peratutan dan perundang-undangan tentang SPMI 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan ProgramStudi 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas 
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1. Tujuan Manual  

Manual peningkatan standar rekonstruksi kurikulum dibuat sebagai pedoman 

untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan peningkatan isi standar 

pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan standar rekonstruksi 

kurikulum. 

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual peningkatan standar rekonstruksi kurikulum dalam penyusunan standar 

rekonstruksi kurikulum memuat aturan tentang hal yang harus dilakukan untuk 

menyusun dan menetapkan peningkatan standar rekonstruksi kurikulum di 

Universitas Siliwangi. 

 

3. Definisi Istilah  

a. Peningkatan merupakan upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi 

standar rekonstruksi kurikulum yang dilakukan secara periodik dan 

berkelanjutan.  

b. Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar rekonstruksi 

kurikulum dengan didasarkan kepada:  

1) hasil pelaksanaan isi standar rekonstruksi kurikulum pada periode 

sebelumnya.  

2) Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Siliwangi, tuntutan 

kebutuhan pemangku kepentingan/stakeholder dan masyarakat pada 

umumnya.  

3) Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Siliwangi.  

c. Siklus standar merupakan durasi atau masa berlakunya standar rekonstruksi 

kurikulum dalam penyusunan standar rekonstruksi kurikulum sesuai 

dengan aspek yang diatur di dalamnya.  

 

4. Langkah Umum Peningkatan Standar Rekonstruksi Kurikulum 

a. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Universitas 

Siliwangi sebagai petunjuk untuk peningkatan standar rekonstruksi 

kurikulum. 

b. Pelajari dokumen manual penetapan, dokumen pelaksanaan, hasil evaluasi 

dan pengendalian isi standar bersama GKM fakultas dan UKM 

jurusan/program studi untuk menyusun peningkatan dan pengembangan 

terhadap isi standar rekonstruksi kurikulum.  
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c. Menetapkan rancangan peningkatan pada standar ini sebagai standar baru 

yang harus dilaksanakan pada masa yang akan datang dengan tetap 

memperhatikan kaidah ABCD (Audience, Behaviour, Competence, Degree).    

d. Ajukan rancangan peningkatan standar pelibatan pemangku kepentingan 

dalam penyusunan standar rekonstruksi kurikulum untuk ditetapkan 

sehingga menjadi standar yang lebih tinggi dari sebelumnya. 

 

5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar  

Rekonstruksi Kurikulum 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan peningkatan rekonstruksi kurikulum  

Warek 1 Menelaah usulan peningkatan standar rekonstruksi kurikulum  

yang diajukan oleh setiap fakultas bersama dengan Pusat 

Penjaminan Mutu Internal untuk diajukan dan ditetapkan oleh 

Rektor. 

Dekan Mengajukan peningkatan standar rekonstruksi kurikulum 

ndalam penyusunan rekonstruksi kurikulum dari setiap program 

studi yang ada di bawah naungan fakultas tersebut kepada 

Wakil Rektor 1. 

Ketua 

Jurusan/Prodi 

Mendeskripsikan peningkatan standar rekonstruksi kurikulum 

dalam penyusunan rekonstruksi kurikulum  secara holistik 

bersama dengan unit kendali mutu program studi sesuai dengan 

tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum yang dilaksanakan 

untuk program studi tersebut. 

Pusat 

Penjaminan 

Mutu  

LPPM-PMP 

Bersama GKM fakultas dan UKM jurusan/program studi 

merancang peningkatan standar rekonstruksi kurikulum dalam 

penyusunan standar rekonstruksi kurikulum sesuai dengan hasil 

evaluasi dan pengendalian. 

 

6.  Catatan  

a. Gunakan formulir usulan peningkatan rekonstruksi kurikulum yang berasal 

dari pemangku kepentingan/stakeholder dan asosiasi profesi.  

b.  Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar 

(A.S1.M1.St1.1/SPM-Unsil). 

 

7. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

Manual penetapan standar proses pembelajaran dibuat sebagai pedoman untuk 

merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses pembelajaran di 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual penetapan standar proses pembelajaran memuat aturan tentang hal 

yang harus dilakukan untuk menyusun dan menetapkan standar proses 

pembelajaran Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

 

3. Definisi Istilah 

a. Penetapan standar pendekatan proses pembelajaran merupakan kriteria 

minimal pelaksanaan pembelajaran pada setiap program studi untuk 

memperoleh capaian hasil pembelajaran lulusan yang sesuai dengan 

kompetensi yang diharapkan dalam kurikulum.  

b. Kriteria minimal yang dimaksud adalah mencakup : karakteristik proses 

pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran dan beban belajar mahasiswa. 

c.  Karakteristik pendekatan proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, 

holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan 

berpusat pada mahasiswa. 

 

3. Langkah Umum Penetapan Standar Pendekatan Proses Pembelajaran 

a. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi UNSIL sebagai 

petunjuk dalam penyusunan standar pendekatan proses pembelajaran. 

b. Dokumentasikan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan aspek pendekatan proses pembelajaran dalam penyusunan 

standar pendekatan proses pembelajaran.  

c. Ikuti norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-

undangan tersebut. 

d. Lakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT.  

e. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak 

dibuatkan standar pendekatan proses pembelajaran.  

f. Rumuskan draf awal standar pendekatan proses pembelajaran dengan 

menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence, and 

Degree) terkait dengan isi mencakup persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan 

tindak lanjut hasil pelaporan kegiatan standar proses pembelajaran. 

g. Lakukan uji publik atau sosialisasi standar proses pembelajaran dengan 

mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, Wakil Rektor, Dekan, 



 UNIVERSITAS SILIWANGI 
Kode/No : A. S3.M1.St3.1 / SPM-Unsil 

Tanggal   : 6 Nopember  2017 

MANUAL PENETAPAN STANDAR 

PROSES PEMBELAJARAN 

Revisi       : - 

 

 

BUKU II MANUAL SPMI UNSIL 

 

 

140 

Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Prodi)  dan eksternal untuk 

mendapatkan penyempurnaan standar proses pembelajaran. 

h. Rumusan draf awal standar proses pembelajaran ke Rektor untuk ditetapkan 

dan disahkan sebagai standar proses pembelajaran di Universitas Siliwangi. 

 

4. Formulir/BORANG/Proforma yang digunakan 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan:  

a. Dokumen Visi Misi Unsil. 

b. Dokumen regulasi (hukum) terkait mutu. 

c. Formulir/Template analisis SWOT. 

d. Dokumen Standar Proses Pendekatan Pembelajaran.  

 

5. Sarana  yang digunakan  

a. Ruang pertemuan dan kerja untuk tim penyusun. 

b. Ruang pertemuan untuk lokakarya dan sosialisasi. 

 

6. Kualifikasi pejabat yang menjalankan manual penetapan standar proses 

pembelajaran 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan standar proses pembelajaran untuk setiap 

program studi di Universitas Siliwangi. 

Wakil Rektor 1 Menelaah usulan standar proses pembelajaran yang 

diajukan oleh setiap fakultas bersama dengan Pusat 

Penjaminan Mutu Internal untuk diajukan dan 

ditetapkan oleh Rektor. 

Dekan Bersama-sama dengan GKM fakultas menyusun 

standar pendekatan proses pembelajaran di setiap 

jurusan/program studi dan mengajukannya kepada 

Wakil Rektor 1. 

Ketua Jurusan/Prodi Mendeskripsikan proses pembelajaran secara holistik 

bersama dengan unit kendali kendali mutu 

jurusan/program studi sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan dalam kurikulum yang dilaksanakan untuk 

jurusan/program studi tersebut. 

Penjaminan Mutu 

Internal 

Mengidentifikasi dan menyusun penetapan standar 

pendekatan proses pembelajaran yang akan 

diberlakukan untuk setiap jurusan/program studi. 

 

7.  Catatan  

1. Gunakan kuesioner tentang pendekatan proses pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh setiap program studi. 

2. Gunakan dokumen yang berlaku di setiap jurusan/program studi. 
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8. Referensi 

a.  Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c.  Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

Manual pelaksanaan standar pendekatan proses pembelajaran dibuat sebagai 

pedoman untuk melaksanakan isi standar pendekatan proses pembelajaran di 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual pelaksanaan standar pendekatan proses pembelajaran memuat aturan 

tentang hal yang harus dilakukan untuk melaksanakan standar pendekatan 

proses pembelajaran di Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

 

3. Definisi Istilah 

1. Melaksanakan setiap isi standar pendekatan proses pembelajaran secara baik 

dan benar sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku serta dapat 

mencapai setiap tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. 

2. Urutan pelaksanaan pendekatan proses pembelajaran dimulai dari persiapan, 

pelaksanaan pembelajaran, monitoring dan evaluasi serta pemberian tugas 

baik terstruktur maupun mandiri sesuai denagn beban waktu untuk setiap 

SKS pembelajaran 

 

3. Langkah Umum Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran  

a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administrasi untuk 

pemenuhan/pencapaian standar pendekatan proses pembelajaran. 

b. Sosialisasi isi standar proses pembelajaran kepada seluruh pimpinan dan 

dosen secara periodik dan konsisten. 

c. Siapkan time schedule pelaksanaan pembelajaran untuk setiap semester. 

d. Siapkan tulisan/dokumen tertulis berupa sejumlah SOP dan instruksi kerja 

untuk pemenuhan/pencapaian standar pendekatan proses pembelajaran dan 

alat evaluasi yang akan digunakan. 

e. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan sesuai SOP/instruksi kerja dengan 

menggunakan standar pendekatan proses pembelajaran. 

 

4. Formulir/BORANG/Proforma yang digunakan 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan:  

a. Dokumen Visi Misi Unsil. 

b. Dokumen regulasi (hukum) terkait mutu. 

c. Formulir/Template analisis SWOT. 

d. Dokumen Standar Pendekatan Proses Pembelajaran.  

e. Dokumen perangkat pembelajaran. 

f. Berbagai media pembelajaran. 
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5. Sarana  yang digunakan  

a. Ruang kuliah serta laboratorium mikro dan makro. 

b. perpustakaan. 

c. Akses Informasi dan internet. 

 

6.  Kualifikasi pejabat yang menjalankan manual penetapan standar  

Proses Pembelajaran 

Pejabat Tugas 

Pusat Penjaminan 

Mutu Internal 

UKM jurusan/program studi dan GKM fakultas 

memberikan pendampingan kepada dosen pengampu 

mata kuliah dalam melaksanakan proses 

pembelajaran dalam rangka pencapaian standar 

pelaksanaan kurikulum yang telah ditetapkan untuk 

setiap program studi. 

Ketua 

Jurusan/Prodi 

Mengkoordinasikan seluruh kegiatan proses 

pembelajaran dalam rangka pencapaian standar 

pelaksanaan kurikulum yang digunakan. 

Dosen Melaksanakan proses pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pencapaian kompetensi kurikulum pada 

mahasiswa sesuai mata kuliah yang diampunya.  

 

7. Catatan  

Gunakan dokumen isi standar yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai acuan 

dalam pelaksanaan proses pembelajaran untuk setiap program studi. 

 

8. Referensi 

a.  Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c.  Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

Manual evaluasi disusun untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan 

pelaksaan pemenuhan/pencapaian standar pendekatan proses pembelajaran 

sehingga pelaksanaan isi standar pendekatan proses pembelajaran dari 

Universitas Siliwangi dapat diukur pencapaiannya.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual evaluasi berlaku sebelum tahap pengendalian pelaksanaan isi standar 

pendekatan proses pembelajaran. Proses pelaksanaan standar memerlukan 

pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi 

secara berkelanjutan apakah standar pendekatan proses pembelajaran tersebut 

telah dicapai/dipenuhi.  

 

3. Definisi Istilah 

1. Evaluasi adalah rangkaian proses pengukuran terhadap pelaksanaan isi 

standar pendekatan proses pembelajaran agar pencapaian isi standar tersebut 

diketahui. 

2.  Evaluasi dilakukan secara periodik dengan menggunakan berbagai 

instrumen pengukuran. 

3. Instrumen yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 

isi standar pendekatan proses pembelajaran berupa : 

a. Formulir kelengkapan perangkat pembelajaran 

b. Daftar hadir 

c. Lembar Monitoring Topik Perkuliahan 

d. Berita acara ujian/sidang 

e. Daftar nilai mahasiswa 

f. Daftar penggunaan/peminjaman media pembelajaran 

 

4. Langkah Umum Evaluasi Standar Pendekatan Proses Pembelajaran 

a. Lakukan pengukuran secara periodik secara tahunan terhadap ketercapaian 

isi semua standar pendekatan proses pembelajaran. 

b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, 

kesalahan dari penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan isi standar 

pendekatan proses pembelajaran. 

c. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi 

standar atau bila isi standar gagal dicapai. 
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d. Membuat laporan secara tertulis dan periodik tentang semua hasil 

pengukuran. 

e. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan 

disertai saran atau rekomendasi pengendalian. 

 

6.  Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar 

Pendekatan Proses Pembelajaran 

Pejabat Tugas 

Rektor Menerima laporan hasil evaluasi pelaksanaan proses 

pembelajaran. 

Wakil Rektor1 Melakukan fungsi penanggung-jawab umum proses 

evaluasi standar pendekatan proses pembelajaran yang 

diajukan oleh setiap Dekan. 

Dekan Bersama-sama dengan GKM fakultas melaksanakan 

evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran serta 

melaporkan hasilnya kepada Rektor. 

Ketua 

Jurusan/Prodi 

Bersama-sama dengan UKM jurusan/program studi 

untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proses 

pembelajaran di setiap jurusan/program studi serta 

melaporkan hasilnya kepada Dekan. 

Penjaminan 

Mutu Internal 

Melaksanakan evaluasi di setiap program studi terhadap 

pelaksanaan proses pembelajaran. 

 

7. Catatan  

Untuk melengkapi manual ini diperlukan dokumen tertulis berupa: 

a. Formulir kelengkapan perangkat pembelajaran. 

b. Daftar hadir. 

c. Lembar Monitoring Topik Perkuliahan. 

d. Berita acara ujian/sidang. 

e. Daftar nilai mahasiswa. 

f. Daftar penggunaan/peminjaman media pembelajaran. 

g. Rekapitulasi ketuntasan belajar mahasiswa dari setiap jurusan/program 

studi. 

 

8. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

Manual pengendalian disusun untuk melakukan pengendalian pelaksanaan isi 

standar pendekatan proses pembelajaran sehingga isi standar dapat diperbaiki 

dan atau ditingkatkan.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual pengendalian berlaku ketika pelaksanaan isi standar pendekatan proses 

pembelajaran telah dievaluasi sebelumnya dan memerlukan tindakan 

pengendalian berupa koreksi agar di kemudian hari semua isi standar tersebut 

dapat terpenuhi dan atau ditingkatkan.  

 

3. Definisi Istilah 

a. Pengendalian merupakan proses tindakan koreksi atas pelaksanaan standar 

pendekatan proses pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan dalam 

pemenuhan standar dapat diperbaiki.  

b. Tindakan koreksi merupakan proses tindakan perbaikan sehingga dalam 

ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pendekatan proses 

pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar. 

 

4. Langkah Umum Pengendalian Standar Pendekatan Proses Pembelajaran 

a. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap 

sebelumnya dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan isi standar pendekatan proses pembelajaran atau apabila isi 

standar tersebut belum terpenuhi seutuhnya. 

b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan 

ketercapaian isi standar. 

c. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 

d. Memantau secara kontinu efek tindakan tersebut. 

e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang 

menyangkut pengendalian standar.  

f. Melaporkan hasil pengendalian kepada pimpinan terkait disertai saran dan 

rekomendasi. 

 

5.  Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar 

Pendekatan Proses Pembelajaran 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan dokumen pengendalian 

standar pendekatan proses 
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pembelajaran. 

Warek 1 Melakukan verifikasi bersama pusat 

penjaminan mutu internal terhadap 

dokumen pengendalian standar yang 

diajukan oleh setiap fakultas dan 

hasilnya diajukan kepada Rektor. 

Dekan Bersama-sama dengan GKM fakultas 

melakukan pengendalian terhadap 

standar pendekatan proses pebelajaran 

untuk setiap program studi dan hasilnya 

dilaporkan ke Wakil Rektor I. 

Ketua Jurusan/Program Studi Melakukan pengendalian terhadap 

standar pendekatan proses pebelajaran 

untuk setiap mata kuliah bersama 

dengan unit kendali mutu jurusan. 

Penjamin Mutu Internal Melakukan pengendalian dan koreksi 

terhadap evaluasi atas pelaksanaan 

proses pembelajaran di setiap program 

studi. 

 

6.  Catatan  

Dibutuhkan dokumen tertulis berupa: 

1. Prosedur pengendalian pelaksaan standar pendekatan proses pembelajaran. 

2.  Formulir pengendalian pelaksaan standar pendekatan proses pembelajaran. 

3.  Formulir hasil pengendalian pelaksaan standar pendekatan proses 

pembelajaran. 

 

7. Referensi 

a.  Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c.  Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

Manual peningkatan standar pendekatan proses pembelajaran dibuat sebagai 

pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan pengembangan 

standar pendekatan proses pembelajaran yang dihasilkan oleh Universitas 

Siliwangi Tasikmalaya.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual peningkatan standar pendekatan proses pembelajaran memuat aturan 

tentang hal yang harus dilakukan untuk menyusun dan menetapkan standar 

pendekatan proses pembelajaran di Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

 

3. Definisi Istilah 

a.  Pengembangan atau peningkatan standar pendekatan proses pembelajaran 

merupakan upaya untuk memperbaiki isi standar yang dilakukan secara 

berkala dan berkelanjutan. 

b. Peningkatan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan standar 

pendekatan proses pembelajaran 

c. Perbaikan dilakukan dengan memperhatikan relevansinya dengan visi dan 

misi Universitas Siliwangi. 

 

4. Langkah Umum Peningkatan Standar Pendekatan Proses Pembelajaran 

a. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Universitas 

Siliwangi sebagai petunjuk untuk peningkatan standar pendekatan proses 

pembelajaran.  

b. Dokumentasikan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang 

relevan standar pendekatan proses pembelajaran.  

c. Ikuti norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-

undangan tersebut. 

d. Lakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT.  

e. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak 

dikembangkan untuk meningkatkan standar pelaksanaan pendekatan proses 

pembelajaran terhadap pemangku kepentingan internal. 

f. Rumuskan draf awal pengembangan standar pelaksanaan kurikulum dengan 

memakai rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence, Degree)  terkait 

dengan isi mencakup  persiapan, pelaksanaan,  pelaporan, dan tindak lanjut 

hasil pelaporan kegiatan standar isi pembelajaran  dalam penyusunan 

standar pendekatan proses pembelajaran. 
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g. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf pengembangan standar pendekatan 

proses pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal 

(Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Kaprodi, 

Ketua Unit Kerja dan Ketua Sub Unit Kerja) dan/atau eksternal untuk 

mendapatkan penyempurnaan pengembangan standar pendekatan proses 

pembelajaran. 

h. Ajukan hasil butir f kepada Rektor untuk  peningkatan atau pengesahan 

sebagai bahan penetapan standar pendekatan proses pembelajaran 

selanjutnya di setiap program studi yang ada di Universitas Siliwangi. 

 

5.  Kualifikasi pejabat yang menjalankan manual peningkatan standar 

pendekatan proses pembelajaran 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan peningkatan standar pendekatan proses 

pembelajaran di Universitas Siliwangi. 

Warek 1 Menelaah usulan peningkatan standar pendekatan proses 

pembelajaran yang diajukan oleh setiap fakultas bersama 

dengan Pusat Penjaminan Mutu Internal untuk diajukan dan 

ditetapkan oleh Rektor. 

Dekan Bersama-sama dengan GKM fakultas melakukan 

identifikasi terhadap peningkatan isi standar pendekatan 

proses pembelajaran di setiap jurusan/program studi serta 

mengajukan peningkatan standar pendekatan proses 

pembelajaran dari setiap program studi yang ada di bawah 

naungan fakultas tersebut kepada Wakil Rektor 1. 

Ketua 

Jurusan/Prodi 

Mendeskripsikan peningkatan pelaksanaan pendekatan 

proses pembelajaran secara holistik bersama dengan unit 

kendali mutu program studi sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan dalam kurikulum yang digunakan untuk program 

studi tersebut. 

Dosen Merancang peningkatan standar pendekatan proses 

pembelajaran sesuai dengan harapan kurikulum dari mata 

kuliah yang diampuhnya. 

Penjaminan 

Mutu Internal 

Menyusun dokumen peningkatan isi standar pendekatan 

proses pembelajaran di setiap jurusan/program studi. 

 

 

6. Catatan  

a.  Gunakan hasil evaluasi dan pengendalian pendekatan proses pembelajaran 

dari setiap program studi. 
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b.  Gunakan usulan peningkatan pendekatan proses pembelajaran yang 

diajukan oleh setiap program studi. 

c. Gunakan penetapan standar pendekatan proses pembelajaran yang 

digunakan sebelumnya. 

 

7. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual Penetapan  

Manual Penetapan Standar Pembimbingan Akademik dibuat sebagai 

pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar 

Pembimbingan Akademik di Universitas Siliwangi. 

 

2. Luas Lingkup Manual  

Manual Penetapan Standar Pembimbingan Akademik memuat aturan tentang 

hal yang harus dilakukan untuk menyusun dan menetapkan Standar 

Pembimbingan Akademik di Universitas Siliwangi. 

 

3. Definisi Istilah 

a. Pembimbingan Akademik merupakan kegiatan tatap muka antara Dosen 

Pembimbing Akademik dengan mahasiswa yang dibimbingnya untuk 

mendiskusikan, antara lain Evaluasi atas hasil studi mahasiswa dalam 

semester sebelumnya, rencana studi mahasiswa untuk semester berikutnya, 

konsultasi atau bimbingan kepada mahasiswa mengenai seputar cara 

belajar yang efektif dan saran bagi mahasiswa yang menghadapi kesulitan 

dalam akademik. 

b. Dosen Pembimbing akademik adalah dosen yang ditunjuk dan diserahi 

tugas membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan untuk 

membantu mahasiswa menyelesaikan studinya secepat dan seefisien 

mungkin sesuai dengan kondisi dan potensi individual mahasiswa. 

c. Konsultasi adalah suatu bentuk hubungan tolong menolong yang dilakukan 

oleh seorang profesional (konsultan) kepada konsultee (keluarga atau 

individu) dalam hubungannya menyelesaikan masalah. 

d. Merancang standar merupakan olah pikir untuk menghasilkan standar 

tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu d. 

e. Merumuskan standar merupakan kegiatan menuliskan setiap standar dalam 

bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus 

Audience (A), Behaviour (B), Competence (C), dan Degree (D) atau Key 

performance Indicators (KPIs).  

f. Menetapkan standar merupakan bagian tindakan persetujuan dan 

mengesahkan standar yang telah disusun sehingga dinyatakan berlaku 

secara menyeluruh. 

 

4. Langkah Umum Penetapan Standar Pembimbingan Akademik 

a. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Unsil sebagai 

petunjuk untuk penetapan Standar Pembimbingan Akademik. 

b. Dokumentasikan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan 

yang relevan dengan aspek Penetapan Standar Pembimbingan Akademik. 
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c. Ikuti norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan 

perundang-undangan tersebut. 

d. Lakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT.  

e. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak 

dibuatkan standar Penetapan Standar Pembimbingan Akademik. 

f. Rumuskan draf awal standar isi pembelajaran yang berkaitan dengan 

kurikulum dengan memakai rumus ABCD (Audience, Behaviour, 

Competence, Degree) terkait dengan isi mencakup persiapan, pelaksanaan,  

pelaporan, dan tindak lanjut hasil pelaporan kegiatan Standar 

Pembimbingan Akademik. 

g. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf/formulir Standar Pembimbingan 

Akademik dengan mengundang pemangku kepentingan baik internal 

maupun eksternal. 

h. Ajukan hasil butir f kepada Rektor untuk penetapan atau pengesahan 

sebagai Standar Pembimbingan Akademik. 

 

5. Formulir/BORANG/Performa yang digunakan 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan:  

a. Dokumen Visi Misi Unsil. 

b. Dokumen regulasi (hukum) terkait mutu. 

c. Formulir/Template analisis SWOT. 

d. Pedoman Pembimbingan Akademik. 

e. Formulir Pembimbingan Akademik. 

f. Formulir Kartu Rencana Studi Mahasiswa. 

g. Dokumen Standar Pembimbingan Akademik.  

 

6. Sarana  yang digunakan  

a. Ruang pertemuan dan kerja untuk tim penyusun. 

b. Ruang pertemuan untuk lokakarya dan sosialisasi. 

 

7. Kualifikasi pejabat yang menjalankan manual penetapan Standar 

Pembimbingan Akademik. 

 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan manual penetapan Standar 

Pembimbingan Akademik. 
Warek 1 Menerima dan menelaah draf manual penetapan 

Standar Pembimbingan Akademik yang 

selanjutnya diajukan kepada rektor untuk ditetapkan 
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dan disahkan. 

BAKPK Menyusun serta mengkaji draf manual penetapan 

Standar Pembimbingan Akademik. 
Dekan Mengkoordinir laporan hasil kegiatan bimbingan 

akademik mahasiswa dari setiap program studi 

yang selanjutnya diajukan ke Wakil Rektor 1.  
Wakil Dekan  1 Melaksanakan monitoring dan review kegiatan 

bimbingan akademik mahasiswa yang dilakukan oleh 

Dosen Pembimbing Akademik. 

Ketua LPPM-PMP Penanggung jawab seluruh kegiatan pelaksanaan isi 

standar. 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP 

Merancang serta menyusun manual penetapan 

Standar Pembimbingan Akademik yang 

bersumber dari jurusan/program studi sampai 

universitas bersama GKM fakultas dan UJM 

jurusan/program studi. 

 

8. Catatan  

1. Gunakan kuesioner untuk memonitor kegiatan Pembimbingan Akademik 

yang dilakukan Oleh Dosen Pembimbing Akademik. 

2. Gunakan kuesioner untuk mengetahui hasil Pembimbingan Akademik 

yang dilakukan Oleh Dosen Pembimbing Akademik. 

 

9. Referensi 

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional.  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen. 

3. Peraturan Menteri Riset, Tekonologi dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. 

4. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan. 

5. Peraturan Menteri Riset, Tekonologi dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi. 

6. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

Kemenristekdikti. 

7. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, 

Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan 

Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran 2016. 

8. Pedoman Akademik Universitas Siliwangi. 

9. Statuta Universitas Siliwangi. 
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1. Tujuan Manual  

Manual pelaksanaan Standar Pembimbingan Akademik dibuat sebagai 

pedoman untuk melaksanakan pemenuhan Standar Pembimbingan Akademik 

di Universitas Siliwangi.  

 

2.  Luas Lingkup Manual  

Manual pelaksanaan Standar Pembimbingan Akademik yang didalamnya 

memuat tahapan yang akan dilaksanakan pada setiap aras untuk dijadikan  

sebagai pedoman dalam pencapaian standar dimaksud seperti yang 

diharapkan. 

 

3. Definisi Istilah 

1. Standar adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian suatu tujuan 

yang ingin diraih. 

2. Pelaksanaan standar merupakan kegiatan olah pikir untuk melaksanakan 

standar dan semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu 

Universitas Siliwangi. 

3. Pembimbingan Akademik merupakan kegiatan tatap muka antara Dosen 

Pembimbing Akademik dengan mahasiswa yang dibimbingnya untuk 

mendiskusikan, antara lain Evaluasi atas hasil studi mahasiswa dalam 

semester sebelumnya, rencana studi mahasiswa untuk semester berikutnya, 

konsultasi atau bimbingan kepada mahasiswa mengenai seputar cara 

belajar yang efektif dan saran bagi mahasiswa yang menghadapi kesulitan 

dalam akademik. 

4. Dosen Pembimbing akademik adalah dosen yang ditunjuk dan diserahi 

tugas membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan untuk 

membantu mahasiswa menyelesaikan studinya secepat dan seefisien 

mungkin sesuai dengan kondisi dan potensi individual mahasiswa. 

5. Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan 

tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, akademi, 

dan yang paling umum adalah universitas. 

 

4. Langkah Umum Pelaksanaan Standar Pembimbingan Akademik 

a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administrasi untuk 

pemenuhan/pencapaian Standar Pembimbingan Akademik. 

b. Sosialisasi isi manual pelaksanaan Standar Pembimbingan Akademik 

kepada seluruh pimpinan dan dosen secara periodik dan konsisten. 
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c. Siapkan tulisan/dokumen tertulis berupa sejumlah SOP dan instruksi kerja 

untuk pemenuhan/pencapaian Standar Pembimbingan Akademik. 

d. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan sesuai SOP/instruksi kerja dengan 

menggunakan Standar Pembimbingan Akademik sebagai tolok ukur 

kegiatan. 

 

5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar 

Pembimbingan Akademik 

 
Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan manual pelaskanaan Standar 

Pembimbingan Akademik. 
Warek 1 Menerima dan menelaah draft manual pelaksanaan 

Standar Pembimbingan Akademik yang 

selanjutnya diajukan kepada rektor untuk ditetapkan 

BAKPK Menyusun draft manual pelaksanaan Standar 

Pembimbingan Akademik. 
Dekan Mengkoordinir laporan hasil capaian kegiatan 

Pembimbingan Akademik dari setiap program 

studi yang selanjutnya diajukan ke Wakil Rektor 

1.  
Wakil Dekan  1 Melaksanakan monitoring dan revieuw pelaksanaan 

Pembimbingan Akademik yang yang dilakukan Oleh 

Dosen Pembimbing Akademik. 

Ketua LPPM-PMP Penanggung jawab seluruh kegiatan pelaksanaan isi 

standar. 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP 
Merancang manual pelaksanaan Standar 

Pembimbingan Akademik yang bersumber dari 

jurusan/program studi sampai universitas bersama 

GKM fakultas dan UJM jurusan/program studi. 

 

6. Catatan  

1. Lakukan verifikasi dokumen Pembimbingan Akademik Mahasiswa yang 

ada di setiap program studi untuk pemenuhan/pencapaian Standar 

Pembimbingan Akademik. 

2. Lakukan checklist hasil pelaksanaan Pembimbingan akademik yang telah 

dilakukan 

3. Persiapkan SOP dan prosedur terkait lainnya tentang kegiatan 

Pembimbingan Akademik 
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7. Referensi 

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional.  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen. 

3. Peraturan Menteri Riset, Tekonologi dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. 

4. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan. 

5. Peraturan Menteri Riset, Tekonologi dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi. 

6. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

Kemenristekdikti. 

7. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, 

Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan 

Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran 2016. 

8. Pedoman Akademik Universitas Siliwangi. 

9. Statuta Universitas Siliwangi. 
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1. Tujuan Manual  

Manual evaluasi disusun untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 

pemenuhan/pencapaian Standar Pembimbingan Akademik sehingga 

pelaksanaan isi standar tersebut dapat diukur pencapaiannya dan dapat 

dikendalikan.  

 

2. Luas Lingkup Manual  

Manual evaluasi pelaksanaan ini berlaku sebelum tahap pengendalian 

pelaksanaan isi Standar Pembimbingan Akademik. Proses pelaksanaan 

standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau 

pemeriksaan, dan evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar 

Pembimbingan Akademik tersebut telah dicapai/dipenuhi.  

 

3. Definisi Istilah 

a. Evaluasi adalah rangkaian proses pengukuran terhadap pelaksanaan isi 

standar kinerja dosen agar pencapaian isi standar tersebut diketahui. 

b. Evaluasi pelaksanaan standar merupakan kegiatan pengukuran atas 

pelaksanaan standar dan semua hal yang dibutuhkan untuk 

mengembangkan mutu Universitas Siliwangi. 

c. Evaluasi dilakukan secara periodik dengan menggunakan berbagai 

instrumen pengukuran yang dilakukan oleh Audit Mutu Internal (AMI) 

atas permintaan klien/pimpinan. 

d. Audit Mutu Internal adalah proses pengujian yang sistematik, mandiri, dan 

terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan 

Tinggi sesuai dengan prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar 

untuk mencapai tujuan institusi. 

e. Instrumen adalah alat digunakan untuk melakukan evaluasi pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan standar kinerja dosen. 

f. Pemeriksaan merupakan kegiatan mengecek atau mengaudit secara rinci 

semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara 

berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan 

tinggi telah berjalan sesuai dengan isi standar yang sudah ditetapkan. 

 

4. Langkah Umum Penetapan Standar Pembimbingan Akademik 

a. Secara periodik, klien/pimpinan meminta kepada Pusat Penjaminan Mutu 

Internal untuk melakukan audit terhadap isi dan pelaksanaan standar oleh 

Auditor Mutu Internal (AMI). 

b. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal membentuk tim kerja auditor yang 

selanjutnya akan melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi semua 

Standar Pembimbingan Akademik dengan mencocokkan standar yang 
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telah ditetapkan dengan pelaksanaannya berupa bukti fisik/dokumen 

pelaksanaan dengan menggunakan daftar checklist yang telah ditetapkan.  

c. AMI mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, 

kelalaian pemenuhan standar, kesalahan dari penyelenggaraan yang tidak 

sesuai dengan isi Standar Pembimbingan Akademik. 

d. AMI melakukan konfirmasi kepada auditee tentang temuan yang telah 

diperoleh. 

e. AMI memberikan rekomendasi kepada auditee untuk melakukan tindak 

lanjut terhadap hasil temuan auditor.  

f. AMI membuat laporan secara tertulis tentang semua hasil temuan yang 

sudah di konfirmasi dan direkomendasikan kepada auditee.  

g. Laporkan hasil temuan AMI disampaikan kepada pimpinan atau klien 

disertai saran atau rekomendasi peningkatan isi standar yang dievaluasi. 

 

5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan 

Standar Pembimbingan Akademik 
 

Pejabat Tugas 

Rektor Menerima laporan hasil evaluasi pencapaian Standar 

Pembimbingan Akademik dari berbagai fakultas dan 

unit-unit kerja lainnya. 
Warek 1 Melakukan evaluasi dan membuat laporan pencapaian 

Standar Pembimbingan Akademik dari setiap Fakultas 

bersama dengan Pusat Penjaminan Mutu Internal. 

Selanjutnya hasil laporan akan diajukan kepada 

Rektor. 
BAKPK Mengevaluasi dan membuat laporan hasil evaluasi 

pelaksanaan standar Standar Pembimbingan 

Akademik dalam rangka pencapaian dan peningkatan 

Standar Pembimbingan Akademik untuk setiap unit 

kerja. 
Dekan Mengevaluasi dan membuat laporan hasil evaluasi 

pelaksanaan Standar Pembimbingan Akademik dalam 

rangka pencapaian Standar Pembimbingan Akademik 

untuk setiap unit kerja. 
Wakil Dekan  1 Mengkoordinir laporan evaluasi pencapaian Standar 

Pembimbingan Akademik dari setiap program studi 

yang selanjutnya diajukan ke Wakil Rektor 1.  
Ketua LPPM-PMP Mengevaluasi hasil Pembimbingan Akademik dalam 

rangka pencapaian Standar Pembimbingan Akademik 

untuk setiap bagian bersama dengan Gugus Kendali 
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Mutu Fakultas. 
Pusat Penjaminan 

Mutu LPPM-PMP 
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan isi Standar 

Pembimbingan Akademik bersama dengan GKM 

fakultas  dan UJM jurusan/prodi. Hasil evaluasi 

disampaikan kepada pimpinan di setiap tingkatan. 

 

6. Catatan  

1. Formulir prosedur evaluasi pelaksaan Standar Pembimbingan Akademik. 

2. Formulir hasil pelaksanaan Standar Pembimbingan Akademik. 

3. Buku Kendali. 

 

7. Referensi 

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional.  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen. 

3. Peraturan Menteri Riset, Tekonologi dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. 

4. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan. 

5. Peraturan Menteri Riset, Tekonologi dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi. 

6. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

Kemenristekdikti. 

7. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, 

Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan 

Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran 2016. 

8. Pedoman Akademik Universitas Siliwangi. 

9. Statuta Universitas Siliwangi. 
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1. Tujuan Manual  

Manual pengendalian disusun untuk melakukan pengendalian pelaksanaan isi 

Standar Pembimbingan Akademik sehingga isi standar dapat diperbaiki dan 

atau ditingkatkan.  

 

2. Luas Lingkup Manual  

Manual pengendalian berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Pembimbingan 

Akademik telah dievaluasi pada tahap sebelumnya dan memerlukan tindakan 

pengendalian berupa koreksi agar di kemudian hari semua isi standar tersebut 

dapat terpenuhi dan atau ditingkatkan. 

 

3. Definisi Istilah 

a. Pengendalian merupakan proses melalukan tindakan koreksi atas 

pelaksanaan Standar Pembimbingan Akademik sehingga 

penyimpangan/kegagalan dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki.  

b. Tindakan koreksi merupakan proses tindakan perbaikan sehingga dalam 

ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Pembimbingan Akademik 

dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.  

 

4. Langkah Umum Penetapan Standar Pembimbingan Akademik 

a. Auditee melakukan rapat tindak lanjut atas laporan kerja AMI terkait 

temuan hasil audit.  

b. Bersama-sama dengan AMI, Auditee mempelajari penyebab terjadinya 

penyimpangan/kegagalan terhadap pemenuhan pelaksanaan isi Standar 

Pembimbingan Akademik.   

c. AMI meminta Auditee untuk membuat tindakan korektif terhadap setiap 

penyimpangan/kegagalan ketercapaian dan pemenuhan pelaksanaan isi 

standar. 

d. Auditee melakukan tindakan pencegahan untuk menghilangkan 

kemungkinan penyebab ketidak sesuaian atau kemungkinan situasi yang 

tidak dikehendaki atas pelaksanaan standar.  

e. Auditee melakukan verifikasi dan perbaikan terhadap isi Standar 

Pembimbingan Akademik berdasarkan bukti objektif dari hasil temuan 

auditor. 

f. Auditee memantau secara kontinu efek dari tindakan tersebut. 

g. Auditee membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang 

menyangkut pengendalian standar yang telah dilaksanakan.  
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h. Auditee melaporkan hasil pengendalian kepada pimpinan terkait disertai 

saran dan rekomendasi untuk pemenuhan standar. 

 

5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar 

Pembimbingan Akademik. 

 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan dokumen pengendalian Standar 

Pembimbingan Akademik. 

Warek 1 Melakukan verifikasi bersama pusat penjaminan mutu 

internal terhadap dokumen pengendalian standar yang 

diajukan oleh setiap fakultas dan hasilnya diajukan 

kepada Rektor. 

Dekan Menetapkan dan mengajukan kepada wakil rektor I 

dokumen  pengendalian Standar Pembimbingan 

Akademik untuk setiap unit kerja fakultas. 

Wakil Dekan I Melakukan pengendalian terhadap Standar 

Pembimbingan Akademik untuk setiap unit kerja 

bersama dengan GKM fakultas. 

Pusat Penjaminan 

Mutu 

LPPM-PMP  

Menyusun dan melaksanakan dokumen pengendalian 

isi Standar Pembimbingan Akademik bersama-sama 

dengan GKM di tingkat  fakultas dan UJM ditingkat 

jurusan/prodi. 

 

6. Catatan  

Dibutuhkan dokumen tertulis berupa: 

1. Prosedur pengendalian pelaksaan Standar Pembimbingan Akademik. 

2. Formulir pengendalian pelaksaan Standar Pembimbingan Akademik. 

3. Formulir hasil pengendalian pelaksaan Standar Pembimbingan Akademik. 

 

7. Referensi 

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional.  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen. 

3. Peraturan Menteri Riset, Tekonologi dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. 

4. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan. 
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5. Peraturan Menteri Riset, Tekonologi dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi. 

6. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

Kemenristekdikti. 

7. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, 

Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan 

Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran 2016. 

8. Pedoman Akademik Universitas Siliwangi. 

9. Statuta Universitas Siliwangi. 
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1. Tujuan Manual  

Manual peningkatan Standar Pembimbingan Akademik dibuat sebagai 

pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan pengembangan 

Standar Pembimbingan Akademik yang dilakukan oleh Universitas Siliwangi 

dalam rangka meningkatkan Standar pada setiap akhir siklus pelaksanaan.  

 

2. Luas Lingkup Manual  

Manual peningkatan Standar Pembimbingan Akademik didalamnya memuat 

aturan tentang hal yang harus dilakukan untuk menyusun, menetapkan 

peningkatan Standar Pembimbingan Akademik berdasarkan dari hasil evaluasi 

dan pengendalian yang telah dilakukan sebelumnya. 

 

3. Definisi Istilah 

a. Peningkatan merupakan upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi 

Standar Pembimbingan Akademik dengan pelaksanaan Pembimbingan 

Akademik yang telah dilaksanakan dan masukan dari mahasisawa yang 

dilakukan secara periodik dan berkelanjutan.  

b. Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi Standar Pembimbingan 

Akademik dengan didasarkan kepada:   

1) Hasil pelaksanaan isi Standar Pembimbingan Akademik pada periode 

sebelumnya.   

2) Perkembangan dan kemajuan kebutuhan mahasiswa serta 

perkembangan lulusan yang diharapkan. 

3) Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Siliwangi, tuntutan 

kebutuhan pemangku kepentingan/stakeholder dan masyarakat pada 

umumnya.  

4) Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Siliwangi.  

c. Siklus standar merupakan durasi atau masa berlakunya Standar 

Pembimbingan Akademik sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.  

 

4. Langkah Umum Peningkatan Standar Pembimbingan Akademik 

1. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Universitas 

Siliwangi sebagai petunjuk untuk peningkatan Standar Pembimbingan 

Akademik. 

2. Pelajari dokumen manual penetapan, dokumen pelaksanaan, hasil evaluasi 

dan pengendalian isi standar bersama GKM fakultas untuk menyusun 

peningkatan dan pengembangan terhadap isi Standar Pembimbingan 

Akademik.  
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3. Menetapkan rancangan peningkatan pada standar ini sebagai standar baru 

yang harus dilaksanakan pada masa yang akan datang dengan tetap 

memperhatikan kaidah ABCD (Audience, Behaviour, Competence, 

Degree). 

4. Ajukan rancangan peningkatan Standar Pembimbingan Akademik untuk 

ditetapkan sehingga menjadi standar yang lebih tinggi dan atau melampaui 

dari sebelumnya. 

 

5. Kualifikasi pejabat yang menjalankan manual peningkatan Standar 

Pembimbingan Akademik 

 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan peningkatan Standar Pembimbingan 

Akademik. 

Warek I Menelaah usulan peningkatan Standar 

Pembimbingan Akademik yang diajukan oleh setiap 

fakultas bersama dengan Pusat Penjaminan Mutu 

Internal untuk diajukan dan ditetapkan oleh Rektor. 

Dekan Mengajukan peningkatan Standar Pembimbingan 

Akademik yang ada di bawah naungan fakultas 

tersebut kepada Wakil Rektor I. 

Wakil Dekan I Mendeskripsikan peningkatan Standar 

Pembimbingan Akademik secara holistic bersama 

dengan GKM fakultas, sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan.   

Pusat Penjaminan 

Mutu  

LPPM-PMP 

Bersama GKM fakultas merancang peningkatan 

Standar Pembimbingan Akademik sesuai dengan 

hasil evaluasi dan pengendalian. 

 

6. Catatan  

1. Gunakan formulir usulan peningkatan Standar Pembimbingan Akademik. 

2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar 

(A.S3.M1.St3.2/SPM-Unsil). 

 

7. Referensi 

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional.  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen. 
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3. Peraturan Menteri Riset, Tekonologi dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. 

4. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan. 

5. Peraturan Menteri Riset, Tekonologi dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi. 

6. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

Kemenristekdikti. 

7. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, 

Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan 

Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran 2016. 

8. Pedoman Akademik Universitas Siliwangi. 

9. Statuta Universitas Siliwangi. 
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1. Tujuan Manual  

Manual penetapan standar penilaian hasil pembelajaran dibuat sebagai 

pedoman untuk merancang, merumuskan dan menetapkan, standar penilaian 

pembelajaran oleh dosen di Universitas Siliwangi Tasikmalaya.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual penetapan standar penilaian pembelajaran oleh dosen memuat aturan 

tentang hal yang harus dilakukan untuk menyusun dan menetapkan standar 

penilaian hasil pembelajaran oleh dosen di Universitas Siliwangi. 

 

3. Definisi Istilah 

a.  Perumusan standar penilaian hasil pembelajaran oleh dosen merupakan 

serangkaian proses penyusunan suatu pedoman pemberian nilai yang 

diberikan oleh dosen terhadap hasil pembelajaran mahasiswa. 

b. Bentuk penilaian hasil pembelajaran oleh dosen dapat memilih beberapa 

bentuk penilaian sesuai dengan kaidah-kaidah penilaian yang tepat pada 

setiap mata kuliah yang diampu. 

c.  Proses penilaian dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung dan 

akan dirangkum dalam 1 (satu) bentuk penilaian akhir setelah proses 

pembelajaran selesai.  

d. Penilaian akhir hasil belajar oleh dosen harus mencerminkan perbedaan 

tingkat kompetensi yang diraih oleh setiap mahasiswa pada 3 (tiga) aspek 

penilaian yaitu kognitif, apektif dan psikomotor. Oleh karena itu penilaian 

ini harus memuat batasan yang jelas untuk setiap tingkat kompetensi yang 

diraih mahasiswa. 

e. Standar penilaian hasil pembelajaran oleh dosen harus ditetapkan oleh 

pimpinan universitas setelah mendapatkan persetujuan senat universitas dan 

dituangkan dalam Buku Panduan Akademik Universitas Siliwangi. 

 

4. Langkah Umum Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran oleh Dosen 

a. Harus berpedoman pada visi dan misi Universitas Siliwangi sebagai acuan 

dan tujuan dalam pembuatan standar penilaian oleh dosen di lingkungan 

Universitas Siliwangi. 

b. Memperhatikan dan mengikuti semua perundang-undangan yang 

berhubungan dan terkait dengan standar penilaian pembelajaran oleh dosen. 

c. Mendengarkan masukkan mahasiswa dan pengguna (stakeholders) terkait 

dalam proses pembuatan standar penilaian oleh dosen sebagai pihak yang 

berkepentingan dan pihak yang akan dinilai. 
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d. Menggunakan pedoman penilaian yang telah disepakati oleh konsorsium 

pendidikan tinggi dengan tetap mempertimbangkan kompetensi yang telah 

ditetapkan oleh kurikulum. 

e. Menganalisis dan merangkum hasil masukkan dan pedoman penilaian yang 

relevan untuk dimasukkan menjadi isi standar penilaian hasil pembelajaran 

oleh dosen. 

f. Melakukan workshop di tingkat jurusan/program studi untuk menetapkan 

bentuk penilaian yang sesuai. 

g. Mengusulkan hasil workshop menjadi ketetapan standar penilaian hasil 

pembelajaran mahasiswa oleh dosen kepada pimpinan Universitas. 

 

5. Formulir/BORANG/Proforma yang digunakan 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan:  

a. Dokumen Visi Misi Universitas Siliwangi. 

b. Dokumen regulasi (hukum) terkait mutu. 

c. Formulir/Template analisis SWOT. 

d. Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran oleh Dosen. 

e. Dokumen bentuk-bentuk penilaian hasil belajar mahasiswa. 

 

6.  Kualifikasi pejabat yang menjalankan manual penetapan standar 

penilaian hasil pembelajaran oleh dosen 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan dan mengesahkan manual penetapan 

standar penilaian hasil pembelajaran oleh dosen. 

Dekan 1. Bersama GKM fakultas mengkolaborasi manual 

penetapan standar penilaian hasil pembelajaran 

oleh dosen yang telah disusun oleh setiap 

jurusan/program studi. 

2. Mengajukan usulan tersebut ke rektor untuk 

ditetapkan. 

Ketua Jurusan/Prodi Menyusun draf manual penetapan standar penilaian 

hasil pembelajaran oleh dosen di tingkat program 

studi bersama unit kendali mutu (UKM) 

Jurusan/Program Studi. 

Penjaminan Mutu 

Internal 

Merancang manual penetapan standar penilaian hasil 

pembelajaran oleh dosen yang bersumber dari 

program studi sampai universitas bersama GKM 

fakultas dan UKM jurusan/program studi. 
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7.  Catatan  

Untuk penyusunan manual penetapan standar penilaian hasil belajar oleh dosen 

dibutuhkan dokumen sebagai berikut: 

a. Dokumen regulasi (hukum) terkait mutu. 

b. Formulir/Template analisis SWOT. 

c. Dokumen Bentuk Penilaian Pembelajaran oleh Dosen. 

 

8. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c.  Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 

d. Peraturan dan perundang-undangan tentang Penilaian Hasil Pembelajaran 

Oleh Dosen. 
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1. Tujuan Manual  

Manual pelaksanaan standar penilaian pembelajaran dibuat sebagai pedoman 

bagi dosen untuk melaksanakan pemenuhan standar penilaian pembelajaran 

setai mata kuliah di Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual pelaksanaan standar penilaian pembelajaran memuat tahapan yang 

akan dilaksanakan oleh setiap dosen dalam melakukan penilaian hasil 

pembelajaran mahasiswa pada setiap mata kuliah yang diampunya. Tahapan 

dalam pelaksanaan penilaian pembelajaran meliputi tahap persiapan dan tahap 

pelaksanaan penilaian. 

 

3. Definisi Istilah 

1. Tahap persiapan merupakan serangkaian kerja yang dilakukan untuk 

melaksanakan proses penilaian hasil pembelajaran mahasiswa oleh dosen 

setiap pengampu mata kuliah. Pada tahap ini segala proses administrasi dan 

persyaratan baik yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun dosen 

maupun segala hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pelaksanaan 

penilaian pembelajaran harus sudah siap. 

2. Pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran mahasiswa oleh dosen merupakan 

suatu kegiatan kurikuler yang mengikat dan tunduk pada peraturan penilaian 

hasil belajar yang berlaku. 

3. Model penilaian hasil pembelajaran dapat bervariasi sesuai dengan sifat 

mata kuliah yang diampu dosen yang bersangkutan. 

4. Penilaian hasil pembelajaran mahasiswa oleh dosen harus mengacu pada 

standar kompetensi yang ingin dicapai untuk setiap mata kuliah. 

  

4. Langkah Umum Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran Oleh 

Dosen 

1. Setiap mahasiswa yang mengontrak mata kuliah berhak mengikuti proses 

penilaian hasil pembelajaran oleh dosen dengan syarat kehadiran mahasiswa 

dalam kuliah tatap muka minimal 75 %. 

2.  Dosen yang akan melaksanakan penilaian hasil pembelajaran mahasiswa 

harus memenuhi minimal 14 pertemuan tatap muka. 

3. Sarana dan prasarana pelaksanaan penilaian mulai dari persiapan kartu 

ujian, daftar hadir ujian, berita acara ujian, soal dan lembar jawaban harus 

sudah disiapkan. 
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4. Ruang untuk pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran oleh dosen harus 

dipersiapkan secara khusus sehingga memenuhi syarat pelaksanaan ujian 

dengan tenag dan tertib. 

5. Pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran harus dilakukan secara serentak di 

seluruh program studi pada waktu yang telah ditetapkan dalam kalender 

akademik. 

6. Pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran mahasiswa oleh dosen harus 

diawasi maksimal oleh 2 petugas baik dosen maupun tenaga kependidikan 

yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh fakultas masing-masing. 

7. Mahasiswa hanya dapat mengikuti penilaian hasil belajar pada lembar 

khusus yang telah disediakan oleh petuigas di setiap program studi. 

 

5.  Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar 

PemantauanKompetensiLulusanoleh Program Studi 

Pejabat Tugas 

Pusat Penjaminan 

Mutu Internal 

UKM jurusan/program studi dan GKM fakultas 

memberikan pendampingan kepada dosen pengampu 

mata kuliah dalam melaksanakan proses penilaian 

hasil pembelajaran agar setiap pelaksanaan penilaian 

sesuai dengan ketetapan.  

Dekan Mengawasi pelaksanaan penilaian hasil belajar di 

fakultasnya dengan di dampingi oleh wakil dekan 1 

bidang akademik dan kemahasiswaan dan GKM 

Fakultas. 

Ketua 

Jurusan/Prodi 

Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelaksanaan 

hasil pembelajaran mahasiswa oleh dosen dalam 

rangka pencapaian standar pelaksanaan kurikulum 

yang digunakan dengan didampingi oleh UKM 

Jurusan/program studi. 

Dosen Melaksanakan penilaian hasil pembelajaran sesuai 

dengan tujuan pencapaian kompetensi kurikulum 

pada mahasiswa sesuai mata kuliah yang diampunya.  

Tenaga 

Kependidikan 

Membantu dosen dalam pengawasan pelaksanaan 

penilaian hasil pembelajaran mahasiswa. 

 

6. Catatan  

1. Gunakan dokumen terkait standar pelaksanaan penilaian hasil belajar. 

2. Gunakan dokumen terkait model penilaian hasil pembelajaran. 

 

7. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 
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b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c.  Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 

d. Peraturan dan perundang-undangan tentang Penilaian Hasil Pembelajaran 

Oleh Dosen. 
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1. Tujuan Manual  

Manual evaluasi disusun sebagai acuan untuk melakukan evaluasi terhadap 

penyelenggaraan pelaksaan penilaian hasil pembelajaran mahasiswa oleh dosen  

pengampu mata kuliah yang ada di Universitas Siliwangi.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual evaluasi berlaku setelah proses pelaksanaan penilaian hasil 

pembelajaran mahasiswa oleh setiap dosen pengampu mata kuliah 

dilaksanakan. Proses pelaksanaan standar memerlukan pemantauan atau 

pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan 

apakah standar penilaian hasil pembelajaran oleh dosen tersebut telah 

dicapai/dipenuhi.  

 

3. Definisi Istilah 

1.  Evaluasi pelaksanaan hasil pembelajaran mahasiswa oleh dosen adalah 

suatu pengukuran terhadap pelaksanaan isi standar agar diketahui efektivitas 

pencapaian isi standar pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran mahasiswa 

oleh setiap dosen. 

2 Pemeriksaan adalah suatu langkah audit yang dilaksanakan terhadap semua 

aspek pelaksanaan proses penilaian hasil pembelajaran mahasiswa oleh 

setiap dosen yang meliputi administrasi penilaian, sarana dan prasarana 

yang digunakan, model penilaian, bobot penilaian serta tolok ukur 

pencapaian hasil penilaian. 

 

4. Langkah Umum  Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Hasil 

Pembelajaran Mahasiswa Oleh Dosen 

1. Melakukan pengukuran secara periodik secara tahunan terhadap 

ketercapaian isi semua standar penilaian hasil pembelajaran mahasiswa oleh 

dosen. 

2. Mencatat atau merekam penyimpangan, kelalaian, kesalahan dari 

penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan isi standar.  

3. Memeriksa penyebab terjadinya penyimpangan isi standar atau bila isi 

standar gagal dicapai. 

4. Membuat laporan secara tertulis dan periodik tentang semua hasil 

pengukuran. 

5. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan 

disertai saran atau rekomendasi pengendalian. 
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5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar 

PemantauanKompetensiLulusanoleh Program Studi 

Pejabat Tugas 

Rektor Menerima laporan hasil evaluasi pencapaian 

standar pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran 

mahasiswa oleh dosen dari setiap Program Studi. 

Warek 1 Melakukan evaluasi laporan pencapaian standar 

penilaian hasil pembelajaran mahasiswa oleh 

dosen dari setiap Fakultas bersama dengan Pusat 

Penjaminan Mutu Internal. Selanjutnya hasil 

laporan akan diajukan kepada Rektor. 

Dekan Bersama-sama dengan GKM fakultas melakukan 

pengkajian terhadap laporan evaluasi pencapaian 

standar penilaian hasil pembelajaran mahasiswa 

oleh dosen dari setiap program studi yang 

selanjutnya diajukan ke Wakil Rektor 1. 

Ketua Jurusan/Prodi Mengevaluasi hasil kinerja dosen dalam rangka 

pencapaian standar penilaian hasil pembelajaran 

mahasiswa oleh dosen untuk setiap mata kuliah 

yang diajarkan bersama dengan Unit Kendali 

Mutu Jurusan/Prodi. 

Penjaminan Mutu 

Internal 

Melakukan audit dan evaluasi terhadap setiap 

tahapan penilaian hasil pembelajaran mahasiswa 

oleh dosen di setiap jurusan/program studi. 

 

6.  Catatan  

1.  Formulir prosedur penilaian hasil pembelajaran mahasiswa oleh dosen. 

2.  Laporan hasil pelaksaan penilaian hasil pembelajaran mahasiswa oleh dosen 

setiap program studi. 

 

7. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c.  Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 

d. Peraturan dan perundang-undangan tentang Penilaian Hasil Pembelajaran 

Oleh Dosen. 
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1. Tujuan Manual  

Manual pengendalian disusun untuk melakukan pengendalian pelaksanaan isi 

standar penilaian hasil pembelajaran mahasiswa oleh setiap dosen pengampu 

mata kuliah sehingga isi standar dapat diperbaiki dan atau ditingkatkan.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual pengendalian berlaku ketika pelaksanaan isi standar penilaian hasil 

pembelajaran mahasiswa oleh setiap dosen pengampu mayta kuliah telah 

dievaluasi sebelumnya dan memerlukan tindakan pengendalian berupa koreksi 

agar di kemudian hari semua isi standar tersebut dapat terpenuhi dan atau 

ditingkatkan.  

 

3. Definisi Istilah 

a. Pengendalian merupakan proses melalukan tindakan koreksi atas 

pelaksanaan standar penilaian hasil pembelajaran mahasiswa oleh setiap 

dosen pengampu mata kuliah sehingga penyimpangan/kegagalan dalam 

pemenuhan standar dapat diperbaiki.  

b. Tindakan koreksi merupakan proses tindakan perbaikan sehingga dalam 

ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar penilaian hasil 

pembelajaran mahasiswa oleh setiap dosen pengampu mata kuliah dapat 

dipenuhi oleh pelaksana isi standar.  

 

4. Langkah Umum Pengendalian Standar Penilaian Hasil Pembelajaran 

Mahasiswa oleh Dosen 

1. Memeriksa dan memperhatikan catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada 

tahap sebelumnya dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan isi standar atau apabila isi standar  

2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan 

ketercapaian isi standar 

3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil 

4. Memantau secara kontinyu efek tindakan tersebut 

5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang 

menyangkut pengendalian standar.  

6. Melaporkan hasil pengendalian kepada pimpinan terkait disertai saran dan 

rekomendasi 
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5.  Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar 

Penilaian Hasil Pembelajaran Oleh Dosen 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan dokumen pengendalian Standar 

Penilaian Hasil Pembelajaran Oleh Dosen 

Warek 1 Melakukan verifikasi bersama pusat penjaminan 

mutu internal terhadap dokumen pengendalian 

standar yang diajukan oleh setiap fakultas dan 

hasilhya diajukan kepada Rektor. 

Dekan Menetapkan dan mengajukan kepada wakil 

rektor I dokumen  pengendalian standar 

Penilaian Hasil Pembelajaran Oleh Dosen untuk 

setiap program studi. 

Ketua Jurusan/Program 

Studi 

Melakukan pengendalian terhadap standar 

Penilaian Hasil Pembelajaran Oleh Dosen setiap 

mata kuliah bersama dengan unit kendali mutu 

jurusan 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP  

Menyusun dan melaksanakan dokumen 

pengendalian isi standar Penilaian Hasil 

Pembelajaran Oleh Dosen bersama-sama dengan 

GKM di tingkat fakultas dan UKM ditingkat 

jurusan/prodi. 

 

6. Catatan  

Dibutuhkan dokumen tertulis berupa : 

1.  Prosedur  pengendalian  pelaksaan standar penilaian hasil pembelajaran oleh 

dosen. 

2.  Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran oleh 

dosen. 

7. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan 

ProgramStudi. 

c.  Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 

d. Peraturan dan perundang-undangan tentang Penilaian Hasil Pembelajarn 

Oleh Dosen. 
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1. Tujuan Manual  

Manual peningkatan standar penilaian pembelajaran oleh dosen dimaksudkan 

sebagai pedoman untuk meningkatkan mutu penilaian hasil pembelajaran 

mahasiswa yang dilakukan oleh setiap dosen pengampu mata kuliah di 

Universitas Siliwangi.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual peningkatan standar penilaian hasil pembelajaran mahasiswa oleh 

dosen pengampu mata kuliah di dalamnya memuat aturan tentang hal yang 

harus dilakukan untuk menyusun, menetapkan standar penilaian pembelajaran 

berdasarkan kajian dari hasil pengendalian yang telah dilakukan sebelumnya di 

Universitas Siliwangi. 

 

3. Definisi Istilah 

a. Peningkatan merupakan upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi 

standar penilaian hasil pembelajaran mahasiswa oleh dosen yang dilakukan 

secara periodik dan berkelanjutan.  

b. Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar penilaian hasil 

pembelajaran mahasiswa oleh dosen dengan didasarkan kepada:  

1) hasil pelaksanaan isi standar penilaian hasil pembelajaran mahasiswa 

oleh dosen pada periode sebelumnya.  

2) Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Siliwangi, tuntutan 

kebutuhan pemangku kepentingan/stakeholder dan masyarakat pada 

umumnya.  

3) Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Siliwangi.  

c. Siklus standar merupakan durasi atau masa berlakunya standar penilaian 

hasil pembelajaran mahasiswa oleh dosen sesuai dengan aspek yang diatur 

di dalamnya.  

 

4. Langkah Umum Peningkatan Standar Penilaian Hasil Pembelajaran Oleh 

Dosen 

a. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Universitas 

Siliwangi sebagai petunjuk untuk peningkatan standar penilaian hasil 

pembelajaran mahasiswa oleh dosen.  

b. Pelajari peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan aspek 

pengendalian penilaian hasil pembelajaran mahasiswa oleh setiap dosen 

pengampu mata kuliah baik yang berasal dari Kemenristek dikti secara 

umum maupun dari Direktorat Penjaminan Mutu Dikti. 
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c. Mengikuti dan berpedoman pada norma hukum atau syarat yang tercantum 

dalam peraturan perundang-undangan tersebut. 

d. Lakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT.  

e. Mengkaji aspek-aspek yang dijadikan parameter penilaian hasil 

pembelajaran yang akan diberlakukan di Universitas Siliwangi. 

f. Merumuskan draf awal pengembangan standar penilaian hasil pembelajaran 

tersebut di point e. 

g. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf pengembangan standar dari stake 

holder Universitas Siliwangi sebelum difinalisasi dalam bentuk penetapan 

manual peningkatan 

h. Ajukan hasil butir g kepada Rektor untuk  peningkatan atau pengesahan 

sebagai bahan penetapan standar penilaian hasil pembelajaran oleh dosen di 

Universitas Siliwangi Taikmalaya. 

 

5. Kualifikasi pejabat yang menjalankan manual peningkatan standar 

penilaian hasil pembelajaran oleh dosen 

 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan peningkatan standar penilaian hasil pembelajaran 

mahasiswa oleh dosen. 

Warek 1 Menelaah usulan peningkatan standar penilaian hasil 

pembelajaran mahasiswa oleh dosen yang diajukan oleh setiap 

fakultas bersama dengan Pusat Penjaminan Mutu Internal untuk 

diajukan dan ditetapkan oleh Rektor. 

Dekan Mengajukan peningkatan standar penilaian hasil pembelajaran 

mahasiswa oleh dosen dari setiap program studi yang ada di 

bawah naungan fakultas tersebut kepada Wakil Rektor 1. 

Ketua 

Jurusan/Prodi 

Mendeskripsikan peningkatan standar penilaian hasil 

pembelajaran mahasiswa oleh dosen secara holistik bersama 

dengan unit kendali mutu program studi sesuai dengan tujuan 

yang ditetapkan dalam kurikulum yang dilaksanakan untuk 

program studi tersebut. 

Pusat 

Penjaminan 

Mutu  

LPPM-PMP 

Bersama GKM fakultas dan UKM jurusan/program studi 

merancang peningkatan standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar penilaian hasil 

pembelajaran mahasiswa oleh dosen sesuai dengan hasil evaluasi 

dan pengendalian. 
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6.  Catatan  

a.  Gunakan formulir usulan peningkatan penilaian hasil pembelajaran 

mahasiswa oleh dosen yang berasal dari berbagai pemangku 

kepentingan/stakeholder dan asosiasi profesi.  

b.  Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar 

(A.S1.M1.St1.1/SPM-Unsil). 

 

7. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 

d. Peraturan dan perundang-undangan tentang kurikulum perguruan tinggi. 
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1. Tujuan Manual  

a. Sebagai pedoman dalam melakukan Penetapan Standar penilaian 

Pembelajaran kepada Dosen di Universitas Siliwangi (UNSIL).  

b. Standar disusun dengan memperhatikan proses utama pendidikan tinggi, 

prinsip – prinsip manajemen  kelembagaan  dan  peraturan-peraturan  yang  

berlaku  serta  kebijakan manajemen UNSIL. 

c. Untuk memastikan bahwa proses penetapan standar penilaian pembelajaran 

kepada dosen telah dilaksanakan sesuai dengan Standar. 

d. Sebagai jaminan proses penilaian pembelajaran dilaksanakan sesuai prinsip 

edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, berkeadilan, dan transparan yang 

dilakukan secara terintegrasi.  

e. Sebagai dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara pengajaran, serta 

meraih capaian pembelajaran yang dilakukan oleh dosen. 

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual ini berlaku dalam Penetapan Standar penilaian pembelajaran di 

UNSIL. Masa berlaku manual penetapan standar penilaian pembelajaran sejak 

ditetapkan sampai terjadi perubahan manajemen di UNSIL. Penilaian 

pembelajaran kepada dosen merupakan bagian penting dari proses 

pembelajaran. 

 

3. Definisi Istilah 

a. Standar penilaian pembelajaran kepada dosen adalah kriteria minimal 

tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran kepada dosen dalam rangka 

pemenuhan standar capaian pembelajaran.    

b. Penilaian pembelajaran kepada dosen adalah serangkaian kegiatan untuk 

memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil 

pembelajaran kepada dosen yang dilakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam 

pengambilan keputusan.   

 

4. Langkah Umum Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran Kepada 

Dosen  

a. Rektor menunjuk Tim adhoc di bawah koordinasi LPPMP untuk menyusun 

standar penilaian pembelajaran kepada dosen.   

b. Tim Adhoc menyampaikan draf Standar Penilaian Pembelajaran kepada 

dosen, kepada rapat bidang akademik yang dipimpin oleh Wakil Rektor 

Bidang Akademik dan Kerja sama untuk mendapat tanggapan.   
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c. Kepala LPPMP mengajukan Standar Penilaian Pembelajaran hasil kerja tim 

adhoc (point a) ke Senat Universitas Komisi A untuk dibahas dan 

disempurnakan.   

d. Ketua komisi A menyerahkan Standar Penilaian Pembelajaran yang sudah 

disepakati oleh komisi A kepada Tim legal drafting serta Biro Umum dan 

Keuangan.  

e. Ketua tim legal drafting serta Biro Umum dan Keuangan menyerahkan hasil 

perbaikan Standar Penilaian Pembelajaran kepada Ketua Senat untuk 

dibahas dalam rapat pleno Senat .  

f. Ketua Senat mengembalikan Standar Penilaian Pembelajaran ke Komisi A 

jika dalam rapat pleno terdapat masukan, langkah selanjutnya kembali ke 

langkah (c). Jika dalam rapat pleno tidak ada masukan maka Ketua Senat 

memutuskan Standar Penilaian Pembelajaran kepada dosen.  

g. Ketua Senat menyerahkan Standar Penilaian Pembelajaran kepada dosen, 

kepada Rektor untuk ditetapkan.   

h. Rektor menetapkan standar penilaian pembelajaran kepada dosen dalam 

bentuk Peraturan Rektor. 

 

5. Formulir/BORANG/Proforma yang digunakan 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan:  

a. Dokumen Visi Misi Unsil. 

b. Dokumen regulasi (hukum) terkait mutu. 

c. Formulir/Template analisis SWOT. 

d. Dokumen standar Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran kepada Dosen.  

 

6. Sarana  yang digunakan  

a. Ruang pertemuan dan kerja untuk tim penyusun. 

b. Ruang pertemuan untuk lokakarya dan sosialisasi. 

 

7. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Penetapan Standar 

Penilaian Pembelajaran kepada Dosen 

 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan dan mengesahkan manual penetapan 

standar Penilaian Pembelajaran kepada Dosen. 

Dekan 1. Bersama GKM fakultas mengkolaborasi 

manual penetapan standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar 
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Penilaian Pembelajaran kepada Dosen yang 

telah disusun oleh setiap jurusan/program studi. 

2. Mengajukan usulan tersebut ke rektor untuk 

ditetapkan. 

Ketua Jurusan/Prodi Menyusun draft manual penetapan standar 

Penilaian Pembelajaran kepada Dosen di tingkat 

program studi bersama unit kendali mutu (UKM) 

Jurusan/Program Studi. 

Ketua LPPM-PMP Penanggung jawab seluruh kegiatan pelaksanaan 

isi standar. 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP 

Merancang manual penetapan standar Penilaian 

Pembelajaran kepada Dosen yang bersumber dari 

program studi sampai universitas bersama GKM 

fakultas dan UKM jurusan/program studi. 

 

8. Catatan  

Proses penyusunan manual Penetapan Standar perlu dilengkapi:   

a. Berita acara dan notulensi rapat. Oleh karena itu perlu disediakan template 

Formulir Berita Acara.   

 b. SOP Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran.  

c. Revisi manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran kepada Dosen, yang 

wajib memperhatikan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) UNSIL. 

 

9. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program Studi. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan standar penilaian pembelajaran 

kepada dosen di Universitas Siliwangi (UNSIL).  

2. Untuk memantau pelaksanaan standar penilaian pembelajaran kepada 

dosen . 

  

2. Luas Lingkup Manual 

Manual ini berlaku dalam pelaksanaan penilaian pembelajaran di UNSIL.   

 

3. Definisi Istilah 

a. Penilaian pembelajaran adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, 

menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil pembelajaran 

kepada dosen yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, 

sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. 

b. Pelaksanaan penilaian pembelajaran adalah proses penilaian secara langsung 

dan/ atau tidak langsung yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran 

kepada berdasarkan aturan yang berlaku.  

 

4. Langkah Umum Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran kepada 

Dosen 

a. Penerapan prinsip penilaian meliputi prinsip edukatif, otentik, objektif, 

akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.  

b.. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, dan angket.   

c. Penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk 

portofolio atau karya desain.   

d. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.   

e. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan 

khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik 

dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dengan teknik penilaian dan 

instrumen penilaian. 

 

5.  Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar 

Penilaian Pembelajaran kepada Dosen 

 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran kepada 

dosen. 

Ketua LPPM-PMP Melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian 

Pembelajaran kepada dosen. 

Pusat Penjaminan Mutu Membentuk tim untuk melatih Dosen bagaimana cara 
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LPPM-PMP memberikan pembelajaran dalam pencapaian 

learning outcome (LO) Program Studi dan LO mata 

kuliah, serta ekspektasi LO mata kuliah. 

 

 

 

6.  Catatan  

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:  

a. Standar penilaian pembelajaran kepada dosen. 

b. Instrumen/Formulir pelaksanaan penilaian pembelajaran kepada dosen. 

c. Template Formulir Berita Acara Perkuliahan . 

d. Template Laporan Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran kepada dosen. 

e. SOP Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran kepada dosen. 

 

7.  Referensi 

a. Standar Universitas Siliwangi/Fakultas.  

b. Standar Penilaian Pembelajaran Kurikulum di Universitas/Fakultas. 
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1. Tujuan Manual  

a. Sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi pelaksanaan penilaian 

pembelajaran kepada dosen di Universitas Siliwangi  (UNSIL).  

b. Menjamin terselenggaranya kegiatan evaluasi pengajaran oleh dosen untuk 

menilai kinerja Dosen dalam proses belajar mengajar di Universitas 

Siliwangi 

c. Untuk memastikan bahwa proses penilaian pembelajaran kepada dosen 

telah dilaksanakan sesuai dengan Standar. 

d. Menyediakan  informasi  yang  relevan  dan  tepat  waktu  pada  

pelaksanaan  kegiatan pembelajaran  yang  akan  membantu  pembuatan  

keputusan  manajemen  yang efektif  dan  merencanakan berbagai tindakan 

yang diperlukan. 

e. Mendorong diskusi mengenai kemajuan pelaksanaan pembelajaran bersama 

para dosen. 

f. Mengetahui bahwa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai 

dengan yang direncanakan.   

g. Mengetahui rencana pembelajaran yang dibuat dan kesesuaiannya dengan 

kurikulum.  

h. Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan  

perlu atau tidaknya  inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran. 

 

2. Luas Lingkup Manual 

a. Manual ini berlaku dalam evaluasi pelaksanaan penilaian pembelajaran 

kepada dosen di UNSIL yang meliputi melakukan pengukuran atas proses 

pelaksanaan penilaian pembelajaran sesuai dengan standar penilaian 

pembelajaran dilengkapi dengan instrumennya sebagai usaha untuk 

menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara memantau 

hasil/prestasi yang dicapai dan jika terdapat penyimpangan dari standar 

yang telah ditentukan, maka segera diadakan perbaikan, sehingga semua 

hasil/prestasi yang dicapai dapat sesuai dengan rencana.  

b. Lingkup evaluasi  pembelajaran mencakup: 

1) Isi pembelajaran. 

2) Proses kegiatan pembelajaran.   

3) Proses penilaian pembelajaran. 
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3. Definisi Istilah 

a. Penilaian pembelajaran adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, 

menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil pembelajaran 

kepada dosen yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, 

sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.  

b.. Evaluasi pelaksanaan penilaian pembelajaran adalah melakukan pengukuran 

atas proses pelaksanaan penilaian pembelajaran sesuai dengan standar 

penilaian pembelajaran kepada dosen.  

c. Evaluasi pengajaran Dosen adalah kegiatan yang mengkaji kinerja dosen 

selama melaksanakan proses belajar mengajar (PBM).  

d. Monitoring pelaksanaan penilaian adalah pemantauan terhadap pelaksanaan 

penilaian dengan melihat proses pelaksanaan penilaian  kepada dosen secara 

langsung dan/atau melihat dokumen yang terkait dengan pelaksanaan 

penilaian pembelajaran kepada dosen.  

d. Pemeriksaan/Audit pelaksanaan penilaian adalah pengecekan untuk 

mengetahui kesesuaian antara standar dengan fakta. 

e. Kuesioner adalah survei dan penilaian oleh mahasiswa kepada dosen dalam 

pelaksanaan PBM.   

 

4. Langkah Umum evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran Kepada Dosen 

a. Rektor menunjuk Tim Pelaksanaan Evaluasi standar penilaian pembelajaran 

kepada dosen dengan Ketua Jurusan sebagai koordinatornya. 

b. Tim mendapatkan:  

- Standar penilaian pembelajaran kepada dosen yang ditetapkan oleh 

Fakultas/Program Studi. 

- Daftar nama dosen pengampu mata kuliah.  

- Daftar hasil penilaian pembelajaran kepada dosen per Mata Kuliah.  

- Berita acara kontrak pembelajaran. 

- Rencana Pembelajaran semester . 

c. Jurusan melaksanakan evaluasi pengajaran dosen meliputi beberapa bagian, 

yaitu:  Penilaian Mahasiswa pada PBM Penilaian mahasiswa terhadap 

proses belajar mengajar dilakukan dengan menyebarkan kuesioner Evaluasi 

PBM (setiap semester);  Kehadiran dosen dalam memberikan kuliah; 

Ketepatan dalam penyerahan nilai. 

d. Tim membandingkan antara rincian hasil penilaian pembelajaran kepada 

dosen dengan standar.  
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e. Tim berusaha untuk menemukan kesesuaian dan/atau ketidaksesuaian antara 

standar dengan penilaian yang dilaksanakan. 

f. Evaluasi dosen diolah dan dikeluarkan oleh Bagian Administrasi Akademik 

dan dilaporkan kepada Pembantu Dekan I dan Dekan. 

g. Tindak lanjut terhadap evaluasi dosen dilakukan oleh ketua jurusan sesuai 

kebijakan jurusan masing-masing bagi perbaikan kinerja PBM dosen yang 

terkait. 

 

5.  Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar 

Penilaian Pembelajaran Kepada Dosen 

a. Dosen tetap minimal mempunyai jabatan fungsional Lektor.  

b. Telah mengikuti pelatihan AMI di internal. 

 

6.  Catatan  

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:  

a. Standar mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran. 

b. Instrumen/Formulir evaluasi pelaksanaan penilaian pembelajaran kepada 

dosen.  

c. Template Formulir Berita Acara. 

d. Template Laporan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran kepada 

dosen. 

e. SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran kepada dosen. 

 

7. Referensi 

a. Standar Universitas Siliwangi/Fakultas. 

b. Standar Penilaian Pembelajaran Kurikulum di Universitas/Fakultas. 



 UNIVERSITAS SILIWANGI 
Kode/No : A.S4.M4.St4.2/ SPM-Unsil 

Tanggal   : 6 Nopember  2017 

MANUAL PENGENDALIAN 

STANDAR PENILAIAN 

PEMBELAJARAN KEPADA DOSEN  

Revisi       : - 

 

 

BUKU II MANUAL SPMI UNSIL 

 

 

203 

 

 

 

 

 

 

MANUAL PENGENDALIAN 

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN KEPADA DOSEN  

UNIVERSITAS SILIWANGI TASIKMALAYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 UNIVERSITAS SILIWANGI 
Kode/No : A.S4.M4.St4.2/ SPM-Unsil 

Tanggal   : 6 Nopember  2017 

MANUAL PENGENDALIAN 

STANDAR PENILAIAN 

PEMBELAJARAN KEPADA DOSEN  

Revisi       : - 

 

 

BUKU II MANUAL SPMI UNSIL 

 

 

204 

1. Tujuan Manual  

Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil evaluasi 

pelaksanaan penilaian pembelajaran di Universitas Siliwangi  (UNSIL). 

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual ini berlaku dalam pengendalian pelaksanaan penilaian pembelajaran di 

UNSIL. 

 

3. Definisi Istilah  

a. Penilaian pembelajaran adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, 

menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil penmbelajaran 

kepada dosen yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, 

sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.  

b. Evaluasi pelaksanaan penilaian pembelajaran adalah melakukan pengukuran 

atas proses pelaksanaan penilaian pembelajaran sesuai dengan standar 

penilaian pembelajaran kepada dosen.  

3. Pengendalian pelaksanaan penilaian pembelajaran adalah tindak lanjut dari 

hasil evaluasi pelaksanaan penilaian pembelajaran kepada dosen. 

 

4. Langkah Umum Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran kepada 

Dosen 

a. Dekan/Direktur Program Pascasarjana mendapatkan laporan hasil evaluasi 

dari tim evaluator tentang kesesuaian atau ketidaksesuaian antara standar 

penilaian pembelajaran kepada dosen dengan pelaksanaan standar penilaian 

yang dilaksanakan.  

b. Apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran 

kepada dosen telah mencapai standar yang ditetapkan, maka dekan hanya 

menjalankan upaya sehingga pelaksanaan penilaian pembelajaran kepada 

dosen dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

c. Apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran 

kepada dosen  ditemukan bahwa pelaksanaan penilaian pembelajaran 

kurang dari standar yang ditetapkan maka rektor menetapkan langkah-

langkah korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa pelaksanaan 

standar penilaian pembelajaran kepada dosen dapat tercapai. 
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5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar 

Penilaian Pembelajaran kepada Dosen 

 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan dokumen pengendalian Standar 

Penilaian Pembelajaran kepada Dosen. 

Warek 1 Melakukan verifikasi bersama pusat penjaminan 

mutu internal terhadap dokumen pengendalian 

standar yang diajukan oleh setiap fakultas dan 

hasilnya diajukan kepada Rektor. 

Dekan Menetapkan dan mengajukan kepada Wakil 

Rektor I dokumen  pengendalian standar 

Penilaian Pembelajaran kepada Dosen untuk 

setiap program studi. 

Ketua Jurusan/Program 

Studi 

Melakukan pengendalian terhadap standar 

kompetensi profesional dosen untuk setiap mata 

kuliah yang diampu dengan unit kendali mutu 

jurusan. 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP  

Menyusun dan melaksanakan dokumen 

pengendalian isi standar Penilaian Pembelajaran 

kepada Dosen bersama-sama dengan GKM di 

tingkat fakultas dan UKM ditingkat 

jurusan/prodi. 

 

6. Catatan  

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:  

a. Standar mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran di fakultas/prodi. 

b. Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran kepada 

dosen. 

c. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran kepada dosen. 

d. SOP Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran kepada 

dosen. 

 

7.  Referensi 

a. Standar Universitas Siliwangi/Fakultas. 

b. Standar Penilaian Pembelajaran Kurikulum di Program Studi Pedoman 

Sistem. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 
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1. Tujuan Manual  

Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut  dari hasil pengendalian 

pelaksanaan standar penilaian pembelajaran kepada dosen di Universitas 

Siliwangi (UNSIl). 

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual ini berlaku dalam peningkatan  standar penilaian pembelajaran kepada 

dosen di UNSIL. 

 

3. Definisi Istilah  

a. Penilaian pembelajaran adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, 

menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil pembelajaran  

yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi 

informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.  

b.  Evaluasi pelaksanaan penilaian pembelajaran adalah melakukan 

pengukuran atas proses pelaksanaan  penilaian pembelajaran kepada dosen 

sesuai dengan standar penilaian pembelajaran kepada dosen.  

c. Tim evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran adalah 

sekelompok dosen yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur Program 

Pascasarjana untuk melaksanakan evaluasi terhadap proses pelaksanaan 

standar penilaian pembelajaran kepada dosen.  

d.  Peningkatan pelaksanaan penilaian pembelajaran adalah peningkatan 

tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan penilaian pembelajaran. 

kepada dosen. 

 

4. Langkah Umum Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran kepada 

Dosen 

a. Rektor/Dekan/Direktur Program Pascasarjana menugaskan tim evaluasi 

pelaksanaan standar penilaian pembelajaran untuk melakukan evaluasi 

terhadap pelaksanaan standar penilaian pembelajaran kepada dosen. 

Evaluasi dilakukan pada setiap akhir semester, paling lambat 1 bulan 

setelah batas akhir upload nilai di Siakad.  

b. Rektor/Dekan/Direktur Program Pascasarjana mendapatkan laporan hasil 

evaluasi dari tim evaluasi pelaksanaan tentang kesesuaian atau 

ketidaksesuaian antara standar penilaian pembelajaran dengan pelaksanaan 

standar penilaian yang dilaksanakan.  

c. Apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran 

ditemukan bahwa pelaksanaan penilaian pembelajaran kepada dosen 
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kurang dari standar yang ditetapkan maka Rektor/Dekan/Direktur Program 

Pascasarjana menetapkan langkah-langkah korektif atau perbaikan untuk 

memastikan bahwa pelaksanaan standar penilaian pembelajaran kepada 

dosen dapat tercapai.  

d. Apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran  

kepda dosen telah mencapai standar yang ditetapkan, maka 

Rektor/Dekan/Direktur Program Pascasarjana tetap menjalankan upaya 

sehingga pelaksanaan penilaian pembelajaran kepada dosen dapat berjalan 

sebagaimana mestinya dan melakukan langkah-langkah untuk 

meningkatkan standar penilaian pembelajaran.  

e. Tiap akhir semester, Rektor/Dekan/Direktur Program 

Pascasarjana/Direktur Sekolah Vokasi memberikan laporan hasil evaluasi 

pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran 

kepada dosen ke Rektor melalui LPPMP.  

f. Rektor menugaskan tim penetapan standar penilaian pembelajaran untuk 

menindaklanjuti laporan dari LPPMP.  

g. Minimum 3 tahun sekali Rektor melakukan peninjauan standar penilaian 

pembelajaran untuk peningkatan standar penilaian pembelajaran kepada 

dosen. 

 

5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar 

Penilaian Pembelajaran kepada Dosen 

 

Pejabat Tugas 

Rektor M menerima laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar dan 

melakukan evaluasi isi standar penilaian pembelajaran kepada 

dosen dan selanjutnya menetapkan peningkatan standar 

pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan standar 

penilaian pembelajaran kepada dosen. 

Warek 1 Menelaah usulan peningkatan standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar penilaian pembelajaran 

kepada dosen yang diajukan oleh setiap fakultas bersama dengan 

Pusat Penjaminan Mutu Internal untuk diajukan dan ditetapkan 

oleh Rektor. 

Dekan Mengajukan peningkatan standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar penilaian pembelajaran 

kepada dosen dari setiap program studi yang ada di bawah 

naungan fakultas tersebut kepada Wakil Rektor 1. 

Ketua 

Jurusan/Prodi 

Mendeskripsikan peningkatan standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar penilaian pembelajaran 
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kepada dosen secara holistik bersama dengan unit kendali mutu 

program studi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam 

kurikulum yang dilaksanakan untuk program studi tersebut. 

Ketua 

LPPM-PMP 

Memberikan rekomendasi peningkatan standar dan melakukan 

pendampingan dalam melakukan revisi isi standar, dan 

selanjutnya bersama GKM fakultas dan UKM jurusan/program 

studi merancang peningkatan standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar penilaian pembelajaran 

kepada dosen sesuai dengan hasil evaluasi dan pengendalian. 

Pusat 

Penjaminan 

Mutu  

LPPM-PMP 

Kepala Pusat SPMI yang merupakan subyek utama dalam 

melakukan revisi isi standar. 

 

6.  Catatan  

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:  

a. Standar penilaian pembelajaran di fakultas/prodi  

b. Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran kepada 

dosen. 

c. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran kepada 

dosen. 

d. SOP Peningkatan  Standar Penilaian Pembelajaran kepada dosen. 

 

7. Referensi 

a. Standar Universitas Siliwangi/Fakultas.  

b. Standar Penilaian Pembelajaran Kurikulum di Program Studi.  

c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 
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MANUAL STANDAR 5.1 
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1. Tujuan Manual  

Manual penetapan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dibuat 

sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar 

kualifikasi akademik dan kompetensi dosen yang mengajar di Universitas 

Siliwangi Tasikmalaya.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual penetapan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen memuat 

aturan tentang hal yang harus dilakukan untuk menyusun dan menetapkan standar 

kualifikasi akademik dan kompetensi dosen di Unsil. 

 

3. Langkah Umum Penetapan Standar kualifikasi akademik dan kompetensi 

dosen 

a. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Unsil sebagai petunjuk 

untuk penetapan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.  

b. Dokumentasikan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan aspek kualifikasi dan kompetensi dosen.  

c. Ikuti norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-

undangan tersebut. 

d. Lakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT.  

e. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan 

standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen terhadap pemangku 

kepentingan internal. 

f. Rumuskan draf awal standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen 

dengan memakai rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence, Degree)  

terkait dengan isi mencakup  persiapan, pelaksanaan,  pelaporan, dan tindak 

lanjut hasil pelaporan kegiatan standar kualifikasi akademik dan kompetensi 

dosen).  

g. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi dosen dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, 

Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Kaprodi, Ketua Unit Kerja 

dan Ketua Sub Unit Kerja) dan/atau eksternal untuk mendapatkan 

penyempurnaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen. 

h. Ajukan hasil butir f kepada Rektor untuk  penetapan atau pengesahan sebagai 

standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen di Unsil. 

 

4. Rincian Kegiatan Penyusunan Manual Penetapan Standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi dosen 

Subyek Kegiatan Max 

Durasi 

Rektor a. Mengeluarkan SK Tim Penyusun. 5 hari 
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 b. Menetapkan standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi dosen. 

2 hari 

Kepala Pusat 

PMI 

a. Melakukan koordinasi dengan koordinator bidang 

untuk persiapan penyusunan standar. 

1 hari 

 

 b. Membangun tim penyusun (ad hoc) jika 

diperlukan. 

1 hari 

 c. Mengajukan usulan  penerbitan SK tim penyusun 

standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen 

ke Rektor Unsil. 

1 hari 

 d. Menyusun draf standar bersama tim penyusun. 5 hari 

 e. Mengkaji draf standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi dosen. 

2 hari 

 f. Melakukan sosialisasi draf standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi dosen ke pimpinan 

(rektor dan jajarannya). 

3 hari 

 g. Melakukan revisi draf standar bilamana diperlukan 2 hari 

 h. Mengajukan draf standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi dosen ke Rektor untuk ditetapkan. 

1 hari 

Tim Penyusun a. Menjadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan 

akhir, dan misi Unsil sebagai petunjuk untuk 

penetapan standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi dosen. 

1 hari 

 

 

 b. Menggunakan norma hukum atau syarat yang 

tercantum dalam peraturan perundang-undangan 

dalam penyusunan draft. 

 

 c. Mempertimbangkan kebutuhan pemangku 

kepentingan internal dan/atau eksternal yang terkait 

dengan standar.  

1 hari 

 

 

 d. Merumuskan draf awal standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi dosen dengan 

memperhatikan kaidah ABCD.  

1 hari 

 

 e. Melakukan sosialisasi draf standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi dosen  ke ketua SPM 

dan jajarannya, untuk mendapatkan masukan. 

1 hari 

 f. Merumuskan kembali pernyataan standar 

kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dengan 

memerhatikan hasil sosialisasi. 

5 hari 

Administrator a. Mempersiapkan sarana yang diperlukan tim 

penyusun standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi dosen. 

1 hari 

 b. Melakukan pengetikan, pengarsipan, penggandaan 

dan distribusi sesuai Ketua SPM. 

1 hari 

 c. Membantu hal-hal lain terkait administrasi sesuai 

dengan kebutuhan. 

1 hari 
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5. Formulir/BORANG/Proforma yang digunakan 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan:  

a. Dokumen Visi Misi Unsil. 

b. Dokunen regulasi (hukum) terkait mutu. 

c. Formulir/Template analisis SWOT. 

d. Dokumen Standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.  

 

6. Sarana  yang digunakan  

a. Ruang pertemuan dan kerja untuk tim penyusun. 

b. Ruang pertemuan untuk sosialisasi. 

 

7. Kualifikasi pejabat yang menjalankan manual penetapan standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi Dosen 

 
 (P) 

Penetapan 

(P) 

Pelaksanaan 

(E) 

Evaluasi 

(P) 

Pengendalian 

(P) 

Peningkatan 

Rektor      

Wakil Rektor I      

Wakil Rektor II      

Wakil Rektor III      

Ka. BUK      

Ka. BAKPK     
Ka. Pusat PMP      

Dekan      

Ka. Jurusan      

Ka. Prodi      

 

8.  Catatan  

a.  Gunakan kuesioner untuk kualifikasi dosen yang ditujukan kepada pimpinan 

terkait. 

b.  Gunakan kuesioner untuk evaluasi kinerja dosen yang ditujukan kepada pimpinan 

terkait, teman sejawat dan mahasiswa. 

 

9. Referensi 
a. Peraturan dan perundang-undangan tentang pengangkatan PNS. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang tata tugas PNS. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 

d. Peraturan dan perundang-undangan tentang kualifikasi dosen PNS. 
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MANUAL PELAKSANAAN  
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1. Tujuan Manual  

Manual pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dibuat 

sebagai pedoman untuk melaksanakan pemenuhan standar kualifikasi akademik 

dan kompetensi dosen yang mengajar di Universitas Siliwangi Tasikmalaya.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen memuat 

tahapan yang akan dilaksanakan pada setiap aras untuk dijadikan  sebagai  

pedoman dalam pencapaian standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen 

yang diharapkan. 

 

3. Langkah Umum Pelaksanaan Standar kualifikasi akademik dan kompetensi 

dosen 

a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administrasi untuk pemenuhan/pencapaian 

standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen. 

b. Sosialisasi isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen kepada 

seluruh pimpinan dan dosen secara periodik dan konsisten. 

c. Siapkan tulisan/dokumen tertulis berupa sejumlah SOP dan instruksi kerja 

untuk pemenuhan/pencapaian standar kualifikasi akademik dan kompetensi 

dosen. 

d. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan sesuai SOP/instruksi kerja dengan 

menggunakan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen sebagai tolok 

ukur. 

 

4. Rincian Kegiatan Penyusunan Manual Pelaksanaan Standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi dosen 

Subyek Kegiatan 
Max 

Durasi 

Rektor a. Mengeluarkan SK Tim Pelaksana. 5 hari 

 b. Menetapkan tahapan pemenuhan/pencapaian 

standar kualifikasi akademik dan kompetensi 

dosen. 

2 hari 

 c.   Menetapkan SOP/instruksi kerja sebagai pedoman 

pelaksanaan setiap kegiatan terkait pencapaian 

standar kualifikasi akademik dan kompetensi 

dosen. 

1 hari 

Tim Pelaksana/ 

Pimpinan Unit 

a.   Membuat draf SOP/Instruksi Kerja untuk seluruh 

kegiatan untuk pemenuhan/pencapaian standar 

kualifikasi akademik dan kompetensi dosen. 

5 hari 

 b.  Mengajukan seluruh SOP/Instruksi kerja kepada 

rektor/pimpinan unit untuk ditetapkan. 

2 hari 

 c. Melaksanakan seluruh kegiatan berdasarkan 

SOP/instruksi kerja yang telah ditetapkan. 

5 hari 
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 d. Melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada 

pimpinan. 

2 hari 

 

5. Kualifikasi pejabat yang menjalankan manual pelaksanaan standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi Dosen 

 
 (P) 

Penetapan 

(P) 

Pelaksanaan 

(E) 

Evaluasi 

(P) 

Pengendalian 

(P) 

Peningkatan 

Rektor      

Wakil Rektor I      

Wakil Rektor II      

Wakil Rektor III      

Ka. BUK      

Ka. BAKPK     
Ka. Pusat PMP      

Dekan      

Ka. Jurusan      

Ka. Prodi      

 

6.  Catatan  
Lakukan verifikasi dokumen kualifikasi dan kompetensi dosen untuk 

pemenuhan/pencapaian standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen. 

 

7.  Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang pengangkatan PNS. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang tata tugas PNS. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 

d. Peraturan dan perundang-undangan tentang kualifikasi dosen PNS. 
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MANUAL EVALUASI  

STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK  

DAN KOMPETENSI DOSEN 

UNIVERSITAS SILIWANGI TASIKMALAYA 
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1. Tujuan Manual  

Manual evaluasi disusun untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan 

pelaksaan pemenuhan/pencapaian standar kualifikasi akademik dan kompetensi 

dosen sehingga pelaksanaan isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen 

di Unsil dapat diukur pencapaiannya.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual evaluasi berlaku sebelum tahap pengendalian pelaksanaan isi standar 

kualifikasi akademik dan kompetensi dosen diperlukan pemantauan atau 

pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan 

apakah standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen tersebut telah 

dicapai/dipenuhi.  

 

3. Langkah Umum Evaluasi Standar kualifikasi akademik dan kompetensi 

dosen 

a. Lakukan pengukuran secara periodik secara tahunan terhadap ketercapaian isi 

semua standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.  

b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, 

kesalahan dari penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan isi standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi dosen. 

c. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi standar 

atau bila isi standar gagal dicapai. 

d. Membuat laporan secara tertulis dan periodik tentang semua hasil pengukuran 

e. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan 

disertai saran atau rekomendasi pengendalian. 

 

4. Rincian Kegiatan Penyusunan Manual Evaluasi Standar kualifikasi akademik 

dan kompetensi dosen 

Subyek Kegiatan 
Max 

Durasi 

Rektor a. Mengeluarkan SK Tim Evaluasi. 5 hari 

 b. Menerima laporan hasil evaluasi. 2 hari 

 c. Menetapkan instrumen evaluasi.  

Kepala Pusat 

PMI 

a. Menyusun instrumen evaluasi untuk setiap 

kegiatan. 

1 hari 

 

 b. Melakukan koordinasi dengan tim 

pelaksana/administrator untuk persiapan evaluasi 

setiap kegiatan. 

1 hari 

 c. Melaksanakan evaluasi kegiatan. 1 hari 

Tim Pelaksana/ 

Administrator 

a. Menyiapkan dokumen hasil pelaksanaan untuk 

setiap kegiatan  

1 hari 
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 b. Mengkaji hasil evaluasi setiap kegiatan yang terkait 

pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi dosen. 

1 hari 

 c. Mempertimbangkan kebutuhan pemangku 

kepentingan internal dan/atau eksternal yang terkait 

dengan evaluasi standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi dosen.  

1 hari 

 

 

 

5. Kualifikasi pejabat yang menjalankan manual evaluasi standar kompetensi 

Dosen 

 
 (P) 

Penetapan 

(P) 

Pelaksanaan 

(E) 

Evaluasi 

(P) 

Pengendalian 

(P) 

Peningkatan 

Rektor      

Wakil Rektor I      

Wakil Rektor II      

Wakil Rektor III      

Ka. BUK      

Ka. BAKPK     
Ka. Pusat PMP      

Dekan      

Ka. Jurusan      

Ka. Prodi      

 

6.  Catatan  
a. Formulir prosedur evaluasi pelaksaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi 

dosen. 

b. Formulir evaluasi pelaksaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.  

c. Formulir hasil pelaksaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.  

 

7.  Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang pengangkatan PNS. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang tata tugas PNS. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 

d. Peraturan dan perundang-undangan tentang kualifikasi dosen PNS. 
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1. Tujuan Manual  

Manual pengendalian disusun untuk melakukan pengendalian pelaksanaan isi 

standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen sehingga isi standar dapat 

diperbaiki dan atau ditingkatkan.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual pengendalian berlaku ketika pelaksanaan isi standar kualifikasi akademik 

dan kompetensi dosen telah dievaluasi sebelumnya dan memerlukan tindakan 

pengendalian berupa koreksi agar di kemudian hari semua isi standar tersebut dapat 

terpenuhi dan atau ditingkatkan.  

 

3. Langkah Umum Pengendalian Standar kualifikasi akademik dan kompetensi 

dosen 

a. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap 

sebelumnya dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi 

standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen atau apabila isi standar 

tersebut. 

b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian 

isi standar. 

c. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 

d. Memantau secara kontinu efek tindakan tersebut. 

e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut 

pengendalian standar.  

f. Melaporkan hasil pengendalian kepada pimpinan terkait disertai saran dan 

rekomendasi. 

 

4. Rincian Kegiatan Penyusunan Manual Pengendalian Standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi dosen 

Subyek Kegiatan 
Max 

Durasi 

Rektor a. Menerima seluruh hasil laporan evaluasi kegiatan 

yang terkait standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi dosen. 

5 hari 

 b. Menetapkan model pengendalian standar 

kualifikasi akademik dan kompetensi dosen. 

 

Kepala Pusat 

PMI 

a. Menyusun dan mengkaji draf model pengendalian 

standar. 

1 hari 

 

 b. Melakukan sosialisasi draf model pengendalian 

standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen 

ke pimpinan (rektor dan jajarannya). 

3 hari 

 c. Mengajukan draf evaluasi standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi dosen ke Rektor untuk 

1 hari 
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ditetapkan. 

 

5. Kualifikasi pejabat yang menjalankan manual pengendalian standar kompetensi  

    Dosen 

 
 (P) 

Penetapan 

(P) 

Pelaksanaan 

(E) 

Evaluasi 

(P) 

Pengendalian 

(P) 

Peningkatan 

Rektor      

Wakil Rektor I      

Wakil Rektor II      

Wakil Rektor III      

Ka. BUK      

Ka. BAKPK     
Ka. Pusat PMP      

Dekan      

Ka. Jurusan      

Ka. Prodi      

 

 

6.  Catatan  

Dibutuhkan dokumen tertulis berupa: 

1. Prosedur pengendalian pelaksaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi 

dosen. 

2. Formulir pengendalian pelaksaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi 

dosen. 

3. Formulir hasil pengendalian pelaksaan standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi dosen. 

 

7.  Referensi 
a. Peraturan dan perundang-undangan tentang pengangkatan PNS. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang tata tugas PNS. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 

d. Peraturan dan perundang-undangan tentang kualifikasi dosen PNS. 
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1. Tujuan Manual  

Manual peningkatan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dibuat 

sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan pengembangan 

standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen yang mengajar di Universitas 

Siliwangi Tasikmalaya.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual peningkatan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen memuat 

aturan tentang hal yang harus dilakukan untuk menyusun dan menetapkan standar 

kualifikasi akademik dan kompetensi dosen di Unsil. 

 

3. Langkah Umum Peningkatan Standar kualifikasi akademik dan kompetensi 

dosen 

a. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Unsil sebagai petunjuk 

untuk peningkatan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.  

b. Dokumentasikan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan aspek kompetensi dosen.  

c. Ikuti norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-

undangan tersebut. 

d. Lakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT.  

e. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak 

dikembangkan untuk meningkatkan standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi dosen terhadap pemangku kepentingan internal  

f. Rumuskan draf awal pengembangan standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi dosen dengan memakai rumus ABCD (Audience, Behaviour, 

Competence, Degree)  terkait dengan isi mencakup  persiapan, pelaksanaan,  

pelaporan, dan tindak lanjut hasil pelaporan kegiatan standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi dosen)  

g. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf pengembangan standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi dosen dengan mengundang pemangku kepentingan 

internal (Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Kaprodi, 

Ketua Unit Kerja dan Ketua Sub Unit Kerja) dan/atau eksternal untuk 

mendapatkan penyempurnaan pengembangan standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi dosen. 

h. Ajukan hasil butir f kepada Rektor untuk  peningkatan atau pengesahan sebagai 

bahan penetapan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen 

selanjutnya di Unsil. 
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4. Rincian Kegiatan Penyusunan Manual Peningkatan Standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi dosen 

Subyek Kegiatan 
Max 

Durasi 

Rektor a. Mengeluarkan SK Tim Penyusun. 5 hari 

 b. Menetapkan pengembangan standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi dosen. 

2 hari 

Kepala Pusat 

PMI 

a. Melakukan koordinasi dengan koordinator bidang 

untuk persiapan pengembangan standar. 

1 hari 

 

 b. Membangun tim penyusun (ad hoc) jika 

diperlukan. 

1 hari 

 c. Mengajukan usulan  penerbitan SK tim penyusun 

standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen 

ke Rektor Unsil. 

1 hari 

 d. Menyusun draf pengembangan standar bersama tim 

penyusun. 

5 hari 

 e. Mengkaji draf pengembangan standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi dosen. 

2 hari 

 f. Melakukan sosialisasi draf pengembangan standar 

kualifikasi akademik dan kompetensi dosen ke 

pimpinan (rektor dan jajarannya). 

3 hari 

 g. Melakukan revisi draf pengembangan standar 

bilamana diperlukan. 

2 hari 

 h. Mengajukan draf  pengembangan standar 

kualifikasi akademik dan kompetensi dosen ke 

Rektor untuk ditetapkan. 

1 hari 

Koor Bid SPMI a. Melakukan koordinasi untuk Persiapan penyusunan 

draf pengembangan standar kualifikasi akademik 

dan kompetensi dosen. 

1 hari 

 

 b. Mengkaji peraturan terkait. 2 hari 

 c. Menyusun draf pengembangan standar (sebagai tim 

penyusun). 

5 hari 

 d. Mengkaji draf pengembangan standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi dosen. 

1 hari 

 e. Melakukan sosialisasi draf pengembangan standar 

kualifikasi akademik dan kompetensi dosen  ke 

Kepala Pusat PMI dan jajarannya. 

3 hari 

 f. Melakukan revisi draf pengembangan standar bila 

diperlukan. 

2 hari 

 g. Menyerahkan draft pengembangan standar ke 

Kepala Pusat PMI. 

1 hari 

Tim Penyusun a. Menjadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan 

akhir, dan misi Unsil sebagai petunjuk untuk 

pengembangan  standar kualifikasi akademik dan 

1 hari 
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kompetensi dosen. 

 b. Menggunakan norma hukum atau syarat yang 

tercantum dalam peraturan perundang-undangan 

dalam penyusunan draf pengembangan. 

 

 c. Mempertimbangkan kebutuhan pemangku 

kepentingan internal dan/atau eksternal yang terkait 

dengan standar.  

1 hari 

 

 

 d. Merumuskan draf awal pengembangan standar 

kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dengan 

memperhatikan kaidah ABCD.  

1 hari 

 

 e. Melakukan sosialisasi draf pengembangan standar 

kualifikasi akademik dan kompetensi dosen  ke 

ketua SPM dan jajarannya, untuk mendapatkan 

masukan. 

1 hari 

 f. Merumuskan kembali pernyataan pengembangan 

standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen 

dengan memerhatikan hasil sosialisasi. 

5 hari 

Administrator a. Mempersiapkan sarana yang diperlukan tim 

penyusun pengembangan standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi dosen. 

1 hari 

 b. Melakukan pengetikan, pengarsipan, penggandaan 

dan distribusi sesuai Ketua SPM. 

1 hari 

 c. Membantu hal-hal lain terkait administrasi sesuai 

dengan kebutuhan. 

1 hari 

 

5. Formulir/BORANG/Proforma yang digunakan 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan:  

a. Dokumen Visi Misi Unsil. 

b. Dokunen regulasi (hukum) terkait mutu. 

c. Formulir/Template analisis SWOT. 

d. Dokumen Standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.  

 

6. Sarana  yang digunakan  

a. Ruang pertemuan dan kerja untuk tim penyusun. 

b. Ruang pertemuan untuk sosialisasi. 
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7. Kualifikasi pejabat yang menjalankan manual peningkatan standar kompetensi  

    Dosen 

 (P) 

Penetapan 

(P) 

Pelaksanaan 

(E) 

Evaluasi 

(P) 

Pengendalian 

(P) 

Peningkatan 

Rektor      

Wakil Rektor I      

Wakil Rektor II      

Wakil Rektor III      

Ka. BUK      

Ka. BAKPK     
Ka. Pusat PMP      

Dekan      

Ka. Jurusan      

Ka. Prodi      

 

8.  Catatan  
a.  Gunakan kuesioner untuk kualifikasi dosen yang ditujukan kepada pimpinan 

terkait. 

b.  Gunakan kuesioner untuk evaluasi kinerja dosen yang ditujukan kepada pimpinan 

terkait, teman sejawat dan mahasiswa. 

 

9.  Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang pengangkatan PNS. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang tata tugas PNS. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 

d. Peraturan dan perundang-undangan tentang kualifikasi dosen PNS. 
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MANUAL STANDAR 5.2 
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1. Tujuan Manual  

Manual penetapan standar kinerja dosen dibuat sebagai pedoman untuk 

merancang, merumuskan, dan menetapkan standar kinerja dosen dari 

Universitas Siliwangi.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual penetapan standar kinerja dosen memuat aturan tentang hal yang harus 

dilakukan untuk menyusun dan menetapkan standar kinerja dosen Universitas 

Siliwangi. 

 

3. Definisi Istilah 

a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

b. Kinerja (Prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

 

4. Langkah Umum Penetapan Standar Kinerja Dosen 

a. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Universitas 

Siliwangi sebagai petunjuk untuk penetapan standar kinerja dosen.  

b. Dokumentasikan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan kinerja dosen.  

c. Ikuti norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-

undangan tersebut. 

d. Lakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT.  

e. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak 

dibuatkan standar kinerja dosen. 

f. Rumuskan draf awal standar kinerja dosen dengan memakai rumus ABCD 

(Audience, Behaviour, Competence, Degree) terkait dengan isi mencakup  

persiapan, pelaksanaan,  pelaporan, dan tindak lanjut hasil pelaporan 

kegiatan standar kinerja dosen. 

g. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar kinerja dosen dengan 

mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, Wakil Rektor, Dekan, 

Wakil Dekan, Ketua Jurusan/Program studi, Ketua Unit Kerja dan Ketua 

Sub Unit Kerja) dan/atau eksternal untuk mendapatkan penyempurnaan 

standar kinerja dosen. 

h. Merumuskan kembali standar kinerja dosen. 
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i. Ajukan hasil butir f kepada Rektor untuk penetapan atau pengesahan 

sebagai standar kinerja dosen di Universitas Siliwangi. 

 

5. Formulir/BORANG/Proforma yang digunakan 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan:  

a. Dokumen Visi Misi Unsil 

b. Dokumen regulasi (hukum) terkait mutu. 

c. Formulir/Template analisis SWOT. 

d. Dokumen standar kinerja dosen.  

 

6. Sarana  yang digunakan  

a. Ruang pertemuan dan kerja untuk tim penyusun. 

b. Ruang pertemuan untuk lokakarya dan sosialisasi. 

 

7. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar  

Kinerja Dosen 

 
Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan manual penetapan standar 

kinerja dosen. 

Warek 2 Menerima dan menelaah draft manual 

penetapan standar kinerja dosen yang 

selanjutnya diajukan kepada rektor 

untuk ditetapkan 

Bagian Kepegawaian Menyusun draft manual penetapan 

standar kinerja tenaga kependidikan  

Dekan Mengkoordinir laporan hasil 

penilaian kinerja dari setiap program 

studi yang selanjutnya diajukan ke 

Wakil Rektor 2. 

Wakil Dekan  2 Melaksanakan penilaian kinerja tenaga 

kependidikan di lingkungan fakultas. 

Ketua LPPM-PMP Penanggung jawab seluruh kegiatan 

pelaksanaan isi standar. 

Pusat Penjaminan Mutu LPPM-PMP Merancang manual penetapan standar 

kinerja tenaga kependidikan yang 

bersumber dari jurusan/program studi 

sampai universitas bersma GKM 

fakultas dan UKM jurusan/program 

studi. 

 

8. Catatan  

a. Gunakan kuesioner untuk peningkatan kinerja dosen yang ditujukan kepada 

pimpinan terkait. 
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b. Gunakan kuesioner untuk evaluasi kinerja dosen yang ditujukan kepada 

pimpinan terkait, teman sejawat dan mahasiswa. 

 

9. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang pengangkatan PNS. 

b. Peraturan perundang-undangan tentang tata tugas PNS. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

Manual pelaksanaan standar kinerja dosen dibuat sebagai pedoman untuk 

melaksanakan pemenuhan standar kinerja dosen Universitas Siliwangi.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual pelaksanaan standar kinerja dosen memuat tahapan yang akan 

dilaksanakan pada setiap aras untuk dijadikan sebagai pedoman dalam 

pencapaian standar kinerja dosen yang diharapkan. 

 

3. Definisi Istilah 

a. Pelaksanaan standar kinerja dosen adalah suatu proses pelaksanaan standar 

kinerja dosen yang disusun oleh penjaminan mutu internal mulai dari aras 

universitas sampai dengan jurusan/program studi dengan 

mempertimbangkan berbagai masukan dari pemangku kepentingan.  

b. Pemangku kepentingan adalah para pimpinan universitas dan jajaran di 

bawahnya serta pimpinan institusi/organisasi yang terkait dengan kinerja 

dosen. 

 

4. Langkah Umum Pelaksanaan Standar Kinerja Dosen 

a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administrasi untuk 

pemenuhan/pencapaian standar kinerja dosen. 

b. Melaksanakan lokakarya penetapan isi standar kinerja dosen yang diikuti 

oleh seluruh pimpinan jurusan/program studi, pimpinan fakultas dan 

pimpinan universitas. 

c. Sosialisasi isi standar kinerja dosen kepada seluruh pimpinan secara 

periodik dan konsisten. 

d. Siapkan tulisan/dokumen tertulis berupa sejumlah SOP dan instruksi kerja 

untuk pemenuhan/pencapaian standar kinerja dosen. 

e. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan sesuai SOP/instruksi kerja dalam 

penyusunan standar kinerja dosen sebagai tolok ukur. 

 

5.  Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar  

Kinerja Dosen 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan manual pelaksanaan  

standar kinerja Dosen. 

Warek 2 Menerima dan menelaah draf manual 

pelaksanaan standar kinerja dosen  

yang selanjutnya diajukan kepada 

rektor untuk ditetapkan. 
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Bagian Kepegawaian Menyusun draf manual penetapan 

standar kinerja dosen  

Dekan Menerima laporan penilaian kinerja 

tenaga kependidikan yang dilakukan 

oleh wakil dekan 2 sebagai bahan 

kajian untuk penyusunan draf manual 

penetapan standar kinerja dosen. 

Wakil Dekan  2 Melaksanakan penilaian kinerja 

dosen di lingkungan fakultas. 

Ketua LPPM-PMP Penanggung jawab seluruh kegiatan 

pelaksanaan isi standar. 

Pusat Penjaminan Mutu LPPM-

PMP 

Merancang manual penetapan 

standar kinerja dosen yang 

bersumber dari jurusan/program 

studi sampai universitas bersama 

GKM fakultas dan UKM 

jurusan/program studi. 

 

6. Catatan  

a. Gunakan kuesioner untuk peningkatan kinerja dosen yang ditujukan kepada 

pimpinan terkait. 

b. Gunakan kuesioner untuk evaluasi kinerja dosen yang ditujukan kepada 

pimpinan terkait, teman sejawat dan mahasiswa. 

 

7. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang pengangkatan PNS. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang tata tugas PNS. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

Manual evaluasi disusun sebagai pedoman untuk melakukan evaluasi terhadap 

pelaksaan pemenuhan/pencapaian standar kinerja dosen sehingga pelaksanaan 

isi standar kinerja dosen dari Universitas Siliwangi dapat diukur pencapaiannya 

dan dapat dikendalikan.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual evaluasi berlaku setelah tahap pelaksanaan standar atau sebelum tahap 

pengendalian isi standar kinerja dosen. Proses pelaksanaan standar 

memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau 

evaluasi secara berkelanjutan apakah standar keluaran penelitian tersebut telah 

dicapai/dipenuhi.  

 

3. Definisi Istilah 

a. Evaluasi adalah rangkaian proses pengukuran terhadap pelaksanaan isi 

standar kinerja dosen agar pencapaian isi standar tersebut diketahui. 

b. Evaluasi dilakukan secara periodik dengan menggunakan berbagai 

instrumen pengukuran yang dilakukan oleh Audit Mutu Internal (AMI) atas 

permintaan klien/pimpinan. 

c. Audit Mutu Internal adalah proses pengujian yang sistematik, mandiri, dan 

terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan 

Tinggi sesuai dengan prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar 

untuk mencapai tujuan institusi. 

d. Instrumen adalah alat digunakan untuk melakukan evaluasi pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan standar kinerja dosen. 

 

4. Langkah Umum Penetapan Standar Kinerja Dosen  

a. Secara periodik, klien/pimpinan meminta kepada Pusat Penjaminan Mutu 

Internal untuk melakukan audit terhadap isi dan pelaksanaan standar kinerja 

dosen oleh auditor mutu internal (AMI). 

b. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal membentuk tim kerja auditor yang 

selanjutnya akan melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi semua 

standar kinerja dosen dengan mencocokan standar yang telah ditetapkan 

dengan pelaksanaannya berupa bukti fisik/dokumen pelaksanaan dengan 

menggunakan daftar checklist yang telah ditetapkan.  

c. AMI mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, 

kelalaian, kesalahan dari penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan isi 

standar kinerja dosen. 
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d. AMI melakukan konfirmasi kepada auditee tentang temuan yang telah 

diperoleh. 

e. AMI memberikan rekomendasi kepada auditee untuk melakukan tindak 

lanjut terhadap temuan auditor.  

f. AMI membuat laporan secara tertulis tentang semua hasil temuan yang 

sudah di konfirmasi dan direkomendasikan kepada auditee.  

g. Laporkan hasil temuan AMI  disampaikan kepada pimpinan atau klien 

disertai saran atau rekomendasi peningkatan isi standar kinerja dosen.  

 

5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Kinerja 

Dosen. 

Pejabat Tugas 

Rektor Menerima laporan hasil evaluasi pencapaian 

standar kinerja dosen dari berbagai fakultas dan 

unit-unit kerja lainnya. 

Warek 2 Melakukan evaluasi dan membuat laporan 

pencapaian standar kinerja dosen dari setiap 

Fakultas bersama dengan Pusat Penjaminan 

Mutu Internal. Selanjutnya hasil laporan akan 

diajukan kepada Rektor. 
Biro Administrasi Umum 

dan Keuangan 
Mengevaluasi dan membuat laporan hasil 

evaluasi kinerja dosen dalam rangka pencapaian 

standar kinerja dosen untuk setiap unit kerja. 
Biro Akademik, 

Kemahasiswaan 

Perencanaan dan Kerja 

sama 

Mengevaluasi dan membuat laporan hasil 

evaluasi kinerja dosen dalam rangka pencapaian 

standar kinerja dosen untuk setiap unit kerja. 

Dekan Mengkoordinir laporan evaluasi pencapaian 

standar kinerja dosen dari setiap program studi 

yang selanjutnya diajukan ke Wakil Rektor 2.  

Wakil Dekan 2 Mengevaluasi hasil kinerja dosen dalam rangka 

pencapaian standar kinerja dosen untuk setiap 

bagian bersama dengan Gugus Kendali Mutu 

Fakultas. 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP 

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan isi 

standar kinerja dosen bersama dengan GKM 

fakultas  dan UKM jurusan/prodi. Hasil evaluasi 

disampaikan kepada pimpinan di setiap 

tingkatan. 

 

6.  Catatan  

1. Formulir prosedur evaluasi pelaksanaan standar kinerja dosen dalam 

penyusunan standar kinerja dosen. 
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2.  Formulir hasil pelaksanaan standar pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar kinerja dosen. 

 

7. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

Manual pengendalian disusun untuk melakukan pengendalian pelaksanaan isi 

standar kinerja dosen sehingga isi standar dapat diperbaiki dan atau 

ditingkatkan.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual pengendalian berlaku ketika pelaksanaan isi standar kinerja dosen telah 

dievaluasi sebelumnya dan memerlukan tindakan pengendalian berupa koreksi 

agar di kemudian hari semua isi standar tersebut dapat terpenuhi dan atau 

ditingkatkan.  

 

3. Definisi Istilah  

a. Pengendalian merupakan proses melalukan tindakan koreksi atas 

pelaksanaan standar kinerja dosen sehingga penyimpangan/kegagalan 

dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki.  

b. Tindakan koreksi merupakan proses tindakan perbaikan sehingga dalam 

ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar kinerja dosen dapat 

dipenuhi oleh pelaksana isi standar.  

 

4. Langkah Umum Penetapan Standar Kinerja Dosen 

a. Auditee melakukan rapat tindak lanjut atas laporan kerja AMI terkait 

temuan audit.  

b. Bersama-sama dengan AMI, Auditee mempelajari penyebab terjadinya 

penyimpangan/kegagalan isi standar kinerja dosen.  

c. AMI meminta Auditee untuk membuat tindakan korektif terhadap setiap 

penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar. 

d. Auditee melakukan tindakan pencegahan untuk menghilangkan 

kemungkinan penyebab ketidaksesuaian atau kemungkinan situasi yang 

tidak dikehendaki.  

e. Auditee melakukan verifikasi dan perbaikan terhadap isi standar kinerja 

dosen berdasarkan bukti objektif dari temuan auditor. 

f. Auditee memantau secara kontinu efek tindakan tersebut. 

g. Auditee membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang 

menyangkut pengendalian standar.  

h. Auditee melaporkan hasil pengendalian kepada pimpinan terkait disertai 

saran dan rekomendasi. 
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5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar 

Kinerja Dosen 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan dokumen pengendalian Standar 

kinerja dosen. 

Warek 2 Melakukan verifikasi bersama pusat penjaminan 

mutu internal terhadap dokumen pengendalian 

standar yang diajukan oleh setiap fakultas dan 

hasilnya diajukan kepada Rektor. 

Dekan Menetapkan dan mengajukan kepada wakil 

rektor II dokumen  pengendalian standar kinerja 

dosen untuk setiap unit kerja fakultas. 

Wakil Dekan II Melakukan pengendalian terhadap standar 

kinerja dosen untuk setiap unit kerja bersama 

dengan GKM fakultas. 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP  

Menyusun dan melaksanakan dokumen 

pengendalian isi standar kinerja dosen bersama-

sama dengan GKM di tingkat fakultas dan UKM 

ditingkat jurusan/prodi. 

 

6. Catatan  

 Dibutuhkan dokumen tertulis berupa: 

1. Prosedur pengendalian pelaksaan standar kinerja dosen. 

2. Formulir pengendalian pelaksaan standar kriteria dosen. 

3. Formulir hasil pengendalian pelaksaan standar kinerja dosen. 

 

7.  Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang pengangkatan PNS. 

b. Peraturan perundang-undangan tentang tata tugas PNS. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

Manual peningkatan standar kinerja dosen dibuat sebagai pedoman untuk 

merancang, merumuskan, dan menetapkan peningkatan isi standar kinerja 

dosen dari Universitas Siliwangi.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual peningkatan standar kinerja dosen memuat aturan tentang hal yang 

harus dilakukan untuk menyusun dan menetapkan peningkatan standar kinerja 

tenaga kependidikan di Universitas Siliwangi. 

 

3. Definisi Istilah  

a. Peningkatan merupakan upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi 

standar kinerja dosen yang dilakukan secara periodik dan berkelanjutan.  

b. Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar kinerja dosen 

dengan didasarkan kepada:  

1) hasil pelaksanaan isi standar kinerja dosen pada periode sebelumnya.  

2) Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Siliwangi, tuntutan 

kebutuhan pemangku kepentingan/stakeholder dan masyarakat pada 

umumnya.  

3) Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Siliwangi.  

c. Siklus standar merupakan durasi atau masa berlakunya standar kinerja 

dosen sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.  

 

4. Langkah Umum Peningkatan Standar Kinerja Dosen 

a. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Universitas 

Siliwangi sebagai petunjuk untuk peningkatan standar kinerja dosen. 

b. Pelajari dokumen manual penetapan, dokumen pelaksanaan, hasil evaluasi 

dan pengendalian isi standar bersama GKM fakultas untuk menyusun 

peningkatan dan pengembangan terhadap isi standar kinerja dosen.  

c. Menetapkan rancangan peningkatan pada standar ini sebagai standar baru 

yang harus dilaksanakan pada masa yang akan datang dengan tetap 

memperhatikan kaidah ABCD (Audience, Behaviour, Competence, Degree).    

d. Ajukan rancangan peningkatan standar kinerja dosen untuk ditetapkan 

sehingga menjadi standar yang lebih tinggi dari sebelumnya. 
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5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar  

Kinerja Dosen 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan peningkatan standar kinerja dosen 

Warek II Menelaah usulan peningkatan standar kinerja dosen yang 

diajukan oleh setiap fakultas bersama dengan Pusat Penjaminan 

Mutu Internal untuk diajukan dan ditetapkan oleh Rektor. 

Dekan Mengajukan peningkatan standar kinerja dosen yang ada di 

bawah naungan fakultas tersebut kepada Wakil Rektor II. 

Wakil Dekan 

II 

Mendeskripsikan peningkatan standar kinerja dosen secara 

holistik bersama dengan GKM fakultas  sesuai dengan tujuan 

yang ditetapkan.  

Pusat 

Penjaminan 

Mutu  

LPPM-PMP 

Bersama GKM fakultas merancang peningkatan standar kinerja 

dosen sesuai dengan hasil evaluasi dan pengendalian. 

 

6. Catatan  

a. Gunakan formulir usulan peningkatan kinerja dosen. 

b.  Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar 

(A.S5.M1.St5.2/SPM-Unsil) 

 

7. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang pengangkatan PNS. 

b. Peraturan perundang-undangan tentang tata tugas PNS. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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MANUAL STANDAR 5.3 
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1. Tujuan Manual  

Manual penetapan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga 

kependidikan dibuat sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan, dan 

menetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan 

dari Universitas Siliwangi.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual penetapan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga 

kependidikan memuat aturan tentang hal yang harus dilakukan untuk 

menyusun dan menetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi 

tenaga kependidikan Universitas Siliwangi. 

 

3. Definisi Istilah 

a. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang membantu kelancaran 

pelaksanaan pendidikan di Univeritas Siliwangi. 

b. Kualifikasi tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang penyelenggaraan 

pendidikan yang memiliki kualifikasi akademik/ jenjang Pendidikan sesuai 

dengan kompetensi di bidangnya.  

c. Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang dapat terobservasi yang 

mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan 

suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan perform yang ditetapkan. 

 

4. Langkah Umum Penetapan Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Tenaga Kependidikan 

a. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Universitas 

Siliwangi sebagai petunjuk untuk penetapan standar kualifikasi akademik 

dan kompetensi tenaga kependidikan.  

b. Dokumentasikan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan.  

c. Ikuti norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-

undangan tersebut. 

d. Lakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT.  

e. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak 

dibuatkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga 

kependidikan. 

f. Rumuskan draf awal standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga 

kependidikan dengan memakai rumus ABCD (Audience, Behaviour, 

Competence, Degree) terkait dengan isi mencakup persiapan, pelaksanaan,  
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pelaporan, dan tindak lanjut hasil pelaporan kegiatan standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi tenaga kependidikan. 

g. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi tenaga kependidikan dengan mengundang pemangku 

kepentingan internal (Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua 

Jurusan/Program studi, Ketua Unit Kerja dan Ketua Sub Unit Kerja) 

dan/atau eksternal untuk mendapatkan penyempurnaan standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi tenaga kependidikan. 

h. Merumuskan kembali standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga 

kependidikan. 

i. Ajukan hasil butir f kepada Rektor untuk penetapan atau pengesahan 

sebagai standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan 

di Universitas Siliwangi. 

 

5. Formulir/BORANG/Proforma yang digunakan 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan:  

a. Dokumen Visi Misi Unsil. 

b. Dokumen regulasi (hukum) terkait mutu. 

c. Formulir/Template analisis SWOT. 

d. Dokumen Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Tenaga 

Kependidikan.  

 

6. Sarana yang digunakan  

a. Ruang pertemuan dan kerja untuk tim penyusun. 

b. Ruang pertemuan untuk lokakarya dan sosialisasi. 

 

7. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar 

Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Tenaga Kependidikan 

 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan manual penetapan 

standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi tenaga kependidikan. 

Warek II Menerima dan menelaah draf manual 

penetapan standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi tenaga 

kependidikan yang selanjutnya 

diajukan kepada rektor untuk 
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ditetapkan dan disahkan 

Ketua Biro Administrasi dan 

Umum 

Menyusun serta mengkaji draf 

manual penetapan standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi tenaga 

kependidikan  

Direktur, Dekan Mengkoordinir laporan hasil 

penilaian kualifikasi akademik dan 

kompetensi tenaga kependidikan dari 

setiap program studi yang 

selanjutnya diajukan ke Wakil 

Rektor 2. 

Wakil Direktur II, Wakil Dekan II Melaksanakan monitoring dan 

review penilaian kualifikasi 

akademik dan kompetensi tenaga 

kependidikan di lingkungan fakultas. 

Ketua LPPM-PMP Penanggung jawab seluruh kegiatan 

pelaksanaan isi standar. 

Pusat Penjaminan Mutu LPPM-

PMP 

Merancang serta menyusun manual 

penetapan standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi tenaga 

kependidikan yang bersumber dari 

jurusan/program studi sampai 

universitas bersama GKM fakultas 

dan UPM jurusan/program studi. 

 

8. Catatan  

a. Gunakan kuesioner untuk kualifikasi tenaga kependidikan yang ditujukan 

kepada pimpinan terkait. 

b. Gunakan kuesioner untuk evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang 

ditujukan kepada pimpinan terkait, teman sejawat dan mahasiswa. 

 

9. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang pengangkatan PNS. 

b. Peraturan perundang-undangan tentang tata tugas PNS. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 

d. Peraturan tentang tenaga kependidikan. 
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1. Tujuan Manual  

Manual pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga 

kependidikan dibuat sebagai pedoman untuk melaksanakan pemenuhan standar 

kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan di Universitas 

Siliwangi.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga 

kependidikan memuat tahapan yang akan dilaksanakan pada setiap aras untuk 

dijadikan sebagai pedoman dalam pencapaian standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi tenaga kependidikan yang diharapkan. 

 

3. Definisi Istilah 

a. Standar adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian suatu tujuan yang 

ingin di raih  

b. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang membantu kelancaran pelaksanaan 

pendidikan di Univeritas Siliwangi. 

c. Kualifikasi tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang penyelenggaraan 

pendidikan yang memiliki kualifikasi akademik/ jenjang Pendidikan sesuai 

dengan kompetensi di bidangnya.  

d. Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang dapat terobservasi yang 

mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan suatu 

pekerjaan atau tugas sesuai dengan perform yang ditetapkan. 

 

4. Langkah Umum Pelaksanaan Standar Kualifikasi Akademik Dan 

Kompetensi Tenaga Kependidikan 

a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administrasi untuk 

pemenuhan/pencapaian standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga 

kependidikan. 

b. Melaksanakan lokakarya penetapan isi Standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi tenaga kependidikan yang diikuti oleh seluruh pimpinan 

jurusan/program studi, pimpinan fakultas dan pimpinan universitas. 

c. Sosialisasi isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga 

kependidikan kepada seluruh pimpinan secara periodik dan konsisten. 

d. Siapkan tulisan/dokumen tertulis berupa sejumlah SOP dan instruksi kerja 

untuk pemenuhan/pencapaian standar kualifikasi akademik dan kompetensi 

tenaga kependidikan. 
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e. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan sesuai SOP/instruksi kerja dengan 

menggunakan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga 

kependidikan sebagai tolok ukur. 

 

5.  Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Tenaga Kependidikan 

 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan manual pelaksanaan 

Standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi tenaga kependidikan. 

Warek II Menerima dan menelaah draf manual 

pelaksanaan Standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi tenaga 

kependidikan yang selanjutnya diajukan 

kepada rektor untuk ditetapkan. 

Kepala Biro Administrasi  

Umum & Keuangan 

Menyusun draf manual pelaksanaan 

Standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi tenaga kependidikan. 

Direktur, Dekan Mengkoordinir laporan hasil capaian 

dan perkembangan pelaksanaan 

kualifikasi akademik dan kompetensi 

tenaga kependidikan dari setiap 

program studi yang selanjutnya 

diajukan ke Wakil Rektor II.  

Wakil Direktur II, Wakil Dekan 

II 

Melaksanakan review dan capaian 

pelaksanaan kualifikasi akademik dan 

kompetensi tenaga kependidikan. 

Ketua LP2M-PMP Penanggung jawab seluruh kegiatan 

pelaksanaan isi standar. 

Pusat Penjaminan Mutu LP2M-

PMP 

Merancang manual pelaksanaan Standar 

kualifikasi akademik dan kompetensi 

tenaga kependidikan yang bersumber 

dari jurusan/program studi sampai 

universitas bersama GKM fakultas dan 

UPM jurusan/program studi. 

 

6. Catatan  

a. Lakukan ceklist pelaksanaan kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga 

kependidikan oleh program studi/jurusan. 

b. Lakukan verifikasi dokumen kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga 

kependidikan yang disesuaikan dengan perkembangan IPTEKS. 
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7. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang pengangkatan PNS. 

b. Peraturan perundang-undangan tentang tata tugas PNS. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 

d. Peraturan tentang tenaga kependidikan. 
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1. Tujuan Manual  

Manual evaluasi disusun sebagai pedoman untuk melakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaan pemenuhan/pencapaian standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi tenaga kependidikan sehingga pelaksanaan isi standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi tenaga kependidikan di Universitas Siliwangi dapat 

diukur pencapaiannya dan dapat dikendalikan.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual evaluasi berlaku setelah tahap pelaksanaan standar atau sebelum tahap 

pengendalian isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga 

kependidikan. Proses pelaksanaan standar memerlukan pemantauan atau 

pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan 

apakah standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan 

tersebut telah dicapai/dipenuhi.  

 

3. Definisi Istilah 

a. Evaluasi adalah rangkaian proses pengukuran terhadap pelaksanaan isi 

standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan agar 

pencapaian isi standar tersebut diketahui. 

b. Evaluasi dilakukan secara periodik dengan menggunakan berbagai 

instrumen pengukuran yang dilakukan oleh Audit Mutu Internal (AMI) atas 

permintaan klien/pimpinan. 

c. Audit Mutu Internal adalah proses pengujian yang sistematik, mandiri, dan 

terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan 

Tinggi sesuai dengan prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar 

untuk mencapai tujuan institusi. 

d. Instrumen adalah alat digunakan untuk melakukan evaluasi pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan standar kualifikasi akademik 

dan kompetensi tenaga kependidikan. 

 

4. Langkah Umum Evaluasi Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 

Tenaga Kependidikan 

a. Secara periodik, klien/pimpinan meminta kepada Pusat Penjaminan Mutu 

Internal untuk melakukan audit terhadap isi dan pelaksanaan standar oleh 

Auditor Mutu Internal (AMI). 

b. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal membentuk tim kerja auditor yang 

selanjutnya akan melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi semua 

standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan dengan 

mencocokan standar yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya berupa 
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bukti fisik/dokumen pelaksanaan dengan menggunakan daftar checklist 

yang telah ditetapkan.  

c. AMI mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, 

kelalaian pemenuhan standar, kesalahan dari penyelenggaraan yang tidak 

sesuai dengan isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga 

kependidikan. 

d. AMI melakukan konfirmasi kepada auditee tentang temuan yang telah 

diperoleh. 

e. AMI memberikan rekomendasi kepada auditee untuk melakukan tindak 

lanjut terhadap hasil temuan auditor.  

f. AMI membuat laporan secara tertulis tentang semua hasil temuan yang 

sudah di konfirmasi dan direkomendasikan kepada auditee.  

g. Laporkan hasil temuan AMI disampaikan kepada pimpinan atau klien 

disertai saran atau rekomendasi peningkatan isi standar yang dievaluasi. 

 

5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Tenaga Kependidikan 

 

Pejabat Tugas 
Rektor Menerima laporan hasil evaluasi pencapaian 

Standar kualifikasi akademik dan kompetensi 

tenaga kependidikan dari berbagai fakultas dan 

unit-unit kerja lainnya. 
Warek II Melakukan evaluasi dan membuat laporan 

pencapaian Standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi tenaga kependidikan dari setiap 

Fakultas bersama dengan Pusat Penjaminan 

Mutu Internal. Selanjutnya hasil laporan akan 

diajukan kepada Rektor. 
Kepala Biro Administrasi 

Umum & Keuangan 
Mengevaluasi dan membuat laporan hasil 

evaluasi pelaksanaan standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi tenaga kependidikan 

dalam rangka pencapaian dan peningkatan 

standar kualifikasi akademik dan kompetensi 

tenaga kependidikan untuk setiap unit kerja. 

Direktur, Dekan Mengevaluasi dan membuat laporan hasil 

evaluasi pelaksanaan Standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi tenaga kependidikan 

dalam rangka pencapaian Standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi tenaga kependidikan 
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untuk setiap unit kerja. 

Wakil Direktur II, Wakil 

Dekan II 
Mengkoordinir laporan evaluasi pencapaian 

Standar kualifikasi akademik dan kompetensi 

tenaga kependidikan dari setiap program studi 

yang selanjutnya diajukan ke Wakil Rektor II.  
Ketua LPPM-PMP Mengevaluasi hasil kualifikasi akademik dan 

kompetensi tenaga kependidikan dalam rangka 

pencapaian Standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi tenaga kependidikan untuk setiap 

bagian bersama dengan Gugus Kendali Mutu 

Fakultas. 
Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP 
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan isi 

Standar kualifikasi akademik dan kompetensi 

tenaga kependidikan bersama dengan GKM 

fakultas dan UPM jurusan/prodi. Hasil evaluasi 

disampaikan kepada pimpinan di setiap 

tingkatan. 

 

6. Catatan  

1. Formulir prosedur evaluasi pelaksanaan Standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi tenaga kependidikan. 

2. Formulir hasil kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Standar kualifikasi akademik 

dan kompetensi tenaga kependidikan. 

3. Formulir kegiatan pelaksanaan Auditor Mutu Internal. 

 

7. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Audit Mutu Internal (AMI). 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang pengangkatan PNS. 

d. Peraturan dan perundang-undangan tentang tata tugas PNS. 

e. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 

f. Peraturan tentang tenaga kependidikan. 
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1. Tujuan Manual  

Manual pengendalian disusun untuk melakukan pengendalian pelaksanaan isi 

standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan sehingga isi 

standar dapat diperbaiki dan atau ditingkatkan.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual pengendalian berlaku ketika pelaksanaan isi standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi tenaga kependidikan telah dievaluasi sebelumnya 

dan memerlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar di kemudian hari 

semua isi standar tersebut dapat terpenuhi dan atau ditingkatkan.  

 

3. Definisi Istilah  

a. Pengendalian merupakan proses melalukan tindakan koreksi atas 

pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga 

kependidikan sehingga penyimpangan/kegagalan dalam pemenuhan 

standar dapat diperbaiki.  

b. Tindakan koreksi merupakan proses tindakan perbaikan sehingga dalam 

ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi tenaga kependidikan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.  

 

4. Langkah Umum Pengendalian Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Tenaga Kependidikan 

a. Auditee melakukan rapat tindak lanjut atas laporan kerja AMI terkait 

temuan hasil audit.  

b. Bersama-sama dengan AMI, Auditee mempelajari penyebab terjadinya 

penyimpangan/kegagalan terhadap pemenuhan pelaksanaan isi Standar 

kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan.   

c. AMI meminta Auditee untuk membuat tindakan korektif terhadap setiap 

penyimpangan/kegagalan ketercapaian dan pemenuhan pelaksanaan isi 

standar. 

d. Auditee melakukan tindakan pencegahan untuk menghilangkan 

kemungkinan penyebab ketidaksesuaian atau kemungkinan situasi yang 

tidak dikehendaki atas pelaksanaan standar.  

e. Auditee melakukan verifikasi dan perbaikan terhadap isi Standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi tenaga kependidikan berdasarkan bukti objektif 

dari hasil temuan auditor. 
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f. Auditee memantau secara kontinyu efek dari tindakan tersebut. 

g. Auditee membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang 

menyangkut pengendalian standar yang telah dilaksanakan.  

h. Auditee melaporkan hasil pengendalian kepada pimpinan terkait disertai 

saran dan rekomendasi untuk pemenuhan standar. 

 

5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Tenaga Kependidikan 

 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan dokumen pengendalian Standar 

kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga 

kependidikan. 

Warek 2 Melakukan verifikasi bersama pusat penjaminan 

mutu internal terhadap dokumen pengendalian 

standar yang diajukan oleh setiap fakultas dan 

hasilnya diajukan kepada Rektor. 

Direktur, Dekan Menetapkan dan mengajukan kepada wakil 

rektor II dokumen pengendalian standar 

kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga 

kependidikan untuk setiap unit kerja fakultas. 

Wakil Direktur II, 

Wakil Dekan II 

Melakukan pengendalian terhadap standar 

kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga 

kependidikan untuk setiap unit kerja bersama 

dengan GKM fakultas. 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP  

Menyusun dan melaksanakan dokumen 

pengendalian isi standar kualifikasi akademik 

dan kompetensi tenaga kependidikan bersama-

sama dengan GKM di tingkat fakultas dan UPM 

ditingkat jurusan/prodi. 

 

6. Catatan  

 Dibutuhkan dokumen tertulis berupa: 

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi tenaga kependidikan. 

2.  Formulir pengendalian pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi tenaga kependidikan. 

3.  Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi tenaga kependidikan. 
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7.  Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Audit Mutu Internal (AMI). 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang pengangkatan PNS. 

d. Peraturan perundang-undangan tentang tata tugas PNS. 

e. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 

f. Peraturan tentang tenaga kependidikan. 
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1. Tujuan Manual  

Manual peningkatan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga 

kependidikan dibuat sebagai pedoman untuk meningkatkan kualifikasi 

akademik dan kompetensi tenaga kependidikan berdasarkan dari pertimbangan 

perkembangan dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang akan 

dihasilkan oleh Universitas Siliwangi.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual peningkatan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga 

kependidikan memuat aturan tentang hal yang harus dilakukan untuk 

menyusun dan menetapkan peningkatan standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi tenaga kependidikan di Universitas Siliwangi berdasarkan dari 

hasil evaluasi dan pengendalian yang telah dilakukan sebelumnya. 

 

3. Definisi Istilah  

a. Peningkatan merupakan upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi 

standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan yang 

dilakukan secara periodik dan berkelanjutan.  

b. Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi tenaga kependidikan dengan didasarkan kepada :  

1) hasil pelaksanaan isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi 

tenaga kependidikan pada periode sebelumnya.  

2) Perkembangan dan kemajuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan 

seni serta relevansinya dengan Lulusan yang diharapkan. 

3) Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Siliwangi, tuntutan 

kebutuhan pemangku kepentingan/stakeholder dan masyarakat pada 

umumnya.  

4) Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Siliwangi.  

c. Siklus standar merupakan durasi atau masa berlakunya standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi tenaga kependidikan sesuai dengan aspek yang 

diatur di dalamnya.  

 

4. Langkah Umum Peningkatan Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Tenaga Kependidikan 

a. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Universitas 

Siliwangi sebagai petunjuk untuk peningkatan standar kualifikasi akademik 

dan kompetensi tenaga kependidikan. 
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b. Pelajari dokumen manual penetapan, dokumen pelaksanaan, hasil evaluasi 

dan pengendalian isi standar bersama GKM fakultas untuk menyusun 

peningkatan dan pengembangan terhadap isi standar kualifikasi akademik 

dan kompetensi tenaga kependidikan.  

c. Menetapkan rancangan peningkatan pada standar ini sebagai standar baru 

yang harus dilaksanakan pada masa yang akan datang dengan tetap 

memperhatikan kaidah ABCD (Audience, Behaviour, Competence, Degree)    

d. Ajukan rancangan peningkatan standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi tenaga kependidikan untuk ditetapkan sehingga menjadi standar 

yang lebih tinggi dari sebelumnya. 

 

5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Tenaga Kependidikan 

 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan peningkatan standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi tenaga kependidikan. 

Warek II Menelaah usulan peningkatan standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi tenaga kependidikan yang diajukan oleh setiap 

fakultas bersama dengan Pusat Penjaminan Mutu Internal untuk 

diajukan dan ditetapkan oleh Rektor. 

Direktur, 

Dekan 

Mengajukan peningkatan standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi tenaga kependidikan yang ada di bawah naungan 

fakultas tersebut kepada Wakil Rektor II. 

Wakil 

Direktur II, 

Wakil Dekan 

II 

Mendeskripsikan peningkatan standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi tenaga kependidikan secara holistic bersama dengan 

GKM fakultas  sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.  

Pusat 

Penjaminan 

Mutu  

LPPM-PMP 

Bersama GKM fakultas merancang peningkatan standar 

kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan 

sesuai dengan hasil evaluasi dan pengendalian. 

 

6. Catatan  

a. Gunakan formulir usulan peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi 

tenaga kependidikan. 

b.  Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar 

(A.S5.M1.St5.3/SPM-Unsil). 

 

7. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 
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b. Peraturan dan perundang-undangan tentang pengangkatan PNS. 

c. Peraturan perundang-undangan tentang tata tugas PNS. 

d. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 

e. Peraturan tentang tenaga kependidikan. 
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MANUAL STANDAR 5.4 
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1. Tujuan Manual  

Manual penetapan standar kinerja tenaga kependidikan dibuat sebagai pedoman 

untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar kinerja tenaga 

kependidikan dari Universitas Siliwangi.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual penetapan standar kinerja tenaga kependidikan memuat aturan tentang 

hal yang harus dilakukan untuk menyusun dan menetapkan standar kinerja 

tenaga kependidikan Universitas Siliwangi. 

 

3. Definisi Istilah 

a. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang membantu kelancaran 

pelaksanaan pendidikan di Universitas Siliwangi. 

b. Kinerja (Prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

 

4. Langkah Umum Penetapan Standar Kinerja Tenaga Kependidikan 

a. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Universitas 

Siliwangi sebagai petunjuk untuk penetapan standar kinerja tenaga 

kependidikan.  

b. Dokumentasikan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan kinerja tenaga kependidikan.  

c. Ikuti norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-

undangan tersebut. 

d. Lakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT.  

e. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan 

standar kinerja tenaga kependidikan. 

f. Rumuskan draf awal standar kinerja tenaga kependidikan dengan memakai 

rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence, Degree) terkait dengan isi 

mencakup  persiapan, pelaksanaan,  pelaporan, dan tindak lanjut hasil 

pelaporan kegiatan standar kinerja tenaga kependidikan. 

g. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar kinerja tenaga kependidikan 

dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, Wakil Rektor, 

Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan/Program studi, Ketua Unit Kerja dan 

Ketua Sub Unit Kerja) dan/atau eksternal untuk mendapatkan 

penyempurnaan standar kinerja tenaga kependidikan. 

h. Merumuskan kembali standar kinerja tenaga kependidikan. 
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i. Ajukan hasil butir f kepada Rektor untuk penetapan atau pengesahan sebagai 

standar kinerja tenaga kependidikan di Universitas Siliwangi. 

 

5. Formulir/BORANG/Proforma yang digunakan 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan:  

a. Dokumen Visi Misi Unsil. 

b. Dokumen regulasi (hukum) terkait mutu. 

c. Formulir/Template analisis SWOT. 

d. Dokumen standar kinerja tenaga kependidikan.  

 

6. Sarana  yang digunakan  

a. Ruang pertemuan dan kerja untuk tim penyusun. 

b. Ruang pertemuan untuk lokakarya dan sosialisasi. 

 

7. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar  

Kinerja Tenaga Kependidikan 

 
Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan manual penetapan standar 

kinerja tenaga kependidikan. 

Warek 2 Menerima dan menelaah draf manual 

penetapan standar kinerja tenaga 

kependidikan yang selanjutnya diajukan 

kepada rektor untuk ditetapkan. 

Biro Administrasi Umum dan 

Keuangan 

Membantu Warek 2 dalam menelaah draf 

manual penetapan standar kinerja tenaga 

kependidikan yang selanjutnya diajukan 

kepada rektor untuk ditetapkan. 

Bagian Kepegawaian Menyusun draft manual penetapan 

standar kinerja tenaga kependidikan. 

Dekan Mengkoordinir laporan hasil 

penilaian kinerja dari setiap program 

studi yang selanjutnya diajukan ke 

Wakil Rektor 2. 
Wakil Dekan  2 Melaksanakan penilaian kinerja tenaga 

kependidikan di lingkungan fakultas. 

Ketua LPPM-PMP Penanggung jawab seluruh kegiatan 

pelaksanaan isi standar. 

Pusat Penjaminan Mutu LPPM-PMP Merancang manual penetapan standar 

kinerja tenaga kependidikan yang 

bersumber dari jurusan/program studi 

sampai universitas bersama GKM 
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fakultas dan UKM jurusan/program 

studi. 

 

8. Catatan  

a. Gunakan kuesioner untuk peningkatan kinerja tenaga kependidikan yang 

ditujukan kepada pimpinan terkait. 

b. Gunakan kuesioner untuk evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang 

ditujukan kepada pimpinan terkait, teman sejawat dan mahasiswa. 

 

9. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang pengangkatan PNS. 

b. Peraturan perundang-undangan tentang tata tugas PNS. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

Manual pelaksanaan standar kinerja tenaga kependidikan dibuat sebagai 

pedoman untuk melaksanakan pemenuhan standar kinerja tenaga kependidikan 

dari Universitas Siliwangi.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual pelaksanaan standar kinerja tenaga kependidikan memuat tahapan yang 

akan dilaksanakan pada setiap aras untuk dijadikan sebagai  pedoman dalam 

pencapaian standar kinerja tenaga kependidikan yang diharapkan. 

 

3. Definisi Istilah 

a. Pelaksanaan standar kinerja tenaga kependidikan adalah suatu proses 

penetapan standar kinerja tenaga kependidikan yang disusun oleh 

penjaminan mutu internal mulai dari aras universitas sampai dengan 

jurusan/program studi dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari 

pemangku kepentingan.  

b. Pemangku kepentingan adalah para pimpinan universitas dan jajaran di 

bawahnya serta pimpinan institusi/organisasi yang terkait dengan kinerja 

tenaga kependidikan. 

 

4. Langkah Umum Pelaksanaan Standar Kinerja Tenaga Kependidikan 

a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administrasi untuk 

pemenuhan/pencapaian standar kinerja tenaga kependidikan. 

b. Melaksanakan lokakarya penetapan isi standar kinerja tenaga kependidikan 

yang diikuti oleh seluruh pimpinan jurusan/program studi, pimpinan fakultas 

dan pimpinan universitas. 

c. Sosialisasi isi standar kinerja tenaga kependidikan kepada seluruh pimpinan 

secara periodik dan konsisten. 

d. Siapkan tulisan/dokumen tertulis berupa sejumlah SOP dan instruksi kerja 

untuk pemenuhan/pencapaian standar kinerja tenaga kependidikan. 

e. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan sesuai SOP/instruksi kerja dengan 

menggunakan standar pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan 

standar kompetensi lulusan (SKL) profesional sebagai tolok ukur 

 

5.  Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar  

Kinerja Tenaga Kependidikan 

 
Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan manual pelaksanaan  standar 

kinerja tenaga kependidikan. 
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Warek 2 Menerima dan menelaah draf manual 

pelaksanaan standar kinerja tenaga 

kependidikan yang selanjutnya diajukan 

kepada rektor untuk ditetapkan 

Biro Administrasi Umum dan 

Keuangan 

Membantu Warek 2 dalam menelaah draf 

manual pelaksanaan standar kinerja 

tenaga kependidikan yang selanjutnya 

diajukan kepada rektor untuk ditetapkan 

Biro Akademik, Kemahasiswaan 

Perencanaan dan Kerja sama 

- 

Bagian Kepegawaian Menyusun draf manual penetapan 

standar kinerja tenaga kependidikan  

Dekan Menerima laporan penilaian kinerja 

tenaga kependidikan yang dilakukan oleh 

wakil dekan 2 sebagai bahan kajian untuk 

penyusunan draf manual penetapan 

standar kinerja tenaga kependidikan. 

Wakil Dekan  2 Melaksanakan penilaian kinerja tenaga 

kependidikan di lingkungan fakultas. 

Ketua LPPM-PMP Penanggung jawab seluruh kegiatan 

pelaksanaan isi standar. 

Pusat Penjaminan Mutu LPPM-PMP Merancang manual penetapan standar 

kinerja tenaga kependidikan yang 

bersumber dari jurusan/program studi 

sampai universitas bersama GKM 

fakultas dan UKM jurusan/program 

studi. 

 

6. Catatan  

a. Gunakan kuesioner untuk peningkatan kinerja tenaga kependidikan yang 

ditujukan kepada pimpinan terkait. 

b. Gunakan kuesioner untuk evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang 

ditujukan kepada pimpinan terkait, teman sejawat dan mahasiswa. 

 

7. Referensi 
a. Peraturan dan perundang-undangan tentang pengangkatan PNS. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang tata tugas PNS. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

Manual evaluasi disusun sebagai pedoman untuk melakukan evaluasi terhadap 

pelaksaan pemenuhan/pencapaian standar kinerja tenaga kependidikan sehingga 

pelaksanaan isi standar kinerja tenaga kependidikan dari Universitas Siliwangi 

dapat diukur pencapaiannya dan dapat dikendalikan.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual evaluasi berlaku setelah tahap pelaksanaan standar atau sebelum tahap 

pengendalian isi standar kinerja tenaga kependidikan. Proses pelaksanaan 

standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau 

pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar kinerja tenaga 

kependidikan tersebut telah dicapai/dipenuhi.  

 

3. Definisi Istilah 

a. Evaluasi adalah rangkaian proses pengukuran terhadap pelaksanaan isi 

standar pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan standar kinerja 

tenaga kependidikan agar pencapaian isi standar tersebut diketahui. 

b. Evaluasi dilakukan secara periodik dengan menggunakan berbagai 

instrumen pengukuran. 

c. Instrumen adalah alat digunakan untuk melakukan evaluasi pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan standar kinerja tenaga 

kependidikan. 

 

4. Langkah Umum Penetapan Standar Kinerja Tenaga Kependidikan 

a. Lakukan pengukuran periodik secara tahunan terhadap ketercapaian isi 

semua standar kinerja tenaga kependidikan.  

b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, 

kesalahan dari penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan isi standar kinerja 

tenaga kependidikan. 

c. Melakukan pencatatan apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen dari 

manual evaluasi pelaksanaan standar kinerja tenaga kependidikan. 

d. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi 

standar atau bila isi standar gagal dicapai. 

e. Membuat laporan secara tertulis dan periodik tentang semua hasil pengukuran 

f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan 

disertai saran atau rekomendasi pengendalian. 
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5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Kinerja 

Tenaga Kependidikan 

Pejabat Tugas 

Rektor Menerima laporan hasil evaluasi pencapaian 

standar kinerja tenaga kependidikan dari berbagai 

fakultas dan unit-unit kerja lainnya. 

Warek 2 Melakukan evaluasi dan membuat laporan 

pencapaian standar kinerja tenaga kependidikan 

dari setiap Fakultas bersama dengan Pusat 

Penjaminan Mutu Internal. Selanjutnya hasil 

laporan akan diajukan kepada Rektor. 
Biro Administrasi Umum 

dan Keuangan 
Mengevaluasi dan membuat laporan hasil 

evaluasi kinerja tenaga kependidikan dalam 

rangka pencapaian standar kinerja tenaga 

kependidikan untuk setiap unit kerja. 
Biro Akademik, 

Kemahasiswaan 

Perencanaan dan Kerjama 

Mengevaluasi dan membuat laporan hasil 

evaluasi kinerja tenaga kependidikan dalam 

rangka pencapaian standar kinerja tenaga 

kependidikan untuk setiap unit kerja. 

Dekan Mengkoordinir laporan evaluasi pencapaian 

standar kinerja tenaga kependidikan dari setiap 

program studi yang selanjutnya diajukan ke 

Wakil Rektor 2.  

Wakil Dekan 2 Mengevaluasi hasil kinerja tenaga kependidikan 

dalam rangka pencapaian standar kinerja tenaga 

kependidikan untuk setiap bagian bersama 

dengan Gugus Kendali Mutu Fakultas. 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP 

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan isi 

standar pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) 

profesional bersama dengan GKM fakultas  dan 

UKM jurusan/prodi. Hasil evaluasi disampaikan 

kepada pimpinan di setiap tingkatan. 

 

6. Catatan  

1. Formulir prosedur evaluasi pelaksanaan standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) 

profesional. 

2.  Formulir hasil pelaksanaan standar pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) profesional. 

 

7. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 
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b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program Studi. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

Manual pengendalian disusun untuk melakukan pengendalian pelaksanaan isi 

standar kinerja tenaga kependidikan sehingga isi standar dapat diperbaiki dan 

atau ditingkatkan.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual pengendalian berlaku ketika pelaksanaan isi standar tenaga 

kependidikan telah dievaluasi sebelumnya dan memerlukan tindakan 

pengendalian berupa koreksi agar di kemudian hari semua isi standar tersebut 

dapat terpenuhi dan atau ditingkatkan.  

 

3. Definisi Istilah  

a. Pengendalian merupakan proses melalukan tindakan koreksi atas 

pelaksanaan standar pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan 

standar kinerja tenaga kependidikan sehingga penyimpangan/kegagalan 

dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki.  

b. Tindakan koreksi merupakan proses tindakan perbaikan sehingga dalam 

ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar kinerja tenaga kependidikan 

dapat dipenuhi oleh pelaksa isi standar.  

 

4. Langkah Umum Penetapan Standar Kinerja Tenaga Kependidikan 

a. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap 

sebelumnya dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan 

isi standar kinerja tenaga kependidikan. 

b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan 

ketercapaian isi standar. 

c. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 

d. Memantau secara kontinyu efek tindakan tersebut. 

e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang 

menyangkut pengendalian standar.  

f. Melaporkan hasil pengendalian kepada pimpinan terkait disertai saran dan 

rekomendasi. 

 

5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar 

Kinerja Tenaga Kependidikan 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan dokumen pengendalian Standar 

kinerja tenaga kependidikan. 
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Warek 2 Melakukan verifikasi bersama pusat penjaminan 

mutu internal terhadap dokumen pengendalian 

standar yang diajukan oleh setiap fakultas dan 

hasilnya diajukan kepada Rektor. 

Dekan Menetapkan dan mengajukan kepada wakil rektor 

II dokumen  pengendalian standar kinerja tenaga 

kependidikan untuk setiap unit kerja fakultas. 

Wakil Dekan II Melakukan pengendalian terhadap standar kinerja 

tenaga kependidikan untuk setiap unit kerja 

bersama dengan GKM fakultas. 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP  

Menyusun dan melaksanakan dokumen 

pengendalian isi standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar kinerja 

tenaga kependidikan bersama-sama dengan GKM 

di tingkat fakultas dan UKM ditingkat 

jurusan/prodi. 

 

6. Catatan  

 Dibutuhkan dokumen tertulis berupa: 

1. Prosedur pengendalian pelaksaan standar kinerja tenaga kependidikan. 

2. Formulir pengendalian pelaksaan standar tenaga kependidikan. 

3. Formulir hasil pengendalian pelaksaan standar kinerja tenaga kependidikan. 

 

7.  Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang pengangkatan PNS. 

b. Peraturan perundang-undangan tentang tata tugas PNS. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 

 



 UNIVERSITAS SILIWANGI 
Kode/No : A.S5.M5.St5.4/ SPM-Unsil 

Tanggal   : 6  Nopember 2017 

MANUAL PENINGKATAN 
STANDAR KINERJA  

TENAGA KEPENDIDIKAN 

Revisi       : - 

 

 

BUKU II MANUAL SPMI UNSIL 
 
 

279 

 

 

 

 

  

 

MANUAL PENINGKATAN 

STANDAR KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN 

UNIVERSITAS SILIWANGI  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 UNIVERSITAS SILIWANGI 
Kode/No : A.S5.M5.St5.4/ SPM-Unsil 

Tanggal   : 6  Nopember 2017 

MANUAL PENINGKATAN 
STANDAR KINERJA  

TENAGA KEPENDIDIKAN 

Revisi       : - 

 

 

BUKU II MANUAL SPMI UNSIL 
 
 

280 

1. Tujuan Manual  

Manual peningkatan standar kinerja tenaga kependidikan dibuat sebagai 

pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan peningkatan isi 

standar kinerja tenaga kependidikan dari Universitas Siliwangi.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual peningkatan standar kinerja tenaga kependidikan memuat aturan tentang 

hal yang harus dilakukan untuk menyusun dan menetapkan peningkatan standar 

kinerja tenaga kependidikan di Universitas Siliwangi. 

 

3. Definisi Istilah  

a. Peningkatan merupakan upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi 

standar kinerja tenaga kependidikan yang dilakukan secara periodik dan 

berkelanjutan.  

b. Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar kinerja tenaga 

kependidikan dengan didasarkan kepada :  

1) hasil pelaksanaan isi standar kinerja tenaga kependidikan pada periode 

sebelumnya.  

2) Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Siliwangi, tuntutan 

kebutuhan pemangku kepentingan/stakeholder dan masyarakat pada 

umumnya.  

3) Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Siliwangi.  

c. Siklus standar merupakan durasi atau masa berlakunya standar kinerja 

tenaga kependidikan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.  

 

4. Langkah Umum Peningkatan Standar Kinerja Tenaga Kependidikan 

a. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Universitas 

Siliwangi sebagai petunjuk untuk peningkatan standar kinerja tenaga 

kependidikan. 

b. Pelajari dokumen manual penetapan, dokumen pelaksanaan, hasil evaluasi 

dan pengendalian isi standar bersama GKM fakultas untuk menyusun 

peningkatan dan pengembangan terhadap isi standar kinerja tenaga 

kependidikan.  

c. Menetapkan rancangan peningkatan pada standar ini sebagai standar baru 

yang harus dilaksanakan pada masa yang akan datang dengan tetap 

memperhatikan kaidah ABCD (Audience, Behaviour, Competence, Degree).    

d. Ajukan rancangan peningkatan standar kinerja tenaga kependidikan untuk 

ditetapkan sehingga menjadi standar yang lebih tinggi dari sebelumnya. 
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5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar  

Kinerja Tenaga Kependidikan 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan peningkatan standar pelibatan kinerja tenaga 

kependidikan. 

Warek II Menelaah usulan peningkatan standar kinerja tenaga 

kependidikan yang diajukan oleh setiap fakultas bersama dengan 

Pusat Penjaminan Mutu Internal untuk diajukan dan ditetapkan 

oleh Rektor. 

Dekan Mengajukan peningkatan standar kinerja tenaga kependidikan 

yang ada di bawah naungan fakultas tersebut kepada Wakil 

Rektor II. 

Wakil Dekan 

II 

Mendeskripsikan peningkatan standar kinerja tenaga 

kependidikan secara holistik bersama dengan GKM fakultas  

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.  

Pusat 

Penjaminan 

Mutu  

LPPM-PMP 

Bersama GKM fakultas merancang peningkatan standar kinerja 

tenaga kependidikan sesuai dengan hasil evaluasi dan 

pengendalian. 

 

6. Catatan  

a. Gunakan formulir usulan peningkatan kinerja tenaga kependidikan. 

b.  Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar 

(A.S5.M1.St5.4/SPM-Unsil). 

 

7. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang pengangkatan PNS. 

b. Peraturan perundang-undangan tentang tata tugas PNS. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

Manual penetapan standar ruang kuliah/praktikum adalah untuk merancang, 

merumuskan, dan menetapkan standar ruang kuliah/praktikum dengan tujuan: 

a. Menjamin penggunaan ruangan untuk kuliah/praktikum rutin yang jelas 

dan memenuhi standar. 

b. Sebagai pedoman untuk melaksanakan standar mutu ruang 

Kuliah/Praktikum pembelajaran dapat tercapai atau terpenuhi. 

c. Memberikan jaminan kualitas dan kuantitas ruang kuliah/praktikum yang 

memenuhi standar minimal terlaksananya proses pembelajaran dengan 

lancar dan baik.  

d. Memberikan jaminan bahwa ruang kuliah/praktikum memiliki kualitas dan 

kuantitas sesuai standar.  

e. Mengetahui kesenjangan antara kebutuhan ruang kuliah/praktikum yang 

dipersyaratkan dengan ruang kuliah/praktikum yang ada. 

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual ini berlaku dalam Penetapan Standar ruang Kuliah/Praktikum adalah 

pedoman bagaimana melaksanakan agar standar ruang Kuliah/Praktikum yang 

ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi. Penggunaan manual penetapan standar 

ruang Kuliah/Praktikum ini dilakukan pada saat standar ruang 

Kuliah/Praktikum harus dilaksanakan dalam kegiatan di semua unit kerja. 

 

3. Definisi Istilah 

a. Standar Ruang Kuliah adalah salah satu prasarana dari masing-masing 

Prodi di UNSIL untuk melakukan kegiatan pembelajaran. 

b. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal 

yang harus dicapai atau dipenuhi. 

c. Standar ruang Kuliah/Praktikum adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, 

spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang 

Akademik. 

d. Melaksanakan standar ruang Kuliah/Praktikum adalah bagaimana 

pernyataan standar yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, 

dipenuhi pencapaiannya. 

e. Prosedur/SOP ruang Kuliah/Praktikum adalah merupakan uraian tentang 

urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara 

sistematis kronologis, logis, dan koheren. 
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4. Langkah Umum Penetapan Standar Ruang Kuliah/Praktikum 

Pemenuhan Standar ruang kuliah/praktikum adalah dilakukan melalui 

langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut: 

1. Tim Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi 

prosedur standar. 

2. Tim menyiapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa Prosedur kerja 

atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar. 

3. Tim mensosialisasikan standar ruang kuliah/praktikum adalah kepada 

seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, secara periodik dan 

konsisten. 

4. Tim melaksanakan kegiatan untuk memenuhi standar ruang 

kuliah/praktikum adalah yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian. 

 

5. Formulir/BORANG/Proforma yang digunakan 

a. Checklist Agenda penggunaan ruang kuliah/praktikum 

b. Checklist Pemeriksaan kesiapan dan kelengkapan Ruang Kelas kuliah/lab 

 

6. Sarana  yang digunakan  

a. Ruang harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis memadai 

untuk menunjang proses pembelajaran. 

b. Sarana ruang kuliah/praktikum standar adalah perlengkapan mengajar 

yang terdiri dari : papan tulis, alat tulis, LCD, dan peralatan standar 

lainnya yang dipergunakan di laboratorium. 

 

7. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Penetapan Standar Ruang 

kuliah/praktikum 

 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan dan mengesahkan manual penetapan 

ruang kuliah/praktikum. 

Dekan 1. Bersama GKM fakultas mengkolaborasi manual 

penetapan standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan ruang 

kuliah/praktikum yang telah disusun oleh setiap 

jurusan/program studi. 

2. Mengajukan usulan tersebut ke rektor untuk 

ditetapkan. 
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Ketua Jurusan/Prodi Menyusun draf manual penetapan ruang 

kuliah/praktikum di tingkat program studi bersama 

unit kendali mutu (UKM) Jurusan/Program Studi 

Ketua LPPM-PMP Penanggung jawab seluruh kegiatan pelaksanaan 

isi standar. 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP 

Merancang manual penetapan ruang 

kuliah/praktikum yang bersumber dari program 

studi sampai universitas bersama GKM fakultas 

dan UKM jurusan/program studi. 

 

8.  Catatan  

Proses penyusunan manual Penetapan Standar perlu dilengkapi:   

a. Berita acara dan notulensi rapat. Oleh karena itu perlu disediakan template 

Formulir Berita Acara.   

b. SOP Penetapan standar Ruang kuliah/praktikum. 

c. Revisi manual Penetapan standar Ruang kuliah/praktikum, yang wajib 

memperhatikan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) UNSIL. 

 

9. Referensi 

a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan. 

b. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

c. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia No. 44 tahun 2015. 

d. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Tinggi”, Bahan 

Pelatihan, Dirjen Dikti ,2010. 

e. Renstra Universitas Siliwangi. 
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1. Tujuan Manual  

Tujuan manual pelaksanaan standar ruang kuliah/praktikum yaitu pedoman 

untuk melaksanakan standar mutu ruang kuliah/praktikum sehingga setiap 

komponen standar minimal ruang kuliah/praktikum dapat tercapai atau 

terpenuhi. 

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual pelaksanaan standar ruang kuliah/praktikum ini mencakup ruang 

kelas, ruang laboratorium yang diperlukan untuk menunjang proses 

pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Standar ruang kuliah/praktikum 

adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar standar ruang 

kuliah/praktikum yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi. Penggunaan 

manual pelaksanaan standar ruang kuliah/praktikum ini dilakukan pada saat 

ruang kuliah/praktikum harus dilaksanakan dalam kegiatan di semua unit kerja. 

 

3. Definisi Istilah 

a. Ruang kuliah adalah tempat yang digunakan melakukan aktivitas proses 

belajar mengajar. 

b. Praktikum adalah kegiatan di laboratorium dan atau workshop di lapangan 

yang terintegrasi dengan mata kuliah tertentu atau berdiri sendiri yang 

dibimbing oleh dosen pengampu atau instruktur dan dikoordinir oleh 

koordinator mata kuliah. 

c. Standar ruang kuliah/praktikum adalah ketentuan minimal yang harus 

terpenuhi ruang kuliah sebagai sarana  proses pembelajaran. 

d. Teknisi/Laboran adalah tenaga fungsional yang berdasarkan persyaratan 

pendidikan dan keahliannya bertugas memfasilitasi dosen dan asisten dalam 

kegiatan praktikum. 

 

4. Langkah Umum Pelaksanaan Standar Ruang Kuliah/Praktikum 

a. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi 

prosedur standar. 

b. Tim menyiapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa Prosedur kerja atau 

SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar. 

c. Tim mensosialisasikan isi standar ruang kuliah/praktikum kepada seluruh 

dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten. 

d. Tim melaksanakan kegiatan untuk memenuhi standar ruang 

kuliah/praktikum yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian. 
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5.  Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar 

Ruang Kuliah/Praktikum 

 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan Standar ruang kuliah/praktikum. 

Ketua LPPM-PMP Melaksanakan sosialisasi Standar ruang 

kuliah/praktikum. 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP 

Membentuk tim standar ruang kuliah/praktikum. 

 

 

6.  Catatan  

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:  

a. Standar ruang kuliah/praktikum. 

b. Instrumen/Formulir pelaksanaan standar ruang kuliah/praktikum. 

c. Template Formulir Berita Acara standar ruang kuliah/praktikum. 

d. Template Laporan Pelaksanaan standar ruang kuliah/praktikum. 

e. SOP Pelaksanaan Standar ruang kuliah/praktikum. 

 

7.  Referensi 

a. Standar Universitas Siliwangi/Fakultas. 

b. Standar ruang kuliah/praktikum di Universitas/Fakultas. 
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1. Tujuan Manual  

1. Mengevaluasi standar mutu yang telah dilaksanakan sehingga kondisi ruang 

kuliah/praktikum tercapai atau terpenuhi. 

2. Merencanakan perbaikan dan pengadaan ruang kuliah/praktikum. 

 

2. Luas Lingkup Manual 

Prosedur ini mencakup persiapan blangko pengecekan sarana kelas/lab, 

pelaksanaan pengecekan, sampai evaluasi dan rencana tindak lanjut.  

 

3. Definisi Istilah 

a. Ruang perkuliahan adalah seperangkat bangunan fisik yang digunakan 

untuk proses pembelajaran.  

b. Praktikum adalah kegiatan di laboratorium dan atau workshop di lapangan 

yang terintegrasi dengan mata kuliah tertentu atau berdiri sendiri yang 

dibimbing oleh dosen pengampu atau instruktur dan dikoordinir oleh 

koordinator mata kuliah. 

c. Pemantauan adalah suatu kegiatan untuk mengevaluasi kondisi kelayakan 

ruang kuliah/praktikum yang digunakan untuk proses pembelajaran. 

d. Teknisi/Laboran adalah tenaga fungsional yang berdasarkan persyaratan 

pendidikan dan keahliannya bertugas memfasilitasi dosen dan asisten dalam 

kegiatan praktikum. 

 

4. Langkah Umum Evaluasi Standar Ruang Kuliah/Praktikum 

Langkah-langkah penetapan standar ruang kuliah/praktikum, mencakup:  

a. Pembentukan tim pengadaan dan inventarisasi, legal audit, evaluasi dan 

operasi  

b. pemeliharaan serta pengawasan ruang kuliah/praktikum.  

c. Membuat berbagai instrumen evaluasi, dan pengawasan ruang 

kuliah/praktikum. 

d. Membuat instrumen penilaian untuk mengukur kualitas ruang 

kuliah/praktikum. 

e. Tim melakukan observasi, evaluasi ruang kuliah/praktikum,  

f. Tim melakukan analisis hasil observasi dan evaluasi ruang 

kuliah/praktikum. 

g. Tim memutuskan apakah terjadi kesenjangan antara kondisi ruang 

kuliah/praktikum yang ada  dengan kriteria yang telah ditetapkan:  
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1). Jika tidak terjadi kesenjangan antara kondisi yang ada dengan kriteria, 

maka Tim akan memberikan rekomendasi kepada dekan untuk 

upgrade ruang kuliah/praktikum yang ada. 

2) Jika terjadi kesenjangan antara kondisi ruang kuliah/praktikum yang 

ada dengan kriteria, maka Tim akan memberikan rekomendasi kepada 

Universitas untuk memfasilitasi pengadaan atau perbaikan ruang 

kuliah/praktikum yang dibutuhkan agar memenuhi standar yang 

ditetapkan. 

 

5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Ruang 

Kuliah/praktikum 

a. Rektor melalui Wakil Rektor II Umum dan Keuangan menginisiasi dan 

memberi kewenangan pada Tim evaluasi Ruang Kuliah/Praktikum.  

b. Tim evaluasi Ruang Kuliah/Praktikum melaksanakan tugas  

c. Dekan mengeksekusi untuk menetapkan apakah Ruang Kuliah/Praktikum 

perlu perbaikan atau penggantian 

 

6. Referensi 

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis 

berupa:  

a. Formulir observasi, dan evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran.  

b. Standar Mutu UNSIL.  

c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia;. 

d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. 

e. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian 

Pendidikan dan  Kebudayaan 2014.  

f. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 

“Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti , 2010. 



 UNIVERSITAS SILIWANGI 
Kode/No A.S6.M4.St6.1/SPM-Unsil 

Tanggal   : 6 Nopember  2017 

MANUAL PENGENDALIAN 

STANDAR RUANG 

KULIAH/PRAKTIKUM 

Revisi       : - 

 

 

BUKU II MANUAL SPMI UNSIL 

 

 

292 

 

 

 

 

 

 

MANUAL PENGENDALIAN 

STANDAR RUANG KULIAH/PRAKTIKUM 

UNIVERSITAS SILIWANGI TASIKMALAYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 UNIVERSITAS SILIWANGI 
Kode/No A.S6.M4.St6.1/SPM-Unsil 

Tanggal   : 6 Nopember  2017 

MANUAL PENGENDALIAN 

STANDAR RUANG 

KULIAH/PRAKTIKUM 

Revisi       : - 

 

 

BUKU II MANUAL SPMI UNSIL 

 

 

293 

1. Tujuan Manual  

Tujuan manual peningkatan standar ruang kuliah/praktikum adalah untuk 

mengevaluasi dan meningkatkan dan memperbaiki ruang kuliah/praktikum 

secara periodik agar dapat menjamin keberlanjutan peningkatan proses 

pembelajaran yang lancar, tertib dan berkualitas. 

 

2. Luas Lingkup Manual 

Lingkup manual peningkatan standar ruang kuliah/praktikum meliputi 

komponen-komponen: ruang kelas, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja,  

yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan 

berkelanjutan. 

 

3. Definisi Istilah  

a. Pengembangan atau peningkatan standar ruang kuliah/praktikum merupakan 

upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar, secara 

periodik dan berkelanjutan.  

b. Evaluasi Standar merupakan tindakan menilai isi standar didasarkan, antara 

lain, pada: 

-. hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya.  

-.  perkembangan situasi dan kondisi UNSIL, tuntutan kebutuhan stakeholder 

UNSIL dan masyarakat pada umumnya, dan relevansinya dengan visi dan 

misi UNSIL.  

c. Siklus Standar merupakan durasi atau masa berlaku suatu standar sesuai 

dengan komponen  yang diatur di dalamnya. 

 

4. Langkah Umum Pengendalian Standar Ruang Kuliah/Praktikum 

a. Tim mempelajari laporan hasil pengendalian standar ruang kuliah/praktikum. 

b. Tim menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil 

laporan pengendalian standar, dengan mengundang pejabat struktural yang 

terkait dan dosen.  

c. Tim melakukan evaluasi komponen standar ruang kuliah/praktikum.  

d. Tim melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru ruang 

kuliah/praktikum.. 

e. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan 

standar ruang kuliah/praktikum. 
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5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar 

Ruang Kuliah/Praktikum 

 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan dokumen pengendalian Standar 

Ruang Kuliah/Praktikum. 

Warek 1 Melakukan verifikasi bersama pusat penjaminan 

mutu internal terhadap dokumen pengendalian 

standar yang diajukan oleh setiap fakultas dan 

hasilhnya diajukan kepada Rektor. 

Dekan Menetapkan dan mengajukan kepada Wakil 

Rektor I dokumen pengendalian standar Ruang 

Kuliah/Praktikum untuk setiap program studi. 

Ketua Jurusan/Program 

Studi 

Melakukan pengendalian terhadap standar Ruang 

Kuliah/Praktikum untuk setiap mata kuliah yang 

diampu dengan unit kendali mutu jurusan. 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP 

Menyusun dan melaksanakan dokumen 

pengendalian isi standar Ruang 

Kuliah/Praktikum bersama-sama dengan GKM 

di tingkat fakultas dan UKM di tingkat 

jurusan/prodi. 

 

6. Catatan  

Diperlukan ketersediaan kelengkapan lain untuk melaksanakan manual 

peningkatan prasarana diantaranya, yaitu:  

a. Dokumen tertulis berupa formulir/template standar.  

b. Manual penetapan Standar ruang kuliah/praktikum. 

 

7.  Referensi 

a. Standar Universitas Siliwangi/Fakultas. 

b. Standar Ruang Kuliah/Parktikum di Program Studi.  

c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 
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1. Tujuan Manual  

Tujuan manual peningkatan standar ruang kuliah/praktikum adalah untuk 

mengevaluasi dan meningkatkan dan memperbaiki kuliah/praktikum 

kependidikan secara periodik agar dapat menjamin keberlanjutan peningkatan 

proses pembelajaran yang lancar, tertib dan berkualitas. 

 

2. Luas Lingkup Manual 

Lingkup manual peningkatan standar ruang kuliah/praktikum meliputi 

komponen komponen: ruang kelas, ruang laboratoium, ruang bengkel kerja, 

dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses 

pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 

 

3. Definisi Istilah  

a. Pengembangan atau peningkatan standar ruang kuliah/praktikum 

merupakan upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi 

standar, secara periodik dan berkelanjutan.  

 

4. Langkah Umum Peningkatan Standar Ruang Kuliah/Praktikum   

a. Tim mempelajari laporan hasil pengendalian standar ruang 

kuliah/praktikum. 

b. Tim menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan 

hasil laporan pengendalian standar, dengan mengundang pejabat struktural 

yang terkait dan dosen.  

c. Tim melakukan evaluasi komponen standar ruang kuliah/praktikum. 

d. Tim melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru ruang 

kuliah/praktikum. 

e. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan 

standar ruang kuliah/praktikum. 

 

5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar 

Ruang Kuliah/Praktikum   

a. Unit khusus SMPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada semua  

unit kerja dan semua tingkatan.  

b. Pejabat struktural di lingkungan UNSIL dengan bidang pekerjaan yang 

diatur oleh standar yang bersangkutan dan para dosen yang ada di Fakultas 

dan PPs. 
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Pejabat Tugas 

Rektor Menerima laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar 

dan melakukan evaluasi ruang kuliah/praktikum. dan 

selanjutnya menetapkan peningkatan standar ruang 

kuliah/praktikum. 

Warek 1 Menelaah usulan peningkatan standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar ruang 

kuliah/praktikum yang diajukan oleh setiap fakultas bersama 

dengan   Pusat Penjaminan Mutu Internal untuk   diajukan 

dan ditetapkan oleh Rektor. 

Dekan Mengajukan peningkatan standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar ruang 

kuliah/praktikum  dari setiap program studi yang ada di 

bawah naungan fakultas tersebut kepada Wakil Rektor 1. 

Ketua 

Jurusan/Prodi 

Mendeskripsikan peningkatan standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar ruang 

kuliah/praktikum secara holistik bersama dengan unit 

kendali mutu program studi sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan dalam kurikulum yang dilaksanakan untuk 

program studi tersebut. 

Ketua 

LPPM-PMP 

Memberikan rekomendasi peningkatan standar dan 

melakukan pendampingan dalam melakukan revisi isi 

standar, dan selanjutnya bersama GKM fakultas dan UKM 

jurusan/program studi merancang peningkatan standar 

pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan standar 

ruang kuliah/praktikum sesuai dengan hasil evaluasi dan 

pengendalian. 

Pusat Penjaminan 

Mutu  

LPPM-PMP 

Kepala Pusat SPMI yang merupakan subyek utama dalam 

melakukan revisi isi standar. 

 

6. Catatan  

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:  

a. Standar penilaian pembelajaran di fakultas/prodi. 

b. Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran kepada 

dosen. 

c. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran kepada 

dosen. 

d. SOP Peningkatan  Standar Penilaian Pembelajaran kepada dosen. 

 

Manual evaluasi standar ruang kuliah/praktikum dalam implementasinya 

membutuhkan:  

1. Formulir identifikasi ruang kuliah/praktikum. 



 UNIVERSITAS SILIWANGI 
Kode/No : A.S6.M5.St6.1/SPM-Unsil 

Tanggal   : 6  Nopember 2017 

MANUAL PENINGKATAN 

STANDAR RUANG 

KULIAH/PRAKTIKUM 

Revisi       : - 

 

 

BUKU II MANUAL SPMI UNSIL 

 

 

298 

2. Formulir laporan kualitas dan kuantitas ruang kuliah/praktikum.  

3. Form prosedur evaluasi kondisi ruang kuliah/praktikum. 

 

7. Referensi 

a. Standar Universitas Siliwangi/Fakultas. 

b. Standar ruang kuliah/praktikum di Program Studi. 

c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 
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1. Tujuan Manual  

Manual penetapan dalam penyusunan standar kelengkapan ruang kuliah dan 

praktikum dibuat sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan, dan 

menetapkan penyusunan standar menetapkan kriteria minimal tentang penyediaan 

sarana dan prasarana peralatan penunjang pada kuliah dan praktikum.  

 

2. Luas Lingkup Manual  

Manual penetapan standar kelengkapan ruang kuliah dan praktikum memuat 

aturan tentang hal yang harus dilakukan untuk menyusun dan menetapkan 

standar kelengkapan ruang kuliah dan praktikum di Universitas Siliwangi. 

 

3. Definisi Istilah 

a. Penetapan standar kelengkapan ruang kuliah dan praktikum adalah model 

atau metode yang berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan standar 

kelengkapan ruang kuliah dan praktikum. 

b. Kelengkapan ruang kuliah dan praktikum merupakan sarana yang terdapat 

di ruang kuliah dan praktikum diantaranya, peralatan alat tulis, peralatan 

teknologi informasi, peralatan laboratorium, peralatan penyimpanan, meja, 

kursi, dll. 

 

4. Langkah Umum Manual Dalam Penetapan Standar Kelengkapan Ruang 

Kuliah dan Praktikum 

1) Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Unsil sebagai 

petunjuk untuk penetapan standar kelengkapan ruang kuliah dan 

praktikum.  

2) Dokumentasikan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan 

yang relevan dengan aspek kelengkapan kuliah dan praktikum.  

3) Ikuti norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan 

perundang-undangan tersebut. 

4) Pimpinan universitas dan fakultas membentuk tim pengadaan dan 

pemeliharaan kelengkapan kuliah dan praktikum sesuai dengan standar 

yang ditentukan. 

5) Membuat berbagai instrumen evaluasi, dan pengawasan prasarana 

kelengkapan kuliah dan praktikum. 

6) Membuat instrumen penilaian untuk mengukur kualitas prasarana 

kelengkapan kuliah dan praktikum. 

7) Melakukan analisis hasil observasi dan evaluasi prasarana kelengkapan 

kuliah dan praktikum.  



 UNIVERSITAS SILIWANGI 
Kode/No : A.S6.M1.St6.2/SPM-Unsil 

Tanggal   : 8 Mei 2018 

MANUAL PENETAPAN  

STANDAR KELENGKAPAN  

RUANG KULIAH DAN PRAKTIKUM 

Revisi       : - 

 

 

BUKU II MANUAL SPMI UNSIL 

 

 

301 

 

5. Formulir/BORANG/Performa yang digunakan 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan:  

a. Dokumen Visi Misi Unsil. 

b. Dokumen regulasi (hukum) terkait mutu kelengkapan kuliah dan praktikum. 

 

6. Sarana  yang digunakan  

a. Ruang pertemuan dan kerja untuk tim penyusun. 

 

7. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar 

Kelengkapan Ruang Kuliah dan Praktikum. 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan manual penetapan  

Standar kelengkapan ruang kuliah 

dan praktikum. 

Wakil Rektor II Melaksanakan dan bertanggung 

jawab dalam kegiatan pelaksanaan isi 

standar.  

Dekan Mengajukan manual penetapan 

standar kelengkapan ruang kuliah 

dan praktikum sesuai 

ajuan/kebutuhan jurusan/prodi. 

Ketua Jurusan/Prodi Menyusun standar kelengkapan 

ruang kuliah dan praktikum besar 

bersama unit kendali mutu (UKM) 

Jurusan/Program Studi sesuai jumlah 

dosen. 

 

8. Catatan  

Manual penetapan  standar kelengkapan ruang kuliah/praktikum dalam 

implementasinya membutuhkan:  

1. Formulir identifikasi ruang kuliah/praktikum. 

2. Formulir laporan kualitas dan kuantitas ruang kuliah/praktikum.  

3. Form prosedur evaluasi kondisi ruang kuliah/praktikum. 

 

9. Referensi 

1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

2. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2007 tentang Akreditasi PT. 
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4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 62 

Tahun 2007 tentang SPMI. 

5. Permendikbud RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar 

Nasional Perguruan Tinggi. 

6. Statuta Universitas Siliwangi. 

7. Rencana Strategis Universitas Siliwangi. 
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1.  Tujuan Manual  

Manual pelaksanaan standar kelengkapan ruang kuliah dan praktikum dibuat 

sebagai pedoman untuk menetapkan kriteria minimal pelaksanaan tentang 

prasarana kelengkapan ruang kuliah dan praktikum. 

 

2. Luas Lingkup Manual  

Manual pelaksanaan standar kelengkapan ruang kuliah dan praktikum memuat 

tahapan pedoman dalam pencapaian pelaksanaan standar kelengkapan ruang 

kuliah dan praktikum. 

 

3. Definisi Istilah 

a. Pelaksanaan standar ruang kuliah dan praktikum adalah suatu proses 

pelaksanaan standar ruang kuliah dan praktikum yang disusun oleh 

penjaminan mutu internal mulai dari aras universitas sampai dengan 

jurusan/program studi dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku 

dalam penyediaan prasarana kuliah dan praktikum pada  perguruan tinggi. 

b. Kelengkapan ruang dosen merupakan sarana yang terdapat di ruang kuliah 

dan praktikum di antaranya, peralatan alat tulis, peralatan teknologi 

informasi, peralatan laboratorium, peralatan penyimpanan, meja, kursi, dll. 

 

4. Langkah Umum Penetapan Standar Kelengkapan Ruang Kuliah Dan 

Praktikum 

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administrasi untuk 

pemenuhan/pencapaian standar kelengkapan ruang kuliah dan praktikum. 

2) Siapkan tulisan/dokumen tertulis berupa sejumlah SOP dan instruksi kerja 

untuk pemenuhan/pencapaian standar kelengkapan ruang kuliah dan 

praktikum. 

3) Laksanakan kegiatan penyelenggaraan sesuai SOP/instruksi kerja dengan 

menggunakan standar kelengkapan ruang kuliah dan praktikum. 

 

5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar  

Kelengkapan Ruang Kuliah dan Praktikum 

Pejabat Tugas 

Wakil Rektor  Penanggung jawab seluruh kegiatan pelaksanaan isi 

standar. 

Dekan Melaksanakan isi standar kelengkapan ruang kuliah 

dan praktikum dengan melibatkan GKM fakultas dan 

UKM jurusan/program studi serta pimpinan 
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jurusan/program studi. 

 

6. Catatan  

Manual pelaksanaan  standar kelengkapan ruang kuliah/praktikum dalam 

implementasinya membutuhkan:  

1. Formulir identifikasi ruang kuliah/praktikum. 

2. Formulir laporan kualitas dan kuantitas ruang kuliah/praktikum.  

3. Form prosedur evaluasi kondisi ruang kuliah/praktikum. 

 

7. Referensi 

1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

2. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2007 tentang Akreditasi PT. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 62 

Tahun 2007 tentang SPMI. 

5. Permendikbud RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar 

Nasional Perguruan Tinggi. 

6. Statuta Universitas Siliwangi. 

7. Rencana Strategis Universitas Siliwangi. 
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1. Tujuan Manual  

Manual evaluasi disusun sebagai pedoman untuk melakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaan pemenuhan/pencapaian standar kelengkapan ruang kuliah dan 

praktikum sehingga pelaksanaan isi standar kelengkapan ruang kuliah dan 

praktikum dari Universitas Siliwangi dapat diukur pencapaiannya dan dapat 

dikendalikan.  

 

2. Luas Lingkup Manual  

Manual evaluasi berlaku setelah tahap pelaksanaan standar atau sebelum tahap 

pengendalian isi standar kelengkapan ruang ruang kuliah dan praktikum. 

Proses pelaksanaan standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, 

pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah 

standar kelengkapan ruang ruang kuliah dan praktikum tersebut telah 

dicapai/dipenuhi. 

 

3. Definisi Istilah 

a. Evaluasi adalah proses pengumpulan informasi yang berguna untuk 

merumuskan suatu alternatif keputusan. 

b. Evaluasi dilakukan secara periodik dengan menggunakan berbagai 

instrumen pengukuran. 

c. Instrumen adalah alat digunakan untuk melakukan evaluasi dalam 

penyusunan standar kelengkapan ruang kuliah dan praktikum. 

 

4. Langkah Umum Evaluasi Standar Ruang Kuliah dan Praktikum 

a. Secara periodik, klien/pimpinan meminta kepada Pusat Penjaminan Mutu 

Internal untuk melakukan audit terhadap isi dan pelaksanaan standar oleh 

Auditor Mutu Internal (AMI). 

b. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal membentuk tim kerja auditor yang 

selanjutnya akan melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi semua 

standar kelengkapan ruang kuliah dan praktikum dengan mencocokan 

standar yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya berupa bukti 

fisik/dokumen pelaksanaan dengan menggunakan daftar checklist yang 

telah ditetapkan.  

c. AMI mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, 

kelalaian pemenuhan standar, kesalahan dari penyelenggaraan yang tidak 

sesuai dengan isi standar kelengkapan ruang kuliah dan praktikum. 

d. AMI melakukan konfirmasi kepada auditee tentang temuan yang telah 

diperoleh. 
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e. AMI memberikan rekomendasi kepada auditee untuk melakukan tindak 

lanjut terhadap hasil temuan auditor.  

f. AMI membuat laporan secara tertulis tentang semua hasil temuan yang 

sudah di konfirmasi dan direkomendasikan kepada auditee.  

g. Laporkan hasil temuan AMI disampaikan kepada pimpinan atau klien 

disertai saran atau rekomendasi peningkatan isi standar yang dievaluasi. 

 

5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar 

Kelengkapan Ruang Kuliah dan Praktikum 

Pejabat Tugas 

Rektor Menerima laporan hasil evaluasi pencapaian standar 

kelengkapan ruang kuliah dan praktikum. 

Wakil Rektor 2 Melakukan evaluasi laporan pencapaian standar 

kelengkapan ruang kuliah dan praktikum dari setiap 

Fakultas bersama dengan Pusat Penjaminan Mutu 

Internal. Selanjutnya hasil laporan akan diajukan 

kepada Rektor. 

Dekan Mengkoordinir laporan evaluasi pencapaian standar 

kelengkapan ruang kuliah dan praktikum dari setiap 

program studi yang selanjutnya diajukan ke Wakil 

Rektor 2. 

Ketua 

Jurusan/Prodi 

Mengevaluasi/ mengecek prasarana kelengkapan 

ruang kuliah dan praktikum dalam rangka pencapaian 

kualitas layanan akademik bersama dengan Unit 

Kendali Mutu Jurusan/Prodi. 

Pusat Penjaminan 

Mutu LPPM-PMP 

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan isi standar 

kelengkapan ruang kuliah dan praktikum bersama 

dengan GKM fakultas  dan UKM jurusan/prodi. 

Hasil evaluasi disampaikan kepada pimpinan di 

setiap tingkatan. 

 

6.  Catatan  

1. Formulir prosedur evaluasi pelaksanaan standar kelengkapan ruang kuliah 

dan praktikum. 

2. Formulir hasil pelaksanaan standar kelengkapan ruang kuliah dan 

praktikum. 

 

7. Referensi 

1. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

2. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan. 



 
UNIVERSITAS SILIWANGI 

Kode/No: A.S6.M3.St6.2/SPM-Unsil 

Tanggal   : 8 Mei 2018 

MANUAL EVALUASI  

STANDAR KELENGKAPAN RUANG 

KULIAH & PRAKTIKUM 

Revisi       :  

 

 

BUKU II MANUAL SPMI UNSIL 

 

 

309 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2007 tentang Akreditasi PT. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 62 

Tahun 2007 tentang SPMI. 

5. Permendikbud RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar 

Nasional Perguruan Tinggi. 

6. Pedoman Akademik Universitas Siliwangi. 

7. Statuta Universitas Siliwangi 
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1. Tujuan Manual  

Manual pengendalian disusun untuk melakukan pengendalian pelaksanaan isi 

standar kelengkapan ruang kuliah dan praktikum sehingga isi standar dapat 

diperbaiki dan atau ditingkatkan. 

 

2. Luas Lingkup Manual  

Manual pengendalian berlaku ketika pelaksanaan isi standar kelengkapan 

ruang kuliah dan praktikum telah dievaluasi sebelumnya dan memerlukan 

tindakan pengendalian berupa koreksi agar di kemudian hari semua isi 

standar tersebut dapat terpenuhi dan atau ditingkatkan. 

 

3. Definisi Istilah 

1. Pengendalian merupakan proses melalukan tindakan koreksi atas 

pelaksanaan standar kelengkapan ruang kuliah dan praktikum sehingga 

penyimpangan/kegagalan dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki.  

2. Tindakan koreksi merupakan proses tindakan perbaikan sehingga dalam 

ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar kelengkapan ruang kuliah 

dan praktikum dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar. 

 

4. Langkah Umum Pengendalian Standar Kelengkapan Ruang Kuliah dan 

Praktikum 

1. Auditee melakukan rapat tindak lanjut atas laporan kerja AMI terkait 

temuan hasil audit.   

2. Bersama-sama dengan AMI, Auditee mempelajari penyebab terjadinya 

penyimpangan/kegagalan terhadap pemenuhan pelaksanaan isi standar 

kelengkapan ruang kuliah dan praktikum.   

3. AMI meminta Auditee untuk membuat tindakan korektif terhadap setiap 

penyimpangan/kegagalan ketercapaian dan pemenuhan pelaksanaan isi 

standar. 

4. Auditee melakukan tindakan pencegahan untuk menghilangkan 

kemungkinan penyebab ketidaksesuaian atau kemungkinan situasi yang 

tidak dikehendaki atas pelaksanaan standar.  

5. Auditee melakukan verifikasi dan perbaikan terhadap isi standar 

kelengkapan ruang kuliah dan praktikum berdasarkan bukti objektif dari 

hasil temuan auditor. 

6. Auditee memantau secara kontinyu efek dari tindakan tersebut. 

7. Auditee membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang 

menyangkut pengendalian standar yang telah dilaksanakan.  



 UNIVERSITAS SILIWANGI 
Kode/No: A.S6.M4.St6.2/SPM-Unsil 

Tanggal   : 8 Mei 2018 

MANUAL PENGENDALIAN 

STANDAR KELENGKAPAN RUANG 

KULIAH & PRAKTIKUM 

Revisi       : - 

 

 

BUKU II MANUAL SPMI UNSIL 

 

 

312 

8. Auditee melaporkan hasil pengendalian kepada pimpinan terkait disertai 

saran dan rekomendasi untuk pemenuhan standar. 

 

5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar 

Kelengkapan Ruang Kuliah dan Praktikum 

 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan dokumen pengendalian Standar 

kelengkapan ruang kuliah dan praktikum. 

Wakil Rektor II Melakukan verifikasi bersama pusat penjaminan 

mutu internal terhadap dokumen pengendalian 

standar yang diajukan oleh setiap fakultas dan 

hasilnya diajukan kepada Rektor. 

Dekan Menetapkan dan mengajukan kepada wakil rektor II 

dokumen  pengendalian standar kelengkapan ruang 

kuliah dan praktikum. 

Ketua 

Jurusan/Program 

Studi 

Melakukan pengendalian terhadap standar 

kelengkapan ruang kuliah dan praktikum dengan 

berdasarkan kebutuhan setiap dosen bersama dengan 

unit kendali mutu jurusan. 

Pusat Penjaminan 

Mutu 

LPPM-PMP  

Menyusun dan melaksanakan dokumen pengendalian 

isi standar kelengkapan ruang kuliah dan praktikum 

bersama-sama dengan GKM di tingkat fakultas dan 

UKM ditingkat jurusan/prodi. 

 

6.  Catatan  

Dibutuhkan dokumen tertulis berupa: 

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar kelengkapan ruang kuliah dan 

praktikum. 

2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar kelengkapan ruang kuliah dan 

praktikum. 

3. Formulir hasil pengendalian standar kelengkapan ruang kuliah dan 

praktikum. 

 

7. Referensi 

1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

2. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2007 tentang Akreditasi PT. 
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4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 62 

Tahun 2007 tentang SPMI. 

5. Permendikbud RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar 

Nasional Perguruan Tinggi. 

6. Statuta Universitas Siliwangi. 

7. Rencana Strategis Universitas Siliwangi. 
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1. Tujuan Manual  

Manual peningkatan standar kelengkapan ruang kuliah dan praktikum dibuat 

sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan dalam 

peningkatan standar kelengkapan ruang kuliah dan praktikum. 

2. Luas Lingkup Manual  

Manual peningkatan standar kelengkapan ruang kuliah dan praktikum dalam 

penyusunan  standar standar memuat aturan tentang hal yang harus dilakukan 

untuk menyusun dan menetapkan peningkatan standar kelengkapan ruang 

kuliah dan praktikum. 

 

3. Definisi Istilah 

a. Peningkatan merupakan upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi 

standar kelengkapan ruang kuliah dan praktikum yang dilakukan secara 

periodik dan berkelanjutan.  

b. Siklus standar merupakan durasi atau masa berlakunya standar 

kelengkapan ruang kuliah dan praktikum dengan aspek yang diatur di 

dalamnya. 

 

4. Langkah Umum Peningkatan Standar Kelengkapan Ruang Kuliah dan 

Praktikum 

a. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Universitas 

Siliwangi sebagai petunjuk untuk peningkatan standar kelengkapan ruang 

kuliah dan praktikum. 

b. Pelajari dokumen manual penetapan, dokumen pelaksanaan, hasil evaluasi 

dan pengendalian isi standar bersama LP2M-PMP untuk menyusun 

peningkatan dan pengembangan terhadap isi standar kelengkapan ruang 

kuliah dan praktikum. 

c. Menetapkan rancangan peningkatan pada standar ini sebagai standar baru 

yang harus dilaksanakan pada masa yang akan datang dengan tetap 

memperhatikan kaidah ABCD (Audience, Behaviour, Competence, 

Degree). 

d. Ajukan rancangan peningkatan standar kelengkapan ruang kuliah dan 

praktikum untuk ditetapkan sehingga menjadi standar yang lebih tinggi 

dari sebelumnya. 

 

 

 



 UNIVERSITAS SILIWANGI 
Kode/No: A.S6.M5.St6.2/SPM-Unsil 

Tanggal   : 8 Mei 2018 

MANUAL PENINGKATAN 

STANDAR KELENGKAPAN RUANG 

KULIAH  & PRAKTIKUM 

Revisi       : - 

 

 

BUKU II MANUAL SPMI UNSIL 

 

 

316 

5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar 

Kelengkapan Ruang Kuliah dan Praktikum. 

 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan peningkatan standar kelengkapan 

ruang kuliah dan praktikum.  

Warek II Menelaah usulan peningkatan standar kelengkapan 

ruang kuliah dan praktikum yang diajukan oleh 

setiap fakultas bersama dengan Pusat Penjaminan 

Mutu Internal untuk diajukan dan ditetapkan oleh 

Rektor. 

Dekan Mengajukan peningkatan standar kelengkapan 

ruang kuliah dan praktikum dari setiap program 

studi yang ada di bawah naungan fakultas tersebut 

kepada Wakil Rektor II. 

Ketua Jurusan/Prodi Mendeskripsikan peningkatan standar standar 

kelengkapan ruang kuliah dan praktikum secara 

holistik bersama dengan unit kendali mutu 

program studi sesuai dengan kebutuhan dan 

jumlah dosen. 

Pusat Penjaminan 

Mutu  

LPPM-PMP 

Bersama GKM fakultas dan UKM 

jurusan/program studi merancang peningkatan 

standar kelengkapan ruang kuliah dan praktikum 

sesuai dengan hasil evaluasi dan pengendalian. 

 

6.  Catatan  

Dibutuhkan dokumen tertulis berupa: 

1. Prosedur peningkatan standar kelengkapan ruang kuliah dan praktikum. 

2. Formulir peningkatan standar kelengkapan ruang kuliah dan praktikum. 

3. Formulir hasil peningkatan standar kelengkapan ruang kuliah dan 

praktikum. 

 

7.  Referensi 

a. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

b. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan. 

c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2007 tentang Akreditasi PT. 

d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 62 

Tahun 2007 tentang SPMI. 
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e. Permendikbud RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan 

Tinggi. 

f. Statuta Universitas Siliwangi. 

g. Rencana Strategis Universitas Siliwangi. 
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1. Tujuan Manual  

Manual penetapan dalam penyusunan standar ruang dosen dibuat sebagai 

pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan penyusunan 

standar menetapkan kriteria minimal tentang penyediaan sarana dan prasarana 

ruang dosen. 

 

2.  Luas Lingkup Manual  

Manual penetapan standar ruang dosen/guru besar memuat aturan tentang hal 

yang harus dilakukan untuk menyusun dan menetapkan standar ruang 

dosen/guru besar di Universitas Siliwangi 

 

3. Definisi Istilah 

a. Penetapan standar ruang dosen adalah model atau metode yang berfungsi 

sebagai dasar untuk menetapkan standar ruang dosen. 

b. Ruang Dosen merupakan salah satu prasarana yang berfungsi sebagai 

tempat dosen bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik mahasiswa 

maupun tamu lainnya. 

 

4. Langkah Umum Manual Dalam Penyusunan Standar Ruang Dosen/Guru 

Besar 

1) Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Unsil sebagai 

petunjuk untuk penetapan standar ruang dosen/guru besar.  

2) Dokumentasikan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan 

yang relevan dengan aspek ruang dosen.  

3) Ikuti norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan 

perundang-undangan tersebut. 

4) Pimpinan universitas dan fakultas membentuk tim yang bertugas 

merencanakan, membangun dan memelihara ruang dosen sesuai dengan 

standar yang ditentukan. 

5) Membuat berbagai instrumen evaluasi, dan pengawasan prasarana ruang 

dosen. 

6) Membuat instrumen penilaian untuk mengukur kualitas prasarana ruang 

dosen. 

7) Melakukan analisis hasil observasi dan evaluasi prasarana ruang dosen. 

 

5. Formulir/BORANG/Performa yang digunakan 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan:  

a. Dokumen Visi Misi Unsil. 
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b. Dokumen regulasi (hukum) terkait mutu ruang dosen. 

 

6. Sarana  yang digunakan  

a. Ruang pertemuan dan kerja untuk tim penyusun. 

 

7. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar  

Dalam Penyusunan Standar Ruang Dosen/Guru Besar 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan manual penetapan  Standar 

Ruang Dosen/Guru Besar 

Wakil Rektor II Melaksanakan dan bertanggung jawab dalam 

kegiatan pelaksanaan isi standar.  

Dekan Mengajukan manual penetapan standar ruang 

dosen/guru besar sesuai ajuan/kebutuhan 

jurusan/prodi. 

Ketua Jurusan/Prodi Menyusun standar ruang dosen/guru besar 

bersama unit kendali mutu (UKM) 

Jurusan/Program Studi sesuai jumlah dosen. 

 

8. Catatan  

Gunakan kuesioner untuk kepuasan layanan sarana dan prasarana. 

 

9. Referensi 

1. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2007 tentang Akreditasi PT. 

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

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 
62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Tinggi. 

6. Pedoman Akademik Universitas Siliwangi. 

7. Statuta Universitas Siliwangi. 
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1. Tujuan Manual  

Manual pelaksanaan standar ruang dosen/guru besar dibuat sebagai pedoman 

untuk menetapkan kriteria minimal pelaksanaan tentang prasarana ruang 

dosen/guru besar. 

 

2. Luas Lingkup Manual  

Manual pelaksanaan standar ruang dosen/guru besar memuat tahapan pedoman 

dalam pencapaian pelaksanaan standar ruang dosen/guru besar. 

 

3. Definisi Istilah 

a. Pelaksanaan standar ruang dosen/guru besar adalah suatu proses 

pelaksanaan standar ruang dosen/guru besar yang disusun oleh penjaminan 

mutu internal mulai dari aras universitas sampai dengan jurusan/program 

studi dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku dalam penyediaan 

prasarana ruang dosen pada  perguruan tinggi. 

b. Pelaporan penelitian merupakan tahap akhir proses penelitian yang 

diwujudkan dalam bentuk pelaporan hasil penelitian dan publikasi ilmiah 

hasil penelitian. 

c. Instrumen pelaporan penelitian terdiri dari proposal penelitian, laporan 

kemajuan hasil penelitian, laporan akhir penelitian, log book kegiatan 

penelitian, laporan penggunaan anggaran penelitian, naskah artikel publikasi 

karya ilmiah. 

 

4. Langkah Umum Pelaksanaan Standar Ruang Dosen/Guru Besar 

a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administrasi untuk 

pemenuhan/pencapaian standar ruang dosen/guru besar. 

b. Siapkan tulisan/dokumen tertulis berupa sejumlah SOP dan instruksi kerja 

untuk pemenuhan/pencapaian standar ruang dosen/guru besar. 

c. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan sesuai SOP/instruksi kerja dengan 

menggunakan standar ruang dosen/guru besar. 

 

5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar 

Ruang Dosen/Guru Besar. 

Pejabat Tugas 

Wakil Rektor  Penanggung jawab seluruh kegiatan pelaksanaan isi 

standar. 

Dekan Melaksanakan isi standar ruang dosen dengan 

melibatkan GKM fakultas dan UKM 

jurusan/program studi serta pimpinan 
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jurusan/program studi. 

 

6. Catatan  

Gunakan kuesioner untuk kepuasan layanan sarana dan prasarana. 

 

7. Referensi 

1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2007 tentang Akreditasi PT. 

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

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 
62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Tinggi. 

6. Pedoman Akademik Universitas Siliwangi. 

7. Statuta Universitas Siliwangi. 
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1. Tujuan Manual  

Manual evaluasi disusun sebagai pedoman untuk melakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaan pemenuhan/pencapaian standar ruang dosen/guru besar sehingga 

pelaksanaan isi standar ruang dosen/guru besar dari Universitas Siliwangi 

dapat diukur pencapaiannya dan dapat dikendalikan.  

 

2. Luas Lingkup Manual  

Manual evaluasi berlaku setelah tahap pelaksanaan standar atau sebelum tahap 

pengendalian isi standar ruang dosen/guru besar. Proses pelaksanaan standar 

memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau 

evaluasi secara berkelanjutan apakah standar ruang dosen/guru besar tersebut 

telah dicapai/dipenuhi. 

 

3. Definisi Istilah 

a. Evaluasi adalah proses pengumpulan informasi yang berguna untuk 

merumuskan suatu alternatif keputusan. 

b. Evaluasi dilakukan secara periodik dengan menggunakan berbagai 

instrumen pengukuran. 

c. Instrumen adalah alat digunakan untuk melakukan evaluasi dalam 

penyusunan standar ruang dosen/guru besar. 

 

4. Langkah Umum Evaluasi Standar Ruang Dosen/Guru Besar 

a. Secara periodik, klien/pimpinan meminta kepada Pusat Penjaminan Mutu 

Internal untuk melakukan audit terhadap isi dan pelaksanaan standar oleh 

Auditor Mutu Internal (AMI). 

b. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal membentuk tim kerja auditor yang 

selanjutnya akan melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi semua 

standar ruang dosen/guru besar dengan mencocokan standar yang telah 

ditetapkan dengan pelaksanaannya berupa bukti fisik/dokumen 

pelaksanaan dengan menggunakan daftar checklist yang telah ditetapkan.  

c. AMI mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, 

kelalaian pemenuhan standar, kesalahan dari penyelenggaraan yang tidak 

sesuai dengan isi standar ruang dosen/guru besar. 

d. AMI melakukan konfirmasi kepada auditee tentang temuan yang telah 

diperoleh. 

e. AMI memberikan rekomendasi kepada auditee untuk melakukan tindak 

lanjut terhadap hasil temuan auditor.  

f. AMI membuat laporan secara tertulis tentang semua hasil temuan yang 

sudah di konfirmasi dan direkomendasikan kepada auditee.  
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g. Laporkan hasil temuan AMI disampaikan kepada pimpinan atau klien 

disertai saran atau rekomendasi peningkatan isi standar yang dievaluasi. 

 

5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Ruang 

Dosen/Guru Besar 

Pejabat Tugas 

Rektor Menerima laporan hasil evaluasi pencapaian standar 

ruang dosen/guru besar. 

Wakil Rektor 2 Melakukan evaluasi laporan pencapaian standar 

ruang dosen/guru besar dari setiap Fakultas bersama 

dengan Pusat Penjaminan Mutu Internal. Selanjutnya 

hasil laporan akan diajukan kepada Rektor 

Dekan Mengkoordinir laporan evaluasi pencapaian standar 

ruang dosen/guru besar dari setiap program studi 

yang selanjutnya diajukan ke Wakil Rektor 2. 

Ketua 

Jurusan/Prodi 

Mengevaluasi/ mengecek prasarana ruang dosen 

dalam rangka pencapaian kualitas layanan akademik 

bersama dengan Unit Kendali Mutu Jurusan/Prodi. 

Pusat Penjaminan 

Mutu LPPM-PMP 

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan isi standar 

ruang dosen bersama dengan GKM fakultas  dan 

UKM jurusan/prodi. Hasil evaluasi disampaikan 

kepada pimpinan di setiap tingkatan. 

 

6.  Catatan  

1. Formulir prosedur evaluasi pelaksanaan standar ruang dosen/guru besar. 

2. Formulir hasil pelaksanaan standar ruang dosen/guru besar. 

 

7. Referensi 

1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2007 tentang Akreditasi PT. 

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

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 
62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Tinggi. 

6. Pedoman Akademik Universitas Siliwangi. 

7. Statuta Universitas Siliwangi. 
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1. Tujuan Manual  

Manual pengendalian disusun untuk melakukan pengendalian pelaksanaan isi 

standar ruang dosen/guru besar sehingga isi standar dapat diperbaiki dan atau 

ditingkatkan. 

 

2. Luas Lingkup Manual  

Manual pengendalian berlaku ketika pelaksanaan isi standar ruang dosen/guru 

besar telah dievaluasi sebelumnya dan memerlukan tindakan pengendalian 

berupa koreksi agar di kemudian hari semua isi standar tersebut dapat 

terpenuhi dan atau ditingkatkan. 

 

3. Definisi Istilah 

1. Pengendalian merupakan proses melalukan tindakan koreksi atas 

pelaksanaan standar ruang dosen/guru besar sehingga 

penyimpangan/kegagalan dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki.  

2. Tindakan koreksi merupakan proses tindakan perbaikan sehingga dalam 

ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar ruang dosen/guru besar 

dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar. 

 

4. Langkah Umum Pengendalian Standar Ruang Dosen/Guru Besar 

1. Auditee melakukan rapat tindak lanjut atas laporan kerja AMI terkait 

temuan hasil audit.   

2. Bersama-sama dengan AMI, Auditee mempelajari penyebab terjadinya 

penyimpangan/kegagalan terhadap pemenuhan pelaksanaan isi standar 

ruang dosen/guru besar.   

3. AMI meminta Auditee untuk membuat tindakan korektif terhadap setiap 

penyimpangan/kegagalan ketercapaian dan pemenuhan pelaksanaan isi 

standar. 

4. Auditee melakukan tindakan pencegahan untuk menghilangkan 

kemungkinan penyebab ketidaksesuaian atau kemungkinan situasi yang 

tidak dikehendaki atas pelaksanaan standar.  

5. Auditee melakukan verifikasi dan perbaikan terhadap isi standar ruang 

dosen/guru besar berdasarkan bukti objektif dari hasil temuan auditor. 

6. Auditee memantau secara kontinyu efek dari tindakan tersebut. 

7. Auditee membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang 

menyangkut pengendalian standar yang telah dilaksanakan.  

8. Auditee melaporkan hasil pengendalian kepada pimpinan terkait disertai 

saran dan rekomendasi untuk pemenuhan standar. 
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5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar 

Ruang Dosen/Guru Besar 

 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan dokumen pengendalian Standar Ruang 

Dosen/Guru Besar. 

Wakil Rektor II Melakukan verifikasi bersama pusat penjaminan 

mutu internal terhadap dokumen pengendalian 

standar yang diajukan oleh setiap fakultas dan 

hasilnya diajukan kepada Rektor. 

Dekan Menetapkan dan mengajukan kepada wakil rektor II 

dokumen  pengendalian standar ruang dosen/guru 

besar. 

Ketua 

Jurusan/Program 

Studi 

Melakukan pengendalian terhadap standar ruang 

dosen/guru besar bersama dengan unit kendali mutu 

jurusan. 

Pusat Penjaminan 

Mutu 

LPPM-PMP  

Menyusun dan melaksanakan dokumen pengendalian 

isi standar ruang dosen/guru besar bersama-sama 

dengan GKM di tingkat fakultas dan UKM ditingkat 

jurusan/prodi. 

 

 

6.  Catatan  

Dibutuhkan dokumen tertulis berupa: 

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar ruang dosen/guru besar. 

2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar ruang dosen/guru besar. 

3. Formulir hasil pengendalian standar ruang dosen/guru besar. 

 

7. Referensi 

1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2007 tentang Akreditasi PT. 

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

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 
62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Tinggi. 

6. Pedoman Akademik Universitas Siliwangi. 

7. Statuta Universitas Siliwangi. 
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1.  Tujuan Manual  

Manual peningkatan standar ruang dosen/guru besar dibuat sebagai pedoman 

untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan dalam peningkatan standar 

ruang dosen/guru besar. 

2. Luas Lingkup Manual  

Manual peningkatan standar ruang dosen/guru besar dalam penyusunan  

standar standar memuat aturan tentang hal yang harus dilakukan untuk 

menyusun dan menetapkan peningkatan standar ruang dosen/guru besar. 

 

3. Definisi Istilah 

a. Peningkatan merupakan upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi 

standar ruang dosen/guru besar yang dilakukan secara periodik dan 

berkelanjutan.  

b. Siklus standar merupakan durasi atau masa berlakunya standar ruang 

dosen/guru besar dengan aspek yang diatur di dalamnya. 

 

4. Langkah Umum Peningkatan Standar Ruang Dosen/Guru Besar 

a. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Universitas 

Siliwangi sebagai petunjuk untuk peningkatan standar ruang dosen/guru 

besar. 

b. Pelajari dokumen manual penetapan, dokumen pelaksanaan, hasil evaluasi 

dan pengendalian isi standar bersama LP2M-PMP untuk menyusun 

peningkatan dan pengembangan terhadap isi standar ruang dosen/guru 

besar. 

c. Menetapkan rancangan peningkatan pada standar ini sebagai standar baru 

yang harus dilaksanakan pada masa yang akan datang dengan tetap 

memperhatikan kaidah ABCD (Audience, Behaviour, Competence, 

Degree).  

d. Ajukan rancangan peningkatan standar ruang dosen/guru besar untuk 

ditetapkan sehingga menjadi standar yang lebih tinggi dari sebelumnya. 
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5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar 

Ruang Dosen/Guru Besar. 

 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan peningkatan Standar Ruang 

Dosen/Guru Besar.  

Warek II Menelaah usulan peningkatan standar ruang 

dosen/guru besar yang diajukan oleh setiap 

fakultas bersama dengan Pusat Penjaminan Mutu 

Internal untuk diajukan dan ditetapkan oleh 

Rektor. 

Dekan Mengajukan peningkatan standar ruang 

dosen/guru besar dari setiap program studi yang 

ada di bawah naungan fakultas tersebut kepada 

Wakil Rektor II. 

Ketua Jurusan/Prodi Mendeskripsikan peningkatan standar standar 

ruang dosen/guru besar secara holistik bersama 

dengan unit kendali mutu program studi sesuai 

dengan kebutuhan dan jumlah dosen. 

Pusat Penjaminan 

Mutu  

LPPM-PMP 

Bersama GKM fakultas dan UKM 

jurusan/program studi merancang peningkatan 

standar ruang dosen/guru besar sesuai dengan hasil 

evaluasi dan pengendalian. 

 

6.  Catatan  

Dibutuhkan dokumen tertulis berupa: 

1. Prosedur peningkatan pelaksanaan standar ruang dosen/guru besar. 

2. Formulir peningkatan pelaksanaan standar ruang dosen/guru besar 

3. Formulir hasil peningkatan standar ruang dosen/guru besar. 

 

7. Referensi 

1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2007 tentang Akreditasi PT. 

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

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 
62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Tinggi. 

6. Pedoman Akademik Universitas Siliwangi. 

7. Statuta Universitas Siliwangi. 
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1.  Tujuan Manual  

Manual penetapan dalam penyusunan standar kelengkapan ruang dosen 

dibuat sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan 

penyusunan standar menetapkan kriteria minimal tentang penyediaan sarana dan 

prasarana peralatan pada ruang dosen. 

 

2.  Luas Lingkup Manual  

Manual penetapan standar kelengkapan ruang dosen/guru besar memuat 

aturan tentang hal yang harus dilakukan untuk menyusun dan menetapkan 

standar kelengkapan ruang dosen /guru besar di Universitas Siliwangi. 

 

3.  Definisi Istilah 

a. Penetapan standar kelengkapan ruang dosen/guru besar adalah model atau 

metode yang berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan standar 

kelengkapan ruang dosen/guru besar. 

b. Kelengkapan ruang dosen merupakan sarana yang terdapat di ruang dosen 

diantaranya, peralatan alat tulis, peralatan teknologi informasi, peralatan 

penyimpanan, meja, kursi, dll. 

 

4. Langkah Umum Manual Dalam Penetapan Standar Kelengkapan Ruang 

Dosen/Guru Besar 

1) Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Unsil sebagai 

petunjuk untuk penetapan standar kelengkapan ruang dosen/guru besar.  

2) Dokumentasikan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan 

yang relevan dengan aspek kelengkapan ruang dosen.  

3) Ikuti norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan 

perundang-undangan tersebut. 

4) Pimpinan universitas dan fakultas membentuk tim pengadaan dan 

pemeliharaan kelengkapan ruang dosen sesuai dengan standar yang 

ditentukan. 

5) Membuat berbagai instrumen evaluasi, dan pengawasan prasarana 

kelengkapan ruang dosen. 

6) Membuat instrumen penilaian untuk mengukur kualitas prasarana 

kelengkapan ruang dosen. 

7) Melakukan analisis hasil observasi dan evaluasi prasarana kelengkapan 

ruang dosen.  
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5. Formulir/BORANG/Performa yang digunakan 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan:  

a. Dokumen Visi Misi Unsil. 

b. Dokumen regulasi (hukum) terkait mutu kelengkapan ruang dosen. 

 

6. Sarana  yang digunakan  

Ruang pertemuan dan kerja untuk tim penyusun. 

 

7. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar  

Dalam Penyusunan Standar Kelengkapan Ruang Dosen/Guru Besar. 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan manual penetapan  

Standar Ruang Dosen/Guru Besar. 

Wakil Rektor II Melaksanakan dan bertanggung 

jawab dalam kegiatan pelaksanaan isi 

standar.  

Dekan Mengajukan manual penetapan 

standar ruang dosen/guru besar 

sesuai ajuan/kebutuhan 

jurusan/prodi. 

Ketua Jurusan/Prodi Menyusun standar ruang dosen/guru 

besar bersama unit kendali mutu 

(UKM) Jurusan/Program Studi 

sesuai jumlah dosen. 

 

8.  Catatan  

Dibutuhkan dokumen tertulis berupa: 

1. Prosedur penetapan standar kelengkapan ruang dosen/guru besar. 

2. Formulir penetapan standar kelengkapan ruang dosen/guru besar. 

3. Formulir hasil penetapan standar kelengkapan ruang dosen/guru besar. 

 

9.  Referensi 

1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2007 tentang Akreditasi PT. 

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 
44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
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5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 
62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Tinggi. 

6. Pedoman Akademik Universitas Siliwangi. 

7. Statuta Universitas Siliwangi. 
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1.  Tujuan Manual  

Manual pelaksanaan standar kelengkapan ruang dosen/guru besar dibuat 

sebagai pedoman untuk menetapkan kriteria minimal pelaksanaan tentang 

prasarana kelengkapan ruang dosen/guru besar. 

 

2. Luas Lingkup Manual  

Manual pelaksanaan standar kelengkapan ruang dosen/guru besar memuat 

tahapan pedoman dalam pencapaian pelaksanaan standar kelengkapan ruang 

dosen/guru besar. 

 

3. Definisi Istilah 

a. Pelaksanaan standar ruang dosen/guru besar adalah suatu proses 

pelaksanaan standar ruang dosen/guru besar yang disusun oleh penjaminan 

mutu internal mulai dari aras universitas sampai dengan jurusan/program 

studi dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku dalam 

penyediaan prasarana ruang dosen pada  perguruan tinggi. 

b. Kelengkapan ruang dosen merupakan sarana yang terdapat di ruang dosen 

di antaranya, peralatan alat tulis, peralatan teknologi informasi, peralatan 

penyimpanan, meja, kursi, dll. 

 

4. Langkah Umum Penetapan Standar Kelengkapan Ruang Dosen/Guru 

Besar 

1) Lakukan persiapan teknis dan/atau administrasi untuk 

pemenuhan/pencapaian standar kelengkapan ruang dosen/guru besar. 

2) Siapkan tulisan/dokumen tertulis berupa sejumlah SOP dan instruksi kerja 

untuk pemenuhan/pencapaian standar kelengkapan ruang dosen/guru 

besar. 

3) Laksanakan kegiatan penyelenggaraan sesuai SOP/instruksi kerja dengan 

menggunakan standar kelengkapan ruang dosen/guru besar. 

 

5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar  

Kelengkapan Ruang Dosen/Guru Besar 

Pejabat Tugas 

Wakil Rektor  Penanggung jawab seluruh kegiatan pelaksanaan isi 

standar. 

Dekan Melaksanakan isi standar kelengkapan ruang dosen 

dengan melibatkan GKM fakultas dan UKM 
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jurusan/program studi serta pimpinan 

jurusan/program studi. 

 

6.  Catatan  

Dibutuhkan dokumen tertulis berupa: 

1. Prosedur pelaksanaan standar kelengkapan ruang dosen/guru besar. 

2. Formulir pelaksanaan standar kelengkapan ruang dosen/guru besar. 

3. Formulir hasil pelaksanaan standar kelengkapan ruang dosen/guru besar. 

 

7.  Referensi 

1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2007 tentang Akreditasi PT. 

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

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 
62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Tinggi. 

6. Pedoman Akademik Universitas Siliwangi. 

7. Statuta Universitas Siliwangi. 
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1.  Tujuan Manual  

Manual evaluasi disusun sebagai pedoman untuk melakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaan pemenuhan/pencapaian standar kelengkapan ruang dosen/guru 

besar sehingga pelaksanaan isi standar kelengkapan ruang dosen/guru besar 

dari Universitas Siliwangi dapat diukur pencapaiannya dan dapat 

dikendalikan.  

 

2. Luas Lingkup Manual  

Manual evaluasi berlaku setelah tahap pelaksanaan standar atau sebelum tahap 

pengendalian isi standar kelengkapan ruang dosen/guru besar. Proses 

pelaksanaan standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan 

atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar 

kelengkapan ruang dosen/guru besar tersebut telah dicapai/dipenuhi. 

 

3.  Definisi Istilah 

a. Evaluasi adalah proses pengumpulan informasi yang berguna untuk 

merumuskan suatu alternatif keputusan. 

b. Evaluasi dilakukan secara periodik dengan menggunakan berbagai 

instrumen pengukuran. 

c. Instrumen adalah alat digunakan untuk melakukan evaluasi dalam 

penyusunan standar kelengkapan ruang dosen/guru besar. 

 

4. Langkah Umum Evaluasi Standar Ruang Dosen 

a. Secara periodik, klien/pimpinan meminta kepada Pusat Penjaminan Mutu 

Internal untuk melakukan audit terhadap isi dan pelaksanaan standar oleh 

Auditor Mutu Internal (AMI). 

b. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal membentuk tim kerja auditor yang 

selanjutnya akan melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi semua 

standar kelengkapan ruang dosen/guru besar dengan mencocokan standar 

yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya berupa bukti fisik/dokumen 

pelaksanaan dengan menggunakan daftar checklist yang telah ditetapkan.  

c. AMI mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, 

kelalaian pemenuhan standar, kesalahan dari penyelenggaraan yang tidak 

sesuai dengan isi standar kelengkapan ruang dosen/guru besar. 

d. AMI melakukan konfirmasi kepada auditee tentang temuan yang telah 

diperoleh. 

e. AMI memberikan rekomendasi kepada auditee untuk melakukan tindak 

lanjut terhadap hasil temuan auditor.  



 
UNIVERSITAS SILIWANGI 

Kode/No : A.S6.M3.St6.4/ SPM-Unsil 

Tanggal   : 8 Mei 2018 

MANUAL EVALUASI  

STANDAR KELENGKAPAN  

RUANG DOSEN/GURU BESAR 

Revisi       :  

 

 

BUKU II MANUAL SPMI UNSIL 

 

 

342 

f. AMI membuat laporan secara tertulis tentang semua hasil temuan yang 

sudah di konfirmasi dan direkomendasikan kepada auditee.  

g. Laporkan hasil temuan AMI disampaikan kepada pimpinan atau klien 

disertai saran atau rekomendasi peningkatan isi standar yang dievaluasi. 

 

5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar 

Kelengkapan Ruang Dosen/Guru Besar 

Pejabat Tugas 

Rektor Menerima laporan hasil evaluasi pencapaian standar 

kelengkapan ruang dosen/guru besar. 

Wakil Rektor 2 Melakukan evaluasi laporan pencapaian standar 

kelengkapan ruang dosen/guru besar dari setiap 

Fakultas bersama dengan Pusat Penjaminan Mutu 

Internal. Selanjutnya hasil laporan akan diajukan 

kepada Rektor. 

Dekan Mengkoordinir laporan evaluasi pencapaian standar 

kelengkapan ruang dosen/guru besar dari setiap 

program studi yang selanjutnya diajukan ke Wakil 

Rektor 2. 

Ketua 

Jurusan/Prodi 

Mengevaluasi/ mengecek prasarana kelengkapan 

ruang dosen dalam rangka pencapaian kualitas 

layanan akademik bersama dengan Unit Kendali 

Mutu Jurusan/Prodi. 

Pusat Penjaminan 

Mutu LPPM-PMP 

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan isi standar 

kelengkapan ruang dosen bersama dengan GKM 

fakultas  dan UKM jurusan/prodi. Hasil evaluasi 

disampaikan kepada pimpinan di setiap tingkatan. 

 

6.  Catatan  

1. Formulir prosedur evaluasi pelaksanaan standar kelengkapan ruang 

dosen/guru besar. 

2. Formulir hasil pelaksanaan standar kelengkapan ruang dosen/guru besar. 

 

7.  Referensi 

1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2007 tentang Akreditasi PT. 

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 
44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
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5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 
62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Tinggi. 

6. Pedoman Akademik Universitas Siliwangi. 

7. Statuta Universitas Siliwangi. 
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1.  Tujuan Manual  

Manual pengendalian disusun untuk melakukan pengendalian pelaksanaan isi 

standar kelengkapan ruang dosen/guru besar sehingga isi standar dapat 

diperbaiki dan atau ditingkatkan. 

 

2. Luas Lingkup Manual  

Manual pengendalian berlaku ketika pelaksanaan isi standar kelengkapan 

ruang dosen/guru besar telah dievaluasi sebelumnya dan memerlukan 

tindakan pengendalian berupa koreksi agar di kemudian hari semua isi 

standar tersebut dapat terpenuhi dan atau ditingkatkan. 

 

3.  Definisi Istilah 

1. Pengendalian merupakan proses melalukan tindakan koreksi atas 

pelaksanaan standar kelengkapan ruang dosen/guru besar sehingga 

penyimpangan/kegagalan dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki.  

2. Tindakan koreksi merupakan proses tindakan perbaikan sehingga dalam 

ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar kelengkapan ruang 

dosen/guru besar dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar. 

 

4. Langkah Umum Pengendalian Standar Ruang Kelengkapan Dosen/Guru 

Besar 

1. Auditee melakukan rapat tindak lanjut atas laporan kerja AMI terkait 

temuan hasil audit.   

2. Bersama-sama dengan AMI, Auditee mempelajari penyebab terjadinya 

penyimpangan/kegagalan terhadap pemenuhan pelaksanaan isi standar 

kelengkapan ruang dosen/guru besar.   

3. AMI meminta Auditee untuk membuat tindakan korektif terhadap setiap 

penyimpangan/kegagalan ketercapaian dan pemenuhan pelaksanaan isi 

standar. 

4. Auditee melakukan tindakan pencegahan untuk menghilangkan 

kemungkinan penyebab ketidaksesuaian atau kemungkinan situasi yang 

tidak dikehendaki atas pelaksanaan standar.  

5. Auditee melakukan verifikasi dan perbaikan terhadap isi standar 

kelengkapan ruang dosen/guru besar berdasarkan bukti objektif dari hasil 

temuan auditor. 

6. Auditee memantau secara kontinyu efek dari tindakan tersebut. 

7. Auditee membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang 

menyangkut pengendalian standar yang telah dilaksanakan.  
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8. Auditee melaporkan hasil pengendalian kepada pimpinan terkait disertai 

saran dan rekomendasi untuk pemenuhan standar. 

 

5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar 

Kelengkapan Ruang Dosen/Guru Besar 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan dokumen pengendalian Standar 

kelengkapan ruang dosen/guru Besar. 

Wakil Rektor II Melakukan verifikasi bersama pusat penjaminan 

mutu internal terhadap dokumen pengendalian 

standar yang diajukan oleh setiap fakultas dan 

hasilnya diajukan kepada Rektor. 

Dekan Menetapkan dan mengajukan kepada wakil rektor II 

dokumen  pengendalian standar kelengkapan ruang 

dosen/guru besar. 

Ketua 

Jurusan/Program 

Studi 

Melakukan pengendalian terhadap standar 

kelengkapan ruang dosen/guru besar dengan 

berdasarkan kebutuhan setiap dosen bersama dengan 

unit kendali mutu jurusan. 

Pusat Penjaminan 

Mutu 

LPPM-PMP  

Menyusun dan melaksanakan dokumen pengendalian 

isi standar kelengkapan ruang dosen/guru besar 

bersama-sama dengan GKM di tingkat fakultas dan 

UKM ditingkat jurusan/prodi. 

 

6.  Catatan  

Dibutuhkan dokumen tertulis berupa : 

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar kelengkapan ruang dosen/guru 

besar. 

2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar kelengkapan ruang dosen/guru 

besar 

3. Formulir hasil pengendalian standar kelengkapan ruang dosen/guru besar. 

 

7.  Referensi 

1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2007 tentang Akreditasi PT. 

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

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 
62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Tinggi. 
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6. Pedoman Akademik Universitas Siliwangi. 

7. Statuta Universitas Siliwangi. 
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1.  Tujuan Manual  

Manual peningkatan standar kelengkapan ruang dosen/guru besar dibuat 

sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan dalam 

peningkatan standar kelengkapan ruang dosen/guru besar. 

2. Luas Lingkup Manual  

Manual peningkatan standar kelengkapan ruang dosen/guru besar dalam 

penyusunan  standar standar memuat aturan tentang hal yang harus dilakukan 

untuk menyusun dan menetapkan peningkatan standar kelengkapan ruang 

dosen/guru besar. 

 

3.  Definisi Istilah 

a. Peningkatan merupakan upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi 

standar kelengkapan ruang dosen/guru besar yang dilakukan secara 

periodik dan berkelanjutan.  

b. Siklus standar merupakan durasi atau masa berlakunya standar 

kelengkapan ruang dosen/guru besar dengan aspek yang diatur di 

dalamnya. 

 

4. Langkah Umum Peningkatan Standar Kelengkapan Ruang Dosen/Guru 

Besar 

a. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Universitas 

Siliwangi sebagai petunjuk untuk peningkatan standar kelengkapan ruang 

dosen/guru besar. 

b. Pelajari dokumen manual penetapan, dokumen pelaksanaan, hasil evaluasi 

dan pengendalian isi standar bersama LP2M-PMP untuk menyusun 

peningkatan dan pengembangan terhadap isi standar kelengkapan ruang 

dosen/guru besar. 

c. Menetapkan rancangan peningkatan pada standar ini sebagai standar baru 

yang harus dilaksanakan pada masa yang akan datang dengan tetap 

memperhatikan kaidah ABCD (Audience, Behaviour, Competence, 

Degree).    

d. Ajukan rancangan peningkatan standar kelengkapan ruang dosen/guru 

besar untuk ditetapkan sehingga menjadi standar yang lebih tinggi dari 

sebelumnya. 
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5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar 

Kelengkapan Ruang Dosen/Guru Besar. 

 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan peningkatan standar kelengkapan 

ruang dosen/guru besar.  

Warek II Menelaah usulan peningkatan standar kelengkapan 

ruang dosen/guru besar yang diajukan oleh setiap 

fakultas bersama dengan Pusat Penjaminan Mutu 

Internal untuk diajukan dan ditetapkan oleh 

Rektor. 

Dekan Mengajukan peningkatan standar kelengkapan 

ruang dosen/guru besar dari setiap program studi 

yang ada di bawah naungan fakultas tersebut 

kepada Wakil Rektor II. 

Ketua Jurusan/Prodi Mendeskripsikan peningkatan standar standar 

kelengkapan ruang dosen/guru besar secara 

holistik bersama dengan unit kendali mutu 

program studi sesuai dengan kebutuhan dan 

jumlah dosen. 

Pusat Penjaminan 

Mutu  

LPPM-PMP 

Bersama GKM fakultas dan UKM 

jurusan/program studi merancang peningkatan 

standar kelengkapan ruang dosen/guru besar sesuai 

dengan hasil evaluasi dan pengendalian. 

 

6.  Catatan  

Dibutuhkan dokumen tertulis berupa: 

1. Prosedur peningkatan standar kelengkapan ruang dosen/guru besar. 

2. Formulir peningkatan standar kelengkapan ruang dosen/guru besar. 

3. Formulir hasil peningkatan standar kelengkapan ruang dosen/guru besar. 

 

7.  Referensi 

1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2007 tentang Akreditasi PT. 

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

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 
62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Tinggi. 
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6. Pedoman Akademik Universitas Siliwangi. 

7. Statuta Universitas Siliwangi. 
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1. Tujuan Manual  

Manual penetapan standar operasional dan pengembangan perpustakaan 

dibuat sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan 

standar operasional dan pengembangan perpustakaan yang ada di 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual penetapan standar operasional dan pengembangan operasional dan 

pengembangan perpustakaan memuat aturan tentang hal yang harus 

diperhatikan dalam operasionalisasi dan pengembangan perpustakaan yang 

ada di lingkungan Universitas Siliwangi dan pengembangannya. 

 

3. Langkah Umum Penetapan Standar Operasional dan Pengembangan 

Perpustakaan 

a. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Unsil sebagai 

petunjuk untuk penetapan operasional dan pengembangan perpustakaan.  

b. Dokumentasikan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan 

yang relevan dengan aspek operasional dan pengembangan operasional 

dan pengembangan perpustakaan.  

c. Ikuti norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan 

perundang-undangan tersebut. 

d. Lakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT.  

e. Rumuskan draf awal standar operasional dan pengembangan 

perpustakaan dengan memakai rumus ABCD (Audience, Behaviour, 

Competence, Degree)  terkait dengan isi mencakup  persiapan, 

pelaksanaan,  pelaporan, dan tindak lanjut hasil pelaporan kegiatan 

operasional dan pengembangan perpustakaan. 

f. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar operasional dan 

pengembangan perpustakaan dengan mengundang pimpinan Universitas 

(Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Kaprodi, 

Ketua Unit Kerja dan Ketua Sub Unit Kerja) dan mahasiswa. 

g. Ajukan hasil butir f kepada Rektor untuk  penetapan atau pengesahan 

sebagai standar operasional dan pengembangan perpustakaan di 

Universitas Siliwangi. 
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4. Rincian Kegiatan Penyusunan Manual Penetapan Standar Operasional 

dan Pengembangan Perpustakaan 

Subyek Kegiatan Max 

Durasi 

Rektor a. Mengeluarkan SK Tim Penyusun. 5 hari 

 b. Menetapkan seluruh pimpinan universitas dan 

pengguna operasional dan pengembangan 

operasional dan pengembangan perpustakaan. 

2 hari 

Kepala Pusat 

PMI 

a. Melakukan koordinasi dengan koordinator 

bidang untuk persiapan penyusunan standar. 

1 hari 

 

 b. Membangun tim penyusun (adhoc) jika 

diperlukan. 

1 hari 

 c. Mengajukan usulan  penerbitan SK tim 

penyusun standar operasional dan 

pengembangan perpustakaan ke Rektor Unsil. 

1 hari 

 d. Menyusun draf standar bersama tim penyusun. 5 hari 

 e. Mengkaji draf standar operasional dan 

pengembangan perpustakaan. 

2 hari 

 f. Melakukan sosialisasi draf standar operasional 

dan pengembangan perpustakaan ke pimpinan 

(rektor dan jajarannya). 

3 hari 

 g. Melakukan revisi draf standar bilamana 

diperlukan. 

2 hari 

 h. Mengajukan draf standar operasional dan 

pengembangan perpustakaan ke Rektor untuk 

ditetapkan. 

1 hari 

Tim Penyusun a. Menjadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan 

akhir, dan misi Unsil sebagai petunjuk untuk 

penetapan operasional dan pengembangan 

perpustakaan. 

1 hari 

 

 

 b. Menggunakan norma hukum atau syarat yang 

tercantum dalam peraturan perundang-

undangan dalam penyusunan draf. 

 

 c. Mempertimbangkan kebutuhan pengguna 

operasional dan pengembangan perpustakaan 

dalam penyusunan standar.  

1 hari 

 

 d. Merumuskan draf awal standar operasional dan 

pengembangan perpustakaan dengan 

memperhatikan kaidah ABCD.  

1 hari 

 

 e. Melakukan sosialisasi draf standar operasional 

dan pengembangan perpustakaan ke ketua 

SPM dan jajarannya, untuk mendapatkan 

1 hari 
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masukan. 

 f. Merumuskan kembali pernyataan standar 

operasional dan pengembangan perpustakaan 

dengan memerhatikan hasil sosialisasi. 

5 hari 

Administrator a. Mempersiapkan sarana yang diperlukan tim 

penyusun operasional dan pengembangan 

perpustakaan. 

1 hari 

 b. Melakukan pengetikan, pengarsipan, 

penggandaan dan distribusi sesuai kebijakan 

Ketua SPMI. 

1 hari 

 c. Membantu hal-hal lain terkait administrasi 

sesuai dengan kebutuhan. 

1 hari 

 

5. Formulir/BORANG/Proforma yang digunakan 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan:  

a. Dokumen Visi Misi Unsil. 

b. Dokumen regulasi (hukum) terkait mutu. 

c. Formulir/Template analisis SWOT. 

d. Dokumen Operasional dan pengembangan perpustakaan.  

 

6. Sarana  yang digunakan  

a. Ruang pertemuan dan kerja untuk tim penyusun. 

b. Ruang pertemuan untuk lokakarya dan sosialisasi. 

 

7. Kualifikasi pejabat yang menjalankan manual penetapan standar 

Operasional dan Pengembangan Perpustakaan 

 (P) 

Penetapan 

(P) 

Pelaksanaan 

(E) 

Evaluasi 

(P) 

Pengendalian 

(P) 

Peningkatan 

Rektor      

Wakil Rektor I      

Wakil Rektor II      

Wakil Rektor III      

Ka. BUK      

Ka. BAKPK     
Ka. Pusat PMP      

Dekan      

Ka. Jurusan      

Ka. Prodi      
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8.  Catatan  

Gunakan kuesioner untuk standar operasional dan pengembangan perpustakaan 

yang ditujukan kepada pimpinan terkait baik internal maupun eksternal. 

 

9. Referensi 

a.  Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c.  Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 

d.  Peraturan tentang operasional dan pengambangan perpustakaan. 
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MANUAL PELAKSANAAN  
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DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN 

UNIVERSITAS SILIWANGI TASIKMALAYA 
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1. Tujuan Manual  

Manual pelaksanaan standar operasional dan pengembangan perpustakaan 

dibuat sebagai pedoman untuk melaksanakan operasionalisasi perpustakaan 

yang ada di Universitas Siliwangi serta pengembangannya.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual pelaksanaan standar operasional dan pengembangan perpustakaan 

memuat tahapan yang akan dilaksanakan pada setiap aras untuk dijadikan  

sebagai  pedoman dalam pencapaian standar operasional dan pengembangan 

perpustakaan yang diharapkan. 

 

3. Langkah Umum Penetapan Standar Operasional dan Pengembangan 

Perpustakaan  

a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administrasi untuk 

pemenuhan/pencapaian standar operasional dan pengembangan 

perpustakaan. 

b. Sosialisasi isi standar operasional dan pengembangan perpustakaan 

kepada seluruh pimpinan universitas, dosen dan mahasiswa secara 

periodik dan konsisten 

c. Siapkan tulisan/dokumen tertulis berupa sejumlah SOP dan instruksi 

kerja untuk pemenuhan/pencapaian standar operasional dan 

pengembangan perpustakaan 

d. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan operasional dan pengembangan 

perpustakaan sesuai SOP/instruksi kerja dengan menggunakan standar 

operasional dan pengembangan perpustakaan sebagai tolok ukur 

 

4. Rincian Kegiatan Penyusunan Manual Pelaksanaan Standar 

Operasional dan Pengembangan Perpustakaan  

Subyek Kegiatan 
Max 

Durasi 

Rektor a. Mengeluarkan SK Tim Pelaksana. 5 hari 

 b. Menetapkan tahapan pemenuhan/pencapaian 

standar operasional dan pengembangan 

perpustakaan. 

2 hari 

 c. Menetapkan SOP/instruksi kerja sebagai 

pedoman pelaksanaan setiap kegiatan terkait 

pencapaian standar operasional dan 

pengembangan perpustakaan. 
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Tim Pelaksana/ 

Pimpinan Unit 

a. Membuat draf SOP/Instruksi Kerja untuk 

seluruh kegiatan untuk 

pemenuhan/pencapaian standar pelibatan 

Operasional dan Pengembangan 

Perpustakaan. 

 

 b. Mengajukan seluruh SOP/Instruksi kerja 

kepada rektor/pimpinan unit untuk 

ditetapkan. 

 

 c. Melaksanakan seluruh kegiatan berdasarkan 

SOP/instruksi kerja yang telah ditetapkan. 

 

 d. Melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada 

pimpinan. 

 

 

5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar 

Operasional dan Pengembangan Perpustakaan  
 (P) 

Penetapan 

(P) 

Pelaksanaan 

(E) 

Evaluasi 

(P) 

Pengendalian 

(P) 

Peningkatan 

Rektor      

Wakil Rektor I      

Wakil Rektor II      

Wakil Rektor III      

Ka. BUK      

Ka. BAKPK     
Ka. Pusat PMP      

Dekan      

Ka. Jurusan      

Ka. Prodi      

 

6.  Catatan  

Lakukan verifikasi dokumen kualifikasi dan kompetensi dosen untuk 

pemenuhan/pencapaian standar pelibatan Operasional dan Pengembangan 

Perpustakaan. 

 

7. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 

d. Peraturan tentang operasional dan pengembangan perpustakaan. 



 UNIVERSITAS SILIWANGI 
Kode/No : A.S6.M3.St6.5a / SPM-Unsil 

Tanggal   : 6 April 2017 

MANUAL EVALUASI  

STANDAR OPERASIONAL  

DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN 

Revisi       : - 

 

 

BUKU II MANUAL SPMI UNSIL 

 

 

360 

 

 

 

 

 

 

MANUAL EVALUASI  

STANDAR OPERASIONAL  

DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN 

UNIVERSITAS SILIWANGI TASIKMALAYA 
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1. Tujuan Manual  

Manual evaluasi disusun untuk melakukan evaluasi terhadap 

penyelenggaraan pelaksaan pemenuhan/pencapaian standar operasional dan 

pengembangan perpustakaan sehingga pelaksanaan isi standar operasional 

dan pengembangan perpustakaan di Unsil dapat diukur pencapaiannya.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual evaluasi berlaku sebelum tahap pengendalian pelaksanaan isi 

standar operasional dan pengembangan perpustakaan. Proses pelaksanaan 

standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau 

pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar operasional 

dan pengembangan perpustakaan tersebut telah dicapai/dipenuhi.  

 

3. Langkah Umum Evaluasi Standar Operasional dan Pengembangan 

Perpustakaan 

a. Lakukan pengukuran secara periodik secara tahunan terhadap 

ketercapaian isi semua standar operasional dan pengembangan 

perpustakaan 

b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, 

kesalahan dari penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan isi standar 

operasional dan pengembangan perpustakaan 

c. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi 

standar atau bila isi standar gagal dicapai 

d. Membuat laporan secara tertulis dan periodik tentang semua hasil 

pengukuran 

e. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada 

pimpinan disertai saran atau rekomendasi pengendalian 

 

4. Rincian Kegiatan Penyusunan Manual Evaluasi Standar 

Operasional dan Pengembangan Perpustakaan 

Subyek Kegiatan Max 

Durasi 

Rektor a. Mengeluarkan SK Tim Evaluasi. 5 hari 

 b. Menerima laporan hasil evaluasi. 2 hari 

 c. Menetapkan instrumen evaluasi  

Kepala Pusat a. Menyusun instrumen evaluasi untuk setiap 1 hari 
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PMI kegiatan  

 b. Melakukan koordinasi dengan tim 

pelaksana/administrator untuk persiapan 

evaluasi setiap kegiatan. 

 

 c. Melaksanakan evaluasi kegiatan  

Tim 

Pelaksana/ 

Administrator 

a. Menyiapkan dokumen hasil pelaksanaan untuk 

setiap kegiatan. 

1 hari 

 b. Mengkaji hasil evaluasi setiap kegiatan yang 

terkait pelaksanaan standar pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan 

standar operasional dan pengembangan 

perpustakaan. 

 

 c. Mempertimbangkan kebutuhan pemangku 

kepentingan internal dan/atau eksternal yang 

terkait dengan evaluasi standar operasional dan 

pengembangan perpustakaan. 

1 hari 

 

 

 

5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar 

Operasional dan Pengembangan Perpustakaan 
 (P) 

Penetapan 

(P) 

Pelaksanaan 

(E) 

Evaluasi 

(P) 

Pengendalian 

(P) 

Peningkatan 

Rektor      

Wakil Rektor I      

Wakil Rektor II      

Wakil Rektor III      

Ka. BUK      

Ka. BAKPK     
Ka. Pusat PMP      

Dekan      

Ka. Jurusan      

Ka. Prodi      

 

7.  Catatan  

1. Formulir prosedur evaluasi pelaksaan operasional dan pengembangan 

perpustakaan. 

2.  Formulir hasil pelaksaan standar operasional dan pengembangan 

perpustakaan. 

 

8.  Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 
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b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c.  Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 

d. Peraturan tentang operasional dan pengembangan perpustakaan 

perpustakaan. 
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 UNIVERSITAS SILIWANGI 
Kode/No : A.S6.M4.St6.5a / SPM-Unsil 

Tanggal   : 6 April 2017 

MANUAL PENGENDALIAN  

STANDAR OPERASIONAL  

DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN 

Revisi       : - 

 

 

BUKU II MANUAL SPMI UNSIL 

 

 

365 

1. Tujuan Manual  

Manual pengendalian disusun untuk melakukan pengendalian pelaksanaan 

isi standar operasional dan pengembangan perpustakaan sehingga isi standar 

dapat diperbaiki dan atau ditingkatkan.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual pengendalian berlaku ketika pelaksanaan isi standar operasional dan 

pengembangan perpustakaan telah dievaluasi sebelumnya dan memerlukan 

tindakan pengendalian berupa koreksi agar di kemudian hari semua isi 

standar tersebut dapat terpenuhi dan atau ditingkatkan.  

 

3. Langkah Umum Pengendalian Standar Perpustakaan  

a. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap 

sebelumnya dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan isi standar operasional dan pengembangan perpustakaan 

atau apabila isi standar tersebut 

b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan 

ketercapaian isi standar 

c. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil 

d. Memantau secara kontinu efek tindakan tersebut 

e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang 

menyangkut pengendalian standar.  

f. Melaporkan hasil pengendalian kepada pimpinan terkait disertai saran 

dan rekomendasi 

 

4. Rincian Kegiatan Penyusunan Manual Pengendalian Standar 

Perpustakaan   

Subyek Kegiatan 
Max 

Durasi 

Rektor a. Menerima seluruh hasil laporan evaluasi 

kegiatan yang terkait standar operasional dan 

pengembangan perpustakaan. 

5 hari 

 b. Menetapkan model pengendalian standar 

operasional dan pengembangan perpustakaan 

 

Kepala Pusat 

PMI 

a. Menyusun dan mengkaji draf model 

pengendalian standar. 

1 hari 

 

 b. Melakukan sosialisasi draf model pengendalian 

standar operasional dan pengembangan 

3 hari 
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perpustakaan ke pimpinan (rektor dan 

jajarannya). 

 c. Mengajukan draf evaluasi standar operasional 

dan pengembangan perpustakaan  ke Rektor 

untuk ditetapkan. 

1 hari 

 

5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar 

Operasional dan Pengembangan Perpustakaan  
 (P) 

Penetapan 

(P) 

Pelaksanaan 

(E) 

Evaluasi 

(P) 

Pengendalian 

(P) 

Peningkatan 

Rektor      

Wakil Rektor I      

Wakil Rektor II      

Wakil Rektor III      

Ka. BUK      

Ka. BAKPK     
Ka. Pusat PMP      

Dekan      

Ka. Jurusan      

Ka. Prodi      

 

6. Catatan  

Dibutuhkan dokumen tertulis berupa: 

1.  Prosedur pengendalian pelaksaan standar operasional dan pengembangan 

perpustakaan. 

2.  Formulir pengendalian pelaksaan standar operasional dan pengembangan 

perpustakaan. 

3.  Formulir hasil pengendalian pelaksaan standar operasional dan 

pengembangan perpustakaan. 

 

7. Referensi 

a. Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c. Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 

d. Peraturan tentang pengelolaan perpustakaan. 
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1. Tujuan Manual  

Manual peningkatan standar operasional dan pengembangan perpustakaan 

dibuat sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan 

pengembangan standar operasional dan pengembangan perpustakaan yang 

dihasilkan oleh Universitas Siliwangi Tasikmalaya.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual peningkatan standar operasional dan pengembangan perpustakaan 

memuat aturan tentang hal yang harus dilakukan untuk menyusun dan 

menetapkan standar operasional dan pengembangan perpustakaan di Unsil. 

 

3. Langkah Umum Peningkatan Standar Operasional dan Pengembangan 

Perpustakaan 

a. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Unsil sebagai 

petunjuk untuk peningkatan standar operasional dan pengembangan 

perpustakaan 

b. Dokumentasikan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan 

yang relevan dengan aspek operasional dan pengembangan perpustakaan 

c. Ikuti norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan 

perundang-undangan tersebut. 

d. Lakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT.  

e. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak 

dikembangkan untuk meningkatkan standar operasional dan 

pengembangan perpustakaan terhadap pemangku kepentingan internal  

f. Rumuskan draf awal pengembangan standar operasional dan 

pengembangan perpustakaan dengan memakai rumus ABCD (Audience, 

Behaviour, Competence, Degree)  terkait dengan isi mencakup  

persiapan, pelaksanaan,  pelaporan, dan tindak lanjut hasil pelaporan 

kegiatan standar operasional dan pengembangan perpustakaan 

g. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf pengembangan standar 

operasional dan pengembangan perpustakaan dengan mengundang 

pemangku kepentingan internal (Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil 

Dekan, Ketua Jurusan, Kaprodi, Ketua Unit Kerja dan Ketua Sub Unit 

Kerja) dan/atau eksternal untuk mendapatkan penyempurnaan 

pengembangan standar operasional dan pengembangan perpustakaan 

h. Ajukan hasil butir f kepada Rektor untuk  peningkatan atau pengesahan 

sebagai bahan penetapan standar operasional dan pengembangan 

perpustakaan selanjutnya di Unsil. 
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4. Rincian Kegiatan Penyusunan Manual Peningkatan Standar Operasional 

dan Pengembangan Perpustakaan 

Subyek Kegiatan 
Max 

Durasi 

Rektor a. Mengeluarkan SK Tim Penyusun. 5 hari 

 b. Menetapkan pengembangan standar 

operasional dan pengembangan perpustakaan 

2 hari 

Kepala Pusat 

PMI 

a. Melakukan koordinasi dengan koordinator 

bidang untuk persiapan pengembangan standar. 

1 hari 

 

 b. Membangun tim penyusun (ad hoc) jika 

diperlukan. 

1 hari 

 c. Mengajukan usulan  penerbitan SK tim 

penyusun standar operasional dan 

pengembangan perpustakaan 

1 hari 

 d. Menyusun draf pengembangan standar 

bersama tim penyusun. 

5 hari 

 e. Mengkaji draf pengembangan standar 

operasional dan pengembangan perpustakaan 

2 hari 

 f. Melakukan sosialisasi draf pengembangan 

standar operasional dan pengembangan 

perpustakaan ke pimpinan (rektor dan 

jajarannya). 

3 hari 

 g. Melakukan revisi draf pengembangan standar 

bilamana diperlukan 

2 hari 

 h. Mengajukan draf  pengembangan standar 

operasional dan pengembangan perpustakaan 

ke Rektor untuk ditetapkan. 

1 hari 

Koor Bid 

SPMI 

a. Melakukan koordinasi untuk Persiapan 

penyusunan draf pengembangan standar 

operasional dan pengembangan perpustakaan 

1 hari 

 

 b. Mengkaji peraturan terkait. 2 hari 

 c. Menyusun draf pengembangan standar 

(sebagai tim penyusun). 

5 hari 

 d. Mengkaji draf pengembangan standar 

operasional dan pengembangan perpustakaan 

1 hari 

 e. Melakukan sosialisasi draf pengembangan 

standar operasional dan pengembangan 

perpustakaan ke Kepala Pusat PMI dan 

jajarannya. 

3 hari 

 f. Melakukan revisi draf pengembangan standar 

bila diperlukan. 

2 hari 
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 g. Menyerahkan draf pengembangan standar ke 

Kepala Pusat PMI. 

1 hari 

Tim Penyusun a. Menjadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan 

akhir, dan misi Unsil sebagai petunjuk untuk 

pengembangan  standar operasional dan 

pengembangan perpustakaan. 

1 hari 

 

 

 b. Menggunakan norma hukum atau syarat yang 

tercantum dalam peraturan perundang-

undangan dalam penyusunan draft 

pengembangan. 

 

 c. Mempertimbangkan kebutuhan pemangku 

kepentingan internal dan/atau eksternal yang 

terkait dengan standar.  

1 hari 

 

 

 d. Merumuskan draf awal pengembangan standar 

kualifikasi akademik dan kompetensi dosen 

dengan memperhatikan kaidah ABCD.  

1 hari 

 

 e. Melakukan sosialisasi draf pengembangan 

standar operasional dan pengembangan 

perpustakaan ke ketua SPM dan jajarannya, 

untuk mendapatkan masukan.. 

1 hari 

 f. Merumuskan kembali pernyataan 

pengembangan standar operasional dan 

pengembangan perpustakaan dengan 

memerhatikan hasil sosialisasi. 

5 hari 

Administrator a. Mempersiapkan sarana yang diperlukan tim 

penyusun pengembangan standar operasional 

dan pengembangan perpustakaan. 

1 hari 

 b. Melakukan pengetikan, pengarsipan, 

penggandaan dan distribusi sesuai kebijakan 

Ketua SPMI. 

1 hari 

 c. Membantu hal-hal lain terkait administrasi 

sesuai dengan kebutuhan. 

1 hari 

 

5. Formulir/BORANG/Proforma yang digunakan 

     Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan:  

a. Dokumen Visi Misi Unsil. 

b. Dokumen regulasi (hukum) terkait mutu. 

c. Formulir/Template analisis SWOT. 

d. Dokumen Standar operasional dan pengembangan perpustakaan. 
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6. Sarana  yang digunakan  

a. Ruang pertemuan dan kerja untuk tim penyusun. 

b. Ruang pertemuan untuk lokakarya dan sosialisasi. 

 

7. Kualifikasi pejabat yang menjalankan manual peningkatan standar 

Operasional dan Pengembangan Perpustakaan 
 (P) 

Penetapan 

(P) 

Pelaksanaan 

(E) 

Evaluasi 

(P) 

Pengendalian 

(P) 

Peningkatan 

Rektor      

Wakil Rektor I      

Wakil Rektor II      

Wakil Rektor III      

Ka. BUK      

Ka. BAKPK     
Ka. Pusat PMP      

Dekan      

Ka. Jurusan      

Ka. Prodi      

 

7.  Catatan  

Gunakan kuesioner untuk operasional dan pengembangan perpustakaan. 

 

8.  Referensi 

a.  Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c.  Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 

d.  Peraturan tentang operasional dan pengembangan perpustakaan. 
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MANUAL STANDAR 6.5b 
 

 

 

 

 

 

MANUAL PENETAPAN 

STANDAR AKSES INFORMASI 

UNIVERSITAS SILIWANGI TASIKMALAYA 
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1. Tujuan Manual  

Manual penetapan standar akses informasi dibuat sebagai pedoman untuk 

merancang, merumuskan, dan menetapkan standar akses informasi di 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual penetapan standar akses informasi memuat aturan tentang hal yang 

harus dilakukan untuk menyusun dan menetapkan standar kemudahan untuk 

mengakses informasi seluruh civitas akademika Universitas Siliwangi. 

 

3. Langkah Umum Penetapan Standar Akses Informasi 

a. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Unsil sebagai 

petunjuk untuk penetapan standar akses informasi.  

b. Dokumentasikan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan 

yang relevan dengan aspek pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar akses informasi.  

c. Ikuti norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan 

perundang-undangan tersebut. 

d. Lakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT.  

e. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak 

dibuatkan standar akses informasi. 

f. Rumuskan draf awal standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen 

dengan memakai rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence, 

Degree)  terkait dengan isi mencakup  persiapan, pelaksanaan,  

pelaporan, dan tindak lanjut hasil pelaporan kegiatan standar akses 

informasi. 

g. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar akses informasi dengan 

mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, Wakil Rektor, 

Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Kaprodi, Ketua Unit Kerja dan 

Ketua Sub Unit Kerja) dan/atau eksternal untuk mendapatkan 

penyempurnaan standar akses informasi. 

h. Ajukan hasil butir f kepada Rektor untuk  penetapan atau pengesahan 

sebagai standar pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan 

standar akses informasi di Universitas Siliwangi. 
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4. Rincian Kegiatan Penyusunan Manual Penetapan Standar Akses 

Informasi 

Subyek Kegiatan 
Max 

Durasi 

Rektor a. Mengeluarkan SK Tim Penyusun. 5 hari 

 b. Menetapkan pelibatan pemangku kepentingan 

dalam penyusunan standar akses informasi. 

2 hari 

Kepala Pusat 

PMI 

a. Melakukan koordinasi dengan koordinator 

bidang untuk persiapan penyusunan standar. 

1 hari 

 

 b. Membangun tim penyusun (adhoc) jika 

diperlukan. 

1 hari 

 c. Mengajukan usulan  penerbitan SK tim 

penyusun standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar akses 

informasi ke Rektor Unsil. 

1 hari 

 d. Menyusun draf standar bersama tim penyusun. 5 hari 

 e. Mengkaji draf standar kualifikasi pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan 

standar akses informasi. 

2 hari 

 f. Melakukan sosialisasi draf standar pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan 

standar akses informasi ke pimpinan (rektor 

dan jajarannya). 

3 hari 

 g. Melakukan revisi draf standar bilamana 

diperlukan 

2 hari 

 h. Mengajukan draf standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar akses 

informasi ke Rektor untuk ditetapkan. 

1 hari 

Tim Penyusun a. Menjadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan 

akhir, dan misi Unsil sebagai petunjuk untuk 

penetapan standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar akses 

informasi. 

1 hari 

 

 

 b. Menggunakan norma hukum atau syarat yang 

tercantum dalam peraturan perundang-

undangan dalam penyusunan draft. 

 

 c. Mempertimbangkan kebutuhan pemangku 

kepentingan internal dan/atau eksternal yang 

terkait dengan standar.  

1 hari 

 

 

 d. Merumuskan draf awal standar pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan 

1 hari 
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standar akses informasi dengan memperhatikan 

kaedah ABCD.  

 e. Melakukan sosialisasi draf standar pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan 

standar akses informasi ke ketua SPM dan 

jajarannya, untuk mendapatkan masukan. 

1 hari 

 f. Merumuskan kembali pernyataan standar 

pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar akses informasi dengan 

memerhatikan hasil sosialisasi. 

5 hari 

Administrator a. Mempersiapkan sarana yang diperlukan tim 

penyusun standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar akses 

informasi. 

1 hari 

 b. Melakukan pengetikan, pengarsipan, 

penggandaan dan distribusi sesuai kebijakan 

Ketua SPMI. 

1 hari 

 c. Membantu hal-hal lain terkait administrasi 

sesuai dengan kebutuhan. 

1 hari 

 

5. Formulir/BORANG/Proforma yang digunakan 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan:  

a. Dokumen Visi Misi Unsil. 

b. Dokumen regulasi (hukum) terkait mutu. 

c. Formulir/Template analisis SWOT. 

d. Dokumen terkait akses informasi dalam penyusunan standar akses 

informasi.  

 

6. Sarana  yang digunakan  

a. Ruang pertemuan dan kerja untuk tim penyusun. 

b. Ruang pertemuan untuk lokakarya dan sosialisasi. 

 

7. Kualifikasi pejabat yang menjalankan manual penetapan standar akses 

informasi 
 (P) 

Penetapan 

(P) 

Pelaksanaan 

(E) 

Evaluasi 

(P) 

Pengendalian 

(P) 

Peningkatan 

Rektor      

Wakil Rektor I      

Wakil Rektor II      

Wakil Rektor III      

Ka. BUK      

Ka. BAKPK     
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Ka. Pusat PMP      

Dekan      

Ka. Jurusan      

Ka. Prodi      

 

 

8. Catatan  

Gunakan kuesioner untuk peningkatan akses informasi yang ditujukan kepada 

seluruh civitas akademika Universitas Siliwangi. 

 

9. Referensi 

a.  Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c.  Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 

d.  Peraturan tentang penggunaan akses informasi. 
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MANUAL PELAKSANAAN  

STANDAR AKSES INFORMASI 

UNIVERSITAS SILIWANGI TASIKMALAYA 
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1. Tujuan Manual  

Manual pelaksanaan standar akses informasi dibuat sebagai pedoman untuk 

melaksanakan pemenuhan standar akses informasi yang bisa digunakan oleh 

seluruh civitas akademika Universitas Siliwangi Tasikmalaya terkait aspek 

pedagogik.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual pelaksanaan standar akses informasi memuat tahapan yang akan 

dilaksanakan pada setiap aras untuk dijadikan  sebagai  pedoman dalam 

pencapaian standar akses informasi yang diharapkan. 

 

3. Langkah Umum Pelaksanaan Standar Akses Informasi 

a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administrasi untuk 

pemenuhan/pencapaian standar pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar akses informasi. 

b. Sosialisasi isi standar kualifikasi akses informasi kepada seluruh 

pimpinan dan dosen secara periodik dan konsisten. 

c. Siapkan tulisan/dokumen tertulis berupa sejumlah SOP dan instruksi 

kerja untuk pemenuhan/pencapaian standar akses informasi dalam 

penyusunan standar akses informasi. 

d. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan sesuai SOP/instruksi kerja dengan 

menggunakan standar akses informasi sebagai tolok ukur. 

 

4. Rincian Kegiatan Penyusunan Manual Pelaksanaan Standar Akses 

Informasi  

Subyek Kegiatan 
Max 

Durasi 

Rektor a. Mengeluarkan SK Tim Pelaksana. 5 hari 

 b. Menetapkan tahapan pemenuhan/pencapaian 

standar pelibatan pemangku kepentingan 

dalam penyusunan standar akses informasi. 

2 hari 

 c. Menetapkan SOP/instruksi kerja sebagai 

pedoman pelaksanaan setiap kegiatan terkait 

pencapaian standar akses informasi. 

 

Tim Pelaksana/ 

Pimpinan Unit 

a. Membuat draf SOP/Instruksi Kerja untuk 

seluruh kegiatan untuk 

pemenuhan/pencapaian standar akses 

informasi. 

 

 b. Mengajukan seluruh SOP/Instruksi kerja 

kepada rektor/pimpinan unit untuk ditetapkan 
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 c. Melaksanakan seluruh kegiatan berdasarkan 

SOP/instruksi kerja yang telah ditetapkan. 

 

 d. Melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada 

pimpinan. 

 

 

5.  Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar 

Akses Informasi  
 (P) 

Penetapan 

(P) 

Pelaksanaan 

(E) 

Evaluasi 

(P) 

Pengendalian 

(P) 

Peningkatan 

Rektor      

Wakil Rektor I      

Wakil Rektor II      

Wakil Rektor III      

Ka. BUK      

Ka. BAKPK     
Ka. Pusat PMP      

Dekan      

Ka. Jurusan      

Ka. Prodi      

 

6.  Catatan  

Lakukan verifikasi dokumen terkait kemudahan akses informasi untuk seluruh 

civitas akademika Universitas Siliwangi.  

 

7.  Referensi 

a.  Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c.  Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 

d.  Peraturan tentang akses informasi. 
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MANUAL EVALUASI  

STANDAR AKSES INFORMASI 

UNIVERSITAS SILIWANGI TASIKMALAYA 
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1. Tujuan Manual  

Manual evaluasi disusun untuk melakukan evaluasi terhadap 

penyelenggaraan pelaksaan pemenuhan/pencapaian standar akses informasi 

sehingga pelaksanaan isi standar akses informasi di Unsil dapat diukur 

pencapaiannya.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual evaluasi berlaku sebelum tahap pengendalian pelaksanaan isi 

standar pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan standar akses 

informasi. Proses pelaksanaan standar memerlukan pemantauan atau 

pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara 

berkelanjutan apakah standar pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar akses informasi tersebut telah dicapai/dipenuhi.  

 

3. Langkah Umum Evaluasi Standar Akses Informasi 

a. Lakukan pengukuran secara periodik secara tahunan terhadap 

ketercapaian isi semua standar akses informasi. 

b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, 

kesalahan dari penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan isi standar 

akses informasi. 

c. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi 

standar atau bila isi standar gagal dicapai. 

d. Membuat laporan secara tertulis dan periodik tentang semua hasil 

pengukuran. 

e. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada 

pimpinan disertai saran atau rekomendasi pengendalian. 

 

4. Rincian Kegiatan Penyusunan Manual Evaluasi Standar Akses 

Informasi 

Subyek Kegiatan 
Max 

Durasi 

Rektor a. Mengeluarkan SK Tim Evaluasi. 5 hari 

 b. Menerima laporan hasil evaluasi. 2 hari 

 c. Menetapkan instrumen evaluasi  

Kepala Pusat 

PMI 

a. Menyusun instrumen evaluasi untuk setiap 

kegiatan. 

1 hari 

 

 b. Melakukan koordinasi dengan tim 

pelaksana/administrator untuk persiapan 

evaluasi setiap kegiatan. 
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 c. Melaksanakan evaluasi kegiatan.  

Tim 

Pelaksana/ 

Administrator 

a. Menyiapkan dokumen hasil pelaksanaan untuk 

setiap kegiatan. 

1 hari 

 b. Mengkaji hasil evaluasi setiap kegiatan yang 

terkait pelaksanaan standar akses informasi. 

 

 c. Mempertimbangkan kebutuhan pemangku 

kepentingan internal dan/atau eksternal yang 

terkait dengan evaluasi standar akses 

informasi. 

1 hari 

 

 

 

5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Akses 

Informasi 
 (P) 

Penetapan 

(P) 

Pelaksanaan 

(E) 

Evaluasi 

(P) 

Pengendalian 

(P) 

Peningkatan 

Rektor      

Wakil Rektor I      

Wakil Rektor II      

Wakil Rektor III      

Ka. BUK      

Ka. BAKPK     
Ka. Pusat PMP      

Dekan      

Ka. Jurusan      

Ka. Prodi      

 

6. Catatan  

1.  Formulir prosedur evaluasi pelaksaan standar akses informasi. 

2.  Formulir hasil pelaksaan standar akses informasi. 

 

7. Referensi 

a.  Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c.  Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 

d.  Peraturan tentang akses informasi. 
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1. Tujuan Manual  

Manual pengendalian disusun untuk melakukan pengendalian pelaksanaan 

isi standar akses informasi pedagogik sehingga isi standar dapat diperbaiki 

dan atau ditingkatkan.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual pengendalian berlaku ketika pelaksanaan isi standar akses informasi 

telah dievaluasi sebelumnya dan memerlukan tindakan pengendalian berupa 

koreksi agar di kemudian hari semua isi standar tersebut dapat terpenuhi dan 

atau ditingkatkan.  

 

3. Langkah Umum Pengendalian Standar Akses Informasi 

a. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap 

sebelumnya dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan isi standar akses informasi atau apabila isi standar tersebut 

b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan 

ketercapaian isi standar. 

c. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 

d. Memantau secara kontinyu efek tindakan tersebut. 

e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang 

menyangkut pengendalian standar.  

f. Melaporkan hasil pengendalian kepada pimpinan terkait disertai saran 

dan rekomendasi. 

 

4. Rincian Kegiatan Penyusunan Manual Pengendalian Standar Akses 

Informasi 

Subyek Kegiatan 
Max 

Durasi 

Rektor a. Menerima seluruh hasil laporan evaluasi 

kegiatan yang terkait standar akses informasi. 

5 hari 

 b.  Menetapkan model pengendalian standar akses 

informasi. 

 

Kepala Pusat 

PMI 

a. Menyusun dan mengkaji draf model 

pengendalian standar. 

1 hari 

 

 b. Melakukan sosialisasi draf model pengendalian 

standar akses informasi ke pimpinan (rektor 

dan jajarannya). 

3 hari 

 c. Mengajukan draf evaluasi standar akses 

informasi ke Rektor untuk ditetapkan. 

1 hari 
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5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar 

Akses Informasi 
 (P) 

Penetapan 

(P) 

Pelaksanaan 

(E) 

Evaluasi 

(P) 

Pengendalian 

(P) 

Peningkatan 

Rektor      

Wakil Rektor I      

Wakil Rektor II      

Wakil Rektor III      

Ka. BUK      

Ka. BAKPK     
Ka. Pusat PMP      

Dekan      

Ka. Jurusan      

Ka. Prodi      

 

6.  Catatan  

Dibutuhkan dokumen tertulis berupa: 

1. Prosedur pengendalian pelaksaan standar akses informasi. 

2.  Formulir pengendalian pelaksaan standar standar akses informasi. 

3.  Formulir hasil pengendalian pelaksaan standar standar akses informasi. 

 

7.  Referensi 

a.  Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c.  Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 

d.  Peraturan tentang akses informasi. 

 

 



 UNIVERSITAS SILIWANGI 
Kode/No : A.S6.M5.St6.5b/ SPM-Unsil 

Tanggal   : 6 April 2017 

MANUAL PENINGKATAN 

STANDAR AKSES INFORMASI 

Revisi       : - 

 

 

BUKU II MANUAL SPMI UNSIL 

 

 

386 

 

 

 

 

 

 

MANUAL PENINGKATAN  

STANDAR AKSES INFORMASI 

UNIVERSITAS SILIWANGI TASIKMALAYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 UNIVERSITAS SILIWANGI 
Kode/No : A.S6.M5.St6.5b/ SPM-Unsil 

Tanggal   : 6 April 2017 

MANUAL PENINGKATAN 

STANDAR AKSES INFORMASI 

Revisi       : - 

 

 

BUKU II MANUAL SPMI UNSIL 

 

 

387 

1. Tujuan Manual  

Manual peningkatan standar akses informasi dibuat sebagai pedoman untuk 

merancang, merumuskan, dan menetapkan pengembangan standar akses 

informasi di Universitas Siliwangi Tasikmalaya.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual peningkatan standar akses informasi memuat aturan tentang hal 

yang harus dilakukan untuk menyusun dan menetapkan standar akses 

informasi di Unsil. 

 

3. Langkah Umum Peningkatan Standar Akses Informasi 

a. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Unsil sebagai 

petunjuk untuk peningkatan standar akses informasi. 

b. Dokumentasikan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan 

yang relevan dengan aspek akses informasi. 

c. Ikuti norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan 

perundang-undangan tersebut. 

d. Lakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT.  

e. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak 

dikembangkan untuk meningkatkan standar akses informasi. 

f. Rumuskan draf awal pengembangan standar dengan memakai rumus 

ABCD (Audience, Behaviour, Competence, Degree)  terkait dengan isi 

mencakup  persiapan, pelaksanaan,  pelaporan, dan tindak lanjut hasil 

pelaporan kegiatan standar akses informasi. 

g. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf pengembangan standar akses 

informasi dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, 

Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Kaprodi, Ketua Unit 

Kerja dan Ketua Sub Unit Kerja) untuk mendapatkan penyempurnaan 

pengembangan standar akses informasi. 

h. Ajukan hasil butir f kepada Rektor untuk  peningkatan atau pengesahan 

sebagai bahan penetapan standar akses informasi selanjutnya di Unsil. 

 

4. Rincian Kegiatan Penyusunan Manual Peningkatan Standar Akses 

Informasi 

Subyek Kegiatan 
Max 

Durasi 

Rektor a. Mengeluarkan SK Tim Penyusun. 5 hari 

 b. Menetapkan pengembangan standar akses 

informasi. 

2 hari 
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Kepala Pusat 

PMI 

a. Melakukan koordinasi dengan koordinator 

bidang untuk persiapan pengembangan standar. 

1 hari 

 

 b. Membangun tim penyusun (ad hoc) jika 

diperlukan. 

1 hari 

 c. Mengajukan usulan  penerbitan SK tim 

penyusun standar akses informasi. 

1 hari 

 d. Menyusun draf pengembangan standar 

bersama tim penyusun. 

5 hari 

 e. Mengkaji draf pengembangan standar akses 

informasi. 

2 hari 

 f. Melakukan sosialisasi draf pengembangan 

standar akses informasi ke pimpinan (rektor 

dan jajarannya). 

3 hari 

 g. Melakukan revisi draf pengembangan standar 

bilamana diperlukan. 

2 hari 

 h. Mengajukan draf  pengembangan standar akses 

informasi ke Rektor untuk ditetapkan. 

1 hari 

   

Koor Bid 

SPMI 

a. Melakukan koordinasi untuk Persiapan 

penyusunan draf pengembangan standar akses 

informasi. 

1 hari 

 

 b. Mengkaji peraturan terkait. 2 hari 

 c. Menyusun draf pengembangan standar 

(sebagai tim penyusun). 

5 hari 

 d. Mengkaji draf pengembangan standar akses 

informasi. 

1 hari 

 e. Melakukan sosialisasi draf pengembangan 

standar akses informasi ke Kepala Pusat PMI 

dan jajarannya. 

3 hari 

 f. Melakukan revisi draf pengembangan standar 

bila diperlukan. 

2 hari 

 g. Menyerahkan draf pengembangan standar ke 

Kepala Pusat PMI. 

1 hari 

Tim Penyusun a. Menjadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan 

akhir, dan misi Unsil sebagai petunjuk untuk 

pengembangan  standar akses informasi. 

1 hari 

 

 

 b. Menggunakan norma hukum atau syarat yang 

tercantum dalam peraturan perundang-

undangan dalam penyusunan draf 

pengembangan. 

 

 c. Merumuskan draf awal pengembangan standar 

akses informasi dengan memperhatikan kaidah 

ABCD.  

1 hari 

 



 UNIVERSITAS SILIWANGI 
Kode/No : A.S6.M5.St6.5b/ SPM-Unsil 

Tanggal   : 6 April 2017 

MANUAL PENINGKATAN 

STANDAR AKSES INFORMASI 

Revisi       : - 

 

 

BUKU II MANUAL SPMI UNSIL 

 

 

389 

 d. Melakukan sosialisasi draf pengembangan 

standar pelibatan akses informasi ke ketua 

SPM dan jajarannya, untuk mendapatkan 

masukan. 

1 hari 

 e. Merumuskan kembali pernyataan 

pengembangan standar akses informasi dengan 

memerhatikan hasil sosialisasi. 

5 hari 

Administrator a. Mempersiapkan sarana yang diperlukan tim 

penyusun pengembangan standar akses 

informasi. 

1 hari 

 b. Melakukan pengetikan, pengarsipan, 

penggandaan dan distribusi sesuai kebijakan 

Ketua SPMI. 

1 hari 

 c. Membantu hal-hal lain terkait administrasi 

sesuai dengan kebutuhan. 

1 hari 

 

5. Formulir/BORANG/Proforma yang digunakan 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan:  

a. Dokumen Visi Misi Unsil. 

b. Dokumen regulasi (hukum) terkait mutu. 

c. Formulir/Template analisis SWOT. 

d. Dokumen Standar akses informasi 

 

6. Sarana  yang digunakan  

a. Ruang pertemuan dan kerja untuk tim penyusun. 

b. Ruang pertemuan untuk lokakarya dan sosialisasi. 

 

7. Kualifikasi pejabat yang menjalankan manual peningkatan standar 

Akses Informasi 
 (P) 

Penetapan 

(P) 

Pelaksanaan 

(E) 

Evaluasi 

(P) 

Pengendalian 

(P) 

Peningkatan 

Rektor      

Wakil Rektor I      

Wakil Rektor II      

Wakil Rektor III      

Ka. BUK      

Ka. BAKPK     
Ka. Pusat PMP      

Dekan      

Ka. Jurusan      

Ka. Prodi      
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8.  Catatan  

Gunakan kuesioner untuk pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan 

standar akses informasi. 

 

9.  Referensi 

a.  Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c.  Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 

d.  Peraturan tentang akses informasi. 
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1. Tujuan Manual  

Manual penetapan standar Penentuan Team Teaching bertujuan untuk 

mengefektifkan proses belajar mengajar melalui kerja sana dua orang dosen 

yang tergabung dalam tim membuat program pembelajaran mulai dari 

perencanaan, proses dan evaluasi pembelajaran, yang diterapkan pada peserta 

didik pada jam dan kelas yang sama. 

a. Manual penetapan standar tim teaching dapat lebih mematangkan kegiatan 

perencanaan dan persiapan mengajar. 

b. Perencanaan pembelajaran disusun bersama. 

c. Metode pembelajaran disusun bersama. 

 

2. Luas Lingkup Manual 

a. Merancang koordinasi team teaching. 

b. Penyusunan program kerja tim. 

c. Penentuan metode pembelajaran. 

d. Penyiapan media pembelajaran.  

e. Kesepakatan, dan Komitmen. 

 

3. Definisi Istilah 

a. Team Teaching merupakan strategi pembelajaran yang kegiatan proses 

pembelajarannya dilakukan oleh lebih dari satu orang dosen dengan 

pembagian peran dan tanggung jawabnya masing-masing.  

b. Pemangku kepentingan adalah para pimpinan universitas dan jajaran di 

bawahnya serta pimpinan institusi/organisasi yang terkait dengan 

kompetensi profesional. 

 

4. Langkah Umum Penetapan Standar Penentuan Tim Teaching 

a. Ketua Program Studi menunjuk Koordinator Setiap Mata Kuliah yang akan 

ditawarkan pada semester yang bersangkutan. 

b. Koordinator mata kuliah bersama anggota team teaching membuat 

perencanaan materi pembelajaran, metoda pembelajaran, instrumen 

pembelajaran, agenda/distribusi masuk kelas, bentuk-bentuk evaluasi 

pembelajaran, dan metoda penilaian hasil evaluasi pembelajaran. 

 

5. Formulir/BORANG/Proforma yang digunakan 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan:  

a. Dokumen Visi Misi Unsil. 

b. Dokumen regulasi (hukum) terkait mutu. 

c. Formulir/Template analisis SWOT. 
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d. Dokumen standar pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan 

standar Penentuan TeamTeaching. 

 

6. Sarana  yang digunakan  

a. Ruang pertemuan dan kerja untuk tim penyusun. 

b. Ruang pertemuan untuk lokakarya dan sosialisasi. 

 

7. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar 

PenentuanTeam Teaching 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan dan mengesahkan manual penetapan 

standar Penentuan TeamTeaching. 

Dekan 1. Bersama GKM fakultas mengkolaborasi manual 

penetapan standar Penentuan Team 

Teachingyang telah disusun oleh setiap 

jurusan/program studi. 

2. Mengajukan usulan tersebut ke rektor untuk 

ditetapkan. 

Ketua Jurusan/Prodi Menyusun draft manual penetapan standar 

Penentuan Team Teaching di tingkat program 

studi bersama unit kendali mutu (UKM) 

Jurusan/Program Studi. 

Ketua LPPM-PMP Penanggung jawab seluruh kegiatan pelaksanaan 

isi standar. 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP 

Merancang manual penetapan standar Penentuan 

Team Teaching yang bersumber dari program 

studi sampai universitas bersama GKM fakultas 

dan UKM jurusan/program studi. 

 

8. Catatan  

Gunakan kuesioner untuk Penentuan Team Teaching yang ditujukan kepada 

pimpinan terkait baik internal maupun eksternal. 

 

9. Referensi 

a.  Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c.  Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

Manual pelaksanaan standar Penentuan Team Teaching bertujuan:  

a. Untuk mengefektifkan proses belajar dan mengajar. 

b. Mengurangi stress beban mengajar. 

c. Saling membantu dan melengkapi kekurangan diantara anggota tim.  

d. Pembagian peran dan tanggung jawab secara bersama. 

e. Partner team teaching memahami materi dan isi pembelajaran. 

 

2. Luas Lingkup Manual 

Lingkup manual  pelaksanaan Standar Penentuan Team Teaching mencakup 3 

hal, yaitu: 

a. Perencanaan pembelajaran. 

b. Penyusunan metode pembelajaran. 

c. Pemahaman materi dan isi pembelajaran. 

d. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab. 

 

3.  Definisi Istilah 

a. Perencanaan pembelajaran atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

adalah proses sistematis dalam mengartikan prinsip belajar dan 

pembelajaran ke dalam rancangan untuk bahan dan aktivitas pembelajaran. 

Perencanaan pembelajaran merupakan proses penetapan dan pemanfaatan 

sumber daya secara terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan-

kegiatan dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara efisien dan efektif 

dalam mencapai tujuan. 

b. Penyusunan metode pembelajaran adalah menentukan bentuk/ragam metode 

yang digunakan dalam setiap langkah pada urutan kegiatan pembelajaran. 

c. Pemahaman materi adalah kemampuan untuk mengerti atau memahami 

sesuatu materi untuk diketahui dan diingat. 

d. Isi pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan standar isi 

pembelajaran yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu 

Universitas 

e. Pembagian Peran adalah bentuk-bentuk kontribusi yang karena 

kedudukannya dalam sebuah aktivitas kelompok. 

f. Tanggung Jawab adalah adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau 

perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. 

 

4. Langkah Umum Pelaksanaan Standar Penentuan Team Teaching 

1. Team Teaching melakukan koordinasi mengenai materi kuliah dan pustaka 

yang akan digunakan serta mekanisme perkuliahan.  
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2. Team Teaching menyusun RPKPS (Rencana Pelaksanaan Kegiatan Program 

Studi) dengan mempertimbangkan masukan dari dosen lain melalui rapat 

dan mahasiswa melalui sarasehan dan selanjutnya menyusun handout. 

 

5.  Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar 

Penentuan Team Teaching 

Pejabat Tugas 

Ketua LPPM-PMP Penanggung jawab seluruh kegiatan pelaksanaan isi 

standar. 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP 

Melaksanakan isi standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar Penentuan 

Team Teaching dengan melibatkan GKM fakultas 

dan UKM jurusan/program studi serta pimpinan 

jurusan/program studi dan dosen dalam berbagai 

bidang keahlian. 

 

6. Catatan  

 Pelaksanaan  team teaching memerlukan persiapan yang lebih kompleks 

dibandingkan dengan pembelajaran individu. 

 Lakukan verifikasi dokumen peningkatan Penentuan Team Teaching yang 

ditujukan kepada pimpinan terkait baik internal maupun eksternal. 

 Keefektifan pelaksanaan Team Teaching dapat dilihat pada persiapan, 

pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan secara bersama dan terkoordinasi 

baik. 

 

7. Referensi 

a.  Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c.  Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

a. Melakukan monitoring terhadap kesesuaian dari Materi Kuliah yang 

diberikan berdasarkan dari pustaka dan mekanisme perkuliahan.  

b. Dapat menjamin pengawasan pembelajaran secara efektif. 

c. Melaporkan hasil perkuliahan dengan data yang memadai dan memberikan 

masukan kepada bagian terkait untuk dilakukan perbaikan. 

 

2. Luas Lingkup Manual 

a. Instrumen evaluasi. 

b. Hasil pengukuran capaian koordinasi dengan target yang ditetapkan. 

c. Koreksi hasil evaluasi. 

d. Perumusan hasil koreksi untuk bahan tindak lanjut perbaikan. 

 

3. Definisi Istilah 

a. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar.  Pembelajaran ini kegiatan yang 

sangat penting dalam rangka pencapaian kompetensi mahasiswa agar dapat 

menghasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan. 

b. Materi Kuliah adalah kumpulan bahan ajar perkuliahan yang diberikan oleh 

dosen kepada mahasiswa.  

c. Monitoring Materi Kuliah adalah evaluasi terhadap materi perkuliahan yang 

didasarkan pada kesesuaian antara materi kuliah yang diberikan dengan RPP 

melalui kuesioner dan presensi perkuliahan.  

c. SIMAK adalah Sistem Informasi Manajemen Akademik.  

 

4. Langkah Umum Evaluasi Standar Penentuan TeamTeaching 

a. Ketua Program Studi menunjuk Koordinator Setiap Mata Kuliah yang akan 

ditawarkan pada semester yang bersangkutan.  

b. Team teaching melakukan koordinasi mengenai materi kuliah dan pustaka 

yang akan digunakan serta mekanisme perkuliahan.  

c. Team teaching menyusun RPP dengan mempertimbangkan masukan dari 

dosen lain melalui rapat dan mahasiswa melalui sarasehan dan selanjutnya 

menyusun handout.   

d. Evaluasi terhadap materi perkuliahan (hasil belajar mahasiswa) dilakukan 

setiap akhir semester melalui isian kuesioner, SIMAK (Sistem Informasi 

Manajemen Akademik) UNSIL dan tindak lanjut oleh dosen.  

e. Selanjutnya dilakukan evaluasi oleh team teaching melalui rapat pleno akhir 

semester.  
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f. Koordinator Team teaching melakukan monitoring kesesuaian materi kuliah 

yang diberikan dengan RPP melalui presensi perkuliahan yang telah di isi 

oleh dosen.  

 

5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar 

Penentuan Team Teaching 

 

Pejabat Tugas 

Rektor Menerima laporan hasil evaluasi pencapaian standar penentuan 

team teaching dari setiap Program Studi. 

Warek 1 Melakukan evaluasi laporan pencapaian standar Penentuan Team 

Teaching dari setiap Fakultas bersama dengan Pusat Penjaminan 

Mutu Internal. Selanjutnya hasil laporan akan diajukan kepada 

Rektor. 

Dekan Mengkoordinir laporan evaluasi pencapaian standar Penentuan 

Team Teaching dari setiap program studi yang selanjutnya 

diajukan ke Wakil Rektor 1.  

Ketua 

Jurusan/

Prodi 

Mengevaluasi hasil kinerja dosen dalam rangka pencapaian 

standar Penentuan Team Teaching untuk setiap mata kuliah yang 

diajarkan bersama dengan Unit Kendali Mutu Jurusan/Prodi. 

Pusat 

Penjamin

an Mutu 

LPPM-

PMP 

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan isi standar Penentuan 

Team Teaching bersama dengan GKM fakultas  dan UKM 

jurusan/prodi. Hasil evaluasi disampaikan kepada pimpinan di 

setiap tingkatan. 

 

6.  Catatan  

1. Formulir prosedur evaluasi pelaksanaan standar Penentuan Team Teaching. 

2.  Formulir hasil pelaksanaan standar Penentuan Team Teaching. 

 

7.  Referensi 

a.  Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c.  Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

a. Agar pelaksanaan koordinasi Team Teaching dapat berjalan efisien, efektif, 

dan bervariasi. 

b. Agar pelaksanaan koordinasi di antara para tim pengampu dapat tetap 

berjalan dinamis dan interaktif. 

c. Agar Penentuan Team Teaching sesuai dengan yang telah direncanakan dan 

ditetapkan. 

 

2.  Luas Lingkup Manual 

Lingkup manual dalam pengendalian standar penentuan Team Teaching, yaitu: 

a. Kesesuaian standar penentuan Team Teaching. 

b. Kualitas penentuan Team Teaching. 

c. Instrumen penentuan Team Teaching. 

d. Teknik dan Metode penentuan Team Teaching. 

 

3.  Definisi Istilah  

a. Kesesuaian standar penentuan Team Teaching adalah capaian hasil 

penentuan Team Teaching yang didasarkan pada kriteria minimal yang telah 

ditetapkan. 

b. Kualitas penentuan adalah hasil penentuan yang telah memenuhi/melampaui 

standar minimal Team Teaching yang telah ditetapkan. 

c. Instrumen penentuan adalah alat pendukung yang dipergunakan dalam 

melakukan penentuan Team Teaching. 

d. Teknik dan Metode  penentuan adalah cara dan mekanisme yang dilakukan 

dalam menentukan Team Teaching. 

 

4. Langkah Umum Pengendalian Standar Penentuan Tim Teaching 

a. Team Teaching terbuka menerima koreksi atas kekurangan dan 

ketidaksesuaian pelaksanaan koordinasi. 

b. Team Teaching melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi yang tidak 

sesuai. 

c. Team Teaching melakukan upaya perbaikan, penyesuaian, pelaporan 

terhadap ketidaksesuaian. 
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5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar 

Penentuan Team Teaching 

 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan dokumen pengendalian Standar 

Penentuan Team Teaching. 

Warek 1 Melakukan verifikasi bersama pusat penjaminan 

mutu internal terhadap dokumen pengendalian 

standar yang diajukan oleh setiap fakultas dan 

hasilnya diajukan kepada Rektor. 

Dekan Menetapkan dan mengajukan kepada wakil 

rektor I dokumen pengendalian standar 

Penentuan Team Teaching untuk setiap program 

studi. 

KetuaJurusan/Program 

Studi 

Melakukan pengendalian terhadap standar 

Penentuan Team Teaching untuk setiap mata 

kuliah bersama dengan unit kendali mutu jurusan 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP 

Menyusun dan melaksanakan dokumen 

pengendalian isi standar Penentuan Team 

Teaching bersama-sama dengan GKM di tingkat 

fakultas dan UKM ditingkat jurusan/prodi. 

 

6. Catatan  

Dibutuhkan dokumen tertulis berupa: 

1.  Prosedur pengendalian pelaksaan standar Penentuan Team Teaching. 

2.  Formulir pengendalian pelaksaan standar Penentuan Team Teaching. 

3.  Formulir hasil pengendalian pelaksaan standar Penentuan Team Teaching. 

 

7.  Referensi 

a.  Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program Studi. 

c.  Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

Manual peningkatan standar Penentuan Tim Teaching: 

a. Meningkatkan kemampuan pengajaran & pembelajaran. 

b. Meningkatkan akurasi dan validasi penilaian. 

c. Peluang untuk belajar dengan metode-metode pembelajaran yang baru 

(trying something different). 

d. Pencapaian keberhasilan lebih baik. 

 

2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Penentuan Tim Teaching 

Lingkup Manual peningkatan standar Penentuan Team Teaching: 

a. Kualitas Team Teaching. 

b. Pengembangan kualitas team teaching. 

c. Pengembangan evaluasi hasil penetapan team teaching. 

 

3. Definisi Istilah  

a. Peningkatan merupakan upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi 

standar Penentuan Team Teaching yang dilakukan secara periodik dan 

berkelanjutan.  

b. Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar Penentuan Team 

Teaching dengan didasarkan kepada:  

1) hasil pelaksanaan isi standar Penentuan Team Teaching pada periode 

sebelumnya.  

2) Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Siliwangi, tuntutan 

kebutuhan pemangku kepentingan/stakeholder dan masyarakat pada 

umumnya.  

3) Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Siliwangi.  

c. Siklus standar merupakan durasi atau masa berlakunya standar Penentuan 

Team Teaching sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.  

 

4. Langkah Umum Peningkatan Standar Penentuan Team Teaching 

a. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Universitas 

Siliwangi sebagai petunjuk untuk peningkatan standar Penentuan Team 

Teaching.  

b. Pelajari dokumen manual penetapan, dokumen pelaksanaan, hasil evaluasi 

dan pengendalian isi standar bersama GKM fakultas dan UKM 

jurusan/program studi untuk menyusun peningkatan dan pengembangan 

terhadap isi standar Penentuan Team Teaching.  
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c. Menetapkan rancangan peningkatan pada standar ini sebagai standar baru 

yang harus dilaksanakan pada masa yang akan datang dengan tetap 

memperhatikan kaidah ABCD (Audience, Behaviour, Competence, Degree). 

d. Ajukan rancangan peningkatan standar Penentuan Team Teaching untuk 

ditetapkan sehingga menjadi standar yang lebih tinggi dari sebelumnya. 

 

5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar 

Penentuan Team Teaching 

 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan peningkatan standar Penentuan Team Teaching. 

Warek 1 Menelaah usulan peningkatan standar Penentuan Team Teaching 

yang diajukan oleh setiap fakultas bersama dengan Pusat 

Penjaminan Mutu Internal untuk diajukan dan ditetapkan oleh 

Rektor. 

Dekan Mengajukan peningkatan standar Penentuan Team Teaching dari 

setiap program studi yang ada di bawah naungan fakultas 

tersebut kepada Wakil Rektor 1. 

Ketua 

Jurusan/Prodi 

Mendeskripsikan peningkatan standar Penentuan Team Teaching 

secara holistik bersama dengan unit kendali mutu program studi 

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum yang 

dilaksanakan untuk program studi tersebut. 

Pusat 

Penjaminan 

Mutu 

LPPM-PMP 

Bersama GKM fakultas dan UKM jurusan/program studi 

merancang peningkatan standar Penentuan Team Teaching 

sesuai dengan hasil evaluasi dan pengendalian. 

 

 

6. Catatan  

a. Gunakan formulir usulan peningkatan Penentuan Team Teaching yang 

berasal dari pemangku kepentingan/stakeholder dan asosiasi profesi.  

b.  Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar 

(A.S7.M1.St7.1/SPM-Unsil). 

 

7. Referensi 

a.  Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c.  Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

Manual penetapan standar Mekanisme Koordinasi Team Teaching bertujuan 

untuk mengefektifkan proses belajar mengajar melalui kerja sama dua orang 

dosen yang tergabung dalam tim membuat program pembelajaran mulai dari 

perencanaan, proses dan evaluasi pembelajaran, yang diterapkan pada peserta 

didik pada jam dan kelas yang sama. 

a. Manual penetapan standar tim teaching dapat lebih mematangkan kegiatan 

perencanaan dan persiapan mengajar. 

b. Perencanaan pembelajaran disusun bersama. 

c. Metode pembelajaran disusun bersama. 

 

2. Luas Lingkup Manual 

a. Merancang koordinasi team teaching. 

b. Penyusunan program kerja tim. 

d. Penentuan metode pembelajaran. 

e. Penyiapan media pembelajaran.  

e. Kesepakatan, dan Komitmen. 

 

3. Definisi Istilah 

a. Team Teaching merupakan strategi pembelajaran yang kegiatan proses 

pembelajarannya dilakukan oleh lebih dari satu orang dosen dengan 

pembagian peran dan tanggung jawabnya masing-masing.  

 

b. Pemangku kepentingan adalah para pimpinan universitas dan jajaran di 

bawahnya serta pimpinan institusi/organisasi yang terkait dengan 

kompetensi profesional. 

 

4. Langkah Umum Penetapan Standar Mekanisme Koordinasi Tim Teaching 

a. Ketua Program Studi menunjuk Koordinator Setiap Mata Kuliah yang akan 

ditawarkan pada semester yang bersangkutan. 

b. Koordinator mata kuliah bersama anggota team teaching  perencanaan 

materi pembelajaran, metode pembelajaran, instrumen pembelajaran, 

agenda/distribusi masuk kelas, bentuk-bentuk evaluasi pembelajaran, dan 

metode penilaian hasil evaluasi pembelajaran. 

 

5. Formulir/BORANG/Proforma yang digunakan 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan:  

a. Dokumen Visi Misi Unsil. 

b. Dokumen regulasi (hukum) terkait mutu. 
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c. Formulir/Template analisis SWOT. 

d. Dokumen standar pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan 

standar Mekanisme Koordinasi Team Teaching.  

 

6. Sarana  yang digunakan  

a. Ruang pertemuan dan kerja untuk tim penyusun. 

b. Ruang pertemuan untuk lokakarya dan sosialisasi. 

 

7. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar  

Pelibatan Pemangku Kepentingan Dalam Penyusunan Standar  

Mekanisme Koordinasi Team Teaching 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan dan mengesahkan manual penetapan 

standar pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar Mekanisme Koordinasi Team 

Teaching. 

Dekan 1. Bersama GKM fakultas mengkolaborasi manual 

penetapan standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar 

Mekanisme Koordinasi Team Teaching yang 

telah disusun oleh setiap jurusan/program studi. 

2. Mengajukan usulan tersebut ke rektor untu 

ditetapkan. 

Ketua Jurusan/Prodi Menyusun draf manual penetapan standar 

pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar Mekanisme Koordinasi Team 

Teaching di tingkat program studi bersama unit 

kendali mutu (UKM) Jurusan/Program Studi. 

Ketua LPPM-PMP Penanggung jawab seluruh kegiatan pelaksanaan 

isi standar. 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP 

Merancang manual penetapan standar pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan standar 

Mekanisme Koordinasi Team Teaching yang 

bersumber dari program studi sampai universitas 

bersama GKM fakultas dan UKM 

jurusan/program studi. 

 

8. Catatan  

Gunakan kuesioner untuk peningkatan Mekanisme Koordinasi Team Teaching 

yang ditujukan kepada pimpinan terkait baik internal maupun eksternal. 
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9. Referensi 

a.  Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c.  Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

Manual pelaksanaan standar Mekanisme Koordinasi Team Teaching bertujuan:  

a. Untuk mengefektifkan proses belajar dan mengajar. 

b. Mengurangi stress beban mengajar. 

c. Saling membantu dan melengkapi kekurangan di antara anggota tim. 

d. Pembagian peran dan tanggung jawab secara bersama. 

e. Partner team teaching memahami materi dan isi pembelajaran. 

 

2. Luas Lingkup Manual 

Lingkup manual pelaksanaan standar Mekanisme Koordinasi Team Teaching 

mencakup 3 hal, yaitu:  

a. Perencanaan pembelajaran. 

b. Penyusunan metode pembelajaran. 

c. Pemahaman materi dan isi pembelajaran. 

d. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab. 

 

3. Definisi Istilah 

a. Perencanaan pembelajaran atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

adalah proses sistematis dalam mengartikan prinsip belajar dan 

pembelajaran ke dalam rancangan untuk bahan dan aktivitas pembelajaran.  

Perencanaan pembelajaran merupakan proses penetapan dan pemanfaatan 

sumber daya secara terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan-

kegiatan dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara efisien dan efektif 

dalam mencapai tujuan. 

b. Penyusunan metode pembelajaran adalah menentukan bentuk/ragam metode 

yang digunakan dalam setiap langkah pada urutan kegiatan pembelajaran. 

c. Pemahaman materi adalah kemampuan untuk mengerti atau memahami 

sesuatu materi untuk diketahui dan diingat. 

d. Isi pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan standar isi 

pembelajaran yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu 

Universitas. 

e. Pembagian Peran adalah bentuk-bentuk kontribusi yang karena 

kedudukannya dalam sebuah aktivitas kelompok. 

f. Tanggung Jawab adalah adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau 

perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. 
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4. Langkah Umum Pelaksanaan Standar Mekanisme Koordinasi Team 

Teaching 

1. Team Teaching melakukan koordinasi mengenai materi kuliah dan pustaka 

yang akan digunakan serta mekanisme perkuliahan.  

2. Team Teaching menyususn RPKPS (Rencana Pelaksanaan Kegiatan 

Program Studi) dengan mempertimbangkan masukan dari dosen lain 

melalui rapat dan mahasiswa melalui sarasehan dan selanjutnya menyusun 

handout. 

 

5.  Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar  

Mekanisme Koordinasi Team Teaching 

Pejabat Tugas 

Ketua LPPM-PMP Penanggung jawab seluruh kegiatan pelaksanaan isi 

standar. 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP 

Melaksanakan isi standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar Mekanisme 

Koordinasi Team Teaching dengan melibatkan GKM 

fakultas dan UKM jurusan/program studi serta 

pimpinan jurusan/program studi dan dosen dalam 

berbagai bidang keahlian. 

 

6. Catatan  

 Pelaksanaan  team teaching memerlukan persiapan yang lebih kompleks 

dibandingkan dengan pembelajaran individu. 

 Lakukan verifikasi dokumen peningkatan Mekanisme Koordinasi Team 

Teaching yang ditujukan kepada pimpinan terkait baik internal maupun 

eksternal.  

 Keefektifan pelaksanaan Team Teaching dapat dilihat pada persiapan, 

pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan secara bersama dan terkoordinasi 

baik. 

 

7. Referensi 

a.  Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c.  Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

a. Melakukan monitoring terhadap kesesuaian dari Materi Kuliah yang 

diberikan berdasarkan dari pustaka dan mekanisme perkuliahan.  

b. Dapat menjamin pengawasan pembelajaran secara efektif. 

c. Melaporkan hasil perkuliahan dengan data yang memadai dan memberikan 

masukan kepada bagian terkait untuk dilakukan perbaikan. 

 

2. Luas Lingkup Manual 

a. Instrumen evaluasi. 

b. Hasil pengukuran capaian koordinasi dengan target yang ditetapkan. 

c. Koreksi hasil evaluasi. 

d. Perumusan hasil koreksi untuk bahan tindak lanjut perbaikan. 

 

3. Definisi Istilah 

a. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar.  Pembelajaran ini kegiatan yang 

sangat penting dalam rangka pencapaian kompetensi mahasiswa agar dapat 

menghasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan. 

b. Materi Kuliah adalah kumpulan bahan ajar perkuliahan yang diberikan oleh 

dosen kepada mahasiswa.  

c. Monitoring Materi Kuliah adalah evaluasi terhadap materi perkuliahan yang 

didasarkan pada kesesuaian antara materi kuliah yang diberikan dengan RPP 

melalui kuesioner dan presensi perkuliahan.  

c. SIMAK adalah Sistem Informasi Manajemen Akademik.  

  

4. Langkah Umum Evaluasi Standar Mekanisme Koordinasi Team Teaching 

a. Ketua Program Studi menunjuk Koordinator Setiap Mata Kuliah yang akan 

ditawarkan pada semester yang bersangkutan.  

b. Team teaching melakukan koordinasi mengenai materi kuliah dan pustaka 

yang akan digunakan serta mekanisme perkuliahan.  

c. Team teaching menyusun RPP dengan mempertimbangkan masukan dari 

dosen lain melalui rapat dan mahasiswa melalui sarasehan dan selanjutnya 

menyusun handout.   

d. Evaluasi terhadap materi perkuliahan (hasil belajar mahasiswa) dilakukan 

setiap akhir semester melalui isian kuesioner, SIMAK (Sistem Informasi 

Manajemen Akademik) UNSIL dan tindak lanjut oleh dosen.  

e. Selanjutnya dilakukan evaluasi oleh team teaching melalui rapat pleno akhir 

semester.  
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f. Koordinator Team teaching melakukan monitoring kesesuaian materi kuliah 

yang diberikan dengan RPP melalui presensi perkuliahan yang telah diisi 

oleh dosen.  

 

5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar 

Mekanisme Koordinasi Tim Teaching. 

 

Pejabat Tugas 

Rektor Menerima laporan hasil evaluasi pencapaian 

standar kompetensi profesional lulusan dari 

setiap Program Studi. 

Warek 1 Melakukan evaluasi laporan pencapaian standar 

pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar Mekanisme Koordinasi 

Team Teaching dari setiap Fakultas bersama 

dengan Pusat Penjaminan Mutu Internal. 

Selanjutnya hasil laporan akan diajukan kepada 

Rektor. 

Dekan Mengkoordinir laporan evaluasi pencapaian 

standar pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar Mekanisme Koordinasi 

Team Teaching dari setiap program studi yang 

selanjutnya diajukan ke Wakil Rektor 1.  

Ketua Jurusan/Prodi Mengevaluasi hasil kinerja dosen dalam rangka 

pencapaian standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar 

Mekanisme Koordinasi Team Teaching untuk 

setiap mata kuliah yang diajarkan bersama 

dengan Unit Kendali Mutu Jurusan/Prodi. 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP 

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan isi 

standar pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar Mekanisme Koordinasi 

Team Teaching bersama dengan GKM fakultas  

dan UKM jurusan/prodi. Hasil evaluasi 

disampaikan kepada pimpinan di setiap 

tingkatan. 

 

6.  Catatan  

1. Formulir prosedur evaluasi pelaksanaan standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar Mekanisme Koordinasi Team 

Teaching. 

2.  Formulir hasil pelaksanaan standar pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar Mekanisme Koordinasi Team Teaching. 
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7. Referensi 

a.  Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c.  Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

a. Agar pelaksanaan koordinasi Team Teaching dapat berjalan efisien, 

efektif, dan bervariasi. 

b. Agar pelaksanaan koordinasi di antara para tim pengampu dapat tetap 

berjalan dinamis dan interaktif.  

c. Agar mekanisme koordinasi Team Teaching sesuai dengan yang telah 

direncanakan dan ditetapkan. 

 

2. Luas Lingkup Manual 

Lingkup manual dalam pengendalian standar mekanisme koordinasi Team 

Teaching, yaitu: 

a. Kesesuaian standar koordinasi. 

b. Kualitas koordinasi. 

c. Instrumen koordinasi. 

d. Teknik dan Metode  koordinasi. 

  

3. Definisi Istilah  

a. Kesesuaian standar koordinasi  adalah capaian hasil koordinasi yang 

didasarkan pada kriteria minimal yang telah ditetapkan. 

b. Kualitas koordinasi adalah hasil koordinasi yang telah 

memenuhi/melampaui standar minimal yang telah ditetapkan. 

c. Instrumen koordinasi adalah alat pendukung yang dipergunakan dalam 

melakukan koordinasi. 

d. Teknik dan Metode  koordinasi adalah cara dan mekanisme yang 

dilakukan dalam berkoordinasi. 

 

4. Langkah Umum Pengendalian Standar Mekanisme Koordinasi Tim 

Teaching 

a. Team Teaching terbuka menerima koreksi atas kekurangan dan 

ketidaksesuaian pelaksanaan koordinasi. 

b. Team Teaching melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi yang tidak 

sesuai. 

c. Team Teaching melakukan upaya perbaikan, penyesuaian, pelaporan 

terhadap ketidaksesuaian. 
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5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar 

Mekanisme Koordinasi Team Teaching 

 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan dokumen pengendalian Standar 

Pelibatan Pemangku Kepentingan Dalam 

penyusunan Standar Mekanisme Koordinasi 

Team Teaching. 

Warek 1 Melakukan verifikasi bersama pusat penjaminan 

mutu internal terhadap dokumen pengendalian 

standar yang diajukan oleh setiap fakultas dan 

hasilhya diajukan kepada Rektor. 

Dekan Menetapkan dan mengajukan kepada wakil 

rektor I dokumen  pengendalian standar 

Mekanisme Koordinasi Team Teaching untuk 

setiap program studi. 

Ketua Jurusan/Program 

Studi 

Melakukan pengendalian terhadap standar 

Mekanisme Koordinasi Team Teaching untuk 

setiap mata kuliah bersama dengan unit kendali 

mutu jurusan. 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP  

Menyusun dan melaksanakan dokumen 

pengendalian isi standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar 

Mekanisme Koordinasi Team Teaching bersama-

sama dengan GKM di tingkat fakultas dan UKM 

ditingkat jurusan/prodi. 

 

6. Catatan  

Dibutuhkan dokumen tertulis berupa: 

1. Prosedur pengendalian pelaksaan standar pelibatan pemangku kepentingan 

dalam penyusunan standar Mekanisme Koordinasi Team Teaching. 

2.  Formulir pengendalian pelaksaan standar pelibatan pemangku kepentingan 

dalam penyusunan standar Mekanisme Koordinasi Team Teaching. 

3.  Formulir hasil pengendalian pelaksaan standar kualifikasi pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan standar Mekanisme Koordinasi 

Team Teaching. 

 

7.  Referensi 

a.  Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c.  Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

Manual peningkatan standar mekanisme koordinasi Tim Teaching: 

a. Meningkatkan kemampuan pengajaran & pembelajaran. 

b. Meningkatkan akurasi dan validasi penilaian.  

c. Peluang untuk belajar dengan metode-metode pembelajaran yang baru 

(trying something different).  

d. Pencapaian keberhasilan lebih baik.  

 

2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Mekanisme Koordinasi Tim 

Teaching 

Lingkup Manual peningkatan standar mekanisme koordinasi Team Teaching: 

a. Intensitas koordinasi. 

b. Pengembangan bentuk koordinasi. 

c. Pengembangan evaluasi hasil koordinasi. 

 

3. Definisi Istilah  

a. Peningkatan merupakan upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi 

standar pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan standar 

Mekanisme Koordinasi Team Teaching yang dilakukan secara periodik dan 

berkelanjutan.  

b. Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan standar Mekanisme Koordinasi 

Team Teaching dengan didasarkan kepada:  

1) hasil pelaksanaan isi standar pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar Mekanisme Koordinasi Team Teaching pada 

periode sebelumnya.  

2) Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Siliwangi, tuntutan 

kebutuhan pemangku kepentingan/stakeholder dan masyarakat pada 

umumnya.  

3) Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Siliwangi.  

c. Siklus standar merupakan durasi atau masa berlakunya standar pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan standar Mekanisme Koordinasi 

Team Teaching sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.  

 

4. Langkah Umum Peningkatan Standar Mekanisme Koordinasi Team 

Teaching 

a. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Universitas 

Siliwangi sebagai petunjuk untuk peningkatan standar pelibatan pemangku 
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kepentingan dalam penyusunan standar Mekanisme Koordinasi Team 

Teaching.  

b. Pelajari dokumen manual penetapan, dokumen pelaksanaan, hasil evaluasi 

dan pengendalian isi standar bersama GKM fakultas dan UKM 

jurusan/program studi untuk menyusun peningkatan dan pengembangan 

terhadap isi standar pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan 

standar Mekanisme Koordinasi Team Teaching.  

c. Menetapkan rancangan peningkatan pada standar ini sebagai standar baru 

yang harus dilaksanakan pada masa yang akan datang dengan tetap 

memperhatikan kaidah ABCD (Audience, Behaviour, Competence, Degree).    

d. Ajukan rancangan peningkatan standar pelibatan pemangku kepentingan 

dalam penyusunan standar Mekanisme Koordinasi Team Teaching untuk 

ditetapkan sehingga menjadi standar yang lebih tinggi dari sebelumnya. 

 

5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar 

Pelibatan Pemangku Kepentingan Dalam Penyusunan Standar 

Mekanisme Koordinasi Team Teaching 

 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan peningkatan standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar Mekanisme Koordinasi 

Team Teaching. 

Warek 1 Menelaah usulan peningkatan standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar Mekanisme Koordinasi 

Team Teaching yang diajukan oleh setiap fakultas bersama 

dengan Pusat Penjaminan Mutu Internal untuk diajukan dan 

ditetapkan oleh Rektor. 

Dekan Mengajukan peningkatan standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar Mekanisme Koordinasi 

Team Teaching dari setiap program studi yang ada di bawah 

naungan fakultas tersebut kepada Wakil Rektor 1. 

Ketua 

Jurusan/Prodi 

Mendeskripsikan peningkatan standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar Mekanisme Koordinasi 

Team Teaching secara holistik bersama dengan unit kendali 

mutu program studi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam 

kurikulum yang dilaksanakan untuk program studi tersebut. 

Pusat 

Penjaminan 

Mutu  

LPPM-PMP 

Bersama GKM fakultas dan UKM jurusan/program studi 

merancang peningkatan standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar Mekanisme Koordinasi 

Team Teaching sesuai dengan hasil evaluasi dan pengendalian. 
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6.  Catatan  

a. Gunakan formulir usulan peningkatan Mekanisme Koordinasi Team 

Teaching yang berasal dari pemangku kepentingan/stakeholder dan asosiasi 

profesi.  

b.  Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar 

(A.S1.M1.St1.1/SPM-Unsil). 

 

7.  Referensi 

a.  Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c.  Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
 



 UNIVERSITAS SILIWANGI 
Kode/No : A.S8.M1.St8.1/SPM-Unsil 

Tanggal   : 6 Nopember 2017 

MANUAL PENETAPAN  

STANDAR BIAYA STUDI 

Revisi       : - 

 

 

BUKU II MANUAL SPMI UNSIL 

 

 

424 

 

MANUAL STANDAR 8.1 
 

 

 

 

 

 

MANUAL PENETAPAN 

STANDAR BIAYA STUDI 

UNIVERSITAS SILIWANGI TASIKMALAYA 

 

 

 

 

 

  



 UNIVERSITAS SILIWANGI 
Kode/No : A.S8.M1.St8.1/SPM-Unsil 

Tanggal   : 6 Nopember 2017 

MANUAL PENETAPAN  

STANDAR BIAYA STUDI 

Revisi       : - 

 

 

BUKU II MANUAL SPMI UNSIL 

 

 

425 

1. Tujuan Manual  

Manual penetapan standar Biaya Studi bertujuan untuk merancang, 

merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan. 

 

2. Luas Lingkup Manual 

a. Manual penetapan standar biaya studi ini berlaku ketika sebuah standar 

yang mencakup aspek, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang 

dinyatakan dalam rumusan kompetensi/capaian hendak dirancang, 

dirumuskan, dan ditetapkan oleh tim. 

b. Manual penetapan standar biaya studi ini berlaku untuk menetapkan standar 

pembiayaan pada jenjang D3, S1, dan S2. 

 

3. Definisi Istilah 

a. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal 

yang harus dicapai atau dipenuhi. 

b. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan 

standar sehingga standar dinyatakan berlaku. 

 

4. Langkah Umum Penetapan Standar Biaya Studi 

1. Pembentukan tim penyusun penetapan standar biaya studi. 

2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan standar biaya studi. 

3. Tim merumuskan standar biaya studi berdasarkan hasil kajian. 

4. Tim menyelenggarakan uji publik terhadap standar biaya studi yang telah 

dirumuskan. 

5. Tim melakukan penetapan standar biaya studi. 

6. Tim melakukan sosialisasi standar biaya studi. 

 

5. Formulir/BORANG/Proforma yang digunakan 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan:  

a. Dokumen Visi Misi Unsil. 

b. Dokumen regulasi (hukum) terkait pembiayaan. 

c. Formulir/Template analisis SWOT. 

d. Dokumen standar pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan 

standar Biaya Studi. 

 

6. Sarana  yang digunakan  

a. Ruang pertemuan dan kerja untuk tim penyusun. 

b. Ruang pertemuan untuk lokakarya dan sosialisasi. 
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7. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Biaya 

Studi 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan dan mengesahkan manual penetapan 

standar Biaya Studi. 

Ketua LPPM-PMP Penanggung jawab seluruh kegiatan pelaksanaan 

isi standar. 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP 

Merancang manual penetapan standar Biaya Studi 

dan melakukan koordinasi bersama GKM fakultas 

dan UKM jurusan/program studi. 

Wakil Rektor 2, Biro 

Umum dan Keuangan, 

Direktur dan Wakil 

Direktur 2, Dekan serta 

Wakil Dekan 2, Bagian 

Tata Usaha serta Kepala 

Subbagian Umum dan 

Keuangan 

 

Bertanggung jawab untuk melakukan berbagai 

upaya yang telah ditetapkan dalam standar dan 

yang juga telah dipaparkan dalam formulir 

tersebut benar-benar terpenuhi dan membuat 

catatan atas semua upayanya untuk memenuhi isi 

standar tersebut. 

 

8. Catatan  

Gunakan kuesioner untuk Biaya Studi yang ditujukan kepada pimpinan terkait 

baik internal maupun eksternal. 

 

9. Referensi 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan. 

3. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 

Tahun 2015 tentang Standar Nasional PT. 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 

Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman 

Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
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1. Tujuan Manual  

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar biaya studi adalah untuk 

melaksanakan standar pembiayaan atau memenuhi  standar pembiayaan yang 

telah ditetapkan dalam manual penetapan standar tersebut. 

 

2. Luas Lingkup Manual 

Lingkup manual pelaksanaan Biaya Studi mencakup 2 hal, yaitu: 

a. Merupakan pedoman bagaimana melaksanakan standar pembiayaan yang 

ditetapkan agar dapat dicapai dan dipenuhi. 

b. Penggunaan manual pelaksanaan standar biaya studi ini dilakukan pada 

saat sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaran 

Pendidikan oleh semua unit kerja. 

 

3. Definisi Istilah 

a. Melaksanakan standar biaya studi adalah ukuran spesifikasi patokan 

sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar pembiayaan harus 

dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 

b. Prosedur/SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang 

ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren. 

c. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh 

penerima tugas. 

 

4. Langkah Umum Pelaksanaan Standar Biaya Studi 

1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi 

prosedur standar biaya studi. 

2. Tim mensosialisasikan isi standar biaya studi kepada seluruh dosen, 

karyawan non dosen, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 

3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau 

SOP, instruksi, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar biaya studi. 

4. Tim melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan 

menggunakan standar biaya studi sebagai tolok ukur pencapaian. 

 

5.  Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar 

Biaya Studi 

 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan dan mengesahkan manual pelaksanaan 

standar Biaya Studi. 

Ketua LPPM-PMP Penanggung jawab seluruh kegiatan pelaksanaan isi 

standar. 
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Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP 

Melaksanakan isi standar Biaya Studi dan sebagai 

koordinator pemenuhan standar biaya studi yang 

telah ditetapkan dalam manual penetapan standar 

biaya studi. 

Wakil Rektor 2, Biro 

Umum dan Keuangan, 

Direktur dan Wakil 

Direktur 2, Dekan serta 

Wakil Dekan 2, Bagian 

Tata Usaha serta Kepala 

Subbagian Umum dan 

Keuangan 

 

Bertanggung jawab untuk melakukan berbagai upaya 

yang telah ditetapkan dalam standar dan yang juga 

telah dipaparkan dalam formulir tersebut benar-benar 

terpenuhi dan membuat catatan atas semua upayanya 

untuk memenuhi isi standar tersebut. 

 

6. Catatan  

 Lakukan verifikasi dokumen pelaksanaan standar Biaya Studi yang 

ditujukan kepada pimpinan terkait baik internal maupun eksternal. 

 Keefektifan pelaksanaan dapat dilihat pada persiapan, pelaksanaan, dan 

evaluasi yang dilakukan secara bersama dan terkoordinasi baik. 

 

7. Referensi 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

2. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan. 

3. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 

Tahun 2015 tentang Standar Nasional PT. 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 

Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman 

Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
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1. Tujuan Manual  

Manual evaluasi disusun sebagai  pedoman  untuk  melakukan evaluasi 

terhadap pelaksanaan  pemenuhan/pencapaian standar Biaya Studi sehingga 

pelaksanaan isi standar  Biaya Studi di Universitas  Siliwangi dapat diukur 

pencapaiannya.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual evaluasi berlaku setelah tahap pelaksanaan standar  atau sebelum tahap  

pengendalian isi standar Biaya Studi. Proses pelaksanaan standar memerlukan 

pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi 

secara berkelanjutan apakah standar Biaya Studi tersebut telah dicapai/dipenuhi.  

 

3. Definisi Istilah 

a. Evaluasi adalah rangkaian proses pengukuran terhadap pelaksanaan isi 

standar Biaya Studi agar pencapaian isi standar tersebut diketahui. 

b. Evaluasi dilakukan secara periodik dengan menggunakan berbagai 

instrumen pengukuran. 

c. Instrumen adalah alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan standar Biaya Studi. 

 

4. Langkah Umum Evaluasi Standar Biaya Studi 

a. Lakukan pengukuran periodik secara tahunan terhadap ketercapaian isi 

semua standar Biaya Studi.  

b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, 

kesalahan dari penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan isi standar Biaya 

Studi. 

c. Melakukan pencatatan apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen dari 

manual evaluasi pelaksanaan standar Biaya Studi. 

d. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi 

standar atau bila isi standar gagal dicapai 

e. Membuat laporan secara tertulis dan periodik tentang semua hasil 

pengukuran 

f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan 

disertai saran atau rekomendasi pengendalian. 

 

5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Biaya 

Studi 

Pejabat Tugas 

Rektor Menerima laporan hasil evaluasi pencapaian 

standar Biaya Studi dari berbagai fakultas dan 
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unit-unit kerja lainnya. 

Warek2 Melakukan evaluasi dan membuat laporan 

pencapaian standar Biaya Studi dari setiap 

Fakultas bersama dengan Pusat Penjaminan 

Mutu Internal. Selanjutnya hasil laporan akan 

diajukan kepada Rektor. 

Biro Administrasi 

Umum dan Keuangan 

Mengevaluasi dan membuat laporan hasil 

evaluasi Biaya Studi dalam rangka pencapaian 

standar Biaya Studi untuk setiap unit kerja. 

Direktur, Dekan Mengkoordinir laporan evaluasi pencapaian 

standar Biaya Studi dari setiap program studi 

yang selanjutnya diajukan ke Wakil Rektor 2. 

Wakil Direktur 2, 

Wakil Dekan 2,  

Mengevaluasi Biaya Studi dalam rangka 

pencapaian standar Biaya Studi untuk setiap 

bagian bersama dengan Gugus Kendali Mutu 

Fakultas dan Bagian Tata Usaha serta Kepala 

Subbagian Umum dan Keuangan 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP 

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 

standar Biaya Studi bersama dengan GKM 

fakultas  dan UKM jurusan/prodi. Hasil evaluasi 

disampaikan kepada pimpinan di setiap 

tingkatan. 

 

6. Catatan  

1. Formulir prosedur evaluasi pelaksanaan standar Biaya Studi 

2.  Formulir hasil pelaksanaan standar Biaya Studi. 

 

7. Referensi 

1. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

2. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan. 

3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 

Tahun 2015 tentang Standar Nasional PT. 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 

Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman 

Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
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1. Tujuan Manual  

Manual pengendalian disusun untuk melakukan pengendalian pelaksanaan isi 

standar Biaya Studi sehingga isi standar dapat diperbaiki dan atau ditingkatkan.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual pengendalian berlaku ketika pelaksanaan isi standar Biaya  Studi telah 

dievaluasi sebelumnya dan memerlukan tindakan  pengendalian  berupa 

koreksi agar di kemudian hari semua isi standar tersebut dapat terpenuhi dan 

atau ditingkatkan.  

 

3. Definisi Istilah 

a. Pengendalian merupakan proses melalukan tindakan koreksi atas 

pelaksanaan standar  Biaya Studi sehingga penyimpangan/kegagalan dalam 

pemenuhan standar dapat diperbaiki.  

b. Tindakan koreksi merupakan proses tindakan perbaikan sehingga dalam 

ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Biaya Studi dapat dipenuhi 

oleh pelaksana isi standar.  

 

4. Langkah Umum Pengendalian Standar Biaya Studi 

a. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap 

sebelumnya dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan isi standar Biaya Studi. 

b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap  penyimpangan/kegagalan 

ketercapaian isi standar. 

c. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 

d. Memantau secara kontinu efek tindakan tersebut. 

e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang 

menyangkut pengendalian standar.  

f. Melaporkan hasil pengendalian kepada pimpinan terkait disertai saran dan 

rekomendasi. 

 

5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar 

Biaya Studi 

 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan dokumen pengendalian Standar Biaya 

Studi. 

Warek2 Melakukan verifikasi bersama pusat penjaminan mutu 

internal terhadap dokumen pengendalian standar yang 
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diajukan oleh setiap fakultas dan hasilnya diajukan 

kepada Rektor serta melakukan pengendalian terhadap 

standar Biaya Studi. 

Biro Umum dan 

Keuangan, Direktur 

dan Wakil Direktur 

2, Dekan serta Wakil 

Dekan 2, Bagian 

Tata Usaha serta 

Kepala Subbagian 

Umum dan 

Keuangan 

Melakukan pengendalian terhadap standar Biaya Studi 

untuk setiap unit kerja. 

Pusat Penjaminan 

Mutu 

LPPM-PMP 

Menyusun dan melaksanakan dokumen pengendalian isi 

standar Biaya Studi bersama-sama dengan GKM di 

tingkat fakultas dan UKM di tingkat jurusan/prodi. 

 

6. Catatan 

Dibutuhkan dokumen tertulis berupa: 

1. Prosedur pengendalian pelaksaan standar Biaya Studi. 

2.  Formulir pengendalian pelaksaan standar Biaya Studi. 

3.  Formulir hasil pengendalian pelaksaan standar Biaya Studi. 

 

7.  Referensi 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan. 

3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 

Tahun 2015 tentang Standar Nasional PT. 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 

Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman 

Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
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1. Tujuan Manual  

Manual peningkatan standar Biaya Studi dibuat sebagai pedoman untuk 

merancang, merumuskan, dan menetapkan peningkatan isi standar Biaya Studi 

dari Universitas Siliwangi.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual peningkatan standar Biaya Studi memuat aturan tentang hal yang harus 

dilakukan untuk menyusun dan menetapkan peningkatan standar Biaya Studi di 

Universitas Siliwangi. 

 

3. Definisi Istilah 

a. Peningkatan merupakan upaya untuk mengevaluasi dan memperbaik isi 

standar Biaya Studi yang dilakukan secara periodik dan berkelanjutan.  

b. Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar Biaya Studi 

dengan didasarkan kepada: 

1) Hasil pelaksanaan isi standar biaya studi pada periode sebelumnya.  

2) Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Siliwangi, tuntutan 

kebutuhan pemangku kepentingan/stakeholder dan masyarakat pada 

umumnya.  

3) Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Siliwangi.  

c. Siklus standar merupakan durasi atau masa berlakunya standar Biaya Studi 

sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.  

 

4. Langkah Umum Peningkatan Standar Biaya Studi 

a. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Universitas 

Siliwangi sebagai  petunjuk untuk peningkatan standar Biaya Studi. 

b. Pelajari dokumen manual penetapan, dokumen pelaksanaan, hasil evaluasi 

dan pengendalian isi standar bersama GKM fakultas untuk menyusun 

peningkatan dan pengembangan terhadap  isi standar Biaya Studi.  

c. Menetapkan rancangan peningkatan pada standar ini sebagai standar baru 

yang harus dilaksanakan pada masa yang akan datang dengan tetap 

memperhatikan kaidah ABCD (Audience, Behaviour, Competence, Degree).   

d. Ajukan rancangan peningkatan standar Biaya Studi untuk ditetapkan 

sehingga menjadi standar yang lebih tinggi dari sebelumnya. 
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5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar 

Biaya Studi 

 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan manual peningkatan standar Biaya Studi. 

Warek II Menelaah usulan peningkatan standar Biaya Studi yang 

diajukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal untuk 

diajukan  dan ditetapkan oleh Rektor. 

Pusat Penjaminan 

Mutu 

LPPM-PMP 

Bersama GKM fakultas merancang peningkatan standar 

Biaya Studi sesuai dengan hasil evaluasi dan 

pengendalian. 

Biro Umum dan 

Keuangan, Direktur 

dan Wakil Direktur 2, 

Dekan serta Wakil 

Dekan 2, Bagian Tata 

Usaha serta Kepala 

Subbagian Umum 

dan Keuangan 

Mendeskripsikan peningkatan standar Biaya  Studi secara 

holistik sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.  

 

6.  Catatan 

a. Gunakan formulir usulan peningkatan Biaya Studi. 

b.  Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar 

(A.S8.M1.St8.1/SPM-Unsil). 

 

7. Referensi 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  Perbendaharaan. 

3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 

Tahun 2015 tentang Standar Nasional PT. 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 

Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman 

Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
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1. Tujuan Manual  

Tujuan manual standar penetapan kewirausahaan yaitu: 

1) Membentuk paradigma tentang pentingnya kewirausahaan. 

2) Membentuk aspek kepribadian serta memupuk jiwa dan mengasah 

mentalitas kewirausahaan sebagai agen perubahan, reflektif, sadar akan nilai 

moral dan etis.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Luas lingkup manual penetapan standar kewirausahaan yaitu agar  dapat 

diperoleh standar kompetensi. 

1. Sikap dan perilaku wirausaha. 

2. Kepemimpinan dan perilaku prestatif. 

3. Solusi masalah. 

4. Pembuatan keputusan. 

 

3. Definisi Istilah 

a. sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, dan bukan 

merupakan pelaksanaan motif tertentu. 

b. Perilaku wirausaha merupakan kegiatan penanaman tata nilai melalui 

pembiasaan dan pemeliharaan perilaku dan sikap. 

c. Kepemimpinan adalah suatu kekuatan yang menggerakkan perjuangan atau 

kegiatan yang menuju sukses. 

d. Perilaku prestatif artinya keinginan seorang wirausaha yang selalu berambisi 

ingin maju. 

e. Solusi masalah adalah suatu proses terencana yang perlu dilaksanakan agar 

memperoleh penyelesaian tertentu dari sebuah masalah yang mungkin tidak 

didapat dengan segera. 

f. Pembuatan keputusan adalah penentuan serangkaian kegiatan untuk 

mencapai hasil yang diinginkan. 

 

4. Langkah Umum Penetapan Standar Kewirausahaan 

a. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Unsil sebagai 

petunjuk untuk penetapan standar kewirausahaan.  

b. Dokumentasikan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan aspek kewirausahaan.  

c. Ikuti norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-

undangan tersebut. 

d. Lakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT.  
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e. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak 

dibuatkan standar kewirausahaan. 

f. Rumuskan draf awal standar pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar kewirausahaan dengan memakai rumus ABCD 

(Audience, Behaviour, Competence, Degree) terkait dengan isi mencakup  

persiapan, pelaksanaan,  pelaporan, dan tindak lanjut hasil pelaporan 

kegiatan standar kewirausahaan. 

g. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar kewirausahaan dengan mengundang 

pemangku kepentingan internal (Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil 

Dekan, Ketua Jurusan, Kaprodi, Ketua Unit Kerja dan Ketua Sub Unit 

Kerja) dan/atau eksternal untuk mendapatkan penyempurnaan standar 

pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan standar kompetensi 

kewirausahaan. 

h. Merumuskan kembali standar pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar kewirausahaan dengan memperhatikan berbagai 

masukan dari hasil uji publik. 

i. Ajukan hasil butir f kepada Rektor untuk penetapan atau pengesahan 

sebagai standar pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan standar 

kewirausahaan di Universitas Siliwangi. 

 

5. Formulir/BORANG/Proforma yang digunakan 

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan:  

a. Dokumen Visi Misi Unsil. 

b. Dokumen regulasi (hukum) terkait mutu. 

c. Formulir/Template analisis SWOT. 

d. Dokumen standar pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan 

standar kewirausahaan.  

 

6. Sarana  yang digunakan  

a. Ruang pertemuan dan kerja untuk tim penyusun. 

b. Ruang pertemuan untuk lokakarya dan sosialisasi. 

 

7. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar  

Kewirauasahaan 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan dan mengesahkan manual penetapan 

standar pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar kewirausahaan. 

Dekan 1. Bersama GKM fakultas mengkolaborasi manual 
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penetapan standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar 

kewirausahaan yang telah disusun oleh setiap 

jurusan/program studi. 

2. Mengajukan usulan tersebut ke rektor untuk 

ditetapkan. 

Ketua Jurusan/Prodi Menyusun draf manual penetapan standar 

pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar di kewirausahaan. 

Ketua LPPM-PMP Penanggung jawab seluruh kegiatan pelaksanaan 

isi standar. 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP 

Merancang manual penetapan standar pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan standar 

kewirausahaan yang bersumber dari program studi 

sampai universitas bersama GKM fakultas dan 

UKM jurusan/program studi. 

 

8. Catatan  

Gunakan kuesioner untuk peningkatan kompetensi profesional lulusan yang 

ditujukan kepada pimpinan terkait baik internal maupun eksternal. 

 

9. Referensi 

a.  Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c.  Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual: 

Manual pelaksanaan standar kewirausahaan bertujuan untuk: 

1) Membentuk tenaga muda yang memiliki semangat dan jiwa sukarela dan 

pengabdian dalam pembangunan masyarakat. 

2) Memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan kewirausahaan untuk 

menciptakan kader wirausahawan yang potensial, mandiri, produktif, dan 

beretos kerja tinggi bagi angkatan kerja muda terdidik lulusan S1 / S2. 

3) Menumbuhkan kesadaran dan dorongan akan arti penting dan tanggung 

jawab serta keterlibatan pemuda dalam proses pembangunan. 

4) Ikut mengembangkan unit-unit usaha produktif dalam rangka penciptaan 

kesempatan kerja yang lebih luas lagi. 

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual pelaksanaan standar kewirausahaan meliputi lingkup: 

1.  Memahami dunia usaha dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang terjadi  

di lingkungan masyarakat. 

2. Berwirausaha dalam bidangnya. 

3. Menerapkan perilaku kerja prestatif dalam kehidupannya. 

4. Mengaktualisasikan sikap dan perilaku wirausaha. 

3. Definisi Istilah 

a.  Dunia usaha adalah dunia yang terus berkembang dari waktu ke waktu. 

b. Berwirausaha adalah suatu kegiatan usaha yang melibatkan kemampuan 

untuk melihat kesempatan-kesempatan usaha yang kemudian 

mengorganisir, mengatur, mengambil risiko, dan mengembangkan usaha 

yang diciptakan tersebut guna meraih keuntungan. 

c. Perilaku kerja prestatif adalah dorongan bekerja untuk menghasilkan sesuatu 

yang lebih baik secara berkesinambungan.  

d. Aktualisasi diri itu sendiri memiliki arti yaitu suatu sikap yang senantiasa 

berusaha memenuhi tuntutan yang ada dalam diri yang harus segera 

dipenuhi guna memasuki jenjang kebutuhan yang lebih tinggi lagi. 

e. Perilaku wirausaha pada dasarnya merupakan kegiatan penanaman tata nilai 

melalui pembiasaan dan pemeliharaan perilaku dan sikap. 

 

4. Langkah Umum Pelaksanaan Standar Kewirausahaan 

Langkah umum dalam melaksanakan standar kewiraushaan yaitu: 

a. Mengajarkan, mendidik, melatih dan memotivasi peserta sehingga menjadi 

mandiri, kreatif, inovatif dan mampu menciptakan berbagai peluang 

pekerjaan (usaha).  
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b. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan semangat 

kewirausahaan. 

c. Mengintegritas dan mendisiplinkan.  

d. Membentuk jiwa kepemimpinan. 

 

5.  Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar  

Kewirausahaan  

Pejabat Tugas 

Ketua LPPM-PMP Penanggung jawab seluruh kegiatan pelaksanaan isi 

standar. 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP 

Melaksanakan isi standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar 

kewirausahaan dengan melibatkan GKM fakultas dan 

UKM jurusan/program studi serta pimpinan 

jurusan/program studi dan dosen dalam berbagai 

bidang keahlian. 

 

6. Catatan  

Lakukan verifikasi dokumen peningkatan kewirausahaan yang ditujukan 

kepada pimpinan terkait baik internal maupun eksternal. 

 

7. Referensi 

a.  Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c.  Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

Manual evaluasi disusun sebagai pedoman untuk melakukan evaluasi terhadap 

pelaksaan pemenuhan/pencapaian standar pelibatan pemangku kepentingan 

dalam penyusunan standar kompetensi lulusan (SKL) profesional sehingga 

pelaksanaan isi standar pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan 

standar kompetensi lulusan (SKL) profesional dari Universitas Siliwangi dapat 

diukur pencapaiannya dan dapat dikendalikan.  

Manual pengendalian disusun untuk melakukan pengendalian pelaksanaan isi 

standar kewirausahaan dalam: 

1) Mengaktualisasikan sikap dan perilaku wirausaha. 

2) Menerapkan jiwa kepemimpinan. 

3) Merencanakan usaha kecil/mikro. 

4) Mengelola usaha kecil/mikro. 

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual evaluasi berlaku setelah tahap pelaksanaan standar atau sebelum tahap 

pengendalian isi standar kewiraushaaan dalam lingkup: 

1. Mengidentifikasi sikap dan perilaku wirausahawan. 

2. Menerapkan sikap dan perilaku kerja prestatif. 

3. Merumuskan solusi masalah. 

4. Mengembangkan semangat wirausaha. 

5. Membangun komitmen bagi dirinya dan bagi orang lain. 

6. Mengambil risiko usaha. 

7. Membuat keputusan. 

8. Menunjukkan sikap pantang menyerah dan ulet. 

9. Mengelola konflik. 

10. Membangun visi dan misi usaha. 

11. Menganalisis peluang usaha. 

12. Menganalisis aspek-aspek pengelolaan usaha. 

13. Menyusun proposal usaha. 

14. Mempersiapkan pendirian usaha. 

15. Menghitung risiko menjalankan usaha. 

16. Menjalankan usaha kecil. 

17. Mengevaluasi hasil usaha. 

 

3. Definisi Istilah 

a. Evaluasi adalah rangkaian proses pengukuran terhadap pelaksanaan isi 

standar kewiraushaan agar pencapaian isi standar tersebut diketahui. 

b.  Evaluasi dilakukan secara periodik dengan menggunakan berbagai 

instrumen pengukuran. 

c. Instrumen adalah alat digunakan untuk melakukan evaluasi kewirausahaan 
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4. Langkah Umum Evaluasi Standar Kewirausahaan 

a. Lakukan pengukuran periodik secara tahunan terhadap ketercapaian isi 

semua standar kewirausahaan.  

b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, 

kesalahan dari penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan isi standar 

kewirausahaan. 

c. Melakukan pencatatan apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen dari 

manual evaluasi pelaksanaan standar kewirausahaan. 

d. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi 

standar atau bila isi standar gagal dicapai. 

e. Membuat laporan secara tertulis dan periodik tentang semua hasil 

pengukuran. 

f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan 

disertai saran atau rekomendasi pengendalian. 

 

5. Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar 

Kewirausahaan 

Pejabat Tugas 

Rektor Menerima laporan hasil evaluasi pencapaian 

standar kompetensi profesional lulusan dari 

setiap Program Studi. 

Warek 1 Melakukan evaluasi laporan pencapaian standar 

pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar kewirausahaan dari setiap 

Fakultas bersama dengan Pusat Penjaminan 

Mutu Internal. Selanjutnya hasil laporan akan 

diajukan kepada Rektor. 

Dekan Mengkoordinir laporan evaluasi pencapaian 

standar pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar kewirausahaan dari setiap 

program studi yang selanjutnya diajukan ke 

Wakil Rektor 1. 

Ketua Jurusan/Prodi Mengevaluasi hasil kinerja dosen dalam rangka 

pencapaian standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar 

kewirausahaan untuk setiap mata kuliah yang 

diajarkan bersama dengan Unit Kendali Mutu 

Jurusan/Prodi. 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP 

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan isi 

standar pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar kewirausahaan bersama 

dengan GKM fakultas  dan UKM jurusan/prodi. 
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Hasil evaluasi disampaikan kepada pimpinan di 

setiap tingkatan. 

 

6. Catatan  

1. Formulir prosedur evaluasi pelaksanaan standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar kewirausahaan. 

2.  Formulir hasil pelaksanaan standar pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar kewirausahaan. 

 

7. Referensi 

a.  Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c.  Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

Tujuan pengendalian/pengawasan manual standar kewirausahaan adalah 

prosedur atau teknik tertentu yang menyajikan informasi yang berhubungan 

sedemikian rupa sehingga  wiraswastawan akan dibantu di dalam 

mengembangkan dan  mengimplementasikan strategi pengawasan wirausaha 

yang sesuai. 

 

2. Luas Lingkup Manual 

Manual pengendalian berlaku ketika pelaksanaan isi standar kewirausahaan 

telah dievaluasi sebelumnya dan memerlukan tindakan pengendalian berupa 

koreksi agar di kemudian hari semua isi standar tersebut dapat terpenuhi dan 

atau ditingkatkan.  

 

3. Definisi Istilah  

a. Pengendalian merupakan proses melalukan tindakan koreksi atas 

pelaksanaan standar pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan 

standar kewirausahaan sehingga penyimpangan/kegagalan dalam 

pemenuhan standar dapat diperbaiki.  

b. Tindakan koreksi merupakan proses tindakan perbaikan sehingga dalam 

ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar kewirausahaan dapat dipenuhi oleh 

pelaksana isi standar.  

 

4. Langkah Umum Penetapan Standar Kewirausahaan 

a. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap 

sebelumnya dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya 

penyimpangan isi standar pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar kewirausahaan. 

b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan 

ketercapaian isi standar. 

c. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 

d. Memantau secara kontinyu efek tindakan tersebut. 

e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang 

menyangkut pengendalian standar.  

f. Melaporkan hasil pengendalian kepada pimpinan terkait disertai saran dan 

rekomendasi. 
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5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar 

Kewirausahaan 

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan dokumen pengendalian Standar 

Pelibatan Pemangku Kepentingan Dalam 

penyusunan Standar kewirausahaan. 

Warek 1 Melakukan verifikasi bersama pusat penjaminan 

mutu internal terhadap dokumen pengendalian 

standar yang diajukan oleh setiap fakultas dan 

hasilnya diajukan kepada Rektor. 

Dekan Menetapkan dan mengajukan kepada Wakil 

Rektor I dokumen  pengendalian standar 

kewirausahaan untuk setiap program studi. 

Ketua Jurusan/Program 

Studi 

Melakukan pengendalian terhadap standar 

kewirausahaan untuk setiap mata kuliah bersama 

dengan unit kendali mutu jurusan. 

Pusat Penjaminan Mutu 

LPPM-PMP  

Menyusun dan melaksanakan dokumen 

pengendalian isi standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar 

kewirausahaan bersama-sama dengan GKM di 

tingkat fakultas dan UKM ditingkat 

jurusan/prodi. 

 

6. Catatan  

Dibutuhkan dokumen tertulis berupa: 

1. Prosedur pengendalian pelaksaan standar kewirausahaan. 

2.  Formulir pengendalian pelaksaan standar kewirausahaan. 

3.  Formulir hasil pengendalian pelaksaan standar kualifikasi pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan standar kewirausahaan. 

 

7.  Referensi 

a.  Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c.  Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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1. Tujuan Manual  

Manual Peningkatan Standar Kewirausahaan ditujukan untuk meningkatnya 

penyelenggaraan Program Kewirausahaan di Universitas Siliwangi  dalam hal: 

1) Meningkatnya mindset dan penguatan semangat entrepreneurship. 

2) .Meningkatnya inspirasi dan motivasi  menjadi SDM yang mandiri.  

3) Dapat memberikan contoh karya nyata  kewirausahaan (barang/jasa) dan 

menyuguhkan succes story.  

4) Meningkatnya jumlah SDM intrapreneur atau entrepreneur yang sukses.  

 

2. Luas Lingkup Manual 

Lingkup manual Standar peningkatan kewirausahaaan berupa memperkuat 

pertumbuhan, meningkatkan produktivitas, menciptakan teknologi, penciptaan 

produk dan jasa baru, serta mengubah dan meningkatkan target. 

 

3. Definisi Istilah  

a. Peningkatan merupakan upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi 

standar pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan standar 

kewirausahaan yang dilakukan secara periodik dan berkelanjutan.  

b. Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan standar kewirausahaan dengan 

didasarkan kepada:  

1) hasil pelaksanaan isi standar pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan standar kewirausahaan pada periode sebelumnya.  

2) Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Siliwangi, tuntutan 

kebutuhan pemangku kepentingan/stakeholder dan masyarakat pada 

umumnya.  

3) Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Siliwangi.  

c. Siklus standar merupakan durasi atau masa berlakunya standar pelibatan 

pemangku kepentingan dalam penyusunan standar kewirausahaan dengan 

aspek yang diatur di dalamnya.  

 

4. Langkah Umum Peningkatan Standar Kewirausahaan 

a. Jadikan visi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dan misi Universitas 

Siliwangi sebagai petunjuk untuk peningkatan standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar kewirausahaan.  

b. Pelajari dokumen manual penetapan, dokumen pelaksanaan, hasil evaluasi 

dan pengendalian isi standar bersama GKM fakultas dan UKM 

jurusan/program studi untuk menyusun peningkatan dan pengembangan 
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terhadap isi standar pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan 

standar kewirausahaan. 

c. Menetapkan rancangan peningkatan pada standar ini sebagai standar baru 

yang harus dilaksanakan pada masa yang akan datang dengan tetap 

memperhatikan kaidah ABCD (Audience, Behaviour, Competence, Degree).    

d. Ajukan rancangan peningkatan standar pelibatan pemangku kepentingan 

dalam penyusunan standar kewirausahaan untuk ditetapkan sehingga 

menjadi standar yang lebih tinggi dari sebelumnya. 

 

5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar  

Kewirausahaan  

Pejabat Tugas 

Rektor Menetapkan peningkatan standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar kewirausahaan. 

Warek 1 Menelaah usulan peningkatan standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar kewirausahaan yang 

diajukan oleh setiap fakultas bersama dengan Pusat Penjaminan 

Mutu Internal untuk diajukan dan ditetapkan oleh Rektor. 

Dekan Mengajukan peningkatan standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan kewirausahaan dari setiap 

program studi yang ada di bawah naungan fakultas tersebut 

kepada Wakil Rektor 1. 

Ketua 

Jurusan/Prodi 

Mendeskripsikan peningkatan standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan standar kewirausahaan secara 

holistic bersama dengan unit kendali mutu program studi sesuai 

dengan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum yang 

dilaksanakan untuk program studi tersebut. 

Pusat 

Penjaminan 

Mutu  

LPPM-PMP 

Bersama GKM fakultas dan UKM jurusan/program studi 

merancang peningkatan standar pelibatan pemangku 

kepentingan dalam penyusunan kewirausahaan sesuai dengan 

hasil evaluasi dan pengendalian. 

 

6. Catatan  

a. Gunakan formulir usulan peningkatan kewirausahaan yang berasal dari 

pemangku kepentingan/stakeholder dan asosiasi profesi.  

b.  Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar 

(A.S9.M9.St9.1/SPM-Unsil). 

 

7. Referensi 

a.  Peraturan dan perundang-undangan tentang SPMI. 

b. Peraturan dan perundang-undangan tentang Akreditasi PT dan Program 

Studi. 

c.  Peraturan dan perundang-undangan tentang Sisdiknas. 
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