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Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan 
desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan 
nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan 
kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam 
laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di 
jurnal internasional; 

Mahasiswa mampu menulis 
tesis sesuai pedoman karya 
ilmiah, dan menyusun 
artikel penelitian atau 
pengabdian masyarakat 
yang dipublikasikan pada 
jurnal nasional 
terakreditasi (SINTA 1-6) 
atau jurnal internasional 
sepanjang masa studi.              

100% 100% 100% 100% 100%

Menyelenggarakan 
pembelajaran untuk 
mengasah pemikiran kritis 
mahasiswa dalam 
merancang penulisan karya 
ilmiah sebagai tugas akhir 
dan publikasi artikel yang 
memenuhi persyaratan 
kelulusan

Academic, Thesis 
Depart.

SOP Academic, 
SOP Thesis 
Depart.

KHS, Thesis, 
Artikel Jurnal

Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah 
di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;

Kemampuan mahasiswa 
terlihat dari kelulusan 
dengan minimal B+ dari 
subject  mata kuliah yang 
sesuai

90% 90% 100% 100% 100%

Memperketat proses 
rekruitmen mahasiswa 
dengan standar potensi 
akademis, menyeleksi 
dosen yang memiliki 
kemampuan akademis dan 
praktis, dan melakukan 
pengawasan kegiatan 
belajar mengajar dengan 
baik                                                    

Marketing PGP, 
Academic, serta 

Thesis Depart.

SOP di Marketing 
khususnya 
penerimaan 
mahasiswa baru; 
SOP academic & di 
Thesis Depart

Assesment Form, 
KHS

Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan 
etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat 
luas; 

Mahasiswa mampu menulis 
tesis sesuai pedoman karya 
ilmiah, dan menyusun 
artikel penelitian atau 
pengabdian masyarakat 
yang dipublikasikan pada 
jurnal nasional 
terakreditasi (SINTA 1-6) 
atau jurnal internasional 
sepanjang masa studi.              

80% 90% 100% 100% 100%

Memperketat proses 
rekruitmen mahasiswa 
dengan standar potensi 
akademis, menyeleksi 
dosen yang memiliki 
kemampuan akademis dan 
praktis, dan melakukan 
pengawasan kegiatan 
belajar mengajar dengan 
baik                                                    

Marketing PGP, 
Academic, serta 

Thesis Depart.

SOP di Marketing 
khususnya 
penerimaan 
mahasiswa baru; 
SOP academic & di 
Thesis Depart

Assesment Form, 
KHS, Artikel 
Jurnal

Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam 
suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin; 

Mahasiswa mampu 
menyelesaikan tugas akhir 
(tesis/non tesis) yang 
relevan dengan bidang 
konsentrasi pilihan, dan 
mendapatkan nilai minimal 
B+                              

90% 90% 100% 100% 100%

Menyelenggarakan 
pembelajaran dan 
pemilihan dosen 
pembimbing sesuai materi 
dan teknis penulisan tugas 
akhir (tesis/non tesis) 
berdasarkan bidang 
konsentrasi pilihan                

Academic, Thesis 
Depart.              

Marketing PGP, 
Academic, serta 

Thesis Depart.

SOP Academic, SOP 
Thesis Depart.        
SOP di Marketing 
khususnya 
penerimaan 
mahasiswa baru; 
SOP academic & di 
Thesis Depart

KHS, Proposal 
Hearing, Thesis 
Defense

Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau 
eksperimental terhadap informasi dan data; 

Kemampuan mahasiswa 
terlihat dari kelulusan 
dengan minimal B+ dari 
subject mata kuliah yang 
sesuai

90% 90% 100% 100% 100%

Menyelenggarakan 
pembelajaran dengan 
konsep keilmuan dan studi 
kasus, pemilihan dosen 
pengampu mata kuliah 
sesuai latar belakang 
akademis dan pengalaman 
praktis                          

Academic            
Marketing PGP, 
Academic, serta 

Thesis Depart.

SOP Academic        
SOP di Marketing 
khususnya 
penerimaan 
mahasiswa baru; 
SOP academic & di 
Thesis Depart

Jadwal 
Mengajar, LPE

Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam 
lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas; 

Mahasiswa mampu 
mengelola kegiatan nyata 
yang berdaya guna di 
lingkungan kerja dan 
masyarakat sebagai 
implementasi ilmu yang 
dipelajari                 

90% 90% 100% 100% 100%

Menyelenggarakan 
pembelajaran dengan 
konsep keilmuan dan studi 
yang relevan dengan 
konsentrasi pilihan                         

Academic            
Marketing PGP, 
Academic, serta 

Thesis Depart.

SOP Academic         
SOP di Marketing 
khususnya 
penerimaan 
mahasiswa baru; 
SOP academic & di 
Thesis Depart

Dokumen 
kegiatan 
mahasiswa yang 
relevan dengan 
bidang 
keilmuwan

Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan 

Kemampuan mahasiswa 
terlihat dari kelulusan 
dengan minimal B+ dari 
subject mata kuliah yang 
sesuai

70% 80% 90% 100% 100%

Menyelenggarakan 
pembelajaran dengan 
konsep keilmuan dan studi 
yang relevan dengan 
konsentrasi pilihan melalui 
diskusi dua arah antara 
mahasiswa dan dosen                          

Academic            
Marketing PGP, 
Academic, serta 

Thesis Depart.

SOP Academic        
SOP di Marketing 
khususnya 
penerimaan 
mahasiswa baru; 
SOP academic & di 
Thesis Depart

Materi Presentasi 
Mahasiswa baik 
Individu maupun 
Kelompok

Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian 
dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

Mahasiswa mampu 
menyusun narasi secara 
komprehensif dalam 
menyelesaikan tugas dan 
ujian, dengan capaian nilai 
minimal B+                      

90% 90% 100% 100% 100%

Memperketat proses 
rekruitmen mahasiswa 
dengan standar potensi 
akademis, menyeleksi 
dosen yang memiliki 
kemampuan akademis dan 
praktis, dan melakukan 
pengawasan kegiatan 
belajar mengajar dengan 
baik                                                    

Academic            
Marketing PGP, 
Academic, serta 

Thesis Depart.

SOP Academic        
SOP di Marketing 
khususnya 
penerimaan 
mahasiswa baru; 
SOP academic & di 
Thesis Depart

Materi Tugas dan 
Ujian Mahasiswa 
baik Individu 
maupun 
Kelompok

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 

Kemampuan Sikap terlihat 
dari kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengimplementasikan tata 
nilai IKB LSPR  (10 pillars 
of LSPR Value)

90% 90% 100% 100% 100%

Proses rekruitmen 
mahasiswa lebih 
diperketat, seleksi dosen 
yang sesuai dan penegakan 
indikator pengawasan 
sepanjang proses 
perkuliahan dilaksanakan 
dengan baik

Marketing PGP, 
Academic, serta 

Thesis Depart.

SOP di Marketing 
khususnya 
penerimaan 
mahasiswa baru; 
SOP academic & di 
Thesis Depart

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 

Kemampuan Sikap terlihat 
dari kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengimplementasikan tata 
nilai IKB LSPR  (10 pillars 
of LSPR Value)

100% 100% 100% 100% 100%

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 
peradaban berdasarkan Pancasila; 

Kemampuan Sikap terlihat 
dari kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengimplementasikan tata 
nilai IKB LSPR  (10 pillars 
of LSPR Value)

100% 100% 100% 100% 100%
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Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa 
tanggungjawab pada negara dan bangsa; 

Kemampuan Sikap terlihat 
dari kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengimplementasikan tata 
nilai IKB LSPR  (10 pillars 
of LSPR Value)

100% 100% 100% 100% 100%

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan 
orisinal orang lain; 

Kemampuan Sikap terlihat 
dari kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengimplementasikan tata 
nilai IKB LSPR  (10 pillars 
of LSPR Value)

100% 100% 100% 100% 100%

Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 

Kemampuan Sikap terlihat 
dari kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengimplementasikan tata 
nilai IKB LSPR  (10 pillars 
of LSPR Value )

100% 100% 100% 100% 100%

Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

Kemampuan Sikap terlihat 
dari kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengimplementasikan tata 
nilai IKB LSPR  (10 pillars 
of LSPR Value)

100% 100% 100% 100% 100%

Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

Kemampuan Sikap terlihat 
dari kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengimplementasikan tata 
nilai IKB LSPR  (10 pillars 
of LSPR Value)

100% 100% 100% 100% 100%

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri

Kemampuan Sikap terlihat 
dari kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengimplementasikan tata 
nilai IKB LSPR  (10 pillars 
of LSPR Value)

100% 100% 100% 100% 100%

Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

Kemampuan Sikap terlihat 
dari kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengimplementasikan tata 
nilai IKB LSPR  (10 pillars 
of LSPR Value)

100% 100% 100% 100% 100%

Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis 
paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang 
pengetahuan tertentu; 

100% 100% 100% 100% 100%

Bersifat kumulatif dan integratif

Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih 
dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahamahasiswa dan Dosen.

Tercermin dari pemberian 
nilai LPE Dosen yang 
berada di atas 3.00 (skala 1-
4)

90% 100% 100% 100% 100%

Pengawasan thd proses 
pembelajaran di kelas; Coaching  
dosen wajib dilakukan; 
penegakan aturan thd dosen yang 
nilai LPE nya kecil.

HRD LSPR dan 
Pimpinan LSPR, jika 

terkait dengan dosen 
tetap

Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa proses Pembelajaran mendorong 
terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan 
lokal maupun nasional.

Tercermin dari pemberian 
nilai LPE Dosen yang 
berada di atas 3.00 (skala 1-
4)

90% 100% 100% 100% 100%

Pengawasan thd proses 
pembelajaran di kelas; Coaching  
dosen wajib dilakukan; 
penegakan aturan thd dosen yang 
nilai LPE nya kecil.

HRD LSPR dan 
Pimpinan LSPR, jika 

terkait dengan dosen 
tetap

Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih 
melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara 
keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.

Tercermin dari pemberian 
nilai LPE Dosen yang 
berada di atas 3.00 (skala 1-
4)

90% 100% 100% 100% 100%

Pengawasan thd proses 
pembelajaran di kelas; Coaching  
dosen wajib dilakukan; 
penegakan aturan thd dosen yang 
nilai LPE nya kecil.

HRD LSPR dan 
Pimpinan LSPR, jika 

terkait dengan dosen 
tetap

Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih 
melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan 
akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi 
nilai-nilai agama dan kebangsaan.

Tercermin dari pemberian 
nilai LPE Dosen yang 
berada di atas 3.00 (skala 1-
4)

90% 100% 100% 100% 100%

Pengawasan thd proses 
pembelajaran di kelas; Coaching 
dosen wajib dilakukan; 
penegakan aturan thd dosen yang 
nilai LPE nya kecil.

HRD LSPR dan 
Pimpinan LSPR, jika 

terkait dengan dosen 
tetap

Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran 
lulusandiraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan 
menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.

Tercermin dari pemberian 
nilai LPE Dosen yang 
berada di atas 3.00 (skala 1-
4)

90% 100% 100% 100% 100%

Pengawasan thd proses 
pembelajaran di kelas; Coaching  
dosen wajib dilakukan; 
penegakan aturan thd dosen yang 
nilai LPE nya kecil.

HRD LSPR dan 
Pimpinan LSPR, jika 

terkait dengan dosen 
tetap

Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih 
melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan 
dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

Tercermin dari pemberian 
nilai LPE Dosen yang 
berada di atas 3.00 (skala 1-
4)

90% 100% 100% 100% 100%

Pengawasan thd proses 
pembelajaran di kelas; Coaching  
dosen wajib dilakukan; 
penegakan aturan thd dosen yang 
nilai LPE nya kecil.

HRD LSPR dan 
Pimpinan LSPR, jika 

terkait dengan dosen 
tetap

Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih 
secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun 
waktu yang optimum.

Tercermin dari pemberian 
nilai LPE Dosen yang 
berada di atas 3.00 (skala 1-
4)

90% 100% 100% 100% 100%

Pengawasan thd proses 
pembelajaran di kelas; Coaching 
dosen wajib dilakukan; 
penegakan aturan thd dosen yang 
nilai LPE nya kecil.

HRD LSPR dan 
Pimpinan LSPR, jika 

terkait dengan dosen 
tetap

Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan 
diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk 
menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Tercermin dari pemberian 
nilai LPE Dosen yang 
berada di atas 3.00 (skala 1-
4)

90% 100% 100% 100% 100%

Pengawasan thd proses 
pembelajaran di kelas; Coaching 
dosen wajib dilakukan; 
penegakan aturan thd dosen yang 
nilai LPE nya kecil.

HRD LSPR dan 
Pimpinan LSPR, jika 

terkait dengan dosen 
tetap

Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian 
pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan 
kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahamahasiswa, serta mengembangkan kemandirian 
dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Tercermin dari pemberian 
nilai LPE Dosen yang 
berada di atas 3.00 (skala 1-
4)

90% 100% 100% 100% 100%

Pengawasan thd proses 
pembelajaran di kelas; Coaching 
dosen wajib dilakukan; 
penegakan aturan thd dosen yang 
nilai LPE nya kecil.

HRD LSPR dan 
Pimpinan LSPR, jika 

terkait dengan dosen 
tetap

Perencanaan proses Pembelajaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap 
mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran 
Semester (RPS) atau istilah lain.

Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen 
pengampu

Tertulis lengkap di 
Teaching Guidance & 
Syllabus pada semua 
subject  yang diajarkan di 
PGP

90% 100% 100% 100% 100%

AD & PD Management  PGP akan 
segera menyelesaikan tugas ini 
dan mengumpulkannya ke 
Academic Depart. untuk 
diverifikasi

Assistant Director 
dan Programme 

Director PGP

Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;

Secara tersirat ada di 
Teaching Guidance & 
Syllabus  pada semua 
subject  yang diajarkan di 
PGP

90% 100% 100% 100% 100%

AD & PD Management  PGP akan 
segera menyelesaikan tugas ini 
dan mengumpulkannya ke 
Academic Depart. untuk 
diverifikasi

Assistant Director 
dan Programme 

Director PGP

Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian 
pembelajaran lulusan;

Secara tersirat ada di 
Teaching Guidance & 
Syllabus  pada semua 
subject yang diajarkan di 
PGP

90% 100% 100% 100% 100%

AD & PD Management  PGP akan 
segera menyelesaikan tugas ini 
dan mengumpulkannya ke 
Academic Depart. untuk 
diverifikasi

Assistant Director 
dan Programme 

Director PGP

STANDAR ISI 
PEMBELAJARAN 2

Karakteristik proses Pembelajaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat 
interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, 
efektif, kolaboratif, dan berpusat pada Mahasiswa.

Memiliki Sikap

STANDAR PROSES 
PEMBELAJARAN 3



Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;

Tertulis lengkap di 
Teaching Guidance & 
Syllabus  pada semua 
subject  yang diajarkan di 
PGP

90% 100% 100% 100% 100%

AD & PD Management  PGP akan 
segera menyelesaikan tugas ini 
dan mengumpulkannya ke 
Academic Depart. untuk 
diverifikasi

Assistant Director 
dan Programme 

Director PGP

Metode Pembelajaran;

Tertulis lengkap di 
Teaching Guidance & 
Syllabus  pada semua 
subject  yang diajarkan di 
PGP

90% 100% 100% 100% 100%

AD & PD Management  PGP akan 
segera menyelesaikan tugas ini 
dan mengumpulkannya ke 
Academic Depart. untuk 
diverifikasi

Assistant Director 
dan Programme 

Director PGP

Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;

Tertulis lengkap di 
Teaching Guidance & 
Syllabus  pada semua 
subject  yang diajarkan di 
PGP

90% 100% 100% 100% 100%

AD & PD Management PGP akan 
segera menyelesaikan tugas ini 
dan mengumpulkannya ke 
Academic Depart. untuk 
diverifikasi

Assistant Director 
dan Programme 

Director PGP

Pengalaman belajar Mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh 
mahamahasiswa selama satu semester;

Tertulis lengkap di 
Teaching Guidance & 
Syllabus  pada semua 
subject  yang diajarkan di 
PGP

90% 100% 100% 100% 100%

AD & PD Management PGP akan 
segera menyelesaikan tugas ini 
dan mengumpulkannya ke 
Academic Depart. untuk 
diverifikasi

Assistant Director 
dan Programme 

Director PGP

Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan

Tertulis lengkap di 
Teaching Guidance & 
Syllabus  pada semua 
subject yang diajarkan di 
PGP

90% 100% 100% 100% 100%

AD & PD Management  PGP akan 
segera menyelesaikan tugas ini 
dan mengumpulkannya ke 
Academic Depart. untuk 
diverifikasi

Assistant Director 
dan Programme 

Director PGP

Daftar referensi yang digunakan ( semua referensi di atas tahun 2000)

Tertulis lengkap di Teaching 
Guidance & Syllabus pada 
semua subject  yang 
diajarkan di PGP

90% 100% 100% 100% 100%

AD & PD Management  PGP akan 
segera menyelesaikan tugas ini 
dan mengumpulkannya ke 
Academic Depart. untuk 
diverifikasi

Assistant Director 
dan Programme 

Director PGP

Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam 
besaran Satuan Kredit Semester.

Tertulis lengkap di 
Teaching Guidance & 
Syllabus  pada semua 
subject  yang diajarkan di 
PGP

90% 100% 100% 100% 100%

AD & PD Management PGP akan 
segera menyelesaikan tugas ini 
dan mengumpulkannya ke 
Academic Depart. untuk 
diverifikasi

Assistant Director 
dan Programme 

Director PGP

Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) 
minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

Semua subject  melakukan 
16 sesi pertemuan kecuali 
SAC

90% 100% 100% 100% 100%

AD & PD Management  PGP akan 
segera menyelesaikan tugas ini 
dan mengumpulkannya ke 
Academic Depart. untuk 
diverifikasi

Assistant Director 
dan Programme 

Director PGP

Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan 
semester antara

Tertulis pada Academic 
Calender 90% 100% 100% 100% 100%

AD & PD Management  PGP akan 
segera menyelesaikan tugas ini 
dan mengumpulkannya ke 
Academic Depart. untuk 
diverifikasi

Assistant Director 
dan Programme 

Director PGP

Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program 
spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban 
belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester;

Tertulis pada deskripsi 
Programme 100%% 100% 100% 100% 100%

Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa 
agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.

Kemampuan mahasiswa 
terlihat dari kelulusan 
dengan minimal B+ dari 
subject  mata kuliah yang 
sesuai

100%% 100% 100% 100% 100%

Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses 
belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahamahasiswa 
pada saat proses pembelajaran berlangsung

Kemampuan mahasiswa 
terlihat dari kelulusan 
dengan minimal B+ dari 
subject mata kuliah yang 
sesuai

90% 90% 100% 100% 100%

Penerapan prinsip ini akan 
dievaluasi oleh AD/PD PGP secara 
berkala untuk setiap dosen & 
subject yang menjadi tanggung 
jawabnya

Assistant Director 
dan Programme 

Director PGP

Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar 
yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang 
dinilai.

Kemampuan mahasiswa 
terlihat dari kelulusan 
dengan minimal B+ dari 
subject  mata kuliah yang 
sesuai & penilaian LPE 
Dosen di atas 3.00

90% 90% 100% 100% 100%

Penerapan prinsip ini akan 
dievaluasi oleh AD/PD PGP secara 
berkala untuk setiap dosen & 
subject  yang menjadi tanggung 
jawabnya

Assistant Director 
dan Programme 

Director PGP

Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai 
dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.

Kemampuan mahasiswa 
terlihat dari kelulusan 
dengan minimal B+ dari 
subject  mata kuliah yang 
sesuai & penilaian LPE 
Dosen di atas 3.00

90% 90% 100% 100% 100%

Penerapan prinsip ini akan 
dievaluasi oleh AD/PD PGP secara 
berkala untuk setiap dosen & 
subject  yang menjadi tanggung 
jawabnya

Assistant Director 
dan Programme 

Director PGP

Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil 
penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Kemampuan mahasiswa 
terlihat dari kelulusan 
dengan minimal B+ dari 
subject mata kuliah yang 
sesuai & penilaian LPE 
Dosen di atas 3.00

90% 90% 100% 100% 100%

Penerapan prinsip ini akan 
dievaluasi oleh AD/PD PGP secara 
berkala untuk setiap dosen & 
subject yang menjadi tanggung 
jawabnya

Assistant Director 
dan Programme 

Director PGP

Mahasiswa program profesi, program spesialis, program 
magister, program magister terapan, program doktor, dan 
program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah 
menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan 
memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh 
Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih 
besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

Terpenuhi saat wisuda 100% 100% 100% 100% 100%

Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif 
(IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);

Kemampuan mahasiswa 
terlihat dari Indeks Prestasi 
Kumulatif (IPK) 3.00 - 3.50 
= 35%

90% 90% 100% 100% 100%

Proses rekruitmen 
mahasiswa lebih 
diperketat, seleksi dosen 
yang sesuai dan penegakan 
indikator pengawasan 
sepanjang proses 
perkuliahan dilaksanakan 
dengan baik

Marketing PGP, 
Academic, serta 

Thesis Depart.

100% 100% 100% 100% 100%Terpenuhi saat wisuda

RPS harus memuat minimal 

Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 
(2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, 
akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

STANDAR 
PENILAIAN  

PEMBELAJARAN 4

beban belajar

PASAL 26 AYAT 1:
(1) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
21 ayat 2 huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa 
dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam 
kisaran:
a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat 
baik;
b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; 
atau
e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat 
kurang.



Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi 
Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau

Kemampuan mahasiswa 
terlihat dari Indeks Prestasi 
Kumulatif (IPK) 3.51- 3.75 
= 50%

90% 90% 100% 100% 100%

Proses rekruitmen 
mahasiswa lebih 
diperketat, seleksi dosen 
yang sesuai dan penegakan 
indikator pengawasan 
sepanjang proses 
perkuliahan dilaksanakan 
dengan baik

Marketing PGP, 
Academic, serta 

Thesis Depart.

Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 
lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).

Kemampuan mahasiswa 
terlihat dari Indeks Prestasi 
Kumulatif (IPK) 3.76 - 4  = 
15%

90% 90% 100% 100% 100%

Proses rekruitmen 
mahasiswa lebih 
diperketat, seleksi dosen 
yang sesuai dan penegakan 
indikator pengawasan 
sepanjang proses 
perkuliahan dilaksanakan 
dengan baik

Marketing PGP, 
Academic, serta 

Thesis Depart.

Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: a. 
ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, 
program magister, program magister terapan, program doktor, 
dan program doktor terapan;

Terpenuhi saat wisuda 100% 100% 100% 100% 100%

sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai 
dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki 
prestasi di luar Program Studinya;

Target persentase 
mahasiswa PGP yang 
mendapatkan Sertifikat 
Kompetensi saat wisuda

75% 80% 85% 90% 100%
Promosi adanya fasilitas ini lebih 
digencarkan karena ini gratis buat 
mahasiswa PGP

Lembaga Sertifikasi 
Profesi SPR

gelar; Terpenuhi saat wisuda 100%% 100% 100%% 100% 100%

surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain 
oleh peraturan perundangundangan

Sama dengan sertifikat 
kompetensi 75% 80% 85% 90% 100%

Promosi adanya fasilitas ini lebih 
digencarkan karena ini gratis buat 
mahasiswa PGP

Lembaga Sertifikasi 
Profesi SPR

Pasal 29 ayat 12-13:

(12) Dosen program magister dan program magister terapan 
harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor 
terapan yang relevan dengan Program Studi.

(13) Dosen program magister dan program magister terapan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat menggunakan 
dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi 
dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

Jumlah Profesor & Doktor 
sebagai pengajar S2 LSPR 
saat ini adalah 63% ; 
Pengajar bergelar S2 
sebanyak 37%. Target 
pemenuhan adalah 100% 
bergelar Doktor/Profesor.

70% 75% 80% 90% 100%

Dibuat perencanaan rekruitmen 
dosen PGP yang bergelar S3 
ataupun dosen tetap yang sedang 
tempuh S3 bersama dengan HRD

HRD LSPR

Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada: a. kegiatan 
pokok dosen mencakup: 1. perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengendalian proses Pembelajaran; 2. pelaksanaan evaluasi 
hasil Pembelajaran; 3. pembimbingan dan pelatihan; 4. 
Penelitian; dan 5. Pengabdian kepada Masyarakat. b. kegiatan 
dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan 
penunjang.

Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap. Saat ini % DT dan DTT 
adalah 47% dan 52% 50:50 55:45 60:40 60:40 60:40

Dibuat perencanaan rektuitmen 
dosen PGP yang bergelar S3 
ataupun dosen tetap yang sedang 
tempuh S3 bersma dengan HRD

HRD LSPR

Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% 
(enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. Saat ini adalah 47% 50% 55% 60% 60% 60%

Dibuat perencanaan rekruitmen 
dosen PGP yang bergelar S3 
ataupun dosen tetap yang sedang 
tempuh S3 bersama dengan HRD

HRD LSPR

Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses 
pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 
(lima) orang.

Sudah Terpenuhi 100% 100% 100% 100% 100%

a. Perabot; Terpenuhi & sudah sesuai 
dengan kebutuhan saat ini 100% 100% 100% 100% 100%

b. Peralatan pendidikan; Terpenuhi & sudah sesuai 
dengan kebutuhan saat ini 100% 100% 100% 100% 100%

c. Media pendidikan; Terpenuhi & sudah sesuai 
dengan kebutuhan saat ini 100% 100% 100% 100% 100%

d. Buku, buku elektronik, dan repositori; Terpenuhi & sudah sesuai 
dengan kebutuhan saat ini 100% 100% 100% 100% 100%

e. Sarana teknologi informasi dan komunikasi; Terpenuhi & sudah sesuai 
dengan kebutuhan saat ini 100% 100% 100% 100% 100%

f. Instrumentasi eksperimen; - 100% 100% 100% 100% 100%

g. Sarana olahraga; Terpenuhi & sudah sesuai 
dengan kebutuhan saat ini 100% 100% 100% 100% 100%

h. Sarana berkesenian; Terpenuhi & sudah sesuai 
dengan kebutuhan saat ini 100% 100% 100% 100% 100%

i. Sarana fasilitas umum; Terpenuhi & sudah sesuai 
dengan kebutuhan saat ini 100% 100% 100% 100% 100%

j. Bahan habis pakai; dan Terpenuhi & sudah sesuai 
dengan kebutuhan saat ini 100% 100% 100% 100% 100%

k. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan Terpenuhi & sudah sesuai 
dengan kebutuhan saat ini 100% 100% 100% 100% 100%

a. Lahan; Terpenuhi & sudah sesuai 
dengan kebutuhan saat ini 100% 100% 100% 100% 100%

b. Ruang kelas; Terpenuhi & sudah sesuai 
dengan kebutuhan saat ini 100% 100% 100% 100% 100%

c. Perpustakaan; 2 unit
d. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;  - 
e. Tempat berolahraga; Tersedia
f. Ruang untuk berkesenian; Tersedia
g. Ruang unit kegiatan mahamahasiswa;  - 
h. Ruang pimpinan Perguruan Tinggi; Tersedia
i. Ruang Dosen; Tersedia
j. Ruang tata usaha; dan Tersedia
k. Fasilitas umum. Tersedia

a. Melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah; Dilakukan setiap awal 
semester

b. Menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang 
telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;

Direncanakan di awal 
semester dan dipenuhi saat 
semester berjalan

c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;

Kerjasama dengan LP3M 
dengan mengadakan 
regular discussion yang  
open for PGP's students

d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan 
meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan

Angka LPE dosen di atas 
3.00 bagi 100% dosen PGP

STANDAR DOSEN & 
TENAGA 

KEPENDIDIKAN 5

Standar sarana pembelajaran minimal adalah 

Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, 
program magister, program magister terapan, program doktor, 
program doktor terapan, dapat diberikan predikat 
memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:

Standar prasara pembelajaran minimal adalah 

STANDAR SARANA 
& PRASARANA 

PEMBELAJARAN 6

Unit pengelola harus melakukan :



e. Melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam 
pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

Sebelum regular meeting 
with special students  setiap 
akhir semester

a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat 
diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program 
Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;

Dilakukan maksimal 2 
minggu sebelum semester 
baru dimulai

b. Menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan 
capaian pembelajaran lulusan;

Dilakukan sepanjang 
semester

c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program 
Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi

Dilakukan maksimal 2 
minggu sebelum semester 
baru dimulai

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan 
Pembelajaran;

Melakukan meeting 
management  PGP setelah 
semester berakhir dan 
sebelum semester baru 
dimulai

e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan 
pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan

f. Menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling 
sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

Sebelum regular meeting 
with special students setiap 
akhir semester

Unit pengelola pergurun tinggi wajib melakukan 

STANDAR 
PENGELOLAAN 7


