PENYUSUNAN DOKUMEN
STANDAR SPMI

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
Pasal 54 UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
(1)Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:
a.Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu
badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan
Tinggi; dan
b.Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi
dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah
dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
(3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan
akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai
tujuan Pendidikan Tinggi.
(4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas
sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar
Nasional Pendidikan Tinggi.
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1. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar
tidak menimbulkan multi tafsir)
2. Rasionale Standar SPMI (alasan penetapan standar
tersebut )
3. Pernyataan Isi Standar SPMI (misal: mengandung unsur
A,B,C, dan D)
4. Strategi Pencapaian Standar SPMI (apa/bagaimana
mencapai standar)
5. Indikator Pencapaian Standar SPMI (apa yang
diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai,
dan target pencapaian)
6. Interaksi antar Standar SPMI;
7. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI.
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Dokumen Standar dalam SPMI
Unsur

Deskripsi

1 Visi & Misi PT
2. Rasionale
3 Subyek/Pihak yg. Wajib
memenuhi Standar
4 Definisi Istilah
5 Pernyataan Isi Standar
6 Strategi
7 Indikator
8 Dokumen terkait
9 Referensi

5

STANDAR SPMI
Di dalam SPMI, Standar adalah pernyataan tertulis yang berisi satu
atau kedua hal berikut ini:
Ø Pernyataan tertulis yang berisi salah satu dari duahal berikut ini:
a. spesifikasi atau rincian tentang sesuatu hal khusus,yang
memperlihatkan sebuah tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria,
ukuran, patokan, pedoman à formula KPI (Key Performance
Indicators)
b. perintah agar melakukan sesuatu untuk mencapai atau memenuhi
spesifikasi dalam huruf a di atas à formula ABCD
Dengan demikian fokus atau isi sebuah standar akan dapat berupa
sesuatu yang bersifat input, proses, prosedur, atau hasil akhir
(produk).
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Contoh: Standar Air Minum
Formula KPI
■ Air minum yang sehat tidak berasa, tidakberwarna,
tidak berbau
Formula ABCD
■ Bagian pengadaan (A) menyediakan air minum sehat
(B)yang tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau(C)
untukpemenuhan kebutuhan staf setiap hari kerja (D)
■ Bagian pengadaan (A) menyediakan air minum sehat
(B) yang tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau(C)
Penyusunan Dokumen SPMI
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PERUMUSAN & ANATOMI STANDAR
1. Perumusan Standar dengan FORMULA KPI(1)
Perumusan standar memenuhi unsur sbb:
• Subyek: subyek yang akan ditetapkan standar/spesifikasi/
kriteria/patokan.
•

Spesifikasi: hal-hal yang harus dipenuhi oleh subyek
berupa standar/spesifikasi/kriteria/ patokan.

Lazimnya, KPI merupakan satu paket kesatuan yang terdiri:
a.Indicators: tentang apa yang akan di ukur/dicapai
b.Measures: tentang bagaimana pengukuran/pencapaian
akan dilaksanakan
c. Targets: tentang apa hasil yang diinginkan.
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Contoh untuk formula KPI
■ Pembelajaran harus dilaksanakan secara
terstruktur, terjadwal, dan terpantau
pelaksanaannya
■ Dosen program sarjana harus berkualifikasi
akademik paling rendah lulusan magister
atau magister terapan yang relevan dengan
program studi
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2. Perumusan Standar dengan FORMULA ABCD
Pernyataan sebuah standar yang ideal harus
memenuhi unsur A (Audience), B (Behaviour), C
(Competence), dan D (Degree), yang masing-masing
berarti:
1. Audience: subyek yang harus melakukan sesuatu:
atau pihak yang harus melaksanakan dan
mencapai isi standar;
2. Behaviour: apa yang harus dilakukan,
diukur/dicapai/dibuktikan;
3. Competence:
kompetensi/kemampuan/spesifikasi/terget/kriter
ia yang harus dicapai;
4. Degree: tingkat/periode/frekuensi/waktu.
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CONTOH
Contoh 1 (Standar Proses Pembelajaran):
Dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun rencana
pembelajaran semester (RPS) selambat-lambatnya satu bulan
sebelum perkuliahan dimulai dengan melibatkan sejawat
dengan keahlian yang relevan setiap semester
Anatomi standar ini :
1. Dosen Pengampu=A;
2. menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) =B;
3. selambat-lambatnya satu bulan sebelum perkuliahan
dimulai =C;
4. Setiap semester=D.
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CONTOH
Contoh 2 (Standar Proses Pembelajaran):
Setiap dosen harus melakukan perkuliahan sekurang-kurangnya
16 (enam belas) kali tatap muka, termasuk ujian tengah
semester dan ujian akhir semester setiap semester.
Anatomi standar ini :
1. Dosen =A;
2. Melaksanakan perkuliahan=B;
3. sekurang-kurangnya 16 (enam belas) kali tatap muka,
termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir
semester =C;
4. Setiap semester=D.
12

PEDOMAN DALAM MERANCANG STANDAR
-

-

Menjadikan peraturan perundang-undangan (UU, PP, Peraturan
Menteri) dan peraturan internal sebagai rambu rambu yang harus ditaati
Mempelajari dan menginternalisasi SN-Dikti sebagai kriteria minimal
Menjadikan visi, misi, dan tujuan institusi sebagai acuan dan sumber
inspirasi.
Memperhatikan masukan dan saran dari pemangku kepentingan
eksternal PT yaitu pengguna lulusan, asosiasi profesi, alumni, orang
tua/wali mahasiswa, dan masyarakat luas sebagai bahan pertimbangan
Melibatkan pemangku kepentingan internal PT seperti dosen, tenaga
kependidikan, dan mahasiswa.
Menggunakan berbagai standar dalam SPMI dari PTterkemuka, lembaga
akreditasi PTyang kredibel, atau asosiasi beberapa PT,, baik dari dalam
maupun luar negeri
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SPMI (4)

P

Penetapan Standar Dikti;

Standar Dikti

Jumlah Standar Dikti Dalam SPMI
Ditetapkan
Perguruan
(Melampaui SN Dikti)
Tinggi
Standar Dikti

SN Dikti
(Standar Minimal)

Permenristek
dikti No. 44
Tahun 2015

SN Dikti dapat
dilampaui sesuai
dengan
Visi Perguruan Tinggi

Visi Perguruan Tinggi
Standar Dikti yang
ditetapkan oleh
Perguruan Tinggi yang
harus ‘melampaui’ SN
Dikti ditentukan oleh
Visi Perguruan Tinggi.

Pengertian ‘melampaui’ atau ‘dilampaui’:
a. melebihi atau dilebihi secara ‘kuantitatif’, dan/atau
b. melebihi atau dilebihi secara ‘kualitatif

Standar
Dikti
Standar
Dikti
Standar
StandarDikti
Dikti

SN
Dikti
SN
Dikti
SN
Dikti
SN
Dikti
SN
Dikti
SN
SN Dikti
StdDikti
Dikti

SN
Dikti
SN
Dikti
Standar
SN
Dikti
Turunan

SN
Dikti
SN
Dikti
Standar
SN
Dikti
Turunan

Pelampauan SN-Dikti secara Kualitatif (sering disebut juga pelampauan secara
vertikal)
• Pelampauan SN-Dikti secara kualitatif adalah jenis standar dengan kadar
spesifikasi/ persyaratan/ kriteria yang lebih tinggi dari SN-Dikti
SN Dikti

Pasal 12 ayat (1):
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.

Standar Dikti Yang Ditetapkan PT

Dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun
rencana pembelajaran semester (RPS) selambatlambatnya satu bulan sebelum perkuliahan
dimulai dengan melibatkan sejawat dengan
keahlian yang relevan.
Dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun
rencana pembelajaran semester (RPS) selambatlambatnya satu bulan sebelum perkuliahan
dimulai dengan melibatkan sejawat dengan
keahlian yang relevan, dan dikomunikasikan
kepada mahasiswa melalui laman resmi
perguruan tinggi

Pelampauan SN-Dikti secara Kuantitatif (sering disebut juga pelampauan secara
horizontal)

• Pelampauan SN-Dikti secara kuantitatif adalah standar di luar yang
diatur dalam SN-Dikti
• Misalnya, dalam SNDikti tidak diatur standar kerjasama perguruan
tinggi; maka penetapan standar kerjasama perguruan tinggi oleh PT
merupakan pelampauan terhadap SN-Dikti
• Contoh lain:
– Standar kerja sama nasional
– Standar penerimaan mahasiswa baru
– Standar mahasiswa berprestasi

Standar Turunan
• Standar turunan adalah standar-standar yang ditetapkan secara lebih spesifik pada
level yang lebih rendah untuk menjamin terpenuhinya standar induk pada level
yanglebih tinggi (lebih luas)
STANDAR INDUK

STANDAR TURUNAN

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

-

Standar Pelaksanaan Kerja Praktek
Standar Pelaksanaan Dosen Pengampu
Standar Persiapan Perkuliahan

STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

-

Standar Penilaian Kinerja Dosen
Standar Pengurusan Jabatan Akademik

CONTOH STANDAR

PROSES PEMBELAJARAN

RASIONAL

Interaktif

:

adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan
mengutamakan proses interaksi dua arah antara
mahasiswa dan dosen

Holistik

:

adalah
proses
pembelajaran
mendorong
terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas
dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan
lokal maupun nasional

Integratif

:

adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui
proses pembelajaran yang terintegrasi untuk
memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara
keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui
pendekatan antardisiplin dan multidisiplin

Saintifik

:

adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui
proses
pembelajaran
yang
mengutamakan
pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan
akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan
kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi
nilai-nilai agama dan kebangsaan

Konstektual

:

Adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui
proses pembelajaran yang disesuaikan dengan
tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam
ranah keahliannya

Tematik

:

Adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui
proses pembelajaran yang disesuaikan dengan
karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan
dengan permasalahan nyata melalui pendekatan
transdisiplin

Efektif

:

adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara
berhasil guna dengan mementingkan internalisasi
materi secara baik dan benar dalam kurun waktu
yang optimum

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan
pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran
lulusan. Standar ini akan berpengaruh terhadap hasil pembelajaran yang
terselenggara untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan
sebelumnya.

DEFINISI ISTILAH
Penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam standar ini dimaksudkan agar
tidak menimbulkan pengertian yang berbeda dalam kegiatan sistem penjaminan
mutu internal. Istilah yang ada dalam standar proses pembelajaran adalah:

Rencana
Pembelajaran
Semester (RPS)

:

adalah dokumen perencanaan proses pembelajaran
satu mata kuliah yang disusun atau dikembangkan
oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam
kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan
dan/atau teknologi dalam program studi

Pembelajaran

:

adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen,
asisten, dan sumber belajar pada suatu lingkungan
belajar

Rencana
Tugas
Mahasiswa (RTM)

:

Adalah dokumen perencanaan tugas mahasiswa satu
mata kuliah yang disusun atau dikembangkan oleh
dosen secara mandiri atau bersama untuk
mendukung ketercapaian kompetensi dalam mata
kuliah tersebut

Rubrik

:

Adalah dokumen penilaian terhadap setiap pokok
bahasan dalam satu mata kuliah yang disusun atau
dikembangkan oleh dosen secara mandiri untuk
menunjang standar penilaian pebelajaran

Berpusat
mahasiswa

pada

adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui
proses
pembelajaran
yang
mengutamakan
pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian,
dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan
kemandirian dalam mencari dan menemukan
pengetahuan

1.

Kurikulum Program Studi
2.

Rektor menetapkan bentuk pembelajaran mata kuliah

3.

Dekan

Adalah nilai yang dihitung dengan cara
menjumlahkan perkalian antara nilai angka setiap
mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah
bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah
yang diambil dalam satu semester.

menjamin

bahwa

setiap

program

studi

menetapkan

bentuk

perkuliahan setiap mata kuliah
4.

Indeks
Prestasi :
Semester (IPS)

pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa yang dicantumkan dalam Buku

Dekan menjamin bahwa setiap program studi memiliki mata kuliah
berpenelitian

5.

Dekan menjamin bahwa setiap program studi program sarjana dan profesi
memiliki mata kuliah berpengabdian kepada masyarakat

6.

Dekan menjamin bahwa Dokumen RPS setiap program studi terdiri atas
peta kompetensi, RPS, RTM, dan rubrik penilaian telah mencakup

Dosen Pengampu

;

Satuan
kredit :
kemester (sks)

adalah dosen yang bertanggung jawab terhadap
proses pembelajaran mata kuliah yang dibinanya
mulai dari perencanaan sampai kepada evaluasi hasil
pembelajaran
adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di
bebankan pada mahasiswa per minggu per semester
dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk
pembelajaran atau besarnya pengakuan atas
keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti
kegiatan kurikuler di suatu program studi.

karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran,
pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa
7.

Ketua Program Studi memastikan bahwa kurikulum program studi memiliki
karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas: sifat interaktif, holistik,
integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat
pada mahasiswa

8.

Ketua Program Studi menjamin bahwa Dokumen RPS mata kuliah telah
memuat komponen sesuai Pedoman Evaluasi dan Penyusunan Kurikulum

9.

Dekan menjamin Ketua Program Studi melakukan evaluasi Dokumen RPS
sekurang-kurangnya dua tahun sekali

10. Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan proses pembelajaran setiap
mata kuliah sesuai dengan perencanaan dalam Dokumen RPS

PERNYATAAN STANDAR

11. WRAK memastikan bahwa proses pembelajaran kurikuler dilakukan secara
sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban

Pernyataan standar untuk standar Proses Pembelajaran adalah:
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menjamin bahwa proses
pembelajaran di setiap program studi mencakup karakteristik proses
pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses

belajar yang terukur
12. WRAK menetapkan beban sks maksimal yang dapat diambil oleh setiap
mahasiswa sesuai dengan IPS yang diperoleh pada semester tahun
sebelumnya.

1.

16 kali tatap muka yang didistribusikan dalam 16 minggu untuk semester
reguler atau 8 minggu untuk semester antara
2.

4.

1.

Tim kurikulum pusat dan program studi mempersiapkan semua dokumen
proses pembelajaran sebelum pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran

dilaksanakan sekurang-kurangnya 16 (enam belas) kali tatap muka,

dimulai
2.

Institut

menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pembelajaran

Dekan menetapkan jumlah minimal kegiatan asistensi (kegiatan terstruktur)

meliputi

yang harus diikuti oleh mahasiswa sesuai bentuk pembelajaran mata kuliah.

koleksinya, laboratorium dan peralatannya, serta fasilitas akses internet yang

WRAK membuat panduan pelaksanaan semester antara yang memuat waktu
pelaksanaan, beban sks, dan jumlah minimal tatap muka

5.

Strategi yang dilakukan adalah:

Ketua program studi memastikan bahwa proses pembelajaran efektif
termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester

3.

STRATEGI

WRAK menjamin bahwa proses pembelajaran dilaksanakan paling sedikit

memadai agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan sebaik-baiknya.
3.

Institut menyediakan berbagai literatur meliputi buku, majalah, jurnal, juga
literatur digital yang memadai sebagai sumber belajar di perpustakaan.

Rektor menetapkan bahwa mahasiswa program sarjana mempunyai beban

Perpustakaan menyediakan buku teks dan buku referensi setiap mata kuliah

studi sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dan
sebanyak-banyaknya 148 (seratus empat puluh delapan) sks yang

gedung perkuliahan dan perlengkapannya, perpustakaan dan

untuk menunjang proses pembelajaran
4.

Fakultas dan Program Studi melakukan pemantauan pelaksanaan proses

dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu

pembelajaran melalui Berita Acara Perkuliahan (BAP), Daftar Hadir Kuliah

kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas)

(DHK) dan Berita Acara.

semester
6.

Rektor menetapkan mahasiswa program magister sekurang-kurangnya 36
(tiga puluh enam) sks dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) sks yang

PERFORMANCE INDIKATOR

dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu
7.

kurang dari 4 (empat) semester dan selama- lamanya 8 (delapan) semester

Performance indikator untuk standar Proses Pembelajaran adalah:

Rektor menetapkan satuan kredit semester proses pembelajaran berupa

1.

Buku

Kurikulum

karakteristik

proses

pembelajaran,

pelaksanaan

proses

praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian,

pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa

Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan menetapkan beban satuan
kredit semester program sarjana dan magister untuk mahasiswa berprestasi.

proses

mencakup

pembelajaran,

sejenis

perencanaan

yang

kuliah, responsi, atau tutorial, seminar atau bentuk lain yang sejenis,
pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang
8.

Ketersediaan

2.

Ketersediaan ketetapan rektor mengenai bentuk pembelajaran mata kuliah

3.

Ketersediaan tabel bentuk perkuliahan mata kuliah

4.

Ketersediaan tabel matakuliah berpenelitian

5.

Ketersediaan tabel matakuliah berpengabdian kepada masyarakat

1.

Ketersediaan ketetapan rektor mengenai beban studi dan lama studi untuk

1.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

2.

Dekan

program magister

3.

Ketua Program Studi

Ketersediaan ketetapan rektor mengenai beban studi dan lama studi untuk

4.

Dosen Pengampu

program sarjana
2.

3.

Ketersediaan ketetapan rektor mengenai beban studi dan lama studi untuk

program profesi
4.

Ketersediaan

SK

Rektor

mengenai

satuan

kredit

semester

proses

pembelajaran
5.

Ketersediaan dokumen mengenai beban sks maksimum yang bisa diambil

REFERENSI

oleh mahasiswa berdasarkan tingkatan IPS tertentu, masa dan beban belajar
penyelenggaraan pendidikan baik untuk semester regular maupun semester
antara
6.

Ketersediaan dokumen jumlah sks maksimum bagi mahasiswa berprestasi
program sarjana dan magister

7.

Persentasi mahasiswa program sarjana yang menyelesaikan perkuliahan
maksimal 4 (empat) tahun

8.

Persentasi mahasiswa program magister yang menyelesaikan perkuliahan
maksimal 2 (dua) tahun

9.

Persentasi mahasiswa program sarjana yang mempunyai IPS ≥3,00

10.

Persentasi mahasiswa program magister yang mempunyai IPS ≥3,50

11.

Persentasi mahasiswa yang lulus tepat waktu

12.

Rata rata lama penyelesaian masa studi

13.

Rata rata IPK lulusan

SUBJEK ATAU PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB
Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk standar Proses Pembelajaran
adalah:

• Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia
• Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 044 tahun
2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
062 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
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