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I. Visi dan Misi STIK Bina Husada 
Visi STIK Bina Husada  
Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada yang unggul 
Tahun 2040. 

 

Misi STIK Bina Husada  
1. Mengembangkan kurikulum berdasarkan kebutuhan dunia kerja. 
2. Meningkatkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi baik 

secara kuantitas dan kualitas. 
3. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang baik, efektif dan efisien. 
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
5. Menyediakan sarana dan prasarana berbasis digital. 
6. Menjalin kerjasama dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. 
7. Menciptakan lulusan yang berkarakter, entrepreneur, dan menguasai digital. 

 

Tujuan STIK Bina Husada  
1. Tersedianya kurikulum berbasis keterampilan sesuai dengan kebutuhan di dunia 

kerja.  
2. Terselenggaranya proses belajar mengajar berbasis keterampilan sesuai dengan 

kebutuhan di dunia kerja.  
3. Tersedianya dokumen persentase laporan penelitian sesuai dengan roadmap 

peneliti.  
4. Tersedianya dokumen persentase laporan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan roadmap.  
5. Tersedianya dokumen artikel penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional.  
6. Terselenggaranya tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien.  
7. Tersedianya sumber daya manusia (dosen dan tendik) yang cukup jumlahnya dan 

kemampuannya berkembang.  
8. Tersedianya sarana yang cukup dan prasarana berbasis digital.  
9. Terjalinnya kerjasama bidang Tridharma Perguruan Tinggi terhadap pihak terkait. 
10. Terciptanya lulusan yang berkarakter, entrepreneur, dan menguasai digital.  

 
II. Rasional Standar Kompetensi Lulusan  

 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 29 
Ayat (1) dan (2) mengamanahkan bahwa Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 
(KKNI) menjadi acuan dalam penetapan kompetensi lulusan. Secara operasional, 
KKNI telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 
2012.KKNI merupakan kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional, 
disusun berdasarkan suatu ukuran capaian pembelajaran (learning outcomes) 
sebagai basis pengakuan terhadap hasil pendidikan. Capaian pembelajaran 
dimaksudkan sebagai kemampuan yang diperoleh peserta didik melalui 
internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi 
pengalaman kerja. Konsekuensi dari terbitnya KKNI ini diantaranya adalah proses 
pembelajaran di setiap jenjang pendidikan formal, harus disinkronkan dengan tuntutan 
KKNI. Hal ini berarti perlunya ditetapkan standar kompetensi lulusan yang berorientasi 
KKNI bagi mahasiswa STIK Bina Husada. 

Standar kompetensi lulusan ditetapkan berdasarkan Peraturan 



 
 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang 
dilakukan perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. 
Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana amanah 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 26 Ayat 4 bertujuan untuk 
untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak 
mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk 
menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang 
bermanfaat bagi kemanusiaan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2005 Pasal 25 dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan digunakan sebagai 
pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik yang meliputi 
kompetensi seluruh mata kuliah yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan. Selanjutnya, penetapan standar kompetensi lulusan di STIK Bina 
Husada disusun berlandaskan rancangan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang 
dikembangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun2020. 

Untuk itu, STIK Bina Husada berupaya memenuhi Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dengan menyusun dan menetapkan dokumen Sistem 
Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang didalamnya terdapat penetapan standar 
SPMI/standar mutu (24 standar SN-Dikti). Salah satu dari standar tersebut adalah 
tentang Standar Kompetensi Lulusan yang meliputi : 1) Standar Profil Lulusan, 2) 
Standar Capaian Pembelajaran.  

 
III. Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar 

1. Ketua STIK Bina Husada 
2. Wakil Ketua I  
3. Wakil Ketua II  
4. Unit Penjaminan Mutu  
5. Gugus Kendali Mutu Prodi  
6. Ketua Prodi  
7. Dosen Pembimbing Akademik (PA) 

 
IV. Definisi Istilah  

1. Standar kompetensi lulusan merupakan criteria minimal tentang kualifikasi 
kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 
dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaranlulusan. 

2. Standar kompetensi lulusan STIK Bina Husada adalah kriteria minimal yang 
dimiliki oleh lulusan yang diturunkan dari visi dan misi STIK Bina Husada 
yang menghasilkan sarjana yang unggul dalam bidang akademik, karakter, 
ilmu teknologi, talenta dan enterpreneur.  

3. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan 
standarisi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian 
pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan 
prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar 
pembiayaan pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib 
mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki 
kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.  

4. Rumusan capaian pembelajaran merupakan satu kesatuan rumusan capaian 



 
 

pembelajaran lulusan yang diusulkan kepada Ketua STIK Bina Husada oleh 
Ketua Program Studi untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan.  

5. 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 
dengan pembelajaran.  

6. 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 dengan 
pembelajaran. 

7. 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 dengan pembelajaran, 
mencakup :  
- Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki 

oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan 
lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi, dan 

- Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib 
dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.  

8. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang 
tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, 
praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.  

9. Mahasiswa adalah peserta didik yang lulus dalam seleksi masuk penerimaan 
STIK Bina Husada dan terdaftar aktif dengan melakukan registrasi administrasi 
dan akademik.  

10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang 
memiliki Kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis 
pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.  

11. Lulusan/alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi sesuai 
program tertentu di lingkungan STIK Bina Husada.  

 
V. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan  

1. Ketua STIK Bina Husada menetapkan panduan akademik dan melakukan 
peninjauan ulang 1 kali per tahun dan melakukan perbaikan bilamana diperlukan. 

2. Ketua STIK Bina Husada harus menetapkan buku panduan perumusan profil 
lulusan yang didokumentasikan dan disosialisasikan serta dilakukan 
peninjauan minimal 1 kali per tahun.  

3. STIK Bina Husada harus menetapkan profil lulusan untuk semua program studi 
yang didokumentasikan dan disosialisasikan serta dilakukan peninjauan 
minimal 1 kali per tahun 

4. Ketua STIK Bina Husada harus melakukan evaluasi kurikulum dan kompetensi 
lulusan dengan melibatkan para pemangku kepentingan minimal 1 kali dalam 4 
tahun.  



 
 

5. Ketua STIK Bina Husada harus menyediakan sistem informasi berbasis 
teknologi informasi terbaru untuk profil lulusan yang dapat diakses oleh 
stakeholder. 

6. STIK Bina Husada harus menyediakan dokumen panduan perumusan capaian 
pembelajaran lulusan untuk semua program dan jenjang pendidikan yang 
ditinjau satu tahun sekali 

7. Wakil Ketua I harus memastikan bahwa rumusan capaian pembelajaran 
lulusan peserta didik untuk masing-masing jenjang pendidikan mengacu 
kepada lampiran Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang SN-Dikti 
dan/atau Permenristekdikti No.55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan 
Guru, serta dilakukan peninjauan berkala minimal 1 kali dalam 4 tahun 

8. Wakil Ketua I harus memastikan bahwa rumusan capaian pembelajaran 
lulusan mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan 
memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI, dan dilakukan 
peninjauan berkala minimal 1 kali dalam 4 tahun 

9. Ketua Program Studi harus merumuskan dokumen kompetensi lulusan sebagai 
pedoman penyusunan capaian pembelajaran untuk perancangan Rencana 
Pembelajaran Semester (RPS) oleh dosen pengampu mata kuliah sesuai 
kurikulum yang berlaku dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun  

10. Semua dosen harus memberikan bimbingan dan arahan terkait pentingnya 
mahasiswa memiliki kompetensi lulusan sebagai persiapan memasuki dunia 
kerja pada setiap proses bimbingan akademik 

11. STIK Bina Husada harus membuat sistem informasi evaluasi capaian 
pembelajaran lulusan tiap program studi berbasis teknologi informasi terbaru 
yang dapat diakses oleh semua sivitas akademika 

12. STIK Bina Husada harus menerbitkan dokumen hasil pengukuran capaian 
pembelajaran setiap mahasiswa sebagai pendamping ijazah 

13. STIK Bina Husada harus membuat sistem informasi untuk mengevaluasi 
kompetensi lulusan dan tingkat kepuasan pengguna lulusan berbasis teknologi 
informasi terbaru 

14. STIK Bina Husada harus membentuk pusat pengembangan karir untuk 
meningkatkan kompetensi calon lulusan 

15. STIK Bina Husada harus membentuk dan melaksanakan lembaga sertifikasi 
profesi untuk memberikan sertifikasi kompetensi tambahan bagi calon lulusan 
 

VI. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan  
1. Wakil Ketua I mengkoordinir terlaksananya penyusunan dan penetapan 

capaian pembelajaran lulusan. 
2. Ketua STIK Bina Husada menetapkan capaian pembelajaran lulusan. 
3. Ketua STIK Bina Husada menunjuk Wakil Ketua I untuk melaksanakan 

sosialisasi rumusan capaian pembelajaran lulusan, 
4. Ketua STIK Bina Husada harus memastikan dokumen kompetensi lulusan 

tersedia dan perlu melakukan pemantauan capaian akademik dan kegiatan 
yang mendukung kompetensi lulusan pada setiap berakhirnya tahun akademik. 

5. Unit pelaksana penjaminan mutu pada setiap aras harus melakukan 
pemantauan pelaksanaan mutu akademik dan muatan kegiatan yang 



 
 

mendukung kompetensi lulusan sesuai aras masing-masing. 
6. Ketua Program Studi melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan 

kegiatan akademik dan prestasi mahasiswa dan mensosialisasikan dalam 
kegiatan rutin Program Studi kepada dosen. 

7. Ketua Program Studi melakukan evaluasi capaian pembelajaran setiap 
semester. 

8. Dosen pembimbing akademik (PA) melakukan dokumentasi kegiatan dan 
prestasi mahasiswa bimbingannya.  

 
VII. Indikator Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan  

No Pernyataan Isi Standar Indikator Pencapaian Standar 

Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Tambahan 

A. STANDAR PROFIL LULUSAN 

1 STIK Bina Husada harus 
menetapkan panduan 
akademikdanmelakukanpe
ninjauanulang 
1kalipertahundanmelakuk
anperbaikan bilamana 
diperlukan. 

 STIK Bina Husada memiliki 
buku panduan akademik 

2 STIK Bina Husada harus 
menetapkan buku 
panduan perumusan 
profil lulusan yang 
didokumentasikan dan 
disosialisasikan serta 
dilakukan peninjauan 
minimal 1 kali per tahun  

STIK Bina Husada 
memiliki panduan 
perumusan profil 
lulusan 

 

3 STIK Bina Husada harus 
menetapkan profil lulusan 
untuk semua program 
studi yang 
didokumentasikan dan 
disosialisasikan serta 
dilakukan peninjauan 
minimal 1 kali per tahun 

STIK Bina Husada 
memiliki dokumen 
penetapan profil 
lulusan  

 

4 Ketua STIK Bina Husada 
harus melakukan 
evaluasi kurikulum dan 
kompetensi lulusan 
dengan melibatkan para 
pemangku kepentingan 
minimal 1 kali dalam 4 
tahun  

STIK Bina Husada 
memiliki dokumen 
evaluasi kurikulum 
dan kompetensi 
lulusan  

 



 
 

5 Ketua STIK Bina Husada 
harus menyediakan 
sistem informasi berbasis 
teknologi informasi 
terbaru untuk profil 
lulusan yang dapat 
diakses oleh stakeholder  

 STIK Bina Husada memiliki 
sistem informasi profil lulusan 
berbasis teknologi informasi 
terbaru yang dapat diakses 
oleh stakeholder 

B. STANDAR CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 

6 STIK Bina Husada harus 
menyediakan dokumen 
panduan perumusan 
capaian pembelajaran 
lulusan untuk semua 
program dan jenjang 
pendidikan yang ditinjau 
satu tahun sekali  

STIK Bina Husada 
memiliki panduan 
perumusan capaian 
pembelajaran yang 
mengacu pada SN-Dikti 
dan KKNI 

 

7 Wakil Ketua I harus 
memastikan bahwa 
rumusan capaian 
pembelajaran lulusan 
peserta didik untuk 
masing-masing jenjang 
pendidikan mengacu 
kepada lampiran 
Permenristekdikti No.44 
tahun 2015 tentang SN-
Dikti dan/atau 
Permenristekdikti No.55 
tahun 2017 tentang 
Standar Pendidikan 
Guru, serta dilakukan 
peninjauan berkala 
minimal 1 kali dalam 4 
tahun  

STIK Bina Husada 
memiliki dokumen hasil 
peninjauan kesesuaian 
CPL dengan SN-Dikti 
dan KKNI  

STIK Bina Husada memiliki 
panduan perumusan capaian 
pembelajaran ang mengacu 
pada Standar Pendidikan 
Guru 

 
 
 
 
 
 

8 Wakil Ketua I harus 
memastikan bahwa 
rumusan capaian 
pembelajaran lulusan 
mengacu kepada 
deskripsi capaian 
pembelajaran lulusan 
KKNI dan memiliki 
kesetaraan dengan 
jenjang kualifikasi pada 
KKNI, dan dilakukan 
peninjauan berkala 

  



 
 

minimal 1 kali dalam 4 
tahun 

9 Ketua Program Studi 
harus merumuskan 
dokumen kompetensi 
lulusan sebagai pedoman 
penyusunan capaian 
pembelajaran untuk 
perancangan Rencana 
Pembelajaran Semester 
(RPS) oleh dosen 
pengampu mata kuliah 
sesuai kurikulum yang 
berlaku dan dilakukan 
peninjauan minimal 1 kali 
per tahun  

Perguruan Tinggi 
memiliki dokumen 
kompetensi lulusan 
sebagai pedoman 
penyusunan capaian 
pembelajaran untuk 
perancangan Rencana 
Pembelajaran 
Semester (RPS)  

 

10 Semua dosen harus 
memberikan bimbingan 
dan arahan terkait 
pentingnya mahasiswa 
memiliki kompetensi 
lulusan sebagai 
persiapan memasuki 
dunia kerja pada setiap 
proses bimbingan 
akademik 

 STIK Bina Husada melakukan 
bimbingan dan arahan terkait 
pentingnya mahasiswa 
memiliki kompetensi lulusan 
sebagai persiapan memasuki 
dunia kerja 

11 STIK Bina Husada harus 
membuat sistem 
informasi evaluasi 
capaian pembelajaran 
lulusan tiap program studi 
berbasis teknologi 
informasi terbaru yang 
dapat diakses oleh 
semua sivitas akademika 

STIK Bina Husada 
memiliki dokumen 
evaluasi capaian 
pembelajaran lulusan 
setiap program studi 

STIK Bina Husada memiliki 
sistem informasi capaian 
pembelajaran tiap mata kuliah 
tiap program studi berbasis 
teknologi informasi terbaru 
yang dapat diakses oleh 
semua sivitas akademika  

12 STIK Bina Husada harus 
menerbitkan dokumen 
hasil pengukuran capaian 
pembelajaran setiap 
mahasiswa sebagai 
pendamping ijazah 

 STIK Bina Husada 
menerbitkan dokumen hasil 
pengukuran capaian 
pembelajaran lulusan setiap 
mahasiswa sebagai 
pendamping ijazah  

13 STIK Bina Husada harus 
membuat sistem 
informasi untuk 
mengevaluasi 
kompetensi lulusan dan 

STIK Bina Husada 
memiliki dokumen hasil 
evaluasi kompetensi 
lulusan dan tingkat 
kepuasan pengguna 

STIK Bina Husada memiliki 
sistem informasi untuk 
mengevaluasi kompetensi 
lulusan dan tingkat kepuasan 
pengguna lulusan berbasis 



 
 

tingkat kepuasan 
pengguna lulusan 
berbasis teknologi 
informasi terbaru  

lulusan  teknologi informasi terbaru 

14 STIK Bina Husada harus 
membentuk pusat 
pengembangan karir 
untuk meningkatkan 
kompetensi calon lulusan 

 STIK Bina Husada memiliki 
pusat pengembangan karir 
untuk memfasilitasi 
penyaluran lulusan ke 
lapangan kerja 

 
VIII. Dokumen Terkait  

1. Dokumen Panduan Akademik STIK Bina Husada 
2. Dokumen RPS 
3. Dokumen Kurikulum  
4. Dokumen Peraturan tentang Implementasi KKNI  
5. Dokumen Pedoman Pendidikan 
6. Dokumen Panduan Pelaksanaan Tracer Study  
7. Pedoman Konsorsium Keilmuan  
8. Pedoman pengembangan kurikulum  
9. Pedoman peninjauan kurikulum  
10. SOP Pendaftaran Wisuda 
11. SOP Tracer Study  
12. SOP penetapan kurikulum  
13. Spesifikasi program studi  
14. Formulir/Instrumen penilaian kompetensi lulusan  
15. Formulir/instrumen tracer study alumni  
16. Formulir/instrumen tracer study pengguna lulusan 

 
IX. Keterkaitan Standar Dengan Standar Dikti Lainnya  

1. Standar Isi Pembelajaran  
2. Standar Proses Pembelajaran  
3. Standar Penilaian Pembelajaran  
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan  
5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran  
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran  
7. Standar Pembiayaan Pembelajaran  

 
X. Referensi  

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia 

2. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi  

3. Renstra STIK Bina Husada tahun 2020 – 2024 
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I. Visi dan Misi STIK Bina Husada 
Visi STIK Bina Husada  
Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada yang unggul 
Tahun 2040. 

 

Misi STIK Bina Husada  
1. Mengembangkan kurikulum berdasarkan kebutuhan dunia kerja. 
2. Meningkatkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi baik 

secara kuantitas dan kualitas. 
3. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang baik, efektif dan efisien. 
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
5. Menyediakan sarana dan prasarana berbasis digital. 
6. Menjalin kerjasama dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. 
7. Menciptakan lulusan yang berkarakter, entrepreneur, dan menguasai digital. 

 

Tujuan STIK Bina Husada  
1. Tersedianya kurikulum berbasis keterampilan sesuai dengan kebutuhan di dunia 

kerja.  
2. Terselenggaranya proses belajar mengajar berbasis keterampilan sesuai dengan 

kebutuhan di dunia kerja.  
3. Tersedianya dokumen persentase laporan penelitian sesuai dengan roadmap 

peneliti.  
4. Tersedianya dokumen persentase laporan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan roadmap.  
5. Tersedianya dokumen artikel penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

yang dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional.  
6. Terselenggaranya tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien.  
7. Tersedianya sumber daya manusia (dosen dan tendik) yang cukup jumlahnya 

dan kemampuannya berkembang.  
8. Tersedianya sarana yang cukup dan prasarana berbasis digital.  
9. Terjalinnya kerjasama bidang Tridharma Perguruan Tinggi terhadap pihak terkait. 
10. Terciptanya lulusan yang berkarakter, entrepreneur, dan menguasai digital.  

 

II. Rasional Standar Isi Pembelajaran  
 Standar ini diperlukan agar STIK Bina Husada menghasilkan lulusan yang 
memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) yang seragam untuk 
setiap program studi.Dengan demikian, lulusannya dapat diterima dan sesuai dengan 
peminatan masyarakat.Hal ini yang menjadi latarbelakang sehingga muncul kurikulum 
berbasis SN-Dikti yang mengacu pada KKNI yang secara tidak langsung memberikan 
gambaran terhadap lulusan ke depannya. 
 Standar isi pembelajaran ini menjadi pedoman penilaian tingkat mutu kegiatan 
akademik di STIK Bina Husada.Penilaian dilakukan oleh pengelola STIK Bina Husada 
sendiri maupun oleh stakeholder.Selain itu, standar isi ini juga diperlukan sebagai tolak 
ukur yang harus dicapai oleh semua pihak di dalam lingkup STIK Bina Husada, 
sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja keras mencapai standar yang telah 
ditetapkan, bahkan melebihi standar. 

 

 



 
 

III. Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar 
1. Ketua STIK Bina Husada 
2. Wakil Ketua I  
3. Wakil Ketua II  
4. Unit Penjaminan Mutu  
5. Gugus Kendali Mutu Prodi  
6. Ketua Prodi  

 
IV. Definisi Istilah  

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan 
keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran 
lulusan dan nilai-nilai karakter, serta keunggulan dalam bidang akademik, IT, 
talenta dan entrepreneur.  

2. Standar isi pembelajaran meliputi struktur kurikulum, pengembangan 
kompetensi, pengembangan materi dan beban studi.  

3. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan bahan kajian, 
serta metode pembelajaran, yang dilaksanakan dan digunakan untuk 
memenuhi capaian pembelajaran program studi yang ditetapkan dan 
dikembangkan oleh STIK Bina Husada berdasarkan SN-Dikti.  

4. Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum dari seluruh aspek yang 
mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, 
sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap 
empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang 
baru yang berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya 
dengan mekanisme tertentu.  

5. Review kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan 
kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi ang dapat dilakukan 
setiap semester sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbas pada 
perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme tertentu.  

6. Tim pengembang kurikulum adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh wakil 
ketua I untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik.  

7. Penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester 
(SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, 
pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.  
 

V. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran  
1. Standar Pengembangan Kurikulum  

a. Ketua STIK Bina Husada harus menyediakan pedoman tertulis tentang 
pengembangan kurikulum yang ditinjau satu tahun sekali.  

b. Ketua STIK Bina Husada dibantu oleh Wakil Ketua I harus memastikan 
bahwa pengembangan kurikulum mempertimbangkan keterkaitan 
dengan visi dan misi perguruan tinggi, perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi, kebutuhan stakeholder yang komprehensif, perubahan 
dimasa depan, rencana pengembangan jangka panjang STIK Bina 
Husada, dan rencana strategis STIK Bina Husada.  

c. Wakil Ketua I mengkoordinasikan pengembangan kurikulum yang 



 
 

dilakukan melalui tahapan antara lain perencanaan, pengembangan, 
pelaksanaan, evaluasi dan penyempurnaan dilakukan secara berkala 
dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun).  

d. Ketua STIK Bina Husada menyediakan pedoman tertulis tentang profil 
lulusan yang ditinjau satu tahun sekali.  

e. Ketua STIK Bina Husada menyediakan pedoman tertulis tentang 
capaian pembelajaran yang mengacu pada KKNI yang ditinjau satu 
tahun sekali. 

f. Ketua STIK Bina Husada menyediakan pedoman tertulis tentang bahan 
kajian pembelajaran yang ditinjau satu tahun sekali.  

g. Ketua STIK Bina Husada menyediakan pedoman tertulis tentang struktur 
kurikulum yang ditinjau satu tahun sekali.  

h. Ketua STIK Bina Husada menyediakan pedoman tertulis tentang 
pengembangan rencana pembelajaran semester (RPS) yang ditinjau 
satu tahun sekali.  

i. Ketua STIK Bina Husada dibantu oleh Wakil Ketua I memastikan bahwa 
profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum, 
dan RPS mengacu ke SN-Dikti, benchmark pada institusi nasional, 
peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini 
meliputi pendidikan karakter, NAPZA, pendidikan anti korupsi, dan era 
revolusi industri 4.0. 

j. Ketua STIK Bina Husada menyediakan pedoman tertulis tentang 
mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-
unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan 
yang ditinjau satu tahun sekali.  

k. Wakil Ketua I mengkoordinasikan penetapan kurikulum setiap program 
studi yang memuat daftar semua mata kuliah umum pada setiap jenjang 
disesuaikan dnegan karakteristik dan kebutuhan program studi/bidang 
keahlian.  

l. Ketua STIK Bina Husada harus menyediakan dokumen tertulis 
penetapan (legalitas) kurikulum setiap program studi.  

m. Ketua STIK Bina Husada dibantu oleh Wakil Ketua I harus membuat 
sistem informasi pengembangan kurikulum yang dapat menampung 
usulan pengembangan kurikulum dari stakeholders secara online dan up 
to date yang ditinjau satu tahun sekali.  

 
2. Standar Implementasi Kurikulum  

a. Ketua STIK Bina Husada menyediakan pedoman tertulis implementasi 
kurikulum yang ditinjau satu tahun sekali.  

b. Ketua STIK Bina Husada dan Wakil Ketua I memastikan bahwa pedoman 
tertulis implementasi kurikulum mempertimbangkan umpan balik dari para 
pemangku kepentingan dan pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin 
kesesuaian dan kemutakhirannya. 

c. Ketua STIK Bina Husada dibantu oleh Wakil Ketua I memastikan bahwa 
pedoman implementasi kurikulum mencakup perencanaan, pelaksanaan, 
pemantauan, dan peninjauan kurikulum.  



 
 

d. Ketua STIK Bina Husada menyediakan pedoman tertulis perencanaan 
kurikulum yang ditinjau satu tahun sekali.  

e. Ketua STIK Bina Husada menyediakan pedoman tertulis pelaksanaan 
implementasi kurikulum yang ditinjau satu tahun sekali.  

f. Ketua STIK Bina Husada menyediakan pedoman tertulis pemantauan 
kurikulum yang ditinjau satu tahun sekali.  

g. Ketua STIK Bina Husada menyediakan pedoman tertulis peninjauan 
kurikulum yang ditinjau satu tahun sekali.  

h. Ketua STIK Bina Husada dibantu oleh UPM harus membuat tim 
monitoring implementasi kurikulum yang harus melaporkan hasil 
monitoringnya satu semester sekali ke Ketua STIK Bina Husada.  

i. Ketua STIK Bina Husada dibantu oleh Wakil Ketua I harus membuat 
sistem informasi pelaksanaan kurikulum secara online dapat dipantau 
oleh Ketua STIK Bina Husada.  
 

3. Standar Evaluasi Kurikulum  
a. Ketua STIK Bina Husada menyediakan pedoman tertulis tentang 

evaluasi kurikulum yang ditinjau satu tahun sekali.  
b. Ketua Program Studi melakukan evaluasi dokumen kurikulum dengan 

melibatkan para pemangku kepentingan minimal 1 kali dalam 4 tahun 
dibawah koordinasi Wakil Ketua I.  

c. Ketua Program Studi melakukan evaluasi implementasi kurikulum 
minimal 1 kali dalam satu semester di bawah koordinasi Wakil Ketua I.  

d. Ketua Program Studi melaporkan hasil evaluasi implementasi kurikulum 
minimal 1 kali dalam satu semester di bawah koordinasi Wakil Ketua I.  

e. Ketua Program Studi melakukan tindak lanjut perbaikan berdasarkan pada 
hasil evaluasi implementasi kurikulum minimal 1 kali dalam satu 
semester dibawah koordinasi Wakil Ketua I.  

f. Ketua STIK Bina Husada dibantu oleh Wakil Ketua I harus membuat 
system informasi evaluasi kurikulum secara online dapat dipantau 
olehKetua STIK Bina Husada.  
 

4. Standar Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran  
a. Ketua STIK Bina Husada menyediakan pedoman tertulis tentang kedalaman 

dan keluasan materi pembelajaran yang ditinjau satu tahun sekali. 

b. Wakil Ketua I mengkoordinasikan penetapan tingkat kedalaman dan 
keluasan materi pembelajaran pada setiap mata kuliah mengacu pada 
deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.  

c. Wakil Ketua I mengkoordinasikan penetapan tingkat kedalaman dan 
keluasan materi pembelajaran mengacu pada SN DIKTI.  

d. Wakil Ketua I mengkoordinasikan penetapan tingkat kedalaman dan 
keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif antara 
materi pembelajaran, hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat. 

e. Wakil Ketua I mengkoordinasikan penetapan kedalaman dan keluasan materi 
pembelajaran dituangkan dalam dokumen yang terstruktur diantaranya 



 
 

dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS).  
f. Ketua Program Studi mengkoordinasikan penyusunan rencana 

pembelajaran semester (RPS) secara rutin minimal 1 kali per semester.  
g. Wakil Ketua I harus menyediakan sistem teknologi informasi terbaru 

agar RPS dapat diakses oleh semua sivitas akademika.  
 

VI. Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran  
1. Wakil Ketua I dibantu Ka.Sub.Unit Penjaminan Mutu menyiapkan bahan 

penetapan standar isi pembelajaran. 
2. Ketua STIK Bina Husada menetapkan standar isipembelajaran. 

3. Ketua STIK Bina Husada menunjuk Wakil Ketua I untuk melaksanakan 
sosialisasi standar isipembelajaran. 

4. Ketua Program Studi memastikan dokumen standar isi pembelajaran tersedia 
dan perlu melakukan pemantauan capaian akademik dan kegiatan yang 
mendukung kompetensi lulusan pada setiap berakhirnya tahun akademik. 

5. Unit Penjaminan Mutu dibantu oleh Gugus Kendali Mutu melakukan 
pemantauan pelaksanaan mutu akademik dan muatan kegiatan yang 
mendukung pencapaian standar isipembelajaran. 

6. Ketua Program Studi mensosialisasikan dokumen kurikulum baik melalui media 
cetak maupundaring. 

7. Ketua Program Studi melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan 
kegiatan akademik. 

8. Ketua Program Studi melakukan evaluasi capaian pembelajaran minimal 
satu kali setiap semester. 
 

VII. Indikator Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan  

No Pernyataan Isi 
Standar 

Indikator Pencapaian Standar 

Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja 
Tambahan 

A. STANDAR PENGEMBANGAN KURIKULUM 

1 Ketua STIK Bina 
Husada harus 
menyediakan pedoman 
tertulis tentang 
pengembangan 
kurikulum yang ditinjau 
satu tahun sekali.  
 

STIK Bina 
Husadamemiliki 
kebijakan 
pengembangan 
kurikulum yang 
mempertimbangkan 
keterkaitan dengan visi 
dan misi (mandat) 
perguruan 
tinggi,pengembangan 
ilmu pengetahuan dan 
kebutuhan 
stakeholders yang 
komprehensif dan 
mempertimbangkan 

 

2 Ketua STIK Bina 
Husada dibantu oleh 
Wakil Ketua I harus 
memastikan bahwa 
pengembangan 
kurikulum 
mempertimbangkan 

 



 
 

keterkaitan dengan visi 
dan misi perguruan 
tinggi, perkembangan 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi, kebutuhan 
stakeholder yang 
komprehensif, 
perubahan dimasa 
depan, rencana 
pengembangan jangka 
panjang STIK Bina 
Husada, dan rencana 
strategis STIK Bina 
Husada. 

perubahan di masa 
depan 

3 Wakil Ketua I 
mengkoordinasikan 
pengembangan 
kurikulum yang 
dilakukan melalui 
tahapan : perencanaan, 
pengembangan, 
pelaksanaan, evaluasi 
dan penyempurnaan 
dilakukan secara 
berkala dalam kurun 
waktu paling lama 5 
(lima) tahun) 

 

4 Ketua STIK Bina 
Husada menyediakan 
pedoman tertulis 
tentang profil lulusan 
yang ditinjau satu tahun 
sekali.  

STIK Bina Husada 
memiliki pedoman 
pengembangan 
kurikulum yang 
memuat :  
1) Profil lulusan, 
capaian pembelajaran 
yang mengacu kepada 
KKNI, bahan kajian, 
struktur kurikulum dan 
rencana pembelajaran 
semester (RPS) yang 
mengacu ke SN-DIKTI 
dan benchmark pada 
institusi internasional, 
peraturanperaturan 
terkini, dan kepekaan 
terhadap isuisu terkini 
meliputi pendidikan 

 

5 Ketua STIK Bina 
Husada menyediakan 
pedoman tertulis 
tentang capaian 
pembelajaran yang 
mengacu pada KKNI 
yang ditinjau satu tahun 
sekali. 

 

6 Ketua STIK Bina 
Husada menyediakan 
pedoman tertulis 
tentang bahan kajian 
pembelajaran yang 

 



 
 

ditinjau satu tahun 
sekali. 

karakter, SDGs, 
NAPZA, dan 
pendidikan anti 
korupsi sesuai dengan 
program pendidikan 
yang dilaksanakan, 
2) Mekanisme 
penetapan (legalitas) 
kurikulum yang 
melibatkan unsur- 
unsur yang berwenang 
dalam 

7 Ketua STIK Bina 
Husada menyediakan 
pedoman tertulis 
tentang struktur 
kurikulum yang ditinjau 
satu tahun sekali. 

 

8 Ketua STIK Bina 
Husada menyediakan 
pedoman tertulis 
tentang pengembangan 
rencana pembelajaran 
semester (RPS) yang 
ditinjau satu tahun 
sekali. 

 

9 Ketua STIK Bina 
Husada dibantu oleh 
Wakil Ketua I 
memastikan bahwa 
profil lulusan, capaian 
pembelajaran, bahan 
kajian, struktur 
kurikulum, dan RPS 
mengacu ke SN-Dikti, 
benchmark pada 
institusi nasional, 
peraturan-peraturan 
terkini, dan kepekaan 
terhadap isu-isu terkini 
meliputi pendidikan 
karakter, NAPZA, 
pendidikan anti korupsi, 
dan era revolusi industri 
4.0. 

 

10 Ketua STIK Bina 
Husada menyediakan 
pedoman tertulis 
tentang mekanisme 
penetapan (legalitas) 
kurikulum yang 
melibatkan unsur-unsur 
yang berwenang dalam 
institusi secara 
akuntabel dan 
transparan yang ditinjau 

 



 
 

satu tahun sekali. 

11 Wakil Ketua I 
mengkoordinasikan 
penetapan kurikulum 
setiap program studi 
yang memuat daftar 
semua mata kuliah 
umum pada setiap 
jenjang disesuaikan 
dnegan karakteristik 
dan kebutuhan program 
studi/bidang keahlian. 

 

12 Ketua STIK Bina 
Husada harus 
menyediakan dokumen 
tertulis penetapan 
(legalitas) kurikulum 
setiap program studi. 

 

13 Ketua STIK Bina 
Husada dibantu oleh 
Wakil Ketua I harus 
membuat sistem 
informasi 
pengembangan 
kurikulum yang dapat 
menampung usulan 
pengembangan 
kurikulum dari 
stakeholders secara 
online dan up to date 
yang ditinjau satu tahun 
sekali. 

 STIK Bina Husada memiliki 
sistem informasi 
pengembangan kurikulum 
yang dapat menampung 
usulan pengembangan 
kurikulum dari stakeholders 
secara online dan up to date 

B. STANDAR IMPLEMENTASI KURIKULUM  

1 Ketua STIK Bina 
Husada menyediakan 
pedoman tertulis 
implementasi kurikulum 
yang ditinjau satu tahun 
sekali. 

STIK Bina Husada 
memiliki pedoman 
implementasi kurikulum 
yang mencakup 
perencanaan, 
pelaksanaan, 
pemantauan, dan 
peninjauan kurikulum 
yang mempertimbangkan 
umpan balik dari para 
pemangku kepentingan, 
pencapaian isu-isu 

 

2 Ketua STIK Bina 
Husada dan Wakil 
Ketua I memastikan 
bahwa pedoman tertulis 
implementasi kurikulum 
mempertimbangkan 

 



 
 

umpan balik dari para 
pemangku kepentingan 
dan pencapaian isu-isu 
strategis untuk 
menjamin kesesuaian 
dan kemutakhirannya. 

strategis untuk 
menjamin kesesuaian 
dan kemutakhirannya 

3 Ketua STIK Bina 
Husada dibantu oleh 
Wakil Ketua I 
memastikan bahwa 
pedoman implementasi 
kurikulum mencakup 
perencanaan, 
pelaksanaan, 
pemantauan, dan 
peninjauan kurikulum. 

 

4 Ketua STIK Bina 
Husada menyediakan 
pedoman tertulis 
perencanaan kurikulum 
yang ditinjau satu tahun 
sekali. 

 

5 Ketua STIK Bina 
Husada menyediakan 
pedoman tertulis 
pelaksanaan 
implementasi kurikulum 
yang ditinjau satu tahun 
sekali. 

 

6 Ketua STIK Bina 
Husada menyediakan 
pedoman tertulis 
pemantauan kurikulum 
yang ditinjau satu tahun 
sekali. 

 

7 Ketua STIK Bina 
Husada menyediakan 
pedoman tertulis 
peninjauan kurikulum 
yang ditinjau satu tahun 
sekali. 

 

8 Ketua STIK Bina 
Husada dibantu oleh 
UPM harus membuat 
tim monitoring 
implementasi kurikulum 

 STIK Bina Husada memiliki 
tim monitoring implementasi 
kurikulum 



 
 

yang harus melaporkan 
hasil monitoringnya 
satu semester sekali ke 
Ketua STIK Bina 
Husada. 

9 Ketua STIK Bina 
Husada dibantu oleh 
Wakil Ketua I harus 
membuat sistem 
informasi pelaksanaan 
kurikulum secara online 
dapat dipantau oleh 
Ketua STIK Bina 
Husada. 

 STIK Bina Husada memiliki 
sistem informasi 
pelaksanaan kurikulum 
secara online 

C. STANDAR EVALUASI KURIKULUM 

1 Ketua STIK Bina 
Husada menyediakan 
pedoman tertulis 
tentang evaluasi 
kurikulum yang ditinjau 
satu tahun sekali. 

STIK Bina Husada 
memiliki pedoman 
implementasi kurikulum 
yang mencakup 
perencanaan, 
pelaksanaan, 
pemantauan, dan 
peninjauan kurikulum 
yang mempertimbangkan 
umpan balik dari para 
pemangku kepentingan, 
pencapaian isu-isu 
strategis untuk menjamin 
kesesuaian dan 
kemutakhirannya  

 

2 Ketua Program Studi 
melakukan evaluasi 
dokumen kurikulum 
dengan melibatkan para 
pemangku kepentingan 
minimal 1 kali dalam 4 
tahun dibawah 
koordinasi Wakil Ketua 
I. 

 

3 Ketua Program Studi 
melakukan evaluasi 
implementasi kurikulum 
minimal 1 kali dalam 
satu semester di bawah 
koordinasi Wakil Ketua 
I. 

 

4 Ketua Program Studi 
melaporkan hasil 
evaluasi implementasi 
kurikulum minimal 1 kali 
dalam satu semester di 
bawah koordinasi Wakil 
Ketua I. 

 

5 Ketua Program Studi  



 
 

melakukan tindak lanjut 
perbaikan berdasarkan 
pada hasil evaluasi 
implementasi kurikulum 
minimal 1 kali dalam 
satu semester di bawah 
koordinasi Wakil Ketua 
I. 

6 Ketua STIK Bina 
Husada dibantu oleh 
Wakil Ketua I harus 
membuat sistem 
informasi evaluasi 
kurikulum secara online 
dapat dipantau oleh 
Ketua STIK Bina 
Husada. 

 STIK Bina Husada memiliki 
sistem informasi evaluasi 
kurikulum secara online 

D. STANDAR KEDALAMAN DAN KELUASAN MATERI PEMBELAJARAN 

1 Ketua STIK Bina Husada 
menyediakan pedoman 
tertulis tentang 
kedalaman dan keluasan 
materi pembelajaran 
yang ditinjau satu tahun 
sekali. 

STIK Bina Husada 
memiliki pedoman 
tertulis tentang 
kedalaman dan 
keluasan materi 
pembelajaran 

 

2 Wakil Ketua I 
mengkoordinasikan 
penetapan tingkat 
kedalaman dan 
keluasan materi 
pembelajaran pada 
setiap mata kuliah 
mengacu pada 
deskripsi capaian 
pembelajaran lulusan 
dari KKNI. 

  

3 Wakil Ketua I 
mengkoordinasikan 
penetapan tingkat 
kedalaman dan 
keluasan materi 
pembelajaran mengacu 
pada SN DIKTI. 

  

4 Wakil Ketua I 
mengkoordinasikan 

  



 
 

penetapan tingkat 
kedalaman dan 
keluasan materi 
pembelajaran bersifat 
kumulatif dan/atau 
integratif antara materi 
pembelajaran, hasil 
penelitian dan kegiatan 
pengabdian kepada 
masyarakat. 

5 Wakil Ketua I 
mengkoordinasikan 
penetapan kedalaman 
dan keluasan materi 
pembelajaran 
dituangkan dalam 
dokumen yang 
terstruktur diantaranya 
dalam bentuk Rencana 
Pembelajaran Semester 
(RPS). 

  

6 Ketua Program Studi 
mengkoordinasikan 
penyusunan rencana 
pembelajaran semester 
(RPS) secara rutin 
minimal 1 kali per 
semester. 

STIK Bina Husada 
memiliki RPS yang up 
to date pada semua 
mata kuliah yang 
diajarkanpada setiap 
programstudi 

 

7 Wakil Ketua I harus 
menyediakan sistem 
teknologi informasi 
terbaru agar RPS dapat 
diakses oleh semua 
sivitas akademika. 

 STIK Bina Husada memiliki 
sistem teknologi informasi 
terbaru agar RPS dapat 
diakses oleh semua sivitas 
akademika 

 
VIII. Dokumen Terkait  

1. Dokumen Standar Isi Pembelajaran  
2. Dokumen peraturan tentang implementasi KKNI  
3. Dokumen kurikulum  
4. Dokumen RPS 
5. Dokumen panduan akademik STIK Bina Husada 
6. Dokumen pedoman kurikulum  
7. SOP pemantauan dan evaluasi implementasi kurikulum  
8. SOP Program Studi 
9. SK Tim Perubahan Kurikulum  
10. Laporan hasil monitoring pengembangan materi  
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1. Visi dan Misi STIK Bina Husada 
Visi STIK Bina Husada  
Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada yang unggul 
Tahun 2040. 

 

Misi STIK Bina Husada  
1. Mengembangkan kurikulum berdasarkan kebutuhan dunia kerja. 
2. Meningkatkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi baik 

secara kuantitas dan kualitas. 
3. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang baik, efektif dan efisien. 
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
5. Menyediakan sarana dan prasarana berbasis digital. 
6. Menjalin kerjasama dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. 
7. Menciptakan lulusan yang berkarakter, entrepreneur, dan menguasai digital. 

 

Tujuan STIK Bina Husada  
1. Tersedianya kurikulum berbasis keterampilan sesuai dengan kebutuhan di dunia 

kerja.  
2. Terselenggaranya proses belajar mengajar berbasis keterampilan sesuai dengan 

kebutuhan di dunia kerja.  
3. Tersedianya dokumen persentase laporan penelitian sesuai dengan roadmap 

peneliti.  
4. Tersedianya dokumen persentase laporan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan roadmap.  
5. Tersedianya dokumen artikel penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional.  
6. Terselenggaranya tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien.  
7. Tersedianya sumber daya manusia (dosen dan tendik) yang cukup jumlahnya dan 

kemampuannya berkembang.  
8. Tersedianya sarana yang cukup dan prasarana berbasis digital.  
9. Terjalinnya kerjasama bidang Tridharma Perguruan Tinggi terhadap pihak terkait. 
10. Terciptanya lulusan yang berkarakter, entrepreneur, dan menguasai digital.  

 
2. Rasional Standar Proses Pembelajaran  

Standar proses pembelajaran ini disusun untuk memberikan pemahaman 
secara jelas dan utuh kepada seluruh sivitas akademika tentang kebijakan dan 
implementasi proses pembelajaran. Diharapkan standar pembelajaran ini sebagai 
pedoman bagi pimpinan perguruan tinggi STIK Bina Husada, dosen dan 
mahasiswa dalam melaksanakan dan mengikuti proses pembelajaran.  

Tujuan lain dari penetapan standar proses pembelajaran ini adalah menjamin 
pemenuhan mutu seluruh proses pembelajaran di dalam suasana akademik yang 
sehat, kondusif, inspiratif, dan kreatif yang dapat mengembangkan potensi 
mahasiswa secara komprehensif yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan 
psikomotorik. Standar mutu proses pembelajaran disususn berdasarkan peraturan 
perundangan yang berlaku selaras dengan visi dan misi, serta memperhatikan 
pencapaian kompetensi lulusan yang dibutuhkan stakeholders yang meliputi dunia 
kerja, masyarakat, pemerintah dan civitas akademika STIK Bina Husada sendiri.  

 



 
 

3. Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar 
1. Ketua STIK Bina Husada 
2. Wakil Ketua I  
3. Wakil Ketua II  
4. Unit Penjaminan Mutu  
5. Gugus Kendali Mutu  
6. Unit Pengelola Program Studi 

 
IV. Definisi Istilah  

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang 
pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian 
pembelajaran lulusan.  

2. Proses pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan 
sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.  

3. Beban belajar adalah jumlah SKS yang mesti ditempuh oleh mahasiswa pada 
program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi 
capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan.  

4. Pendekatan pembelajaran yang digunakan STIK Bina Husada adalah dengan 
menggunakan pendekatan sesuai dengan standar proses pembelajaran 
dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter dan keunggulan akademik dalam 
pembelajaran.  

5. Standar proses pembelajaran memuat : (1) standar karakteristik proses 
pembelajaran; (2) standar perencanaan proses pembelajaran; (3) standar 
pelaksanaan proses pembelajaran; (4) standar beban belajar mahasiswa; (5) 
standar pengendalian proses pembelajaran; (6) standar layanan akademis; 
(7) standar pembimbingan; dan (8) standar suasana akademis.  
 

V. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran  
a. Standar Karakteristik Pembelajaran  

1. STIK Bina Husada menyediakan pedoman tertulis memuat secara 
komprehensif dan rinci tentang penerapan strategi, metode, dan media 
pembelajaran, serta penilaian pembelajaran dan perangkat pendukung 
tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran dan dilakukan 
peninjauan pada tiap awal tahun akademik.  

2. Semua dosen program studi wajib mengimplementasikan proses 
pembelajaran yang memenuhi karakteristik : interaktif, holistik, integratif, 
saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada 
mahasiswa pada setiap mata kuliah yang diampu setiap semester.  

3. STIK Bina Husada melakukan kegiatan peningkatan kualitas 
karakteristik proses pembelajaran pada setiap program studi minimal 
setahun sekali. 

4. STIK Bina Husada memenuhi seluruh aspek penunjang yang diperlukan 
untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran ideal pada semua 
program studi yang ditinjau setahun sekali. 

5. STIK Bina Husada melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 
karakteristik proses pembelajaran pada semua program studi dalam 
kegiatan Audit Internal Mutu Akademik secara regular setiap tahun yang 



 
 

dituangkan dalam laporan audit.  
b. Standar Perencanaan Proses Pembelajaran 

1. Setiap mata kuliah wajib memiliki dokumen Rencana Pembelajaran 
Semester (RPS) sesuai format yang telah ditetapkan dengan kedalaman 
dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang 
dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam 
kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi 
dalam program studi dan ditinjau setiap akhir semester sesuai 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

2. STIK Bina Husada mengeluarkan panduan penyusunan Rencana 
Pembelajaran Semester (RPS) dan melakukan peninjauan ulang pada 
setiap akhir tahun akademik.  

3. Program studi mengkoordinasikan penyusunan dan memastikan 
ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) prodi serta 
memfasilitasi peninjauan RPS setiap akhir tahun akademik. 

4. UPM bertanggungjawab menyusun Rencana Pembelajaran Semester 
(RPS) untuk mata kuliah STIK dan mata kuliah dasar kependidikan serta 
melakukan peninjauan setiap akhir semester.  

5. Ketua Program Studi memfasilitasi dosen untuk menyusun Rencana 
Pembelajaran Semester (RPS) atas mata kuliah yang diampunya dan 
dilakukan peninjauan ulang dengan menyesuaikan terhadap 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap akhir 
semester. 

6. Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian menusun 
Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan mengikuti panduan 
yang telah ditetapkan untuk setiap mata kuliah yang diampu dan 
melakukan peninjauan ulang dengan menyesuaikan terhadap 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap akhir 
semester. 

7. RPS disusun dengan mempertimbangkan tingkat partisipasi mahasiswa, 
penerapan teknologi informasi dan komunikasi, keterkaitan dan 
keterpaduan antar materi, umpan balik, dan tindak lanjut. 

8. Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian 
menyusun perencanaan proses pembelajaran untuk setiap matakuliah 
dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS), yang isinya 
minimal memuat : a) CPL yang dibebankan pada mata kuliah, b) 
kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran 
untuk memenuhi CPMK, c) bahan kajian yang terkait dengan 
kemampuan yang akan dicapai, d) metode pembelajaran, e) waktu yang 
disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, 
f) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi 
tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, g) 
kriteria, indikator, dan bobot penilaian, dan h) daftar referensi yang 
digunakan.  

9. Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian wajib 
meninjau RPS secara berkala setiap akhir semester sesuai dengan 



 
 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
10. Setiap dosen atau tim dosen pengampu perkuliahan menyampaikan 

RPS pada setiap mahasiswa yang menempuh perkuliahannya paling 
lambat pada minggu kedua semester yang bersangkutan. 

11. Unit Pengelola Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi 
kesesuaian proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen pada setiap 
mata kuliah dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang 
dilakukan setiap akhir semester.  

c. Standar Pelaksanan Proses Pembelajaran 
1. STIK Bina Husada melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

proses pembelajaran pada semua program studi mencakup karakteristik, 
perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran, dan beban belajar 
mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang 
mengutamakan pendekatan belajar aktif dan peran aktif mahasiswa 
melalui rapat pimpinan bidang akademik yang dilaksanakan minimal satu 
bulan sekali.  

2. Dosen program studi yang mengampu mata kuliah melaksanakan 
proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, 
dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu baik secara tatap 
muka maupun daring minimal 16 kali per semester.  

3. Ketua Program Studi memastikan bahwa proses pembelajaran semua 
mata kuliah terlaksana sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester 
(RPS) yang telah disusun untuk setiap semester.  

4. STIK Bina Husada menyiapkan, menetapkan, dan mensosialisasikan 
kebijakan dan pedoman pelaksanaan pembelajaran yang meliputi : 1) 
sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian 
dan pengalaman dalam proses pembelajaran; 2) penggunaan metode 
dan bentuk pembelajaran sesuai SN-Dikti; 3) pelaksanaan, evaluasi, 
pengendalian, dan peningkatan kualitas pembelajaran terintegrasi 
dengan penelitian; 4) pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan 
peningkatan kualitas pembelajaran terintegrasi dengan PkM dan 
melaksanakan peninjauan setiap akhir semester.  

5. UPM menyusun instrumen monitoring dan evaluasi mutu proses 
pembelajaran, penggunaan metode dan bentuk pembelajaran, serta 
integrasi penelitian dan PkM yang sesuai dengan standar nasional 
dalam pelaksanaan pembelajaran.  

6. STIK Bina Husada menugaskan bidang IT untuk mengembangkan 
sistem informasi pembelajaran. 

7. UPM melakukan monitoring dan evaluasi, dan tindaklanjut setiap tahun 
terhadap mutu proses pembelajaran di semua prodi yang hasilnya 
terdokumentasi secara komprehensif melalui Audit Mutu Internal 
Akademik dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan.  

8. UPM melaporkan hasil monitoring dan evaluasi dan tindaklanjut secara 
kontinyu setiap akhir semester. 

9. Dosen mengacu kepada Standar Nasioal Penelitian dalam 
melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian 



 
 

mahasiswa pada setiap mata kuliah terkait di setiap semester.  
10. Dosen mengacu kepada Standar Nasional Pengabdian kepada 

Masyarakat dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait 
dengan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa pada setiap mata 
kuliah terkait di setiap semester.  

11. Dosen melakukan proses pembelajaran pada kegiatan kurikuler secara 
sistematis dan terstruktur serta menggunakan metode pembelajaran 
yang efektif pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap 
semester. 

12. Dosen merancang metode dan/atau bentuk pembelajaran mata kuliah 
dengan mengacu kepada SN-Dikti untuk setiap mata kuliah yang 
diampunya pada setiap semester. 

13. Dosen melaksanakan proses pembelajaran/perkuliahan dengan 
memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa, membangkitkan rasa ingin 
tahu mahasiswa, dan memberi peluang kepada mahasiswa untuk 
mengakses dan memanfaatkan fasilitas pendukung dan sumber belajar 
setiap sesi pertemuan perkuliahan. 

14. Dosen melaksanakan proses pembelajaran/perkuliahan memberikan 
ruang yang cukup bagi kreativitas, dan kemandirian mahasiswa sesuai 
dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis 
mahasiswa, termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus setiap sesi 
pertemuan perkuliahan.  

15. Dosen melaksanakan proses pembelajaran diarahkan agar mahasiswa 
mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking) dan 
kebebasan berpikir sehingga mampu merangsang penemuan dan 
konstruksi pengetahuan mahasiswa setiap sesi pertemuan perkuliahan. 

16. Dosen melaksanakan proses pembelajaran diarahkan agar mahasiswa 
memiliki keterampilan beragumentasi, melakukan inkuiri, meneliti, 
memprediksi, dan mampu mengkomunikasikan pengetahuannya kepada 
pihak lain, baik secara lisan maupun tertulis setiap sesi pertemuan 
perkuliahan.  

17. Dosen melaksanakan proses pembelajaran dikembangkan agar 
mahasiswa memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dan mampu menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan 
masalah di setiap sesi pertemuan perkuliahan. 

d. Standar Beban Belajar Mahasiswa 
1. Dosen melaksanakan proses pembelajaran dengan sistem kredit 

semester (SKS) pada setiap semester. 
2. STIK Bina Husada  menyiapkan bahan panduan kebijakan dan pedoman 

beban akademik mahasiswa yang dituangkan dalam peraturan akademik 
yang ditinjau secara periodik setiap awal tahun akademik. 

3. STIK Bina Husada menetapkan kebijakan dan pedoman beban 
akademik mahasiswa yang dituangkan dalam peraturan akademik 
sesuai SN Dikti dan melakukan peninjauan setiap awal tahun akademik. 

4. STIK Bina Husada mensosialisasikan kebijakan dan pedoman beban 
akademik yang dituangkan dalam peraturan akademik ke semua prodi.  



 
 

5. STIK Bina Husada menyediakan sistem dan layanan berbasis teknologi 
informasi yang dapat diakses diseluruh prodi untuk mengetahui beban 
studi dan beban mengajar setiap semester. 

6. UPM melakukan monitoring dan evaluasi beban studi mahasiswa di 
setiap prodi per semester.  

7. UPM menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi beban studi 
mahasiswa beserta tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi setiap 
semester. 

8. Ketua STIK Bina Husada memastikan implementasi penerapan beban 
studi mahasiswa sesuai dengan SN-Dikti yang dilakukan setiap 
semester. 

9. Ketua Program Studi melakukan pemantauan terhadap capaian beban 
studi mahasiswa, melakukan tindak lanjut, dan melaporkan secara 
periodik setiap akhir semester.  

e. Standar Pengendalian Proses Pembelajaran  
1. STIK Bina Husada menyiapkan mekanisme pengendalian proses 

pembelajaran dan melakukan tinjauan secara periodik setiap akhir 
semester.  

2. UPM menyiapkan instrumen pengendalian proses pembelajaran secara 
online setiap awal dan akhir semester.  

3. UPM melakukan evaluasi penyelenggaraan pembelajaran dan 
menyusun laporan secara periodik setiap akhir semester.  

4. Program Studi memastikan mekanisme pengendalian proses 
pembelajaran berjalan efektif di semua prodi pada awal, tengah, dan 
akhir semester. 

5. Ketua Program Studi menerapkan mekanisme untuk memonitor, 
mengkaji dan memperbaiki secara periodik pelaksanaan kegiatan 
belajar-mengajar, minimal menyangkut kehadiran dosen dan 
mahasiswa, dokumen materi perkuliahan dan praktikum, dan dokumen 
instrumen dan hasil penilaian hasil belajar mahasiswa setiap awal, 
tengah dan akhir semester. 

6. STIK Bina Husada memfasilitasi mahasiswa dalam menyampaikan 
aspirasi terkait pelaksanaan proses pembelajaran setiap akhir semester. 

7. Ketua Program Studi menerapkan mekanisme sistem evaluasi hasil studi 
mahasiswa maupun penilaian berkesinambungan dan pemanfaatannya 
untuk memperbaiki program pembelajaran setiap akhir semester.  

f. Standar Layanan Akademis 
1. STIK Bina Husada menyiapkan standar layanan akademik dan 

melakukan peninjauan secara periodik setiap akhir tahun. 
2. STIK Bina Husada menetapkan standar layanan akademik yang ditinjau 

setiap dua tahun sekali.  
3. STIK Bina Husada menetapkan standar layanan akademik memastikan 

integrasi layanan akademik berbasis IT yang mudah diakses seluruh 
civitas akademika setiap saat. 

4. UPM melakukan monitoring kepuasan layanan akademik dan melakukan 
evaluasi melalui Audit Mutu Internal.  



 
 

5. UPM melaporkan hasil evaluasi kepuasan layanan akademik dan 
tindaklanjut hasil evaluasi.   

6. Ketua STIK Bina Husada memastikan terpenuhinya layanan akademik 
sesuai dengan pedoman. 

7. Ketua Program Studi memastikan terpenuhinya layanan akademik dan 
menanggapi umpan balik mahasiswa dan pengguna layanan. 

g. Standar Pembimbingan  
1. STIK Bina Husada menyiapkan bahan panduan pembimbingan 

akademik. 
2. STIK Bina Husada menetapkan pedoman pembimbingan akademik dan 

melakukan peninjauan secara periodik setiap akhir tahun. 
3. STIK Bina Husada melakukan sosialisasi dan koordinasi implementasi 

pembimbingan akademik. 
4. Ketua STIK Bina Husada mengkoordinasikan pelaksanaan 

pembimbingan akademik dan melakukan monitoring dalam lingkup prodi 
setiap akhir semester.  

5. Ketua Program Studi menjamin terlaksananya pembimbingan akademik 
setiap semester sesuai dengan pedoman.  

6. UPM melakukan monitoring dan evaluasi pembimbingan, melakukan 
pelaporan hasil monitoring dan evaluasi serta tindaklanjut.  

h. Standar Suasana Akademis 
1. STIK Bina Husada menyiapkan dokumen kebijakan dan pedoman 

suasana akademik rinci yang mencakup : otonomi keilmuan, kebebasan 
akademik, dan kebebasan mimbar akademik.  

2. STIK Bina Husada menetapkan kebijakan dan pedoman suasana 
akademik dan melakukan peninjauan secara berkala setiap akhir tahun 
akademik.  

3. STIK Bina Husada mensosialisasikan kebijakan dan pedoman suasana 
akademik kepada seluruh program studi setiap akhir tahun akademik.  

4. STIK Bina Husada menyediakan fasilitas pendukung untuk menciptakan 
suasana akademik yang sehat dan kondusif. 

5. Ketua STIK Bina Husada memfasilitasi terwujudnya iklim akademis yang 
sehat dan kondusif. 

6. Ketua Program Studi memastikan terwujud iklim akademis yang sehat 
dan kondusif di lingkup prodi.  

7. Dosen mengimplementasikan layanan akadmeik yang mampu 
menumbuhkan iklim akademik yang sehat dan kondusif di setiap proses 
pembelajaran.   

8. UPM menyusun mekanisme dan instrumen untuk mengukur tingkat 
kepuasan dan umpan balik dari stakeholdersinternal tentang 
terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif.  

9. UPM melakukan survey tingkat kepuasan dan umpan balik yang 
disurvey menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah 
digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpanbalik) 
ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan 
suasana akademik setiap akhir semester.  



 
 

10. UPM menyusun laporan analisis hasil survey tingkat kepuasan 
terbangunnya suasana akademik setiap akhir semester.  

11. UPM menyusun laporan tindaklanjut dan strategi pengembangan 
suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten 
setiap akhir semester.  

 
VI. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran  

1. Ketua STIK Bina Husada menunjuk Wakil Ketua I dibantu Ketua Unit Penjaminan 
Mutu (UPM) untuk melakukan penyiapan dan perumusan standar proses 
pembelajaran. 

2. Ketua STIK Bina Husada menetapkan standar proses pembelajaran. 

3. Ketua STIK Bina Husada menunjuk Wakil Ketua I dibantu Ketua Unit Penjaminan 
Mutu (UPM) untuk melaksanakan sosialisasi standar proses pembelajaran 
secara berkala. 

4. Ketua STIK Bina Husada menyediakan sarana, prasarana, fasilitas penunjang, 
dan dana untuk mengoptimalisasi prosespembelajaran. 

5. Ketua STIK Bina Husada menunjuk Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan 
unit kerja terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi standar proses 
pembelajaran. 

6. Wakil Ketua I dibantu Ka UPT STIK menyediakan system informasi 
monitoring proses pembelajaran.  

7. Unit Penjaminan Mutu dibantu oleh Gugus Kendali Mutu melakukan monev 
proses pembelajaran melalui e-monev pembelajaran dan menyusun laporan 
secara periodik dua kali dalam satu semester (awal dan akhir semester). 

8. Ketua Program Studi memastikan dokumen standar proses pembelajaran 
tersedia dan melakukan pemantauan capaian akademik dan kegiatan yang 
mendukung kompetensi lulusan pada setiap berakhirnya tahun akademik. 

9. Ketua Program Studi memastikan standar proses pembelajaran diterapkan dan 
melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembelajaran baik sinkron 
maupun asinkron secara berkala dua kali dalam satu semester.  

10. Ketua Program Studi melakukan evaluasi capaian pembelajaran dan membuat 
laporan kepada Ketua STIK Bina Husada minimal satu kali setiap semester. 
 

VII. Indikator Pencapaian Standar Proses Pembelajaran  

No Pernyataan Isi Standar Indikator Pencapaian Standar 

Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Tambahan 

A Standar Karakteristik Pembelajaran 

1 STIK Bina Husada 
menyediakan pedoman 
tertulis memuat secara 
komprehensif dan rinci 
tentang penerapan 
strategi, metode, dan 
media pembelajaran, 

Pemenuhan karakteristik 
proses pembelajaran 
yang terdiri atas sifat 
interaktif, holistik, 
integratif, saintifik, 
kontekstual, tematik, 
efektif, kolaboratif, dan 

 



 
 

serta penilaian 
pembelajaran dan 
perangkat pendukung 
tentang perumusan 
karakteristik proses 
pembelajaran dan 
dilakukan peninjauan 
pada tiap awal tahun 
akademik. 

berpusat pada 
mahasiswa. 

2 Semua dosen program 
studi wajib 
mengimplementasikan 
proses pembelajaran 
yang memenuhi 
karakteristik : interaktif, 
holistik, integratif, 
saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, 
kolaboratif, dan berpusat 
pada mahasiswa pada 
setiap mata kuliah yang 
diampu setiap semester. 

 

3 STIK Bina Husada 
melakukan kegiatan 
peningkatan kualitas 
karakteristik proses 
pembelajaran pada 
setiap program studi 
minimal setahun sekali. 

 Melakukan kegiatan 
peningkatan kualitas 
karakteristik proses  
pembelajaran 

4 STIK Bina Husada 
memenuhi seluruh aspek 
penunjang yang 
diperlukan untuk 
mewujudkan karakteristik 
proses pembelajaran 
ideal pada semua 
program studi yang 
ditinjau setahun sekali. 

 Memenuhi seluruh aspek 
penunjang proses 
pembelajaran yang 
diperlukan untuk 
mewujudkan karakteristik 
proses pembelajaran 

5 STIK Bina Husada 
melakukan monitoring 
dan evaluasi terhadap 
karakteristik proses 
pembelajaran pada 
semua program studi 
dalam kegiatan Audit 
Internal Mutu Akademik 

 Monitoring dan evaluasi 
terhadap karakteristik 
proses pembelajaran 
 



 
 

secara regular setiap 
tahun yang dituangkan 
dalam laporan audit. 

B Standar Perencanaan Proses Pembelajaran 

1 Setiap mata kuliah wajib 
memiliki dokumen 
Rencana Pembelajaran 
Semester (RPS) sesuai 
format yang telah 
ditetapkan dengan 
kedalaman dan keluasan 
sesuai dengan capaian 
pembelajaran lulusan 
yang dikembangkan oleh 
dosen secara mandiri 
atau bersama dalam 
kelompok keahlian suatu 
bidang ilmu pengetahuan 
dan/atau teknologi dalam 
program studi dan 
ditinjau setiap akhir 
semester sesuai 
perkembangan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi. 

Ketersediaan 
dokumen rencana 
pembelajaran (RPS) 
dengan kedalaman 
dan keluasan sesuai 
dengan capaian 
pembelajaran lulusan. 

 

2 STIK Bina Husada 
mengeluarkan panduan 
penyusunan Rencana 
Pembelajaran Semester 
(RPS) dan melakukan 
peninjauan ulang pada 
setiap akhir tahun 
akademik 

Ketersediaan dokumen 
panduan penyusunan 
Rencana Pembelajaran 
Semester (RPS) dan 
laporan peninjauan 
ulang   

 

3 Ketua Program studi 
mengkoordinasikan 
penyusunan dan 
memastikan ketersediaan 
Rencana Pembelajaran 
Semester (RPS) prodi 
serta memfasilitasi 
peninjauan RPS setiap 
akhir tahun akademik. 

Ketersediaan dokumen 
rencana pembelajaran 
(RPS) dengan 
kedalaman dan 
keluasan sesuai 
dengan capaian 
pembelajaran lulusan. 

 

4 UPM bertanggungjawab 
menyusun Rencana 
Pembelajaran Semester 

Ketersediaan dokumen 
rencana pembelajaran 
(RPS) dengan 

 



 
 

(RPS) untuk mata kuliah 
STIK dan mata kuliah 
dasar kependidikan serta 
melakukan peninjauan 
setiap akhir semester. 

kedalaman dan 
keluasan sesuai 
dengan capaian 
pembelajaran lulusan. 

5 Ketua Program Studi 
memfasilitasi dosen 
untuk menyusun 
Rencana Pembelajaran 
Semester (RPS) atas 
mata kuliah yang 
diampunya dan dilakukan 
peninjauan ulang dengan 
menyesuaikan terhadap 
perkembangan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi pada setiap 
akhir semester. 

Ketersediaan dokumen 
rencana pembelajaran 
(RPS) dengan 
kedalaman dan keluasan 
sesuai dengan capaian 
pembelajaran lulusan. 

 

6 Dosen secara mandiri 
atau bersama dalam 
kelompok keahlian 
menusun Rencana 
Pembelajaran Semester 
(RPS) dengan mengikuti 
panduan yang telah 
ditetapkan untuk setiap 
mata kuliah yang diampu 
dan melakukan 
peninjauan ulang dengan 
menyesuaikan terhadap 
perkembangan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi pada setiap 
akhir semester. 

Ketersediaan dokumen 
rencana pembelajaran 
(RPS) dengan 
kedalaman dan keluasan 
sesuai dengan capaian 
pembelajaran lulusan. 

 

7 RPS disusun dengan 
mempertimbangkan 
tingkat partisipasi 
mahasiswa, penerapan 
teknologi informasi dan 
komunikasi, keterkaitan 
dan keterpaduan antar 
materi, umpan balik, dan 
tindak lanjut. 

Ketersediaan dokumen 
rencana pembelajaran 
(RPS) dengan 
kedalaman dan keluasan 
sesuai dengan capaian 
pembelajaran lulusan. 

 

8 Dosen secara mandiri 
atau bersama dalam 
kelompok keahlian 

Ketersediaan dokumen 
rencana pembelajaran 
(RPS) dengan 

 



 
 

menyusun perencanaan 
proses pembelajaran 
untuk setiap matakuliah 
dalam bentuk Rencana 
Pembelajaran Semester 
(RPS), yang isinya 
minimal memuat : a) 
nama program studi, 
nama dan kode mata 
kuliah, semester, sks, 
nama dosen pengampu; 
b) CPL yang dibebankan 
pada mata kuliah, c) 
kemampuan akhir yang 
direncanakan pada tiap 
tahap pembelajaran 
untuk memenuhi CPMK, 
d) bahan kajian yang 
terkait dengan 
kemampuan yang akan 
dicapai, e) metode 
pembelajaran, f) waktu 
yang disediakan untuk 
mencapai kemampuan 
pada tiap tahap 
pembelajaran, g) 
pengalaman belajar 
mahasiswa yang 
diwujudkan dalam 
deskripsi tugas yang 
harus dikerjakan oleh 
mahasiswa selama satu 
semester, h) kriteria, 
indikator, dan bobot 
penilaian, dan i) daftar 
referensi yang 
digunakan. 

kedalaman dan 
keluasan sesuai 
dengan capaian 
pembelajaran lulusan. 

9 Dosen secara mandiri 
atau bersama dalam 
kelompok keahlian wajib 
meninjau RPS secara 
berkala setiap akhir 
semester sesuai dengan 
perkembangan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi. 

Ketersediaan dokumen 
rencana pembelajaran 
(RPS) dengan 
kedalaman dan keluasan 
sesuai dengan capaian 
pembelajaran lulusan. 

 



 
 

10 Setiap dosen atau tim 
dosen pengampu 
perkuliahan 
menyampaikan RPS 
pada setiap mahasiswa 
yang menempuh 
perkuliahannya paling 
lambat pada minggu 
kedua semester yang 
bersangkutan. 

Ketersediaan dokumen 
rencana pembelajaran 
(RPS) dengan 
kedalaman dan keluasan 
sesuai dengan capaian 
pembelajaran lulusan. 

 

11 Unit Pengelola Program 
Studi melakukan 
monitoring dan evaluasi 
kesesuaian proses 
pembelajaran yang 
dilakukan oleh dosen 
pada setiap mata kuliah 
dengan Rencana 
Pembelajaran Semester 
(RPS) yang dilakukan 
setiap akhir semester. 

Proses pembelajaran di 
setiap mata kuliah 
dilaksanakan sesuai 
Rencana Pembelajaran 
Semester (RPS). 

 

C Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

1 STIK Bina Husada 
melakukan monitoring 
dan evaluasi 
pelaksanaan proses 
pembelajaran pada 
semua program studi 
mencakup karakteristik, 
perencanaan, 
pelaksanaan, proses 
pembelajaran, dan beban 
belajar mahasiswa untuk 
memperoleh capaian 
pembelajaran lulusan 
yang mengutamakan 
pendekatan belajar aktif 
dan peran aktif 
mahasiswa melalui rapat 
pimpinan bidang 
akademik yang 
dilaksanakan minimal 
satu bulan sekali. 

Monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan proses 
pembelajaran mencakup 
karakteristik, 
perencanaan, 
pelaksanaan, proses 
pembelajaran dan beban 
belajar mahasiswa untuk 
memperoleh capaian 
pembelajaran lulusan. 

 

2 Dosen program studi 
yang mengampu mata 

Pelaksanaan proses 
pembelajaran berlangsun 

Pelaksanaan proses 
pembelajaran berlangsung 



 
 

kuliah melaksanakan 
proses pembelajaran 
dalam bentuk interaksi 
antara dosen, 
mahasiswa, dan sumber 
belajar dalam lingkungan 
belajar tertentu baik 
secara tatap muka 
maupun daring minimal 
16 kali per semester. 

dalam bentuk interaksi 
antara dosen, 
mahasiswa, dan sumber 
belajar dalam lingkungan 
belajar tertentu. 

secara daring sesuai 
dengan ketentuan yang 
berlaku. 

3 Ketua Program Studi 
memastikan bahwa 
proses pembelajaran 
semua mata kuliah 
terlaksana sesuai dengan 
Rencana Pembelajaran 
Semester (RPS) yang 
telah disusun untuk 
setiap semester. 

Proses pembelajaran di 
setiap mata kuliah 
dilaksanakan sesuai 
Rencana Pembelajaran 
Semester (RPS) 

 

4 STIK Bina Husada 
menyiapkan, 
menetapkan, dan 
mensosialisasikan 
kebijakan dan pedoman 
pelaksanaan 
pembelajaran yang 
meliputi : 1) sistem 
penugasan dosen 
berdasarkan kebutuhan, 
kualifikasi, keahlian dan 
pengalaman dalam 
proses pembelajaran; 2) 
penggunaan metode dan 
bentuk pembelajaran 
sesuai SN Dikti; 3) 
pelaksanaan, evaluasi, 
pengendalian, dan 
peningkatan kualitas 
pembelajaran terintegrasi 
dengan penelitian; 4) 
pelaksanaan, evaluasi, 
pengendalian, dan 
peningkatan kualitas 
pembelajaran terintegrasi 
dengan PkM dan 
melaksanakan 

Menyiapkan, 
menetapkan, dan 
mensosialisasikan 
kebijakan dan pedoman 
pelaksanaan 
pembelajaran. 

 



 
 

peninjauan setiap akhir 
semester. 

5 UPM menyusun 
instrumen monitoring dan 
evaluasi mutu proses 
pembelajaran, 
penggunaan metode dan 
bentuk pembelajaran, 
serta integrasi penelitian 
dan PkM yang sesuai 
dengan standar nasional 
dalam pelaksanaan 
pembelajaran. 

Menyusun instrumen 
monitoring dan evaluasi 
mutu proses 
pembelajaran, 
penggunaan metode dan 
bentuk pembelajaran, 
serta integrasi penelitian 
dan PkM 

 

6 STIK Bina Husada 
menugaskan bidang IT 
untuk mengembangkan 
sistem informasi 
pembelajaran. 

 Mengembangkan sistem 
informasi pembelajaran 

7 UPM melakukan 
monitoring dan evaluasi, 
dan tindaklanjut setiap 
tahun terhadap mutu 
proses pembelajaran di 
semua prodi yang 
hasilnya terdokumentasi 
secara komprehensif 
melalui Audit Mutu 
Internal Akademik dan 
ditindaklanjuti secara 
berkelanjutan. 

Melakukan monitoring, 
evaluasi, dan tindaklanjut 
setiap tahun terhadap 
mutu proses 
pembelajaran di semua 
prodi. 

 

8 UPM melaporkan hasil 
monitoring dan evaluasi 
dan tindaklanjut secara 
kontinyu setiap akhir 
semester. 

 Melaporkan hasil monitoring 
dan evaluasi dan tindaklanjut 
secara kontinyu. 

9 Dosen mengacu kepada 
Standar Nasioal 
Penelitian dalam 
melaksanakan proses 
pembelajaran yang 
terkait dengan penelitian 
mahasiswa pada setiap 
mata kuliah terkait di 
setiap semester. 

Melaksanakan proses 
pembelajaran yang 
terkait dengan 
penelitian. 

 

10 Dosen mengacu kepada 
Standar Nasional 

Standar Nasional 
Pengabdian Kepada 

 



 
 

Pengabdian kepada 
Masyarakat dalam 
melaksanakan proses 
pembelajaran yang 
terkait dengan 
pengabdian kepada 
masyarakat mahasiswa 
pada setiap mata kuliah 
terkait di setiap semester. 

Masyarakat dalam 
melaksanakan proses 
pembelajaran. 

11 Dosen melakukan proses 
pembelajaran pada 
kegiatan kurikuler secara 
sistematis dan terstruktur 
serta menggunakan 
metode pembelajaran 
yang efektif pada setiap 
mata kuliah yang 
diampunya pada setiap 
semester. 

Melakukan proses 
pembelajaran pada 
kegiatan kurikuler secara 
sistematis dan terstruktur 
serta menggunakan 
metode pembelajaran 
yang 
efektif. 

 

12 Dosen merancang 
metode dan/atau bentuk 
pembelajaran mata kuliah 
dengan mengacu kepada 
SN-Dikti untuk setiap 
mata kuliah yang 
diampunya pada setiap 
semester. 

Merancang metode 
dan/atau bentuk 
pembelajaran mata kuliah 
dengan mengacu kepada 
SN-DIKTI. 

 

13 Dosen melaksanakan 
proses 
pembelajaran/perkuliaha
n dengan memfasilitasi 
keterlibatan aktif 
mahasiswa, 
membangkitkan rasa 
ingin tahu mahasiswa, 
dan memberi peluang 
kepada mahasiswa untuk 
mengakses dan 
memanfaatkan fasilitas 
pendukung dan sumber 
belajar setiap sesi 
pertemuan perkuliahan. 

 Memfasilitasi keterlibatan 
aktif mahasiswa, 
membangkitkan rasa ingin 
tahu mahasiswa, dan 
memberi peluang kepada 
mahasiswa untuk 
mengakses dan 
memanfaatkan fasilitas 
pendukung dan sumber 
belajar. 

14 Dosen melaksanakan 
proses 
pembelajaran/perkuliaha
n memberikan ruang 

 Memberikan ruang yang 
cukup bagi prakarsa, 
kreativitas, dan kemandirian 
mahasiswa sesuai dengan 



 
 

yang cukup bagi 
kreativitas, dan 
kemandirian mahasiswa 
sesuai dengan bakat, 
minat dan perkembangan 
fisik serta psikologis 
mahasiswa, termasuk 
mahasiswa berkebutuhan 
khusus setiap sesi 
pertemuan perkuliahan. 

bakat, minat, dan 
perkembangan fisik serta 
psikologis mahasiswa, 
termasuk mahasiswa 
berkebutuhan khusus. 

15 Dosen melaksanakan 
proses pembelajaran 
diarahkan agar 
mahasiswa mencapai 
kemampuan berpikir 
tingkat tinggi (higher 
order thinking) dan 
kebebasan berpikir 
sehingga mampu 
merangsang penemuan 
dan konstruksi 
pengetahuan mahasiswa 
setiap sesi pertemuan 
perkuliahan. 

 Melaksanakan proses 
pembelajaran agar 
mahasiswa mencapai 
kemampuan berpikir tingkat 
tinggi (higher order 
thinking) dan kebebasan 
berpikir 

16 Dosen melaksanakan 
proses pembelajaran 
diarahkan agar 
mahasiswa memiliki 
keterampilan 
beragumentasi, 
melakukan inkuiri, 
meneliti, memprediksi, 
dan mampu 
mengkomunikasikan 
pengetahuannya kepada 
pihak lain, baik secara 
lisan maupun tertulis 
setiap sesi pertemuan 
perkuliahan. 

 Pelaksanaan proses 
pembelajaran diarahkan agar 
mahasiswa memiliki 
keterampilan 
berargumentasi, 
melakukan inkuiri, meneliti, 
memprediksi, dan mampu 
mengkomunikasikan 
pengetahuannya kepada 
pihak lain, baik secara 
lisan maupun tertulis. 

17 Dosen melaksanakan 
proses pembelajaran 
dikembangkan agar 
mahasiswa memahami 
perkembangan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi dan mampu 

 Melaksanakan proses 
pembelajaran dikembangkan 
agar mahasiswa memahami 
perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
dan mampu menggunakan 
pengetahuannya untuk 



 
 

menggunakan 
pengetahuannya untuk 
memecahkan masalah di 
setiap sesi pertemuan 
perkuliahan. 

memecahkan masalah. 

D Standar Beban Belajar Mahasiswa 

1 Dosen melaksanakan 
proses pembelajaran 
dengan sistem kredit 
semester (SKS) pada 
setiap semester. 

Melaksanakan proses 
pembelajaran 
dilaksanakan dengan 
Sistem Kredit Semester 
(SKS). 

 

2 STIK Bina Husada  
menyiapkan bahan 
panduan kebijakan dan 
pedoman beban 
akademik mahasiswa 
yang dituangkan dalam 
peraturan akademik yang 
ditinjau secara periodik 
setiap awal tahun 
akademik. 

Menyiapkan bahan 
panduan kebijakan dan 
pedoman beban 
akademik mahasiswa. 

 

3 STIK Bina Husada 
menetapkan kebijakan 
dan pedoman beban 
akademik mahasiswa 
yang dituangkan dalam 
peraturan akademik 
sesuai SN Dikti dan 
melakukan peninjauan 
setiap awal tahun 
akademik. 

Menetapkan kebijakan 
dan pedoman beban 
akademik mahasiswa 
yang dituangkan 
dalamPeraturan 
Akademik. 

 

4 STIK Bina Husada 
mensosialisasikan 
kebijakan dan pedoman 
beban akademik yang 
dituangkan dalam 
peraturan akademik ke 
semua prodi. 

 Mensosialisasikan 
kebijakan dan pedoman 
beban akademik. 

5 STIK Bina Husada 
menyediakan sistem dan 
layanan berbasis 
teknologi informasi yang 
dapat diakses diseluruh 
prodi untuk mengetahui 
beban studi dan beban 

 Menyediakan sistem dan 
layanan berbasis teknologi 
informasi yang dapat diakses 
diseluruh prodi untuk 
mengetahui 
beban studi dan beban 



 
 

mengajar setiap 
semester. 

6 UPM melakukan 
monitoring dan evaluasi 
beban studi mahasiswa 
di setiap prodi per 
semester. 

 Melakukan monitoring 

dan evaluasi beban studi 
mahasiswa. 

7 UPM menyusun laporan 
hasil monitoring dan 
evaluasi beban studi 
mahasiswa beserta 
tindak lanjut hasil 
monitoring dan evaluasi 
setiap semester. 

 Menyusun laporan hasil 
monitoring dan evaluasi 
beban studi mahasiswa. 

8 Ketua STIK Bina Husada 
memastikan 
implementasi penerapan 
beban studi mahasiswa 
sesuai dengan SN Dikti 
yang dilakukan setiap 
semester. 

Memastikan 
implementasi penerapan 
beban studi mahasiswa 

 

9 Ketua Program Studi 
melakukan pemantauan 
terhadap capaian beban 
studi mahasiswa,  
melakukan tindak lanjut, 
dan melaporkan secara 
periodik setiap akhir 
semester. 

 Melakukan pemantauan 
terhadap capaian beban studi 
mahasiswa, melakukan 
tindaklanjut, dan melaporkan 
secara periodik. 

E Standar Pengendalian Proses Pembelajaran 

1 STIK Bina Husada 
menyiapkan mekanisme 
pengendalian proses 
pembelajaran dan 
melakukan tinjauan 
secara periodik setiap 
akhir semester. 

 Menyiapakan 
mekanisme pengendalian 
proses pembelajaran dan 
melakukan tinjauan 
secara periodik 

2 UPM menyiapkan 
instrumen pengendalian 
proses pembelajaran 
secara online setiap awal 
dan akhir semester. 

 Menyiapkan instrumen 
pengendalian proses 
pembelajaran 

3 UPM melakukan evaluasi 
penyelenggaraan 
pembelajaran dan 

 Melakukan evaluasi 
penyelenggaraan 
pembelajaran dan menyusun 



 
 

menyusun laporan 
secara periodik setiap 
akhir semester. 

laporan secara periodik 

4 Program Studi 
memastikan mekanisme 
pengendalian proses 
pembelajaran berjalan 
efektif di semua prodi 
pada awal, tengah, dan 
akhir semester. 

 Memastikan mekanisme 
pengendalian proses 
pembelajaran berjalan 
efektif 

5 Ketua Program Studi 
menerapkan mekanisme 
untuk memonitor, 
mengkaji dan 
memperbaiki secara 
periodik pelaksanaan 
kegiatan belajar-
mengajar, minimal 
menyangkut kehadiran 
dosen dan mahasiswa, 
dokumen materi 
perkuliahan dan 
praktikum, dan dokumen 
instrumen dan hasil 
penilaian hasil belajar 
mahasiswa setiap awal, 
tengah dan akhir 
semester. 

 Menerapkan mekanisme untuk 
memonitor, mengkaji, dan 
memperbaiki secara periodik 
pelaksanaan kegiatan 
belajar- mengajar, minimal 
menyangkut kehadiran dosen 
dan mahasiswa, dokumen 
materi perkuliahan dan 
praktikum, dan dokumen 
instrumen dan hasil penilaian 
hasil belajar mahasiswa 

6 STIK Bina Husada 
memfasilitasi mahasiswa 
dalam menyampaikan 
aspirasi terkait 
pelaksanaan proses 
pembelajaran setiap akhir 
semester. 

 Memfasilitasi mahasiswa 
dalam menyampaikan 
aspirasi terkait pelaksanaan 
proses pembelajaran. 

7 Ketua Program Studi 
menerapkan mekanisme 
sistem evaluasi hasil 
studi mahasiswa maupun 
penilaian 
berkesinambungan dan 
pemanfaatannya untuk 
memperbaiki program 
pembelajaran setiap akhir 
semester. 

 Menerapkan mekanisme 
sistem evaluasi hasil studi 
mahasiswa maupun 
penilaian berkesinambungan 
dan pemanfaataanya untuk 
memperbaiki program 
pembelajaran 



 
 

F Standar Layanan Akademis 

1 STIK Bina Husada 
menyiapkan standar 
layanan akademik dan 
melakukan peninjauan 
secara periodik setiap 
akhir tahun. 

 Menyiapkan standar 
layanan akademik dan 
melakukan peninjauan 
secara periodik 

2 STIK Bina Husada 
menetapkan standar 
layanan akademik yang 
ditinjau setiap dua tahun 
sekali. 

 Menetapkan standar layanan 
akademik 

3 STIK Bina Husada 
menetapkan standar 
layanan akademik 
memastikan integrasi 
layanan akademik 
berbasis IT yang mudah 
diakses seluruh civitas 
akademika setiap saat. 

 Memastikan integrasi layanan 
akademik berbasis IT 

4 UPM melakukan 
monitoring kepuasan 
layanan akademik dan 
melakukan evaluasi 
melalui Audit Mutu 
Internal. 

 Melakukan monitoring 
kepuasan layanan akademik 

5 UPM melaporkan hasil 
evaluasi kepuasan 
layanan akademik dan 
tindaklanjut hasil 
evaluasi. 

 Melaporkan hasil 
evaluasi kepuasan 
layanan akademik 

6 Ketua STIK Bina Husada 
memastikan terpenuhinya 
layanan akademik sesuai 
dengan pedoman. 

 Memastikan 
terpenuhinya layanan 
akademik 

7 Ketua Program Studi 
memastikan terpenuhinya 
layanan akademik dan 
menanggapi umpan balik 
mahasiswa dan 
pengguna layanan. 

 Memastikan terpenuhinya 
layanan akademik 

G. Standar Pembimbingan 

1 STIK Bina Husada 
menyiapkan bahan 
panduan pembimbingan 

 Menyiapkan bahan 
panduan pembimbingan 
akademik 



 
 

akademik. 

2 STIK Bina Husada 
menetapkan pedoman 
pembimbingan akademik 
dan melakukan 
peninjauan secara 
periodik setiap akhir 
tahun. 

 Menetapkan pedoman 
pembimbungan akademik 

3 STIK Bina Husada 
melakukan sosialisasi 
dan koordinasi 
implementasi 
pembimbingan akademik. 

 Melakukan sosialisasi dan 
koorinasi implementasi 
pembimbingan 
akademik 

4 Ketua STIK Bina Husada 
mengkoordinasikan 
pelaksanaan 
pembimbingan akademik 
dan melakukan 
monitoring dalam lingkup 
prodi setiap akhir 
semester. 

 Mengkoordinasikan 
pelaksanaan 
pembimbingan akademik 
dan melakukan monitoring 
dalam lingkup prodi 

5 Ketua Program Studi 
menjamin terlaksananya 
pembimbingan akademik 
setiap semester sesuai 
dengan pedoman. 

 Menjamin terlaksananya 
pembimbungan akademik 

6 UPM melakukan 
monitoring dan evaluasi 
pembimbingan, 
melakukan pelaporan 
hasil monitoring dan 
evaluasi serta 
tindaklanjut. 

 Melakukan monitoring dan 
evaluasi pembimbingan 

H. Standar Suasana Akademis 

1 STIK Bina Husada 
menyiapkan dokumen 
kebijakan dan pedoman 
suasana akademik rinci 
yang mencakup : otonomi 
keilmuan, kebebasan 
akademik, dan 
kebebasan mimbar 
akademik. 

 Menyiapkan dokumen 
kebijakan dan pedoman 
suasana akademik. 

2 STIK Bina Husada 
menetapkan kebijakan 

 Menetapkan kebijakan dan 
pedoman suasana 



 
 

dan pedoman suasana 
akademik dan melakukan 
peninjauan secara 
berkala setiap akhir tahun 
akademik. 

akademik. 

3 STIK Bina Husada 
mensosialisasikan 
kebijakan dan pedoman 
suasana akademik 
kepada seluruh program 
studi setiap akhir tahun 
akademik. 

 Mensosialisasikan kebijakan 
dan pedoman suasana 
akademik 

4 STIK Bina Husada 
menyediakan fasilitas 
pendukung untuk 
menciptakan suasana 
akademik yang sehat dan 
kondusif. 

 Menyediakan fasilitas 
pendukung untuk 
menciptakan suasana 
akademik 

5 Ketua STIK Bina Husada 
memfasilitasi terwujudnya 
iklim akademis yang 
sehat dan kondusif. 

 Memfasilitasi terwujudnya 
iklim akademis yang sehat 
dan kondusif 

6 Ketua Program Studi 
memastikan terwujud 
iklim akademis yang 
sehat dan kondusif di 
lingkup prodi. 

 Memastikan terwujud iklim 
akademis yang sehat dan 
kondiusif di lingkup prodi 

7 Dosen 
mengimplementasikan 
layanan akadmeik yang 
mampu menumbuhkan 
iklim akademik yang 
sehat dan kondusif di 
setiap proses 
pembelajaran. 

 Mengimplementasikan 
layanan akademik yang 
mampu menumbuhkan iklim 
akademik yang sehat dan 
kondusif di setiap proses 
pembelajaran. 

8 UPM menyusun 
mekanisme dan 
instrumen untuk 
mengukur tingkat 
kepuasan dan umpan 
balik dari stakeholders 
internal tentang 
terbangunnya suasana 
akademik yang sehat dan 
kondusif. 

 UPM menyusun 
mekanisme dan 
instrumen untuk 
mengukur tingkat 
kepuasan dan umpan 
balik 



 
 

9 UPM melakukan survey 
tingkat kepuasan dan 
umpan balik yang 
disurvey menggunakan 
instrumen yang sahih, 
andal, dan mudah 
digunakan serta 
dilakukan setiap tahun 
yang hasilnya 
(umpanbalik) 
ditindaklanjuti 
bersesuaian dengan 
rencana strategis 
pengembangan suasana 
akademik setiap akhir 
semester. 

 Melakukan survey tingkat 
kepuasan dan umpan 
balik ditindaklanjuti 
bersesuaian dengan 
rencana strategis 
pengembangan suasana 
akademik. 

10 UPM menyusun laporan 
analisis hasil survey 
tingkat kepuasan 
terbangunnya suasana 
akademik setiap akhir 
semester. 

 Menyusun laporan 
analisisi hasil survey 
tingkat kepuasan 

11 UPM menyusun laporan 
tindaklanjut dan strategi 
pengembangan suasana 
akademik dan 
implementasinya secara 
efektif dan konsisten 
setiap akhir semester. 

 Menyusun laporan 
tindaklanjut dan strategi 
pengembangan suasana 
akademik 

 
VIII. Dokumen Terkait  

1. Karakteristik Pembelajaran  
a. Panduan Standar Proses Pembelajaran  
b. Panduan Implementasi Kurikulum (memuat karakteristik pembelajaran, 

strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran) 
c. SOP monitoring dan evaluasi karakteristik pembelajaran 
d. Format laporan monev karakteristik pembelajaran 
e. Instrumen kecukupan sarana pendukung pembelajaran  
f. Instrumen monev karakteristik pembelajaran  

2. Perencanaan Proses Pembelajaran 
a. Panduan penyusunan RPS 
b. SOP peninjauan RPS 
c. Formulir penilaian RPS 
d. Formulir peninjauan RPS 

3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran  
a. Pedoman pelaksanaan proses pembelajaran  



 
 

b. SOP proses pembelajaran  
c. SOP monev dan tindak lanjut 
d. Instrument monitoring proses pembelajaran 
e. Format pelaporan hasil monev dan tindaklanjut 

4. Beban Belajar Mahasiswa 
a. Pedoman beban belajar mahasiswa (panduan akademik) 
b. SOP monitoring beban belajar mahasiswa 
c. Instrumen monev beban belajar  
d. Format laporan hasil monev beban belajar mahasiswa 

5. Pengendalian Proses Pembelajaran  
a. Pedoman pengendalian proses pembelajaran  
b. SOP pengendalian proses pembelajaran  
c. Instrumen pengendalian proses pembelajaran  
d. Format laporan hasil pengendalian proses pembelajaran 

6. Layanan Akademis 
a. Pedoman layanan akademik 
b. SOP audit layanan akademik  
c. Instrumen kepuasan layanan akademik  

7. Pembimbingan  
a. Panduan pembimbingan akademik  
b. SOP pembimbingan akademik  
c. Instrumen monev pembimbingan 

8. Suasana Akademis 
a. Dokumen formal kebijakan dan pedoman suasana akademik  
b. SOP perwujudan suasana akademik  
c. Instrumen monev suasana akademis 

 
IX. Keterkaitan Standar Dengan Standar Dikti Lainnya  

1. Standar Kompetensi Lulusan  
2. Standar Proses Pembelajaran  
3. Standar Penilaian Pembelajaran  
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan  
5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran  
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran  
7. Standar Pembiayaan Pembelajaran  

 
X. Referensi  
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I. Visi dan Misi STIK Bina Husada 
Visi STIK Bina Husada  
Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada yang unggul Tahun 
2040. 
 

Misi STIK Bina Husada  
1. Mengembangkan kurikulum berdasarkan kebutuhan dunia kerja. 
2. Meningkatkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi baik secara 

kuantitas dan kualitas. 
3. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang baik, efektif dan efisien. 
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
5. Menyediakan sarana dan prasarana berbasis digital. 
6. Menjalin kerjasama dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. 
7. Menciptakan lulusan yang berkarakter, entrepreneur, dan menguasai digital. 
 

Tujuan STIK Bina Husada  
1. Tersedianya kurikulum berbasis keterampilan sesuai dengan kebutuhan di dunia 

kerja.  
2. Terselenggaranya proses belajar mengajar berbasis keterampilan sesuai dengan 

kebutuhan di dunia kerja.  
3. Tersedianya dokumen persentase laporan penelitian sesuai dengan roadmap peneliti.  
4. Tersedianya dokumen persentase laporan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan roadmap.  
5. Tersedianya dokumen artikel penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional.  
6. Terselenggaranya tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien.  
7. Tersedianya sumber daya manusia (dosen dan tendik) yang cukup jumlahnya dan 

kemampuannya berkembang.  
8. Tersedianya sarana yang cukup dan prasarana berbasis digital.  
9. Terjalinnya kerjasama bidang Tridharma Perguruan Tinggi terhadap pihak terkait. 
10. Terciptanya lulusan yang berkarakter, entrepreneur, dan menguasai digital.  

 
II. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran  

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan 
dan pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di 
akhir proses pembelajaran, tetapi secara berkelanjutan dan menyeluruh dapat 
diselenggarakan di awal, pertengahan, maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan 
pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah 
pengetahuan, sikap dan keterampilan mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara 
kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran 
dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, akuntabel, 
transparan dan dilakukan secara terintegrasi. Penilaian dilakukan mulai dari tahap 
perencanaan, pemberian tugas atau soal, observasi kerja dan pengembalian hasil 
observasi kinerja serta pemberian nilai akhir. 

Dosen seharusnya dapat menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, 
instrument, kriteria, indikator dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai 
sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilakukan pada saat kontrak perkuliahan 
dimulai. Agar pemberian penilaian dapat memenuhi prinsip transparansi, maka 



 
 

tampaknya sudah menjadi suatu keniscayaan bagi pengampu mata kuliah agar dapat 
melakukan akselerasi terhadap proses mengupload nilai maupun data lainnya secara 
online ke dalam SIAKAD dengan tepat waktu.  

 
III. Subjek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar Penilaian Pembelajaran 

1. Ketua STIK Bina Husada 
2. Wakil Ketua I  
3. Wakil Ketua II  
4. Ketua Program Studi  
5. Unit Penjaminan Mutu 
6. Gugus Kendali Mutu  

 
IV. Definisi Istilah  

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria untuk menilai proses dan hasil 
belajar mahasiswa dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan.  

2. Penilaian proses belajar adalah proses menilai aktivitas belajar  mahasiswa yang 
sedang terjadi baik proses belajar teori, praktikum, kerja bengkel maupun praktik 
lapangan yang antara lain dapat dilakukan melalui rubrik.  

3. Penilaian hasil belajar adalah proses menilai perolehan belajar yang dapat berupa 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat dilakukan melalui observasi, 
partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.  

4. Standar penilaian pembelajaran memuat : 1) standar prinsip penilaian; 2) standar 
teknik dan instrument penilaian; 3) standar mekanisme dan prosedur penilaian; 4) 
standar pelaksanaan penilaian, 5) standar pelaporan penilaian; dan standar 
kelulusan mahasiswa.  

 
V. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran  

1. Standar Prinsip Penilaian  
a. STIK Bina Husada harus memiliki pedoman tertulis dan perangkat pendukung 

tentang perumusan prinsip-prinsip penilaian pembelajaran yang ditinjau pada tiap 
awal tahun akademik. 

b. STIK Bina Husada harus memiliki pedoman penilaian pembelajaran yang 
memuat secara komprehensif dan rinci tentang pengertian, wujud, dan 
implementasi prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan 
yang dilakukan secara terintegrasi. 

c. Wakil Ketua I harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang prinsip-prinsip 
penilaian pembelajaran pada setiap program studi minimal 1 kali per tahun. 

d. Ketua STIK Bina Husada harus memenuhi seluruh aspek penunjang yang 
diperlukan untuk mewujudkan prinsip-prinsip penilaian pembelajaran ideal pada 
semua program studi. 

e. Wakil Ketua I harus mengkoordinasikan implementasi prinsip-prinsip penilaian 
pembelajaran melalui rapat pimpinan bidang akademik yang dilaksanakan 
minimal satu bulan sekali. 

f. Wakil Ketua I dibantu Ka.Sub Unit Penjaminan Mutu harus melakukan 
monitoring dan evaluasi terhadap implementasi prinsip-prinsip penilaian 
pembelajaran secara regular pada semua program studi. 



 
 

g. Semua dosen harus mengimplementasikan prinsip-prinsip penilaian pembelajaran 
yang meliputi prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang 
dilakukan secara terintegrasi pada setiap mata kuliah yang diampu. 

h. UPM harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi prinsip-
prinsip penilaian pembelajaran pada semua program studi dalam kegiatan Audit 
Internal Mutu Akademik secara regular setiap tahun yang dituangkan dalam 
laporan audit. 

2. Standar Teknik dan Instrumen Penilaian  
a. STIK Bina Husada harus memiliki pedoman tertulis dan perangkat pendukung 

tentang standar teknik dan instrument penilaian pembelajaran yang ditinjau 
pada tiap awal tahun akademik. 

b. STIK Bina Husada harus memiliki pedoman tertulis memuat secara 

komprehensif dan rinci tentang a) teknik penilaian pembelajaran yang meliputi 
observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket; dan b) 
instrument penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubric 

dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 
c. Wakil Ketua I mensosialisasikan pedoman tertulis tentang standar teknik dan 

instrumen penilaian pembelajaran pada setiap program studi minimal 1 kali 

pertahun.  
d. Ketua STIK Bina Husada memenuhi seluruh aspek penunjang yang 

diperlukan untuk mewujudkan standar teknik dan instrumen penilaian 

pembelajaran ideal pada semua program studi. 
e. Wakil Ketua I mengkoordinasikan implementasi teknik dan instrumen penilaian 

pembelajaran melalui rapat pimpinan bidang akademik yang dilaksanakan 

minimal satu bulan sekali. 
f. Wakil Ketua I dibantu Ka. Sub Unit Penjaminan Mutu melakukan monitoring 

dan evaluasi terhadap ketepatan pemilihan dan penggunaan teknik dan 

instrumen penilaian pembelajaran secara regular pada semua program studi. 
g. Semua dosen secara tepat memilih dan menggunakan teknik dan instrumen 

penilaian pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata kuliah yangdiampu. 

h. UPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketepatan pemilihan dan 
penggunaan teknik dan instrumen penilaian pembelajaran pada semua 
program studi dalam kegiatan audit internal mutu akademik secara regular 

setiap tahun yang dituangkan dalam laporan audit. 
3. Standar Mekanisme dan Prosedur Penilaian  

a. STIK Bina Husada harus memiliki pedoman tertulis dan perangkat pendukung 
tentang standar mekanisme dan prosedur penilaian pembelajaran yang ditinjau 
pada tiap awal tahun akademik. 

b. STIK Bina Husada harus memiliki pedoman memuat secara rinci tentang: a) 
Mekanisme penilaian yang meliputi (1)menyusun, menyampaikan, 
menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian 
antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; (2) 
melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, 
indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; (3) memberikan 
umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada 
mahasiswa; (4) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar 



 
 

mahasiswa secara akuntabel dan transparan; dan b) prosedur penilaian yang 
meliputi tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi 
kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. 

c. Wakil Ketua I harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang mekanisme dan 
prosedur penilaian pembelajaran pada setiap program studi minimal 1 kali 
pertahun. 

d. Ketua STIK Bina Husada harus memenuhi seluruh aspek penunjang yang 
diperlukan untuk mewujudkan standar mekanisme dan prosedur penilaian 
pembelajaran ideal pada semua program studi.  

e. Wakil Ketua I harus mengkoordinasikan implementasi mekanisme dan 
prosedur penilaian pembelajaran melalui rapat pimpinan bidang akademik yang 
dilaksanakan minimal satu bulan sekali. 

f. Wakil Ketua I dibantu Ka.Sub Unit Penjaminan Mutu harus melakukan 
monitoring dan evaluasi terhadap mekanisme dan prosedur penilaian 
pembelajaran secara regular pada semua program studi. 

g. Semua dosen harus secara tepat melaksanakan mekanisme dan prosedur 
penilaian pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata kuliah yang diampu. 

h. UPM harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap mekanisme dan 
prosedur penilaian pembelajaran pada semua program studi dalam kegiatan 
audit internal mutu akademik secara regular setiap tahun yang dituangkan 
dalam laporan audit. 

4. Standar Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran  
a. STIK Bina Husada harus memiliki pedoman tertulis dan perangkat pendukung 

tentang standar pelaksanaan penilaian pembelajaran yang ditinjau pada tiap 
awal tahun akademik.  

b. Dosen harus melaksanaan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran. 
c. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen 

pengampu; dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan 
mengikutsertakan mahasiswa; dosen pengampu atau tim dosen pengampu 
dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. 

d. Dosen pembimbing dosen yunior atau ketua jurusan/ketua program studi 
harus menilaian kualitas perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran, 
diselenggarakan melalui mekanisme sebagaiberikut: 1) penilaian terhadap 
perencanaan pembelajaran berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester; 2) 
penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran yang mencakup penerapan 
strategi, metode, teknik dan media pembelajaran; 3) penilaian terhadap proses 
pembelajaran dari mahasiswa di awal dan akhir semester; 4) hasil penilaian 
perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran disampaikan kepada dosen 
dalam bentuk raport yang menggambarkan antara lain: rerata skor tiap aspek; 
total skor; dan kategori kualitas.  

e. Dosen harus melakukan penilaian pencapaian hasil belajar dalam bentuk 
penilaian formatif dansumatif. 

f. Dosen harus melakukan Penilaian pencapaian hasil belajar mahasiswa pada 
mata kuliah tugas akhir berupa: tugas akhir; skripsi; tesis atau disertasi 
mencakup aspek: 1) penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan serta 
pemanfaatannya dalam penyusunan proyek akhir,skripsi, tesis, dan disertasi; 



 
 

2) kedalaman isi, penggunaan bahasa dan struktur penulisan proyek akhir, 
skripsi, tesis, dan disertasi; 3) metode penelitian atau penyusunan atau 
penciptaan atau perancangan; 4) kreativitas dan penyajian; 5) kebenaran 
ilmiah dan orisinalitas; 6) partisipasi atau kinerja mahasiswa; 7) penerapan 
norma akademik yang berlaku; dan 8) kemampuan mempertahankan tugas akhir, 
skripsi, tesis, dan disertasi; 9) Tugas akhir (skripsi, tesis, disertasi) dengan 
persentase kemiripan maksimal 20% (dua puluh persen). 

5. Standar Pelaporan Penilaian  
a. STIK Bina Husada harus memiliki pedoman tertulis dan perangkat pendukung 

tentang standar pelaporan penilaian pembelajaran yang ditinjau pada tiap awal 
tahun akademik. 

b. Dosen harus membuat pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan 
mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran 
0 sampai dengan 100. 

c. Dosen harus membuat hasil penilaian pencapaian kompetensi mahasiswa 
untuk setiap mata kuliah dinyatakan dalam angka skala 100 (seratus) dan 
dikonversi menjadi nilai huruf dengan bobot tertentu sebagaimana tercantum di 
bawah ini.  

No Nilai Angka Huruf Bobot 

1 ≥86 A 4 

2 81 – 85  A- 3,75 

3 76 – 80  B+ 3,25 

4 71 – 75  B 3,00 

5 66 – 70  B- 2,75 

6 61 – 65  C+ 2,50 

7 56 – 60  C 2,00 

8 51 – 55   C- 1,75 

9 46 – 50  D+ 1,50 

10 41 – 45  D 1,00 

11 ≤ 40 E 0 

6. Standar Kelulusan Mahasiswa 
6.1 Standar Kelulusan Program Diploma dan Sarjana 

a. STIK Bina Husada memiliki standar penilaian kelulusan program sarjana 
yang memuat kriteria minimal mengenai penilaian proses dan hasil 
belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 
Program Diploma dan Program Sarjana. 

b. Program Diploma dan Program Sarjana diakhiri dengan ujian hasil 
penyusunan deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi, laporan 
tugas akhir, atau karya ilmiah yang setara.  

c. Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana dinyatakan lulus 
apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan 
memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program 
studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK lebih besar atau sama 
dengan 2,50 (dua koma lima nol). 



 
 

d. Kriteria predikat kelulusan mahasiswa Program Diploma dan Program 
Sarjana : 1) predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi 
Kumulatif (IPK) 2,50 (dua koma lima puluh) sampai dengan 3,00 (tiga 
koma nol nol); 2) predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks 
Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 
(tiga koma lima nol); 3) predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi 
Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 4,00 (empat 
koma nol nol).  

e. Lulusan Program Diploma dan Program Sarjana berhak memperoleh 
ijazah, gelar, dan surat keterangan pendamping ijazah bagi program 
diploma dan program sarjana sesuai dengan bidang studi.  

6.2 Standar Kelulusan Program Profesi  
a. STIK Bina Husada memiliki standar penilaian kelulusan program 

pendidikan profesi yang memuat kriteria minimal mengenai penilaian 
proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian 
pembelajaran lulusan Program pendidikan profesi. Program profesi diakhiri 
dengan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh panitia nasional.  

b. Uji kompetensi dilakukan melalui uji tulis dan uji kinerja sesuai dengan 
standar nasional. 

c. Peserta yang lulus penilaian berhak memperoleh sertifikat profesi sesuai 
dengan bidangnya yang berlaku secara nasional. 

d. Mahasiswa program pendidikan profesi dinyatakan lulus apabila telah 
menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan oleh program studi 
dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol-nol). 

e. Kriteria predikat kelulusan mahasiswa program profesi : 1) predikat 
memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga 
koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); 2) predikat 
sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 
3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); 3) 
predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,76 
(tiga koma tujuh enam) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol).  

f. Lulusan Program Profesi berhak memperoleh ijazah, gelar, sertifikat 
profesi, dan sertifikat kompetensi bagi program profesi sesuai dengan 
bidang studi.  

6.3 Standar Kelulusan Program Magister  
a. STIK Bina Husada memiliki standar penilaian kelulusan program magister 

yang memuat kriteria minimal mengenai penilaian proses dan hasil 
belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 

program magister. 
b. Program magister diakhiri dengan ujian hasil penyusunan deskripsi saintifik 

hasil kajian dalam bentuk tesis.  

c. Mahasiswa program magister, dan magister terapan, dinyatakan lulus 
apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan oleh 
program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma 

nol nol) dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal 
nasional terakreditasi, atau jurnal internasional, atau prosiding seminar 



 
 

internasional bereputasi. 

d. Kriteria predikat kelulusan mahasiswa program magister adalah : 1) 
predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 
3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); 2) 

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

3,76 (tiga koma tujuh enam) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol).  
 

VI. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran 
1. Wakil Ketua I dibantu Ka.Sub Unit Penjaminan Mutu menyiapkan bahan penetapan 

standar penilaian pembelajaran. 
2. Ketua STIK Bina Husada menetapkan standar penilaian pembelajaran. 
3. Ketua STIK Bina Husada menunjuk Wakil Ketua I untuk melaksanakan sosialisasi 

standar penilaian pembelajaran. 
4. Ketua ProgramStudi memastikan dokumen standar penilaian pembelajaran tersedia 

dan perlu melakukan pemantauan capaian akademik dan kegiatan yang mendukung 
kompetensi lulusan pada setiap berakhirnya tahun akademik. 

5. Unit Penjaminan Mutu dibantu oleh Gugus Kendali Mutu melakukan monev penilaian 
pembelajaran melalui validasi soal UAS selama dua kali dalam satu semester. 

6. Ketua Program Studi melakukan pemantauan secara berkala penilaian 
pembelajaran yang dilakukan oleh dosen. 

7. Ketua Program Studi melakukan evaluasi capaian pembelajaran minimal satu kali 
setiap semester. 
 

VII. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran  

No Pernyataan Isi Standar Indikator Pencapaian Standar 

Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja 
Tambahan 

A. Standar Prinsip Penilaian  

1 STIK Bina Husada harus memiliki 
pedoman tertulis dan perangkat 
pendukung tentang perumusan 
prinsip-prinsip penilaian 
pembelajaran yang ditinjau pada 
tiap awal tahun akademik. 

STIK Bina Husada 
memiliki pedoman 
yang komprehensif dan 

rinci tentang 
penerapan sistem 
penugasan dosen 

berdasarkan 
kebutuhan, kualifikasi, 
keahlian dan 

pengalaman dalam 
prosespembelajaran. 

Persentase dosen 
yang menyusun 
instrumen penilaian 
hasil perkuliahan 

2 STIK Bina Husada harus memiliki 
pedoman penilaian pembelajaran 
yang memuat secara 
komprehensif dan rinci tentang 
pengertian, wujud, dan 
implementasi prinsip edukatif, 
otentik, objektif, akuntabel, dan 
transparan yang dilakukan 
secara terintegrasi. STIK Bina 



 
 

Husada harus memiliki pedoman 
penilaian pembelajaran yang 
memuat secara komprehensif 
dan rinci tentang pengertian, 
wujud, dan implementasi prinsip 
edukatif, otentik, objektif, 
akuntabel, dan transparan yang 
dilakukan secara terintegrasi. 

3 Wakil Ketua I harus 
mensosialisasikan pedoman 
tertulis tentang prinsip-prinsip 
penilaian pembelajaran pada 
setiap program studi minimal 1 
kali per tahun. 

STIK Bina Husada 
memiliki pedoman 
yang komprehensif dan 

rinci tentang 
penetapan strategi, 
metode dan media 

pembelajaran, serta 
penilaian 
pembelajaran 

 

4 Ketua STIK Bina Husada harus 
memenuhi seluruh aspek 
penunjang yang diperlukan 
untuk mewujudkan prinsip-prinsip 
penilaian pembelajaran ideal 
pada semua program studi. 

 

5 Wakil Ketua I harus 
mengkoordinasikan 
implementasi prinsip-prinsip 
penilaian pembelajaran melalui 
rapat pimpinan bidang akademik 
yang dilaksanakan minimal satu 
bulan sekali. 

STIK Bina Husada 
telah melaksanakan 
monitoring dan 
evaluasi yang efektif 
tentang mutu proses 
pembelajaran yang 
hasilnya 
terdokumentasi 
secara komprehensif 
dan ditindak lanjuti 
secara 
berkelanjutan. 

 

6 Wakil Ketua I dibantu Ka.Sub 
Unit Penjaminan Mutu harus 
melakukan monitoring dan 
evaluasi terhadap implementasi 
prinsip-prinsip penilaian 
pembelajaran secara regular 
pada semua program studi. 

 

7 Semua dosen harus 
mengimplementasikan prinsip-
prinsip penilaian pembelajaran 
yang meliputi prinsip edukatif, 
otentik, objektif, akuntabel, dan 
transparan yang dilakukan 
secara terintegrasi pada setiap 
mata kuliah yang diampu. 

 

8 UPM harus melakukan monitoring 
dan evaluasi terhadap 
implementasi prinsip-prinsip 
penilaian pembelajaran pada 

 



 
 

semua program studi dalam 
kegiatan Audit Internal Mutu 
Akademik secara regular setiap 
tahun yang dituangkan dalam 
laporan audit. 

B. Standar Teknik & Instrumen Penilaian 

1 STIK Bina Husada harus 
memiliki pedoman tertulis dan 
perangkat pendukung tentang 
standar teknik dan instrument 
penilaian pembelajaran yang 
ditinjau pada tiap awal tahun 
akademik. 

STIK Bina Husada 
memiliki pedoman 
yang komprehensif 
dan rinci tentang 
penerapan sistem 
penugasan dosen 
berdasarkan 
kebutuhan, 
kualifikasi, keahlian 
dan pengalaman 
dalam proses 
pembelajaran. 

 

2 STIK Bina Husada harus 
memiliki pedoman tertulis 
memuat secara komprehensif dan 
rinci tentang a) teknik penilaian 
pembelajaran yang meliputi 
observasi, partisipasi, unjuk kerja, 
tes tertulis, tes lisan, dan angket; 
dan b) instrument penilaian 
yang terdiri atas penilaian 
proses dalam bentuk rubrik 
dan/atau penilaian hasil dalam 
bentuk portofolio atau karya 
desain. 

 

3 Wakil Ketua I mensosialisasikan 
pedoman tertulis tentang standar 
teknik dan instrumen penilaian 
pembelajaran pada setiap 
program studi minimal 1 kali per 
tahun. 

STIK Bina Husada 
memiliki pedoman 
yang komprehensif 
dan rinci tentang 
penetapan strategi, 
metode dan media 
pembelajaran, serta 
penilaian 
pembelajaran. 

 

4 Ketua STIK Bina Husada 
memenuhi seluruh aspek 
penunjang yang diperlukan 
untuk mewujudkan standar 
teknik dan instrumen penilaian 
pembelajaran ideal pada semua 
program studi. 

 

5 Wakil Ketua I 
mengkoordinasikan implementasi 
teknik dan instrumen penilaian 
pembelajaran melalui rapat 
pimpinan bidang akademik yang 
dilaksanakan minimal satu 

STIK Bina Husada 
telah melaksanakan 
monitoring dan 
evaluasi yang efektif 
tentang mutu proses 
pembelajaran yang 

 



 
 

bulan sekali. hasilnya 
terdokumentasi 
secara komprehensif 
dan ditindak lanjuti 
secara 
berkelanjutan. 

6 Wakil Ketua I dibantu Ka.Sub 
Unit Penjaminan Mutu 
melakukan monitoring dan 
evaluasi terhadap ketepatan 
pemilihan dan penggunaan teknik 
dan instrumen penilaian 
pembelajaran secara regular 
pada semua program studi. 

 

7 Semua dosen secara tepat 
memilih dan menggunakan 
teknik dan instrumen penilaian 
pembelajaran sesuai dengan 
karakteristik mata kuliah yang 
diampu. 

 

8 UPM melakukan monitoring dan 
evaluasi terhadap ketepatan 
pemilihan dan penggunaan teknik 
dan instrumen penilaian 
pembelajaran pada semua 
program studi dalam kegiatan 
audit internal mutu akademik 
secara regular setiap tahun yang 
dituangkan dalam laporan audit. 

 

C. Standar Mekanisme Dan Prosedur Penilaian 

1 STIK Bina Husada harus 
memiliki pedoman tertulis dan 
perangkat pendukung tentang 
standar mekanisme dan 
prosedur penilaian pembelajaran 
yang ditinjau pada tiap awal 
tahun akademik. 

STIK Bina Husada 
memiliki pedoman 
yang komprehensif dan 
rinci tentang 
penerapan system 
penugasan dosen 
berdasarkan 
kebutuhan, kualifikasi, 
keahlian dan 
pengalaman dalam 
proses pembelajaran. 

 

2 STIK Bina Husada harus 
memiliki pedoman memuat 
secara rinci tentang: a) 
Mekanisme penilaian yang 
meliputi (1)menyusun, 
menyampaikan, menyepakati 
tahap, teknik, instrumen, kriteria, 
indikator, dan bobot penilaian 
antara penilai dan yang dinilai 
sesuai dengan rencana 
pembelajaran; (2) 
melaksanakan proses penilaian 
sesuai dengan tahap, teknik, 

 



 
 

instrumen, kriteria, indikator, dan 
bobot penilaian yang memuat 
prinsip penilaian; (3) memberikan 
umpan balik dan kesempatan 
untuk mempertanyakan hasil 
penilaian kepada mahasiswa; 
(4) mendokumentasikan penilaian 
proses dan hasil belajar 
mahasiswa secara akuntabel 
dan transparan; dan b) prosedur 
penilaian yang meliputi tahap 
perencanaan, kegiatan 
pemberian tugas atau soal, 
observasi kinerja, pengembalian 
hasil observasi, dan pemberian 
nilai akhir. 

3 Wakil Ketua I harus 
mensosialisasikan pedoman 
tertulis tentang mekanisme dan 
prosedur penilaian pembelajaran 
pada setiap program studi 
minimal 1 kali pertahun. 

STIK Bina Husada 
memiliki pedoman 
yang komprehensif 
dan rinci tentang 
penetapan strategi, 
metode dan media 
pembelajaran, serta 
penilaian 
pembelajaran. 

 

4 Ketua STIK Bina Husada harus 
memenuhi seluruh aspek 
penunjang yang diperlukan 
untuk mewujudkan standar 
mekanisme dan prosedur 
penilaian pembelajaran ideal 
pada semua program studi. 

 

5 Wakil Ketua I harus 
mengkoordinasikan 
implementasi mekanisme dan 
prosedur penilaian pembelajaran 
melalui rapat pimpinan bidang 
akademik yang dilaksanakan 
minimal satu bulan sekali. 

STIK Bina Husada 
telah melaksanakan 
monitoring dan 
evaluasi yang efektif 
tentang mutu proses 
pembelajaran yang 
hasilnya 
terdokumentasi 
secara komprehensif 
dan ditindak lanjuti 
secara berkelanjutan 

 

6 Wakil Ketua I dibantu Ka. Sub 
Unit Penjaminan Mutu harus 
melakukan monitoring dan 
evaluasi terhadap mekanisme 
dan prosedur penilaian 
pembelajaran secara regular 
pada semua program studi. 

 

7 Semua dosen harus secara 
tepat melaksanakan mekanisme 
dan prosedur penilaian 

 



 
 

pembelajaran sesuai dengan 
karakteristik mata kuliah yang 
diampu. 

8 UPM harus melakukan 
monitoring dan evaluasi terhadap 
mekanisme dan prosedur 
penilaian pembelajaran pada 
semua program studi dalam 
kegiatan audit internal mutu 
akademik secara regular setiap 
tahun yang dituangkan dalam 
laporan audit. 

 

D. Standar Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran 

1 STIK Bina Husada harus 
memiliki pedoman tertulis dan 
perangkat pendukung tentang 
standar pelaksanaan penilaian 
pembelajaran yang ditinjau pada 
tiap awal tahun akademik. 

STIK Bina Husada 
memiliki pedoman 
yang komprehensif dan 
rinci tentang 
penerapan sistem 
penugasan dosen 
berdasarkan 
kebutuhan, kualifikasi, 
keahlian dan 
pengalaman dalam 
prosespembelajaran. 

 

2 Dosen harus melaksanaan 
penilaian sesuai dengan rencana 
pembelajaran. 

 Persentase dosen 
yang menyusun 
instrumen penilaian 
hasil perkuliahan 3 Pelaksanaan penilaian dapat 

dilakukan oleh dosen pengampu 
atau tim dosen pengampu; 
dosen pengampu atau tim dosen 
pengampu dengan 
mengikutsertakan mahasiswa; 
dosen pengampu atau tim 
dosen pengampu dengan 
mengikutsertakan pemangku 
kepentingan yang relevan. 

 

4 Dosen pembimbing dosen 
yunior atau ketua jurusan/ketua 
program studi harus menilaian 
kualitas perencanaan dan 
pelaksanaan proses 
pembelajaran, diselenggarakan 
melalui mekanisme sebagai 
berikut : 1) penilaian terhadap 

STIK Bina Husada 
memiliki pedoman 
yang komprehensif dan 
rinci tentang 
penetapan strategi, 
metode dan media 
pembelajaran, serta 
penilaian 

 



 
 

perencanaan pembelajaran 
berdasarkan Rencana 
Pembelajaran Semester; 2) 
penilaian terhadap pelaksanaan 
pembelajaran yang mencakup 
penerapan strategi, metode, 
teknik dan media pembelajaran; 
3) penilaian terhadap proses 
pembelajaran dari mahasiswa di 
awal dan akhir semester; 4) 
hasil penilaian perencanaan 
dan pelaksanaan proses 
pembelajaran disampaikan 
kepada dosen dalam bentuk 
rapor yang menggambarkan 
antara lain: rerata skor tiap 
aspek; total skor; dan kategori 
kualitas. 

pembelajaran 

5 Dosen harus melakukan 
penilaian pencapaian hasil 
belajar dalam bentuk penilaian 
formatif dan sumatif. 

 Persentase dosen yang 
menyusun instrumen 
penilaian hasil 
perkuliahan 

6 Dosen harus melakukan 
Penilaian pencapaian hasil 
belajar mahasiswa pada mata 
kuliah tugas akhir berupa: tugas 
akhir; skripsi; tesis atau disertasi 
mencakup aspek : 1) 
penguasaan pengetahuan, sikap 
dan keterampilan serta 
pemanfaatannya dalam 
penyusunan proyek akhir,skripsi, 
tesis, dan disertasi; 2) 
kedalaman isi, penggunaan 
bahasa dan struktur penulisan 
proyek akhir,skripsi,tesis,dan 
disertasi; 3) metode penelitian 
atau penyusunan atau 
penciptaan atau perancangan; 4) 
kreativitas dan penyajian; 5) 
kebenaran ilmiah dan 
orisinalitas; 6) partisipasi atau 
kinerja mahasiswa; 7) penerapan 
norma akademik yang berlaku; 
dan 8) kemampuan 
mempertahankan tugas akhir, 

 Sistem informasi 
pembimbingan tugas 
akhir secara online 
(SIAKAD) 



 
 

skripsi, tesis, dan disertasi; 9) 
Tugas akhir (skripsi, tesis, 
disertasi) dengan persentase 
kemiripan maksimal 20% (dua 
puluh persen). 

E. Standar Pelaporan Penilaian 

1 STIK Bina Husada harus 
memiliki pedoman tertulis dan 
perangkat pendukung tentang 
standar pelaporan penilaian 
pembelajaran yang ditinjau pada 
tiap awal tahun akademik. 

STIK Bina Husada 
memiliki pedoman 
yang komprehensif 
dan rinci tentang 
penerapan sistem 
penugasan dosen 
berdasarkan 
kebutuhan, 
kualifikasi, keahlian 
dan pengalaman 
dalam proses 
pembelajaran. 

 

2 Dosen harus membuat 
pelaporan penilaian berupa 
kualifikasi keberhasilan 
mahasiswa dalam menempuh 
suatu mata kuliah yang 
dinyatakan dalam kisaran 0 
sampai dengan 100. 

Persentase nilai mata 
kuliah ter- input dalam 
siakad dua minggu 
setelahUAS 

3 Dosen harus membuat hasil 
penilaian pencapaian 
kompetensi mahasiswa untuk 
setiap mata kuliah dinyatakan 
dalam angka skala 100 
(seratus) dan dikonversi 
menjadi nilai huruf dengan 
bobot tertentu sebagaimana 
tercantum di bawah ini. 

No Nilai 
Angka 

Huruf Bobot 

1 ≥86 A 4 

2 81 – 85  A
-
 3,75 

3 76 – 80  B
+

 3,25 

4 71 – 75  B 3,00 

5 66 – 70  B
-
 2,75 

6 61 – 65  C
+

 2,50 

7 56 – 60  C 2,00 

8 51 – 55   C-
 1,75 

9 46 – 50  D
+

 1,50 

10 41 – 45  D 1,00 

11 ≤ 40 E 0 

 

F. Standar Kelulusan Mahasiswa 

1 Standar Kelulusan Program Diploma dan Sarjana 

a STIK Bina Husada memiliki 
standar penilaian kelulusan 
program sarjana yang memuat 

STIK Bina Husada 
memiliki pedoman 
yang komprehensif 

 



 
 

kriteria minimal mengenai 
penilaian proses dan hasil 
belajar mahasiswa dalam rangka 
pemenuhan capaian 
pembelajaran lulusan Program 
Diploma dan Program Sarjana. 

dan rinci tentang 
penerapan sistem 
penugasan dosen 
berdasarkan 
kebutuhan, 
kualifikasi, keahlian 
dan pengalaman 
dalam proses 
pembelajaran. 

b Program Diploma dan Program 
Sarjana diakhiri dengan ujian 
hasil penyusunan deskripsi 
saintifik hasil kajian dalam 
bentuk skripsi, laporan tugas 
akhir, atau karya ilmiah yang 
setara. 

 

c Mahasiswa Program Diploma dan 
Program Sarjana dinyatakan 
lulus apabila telah menempuh 
seluruh beban belajar yang 
ditetapkan dan memiliki capaian 
pembelajaran lulusan yang 
ditargetkan oleh program studi 
dengan Indeks Prestasi Kumulatif 
atau IPK lebih besar atau sama 
dengan 2,50 (dua koma lima 
nol). 

 

d Kriteria predikat kelulusan 
mahasiswa Program Diploma dan 
Program Sarjana : 1) predikat 
memuaskan apabila mencapai 
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 
2,50 (dua koma lima puluh) 
sampai dengan 3,00 (tiga koma 
nol nol); 2) predikat sangat 
memuaskan apabila mencapai 
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 
3,01 (tiga koma nol satu) 
sampai dengan 3,50 (tiga koma 
lima nol); 3) predikat pujian 
apabila mencapai Indeks 
Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 
(tiga koma lima satu) sampai 
dengan 4,00 (empat koma nol 
nol). 

 

e Lulusan Program Diploma dan 
Program Sarjana berhak 
memperoleh ijazah, gelar, dan 
surat keterangan pendamping 

 



 
 

ijazah bagi program diploma 
dan program sarjana sesuai 
dengan bidang studi. 

2 Standar Kelulusan Program Profesi 

a STIK Bina Husada memiliki 
standar penilaian kelulusan 
program pendidikan profesi 
yang memuat kriteria minimal 
mengenai penilaian proses dan 
hasil belajar mahasiswa dalam 
rangka pemenuhan capaian 
pembelajaran lulusan Program 
pendidikan profesi. Program 
profesi diakhiri dengan uji 
kompetensi yang 
diselenggarakan oleh panitia 
nasional. 

STIK Bina Husada 
memiliki pedoman 
yang komprehensif 
dan rinci tentang 
penerapan sistem 
penugasan dosen 
berdasarkan 
kebutuhan, 
kualifikasi, keahlian 
dan pengalaman 
dalam proses 
pembelajaran. 

 

b Uji kompetensi dilakukan melalui 
uji tulis dan uji kinerja sesuai 
dengan standar nasional. 

 

c Peserta yang lulus penilaian 
berhak memperoleh sertifikat 
profesi sesuai dengan bidangnya 
yang berlaku secara nasional. 

 

d Mahasiswa program pendidikan 
profesi dinyatakan lulus apabila 
telah menempuh seluruh beban 
belajar yang ditetapkan oleh 
program studi dengan IPK lebih 
besar atau sama dengan 3,00 
(tiga koma nol-nol). 

 

e Kriteria predikat kelulusan 
mahasiswa program profesi : 1) 
predikat memuaskan apabila 
mencapai Indeks Prestasi 
Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma 
nol nol) sampai dengan 3,50 
(tiga koma lima nol); 2) predikat 
sangat memuaskan apabila 
mencapai Indeks Prestasi 
Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma 
lima satu) sampai dengan 3,75 
(tiga koma tujuh lima); 3) 
predikat pujian apabila 
mencapai Indeks Prestasi 

 



 
 

Kumulatif (IPK) 3,76 (tiga koma 
tujuh enam) sampai dengan 
4,00 (empat koma nol nol). 

f Lulusan Program Profesi berhak 
memperoleh ijazah, gelar, 
sertifikat profesi, dan sertifikat 
kompetensi bagi program 
profesi sesuai dengan bidang 
studi. 

 

3 Standar Kelulusan Program Magister 

a STIK Bina Husada memiliki 
standar penilaian kelulusan 
program magister yang memuat 
kriteria minimal mengenai 
penilaian proses dan hasil 
belajar mahasiswa dalam rangka 
pemenuhan capaian 
pembelajaran lulusan program 
magister. 

STIK Bina Husada 
memiliki pedoman 
yang komprehensif 
dan rinci tentang 
penerapan sistem 
penugasan dosen 
berdasarkan 
kebutuhan, 
kualifikasi, keahlian 
dan pengalaman 
dalam proses 
pembelajaran. 

 

b Program magister diakhiri dengan 
ujian hasil penyusunan deskripsi 
saintifik hasil kajian dalam 
bentuk tesis. 

 

c Mahasiswa program magister, 
dan magister terapan, 
dinyatakan lulus apabila telah 
menempuh seluruh beban belajar 
yang ditetapkan oleh program 
studi dengan IPK lebih besar atau 
sama dengan 3,00 (tiga koma 
nol nol) dan telah 
mempublikasikan hasil 
penelitiannya pada jurnal 
nasional terakreditasi, atau jurnal 
internasional, atau prosiding 
seminar internasional 
bereputasi. 

 

d Kriteria predikat kelulusan 
mahasiswa program magister 
adalah : 1) predikat memuaskan 
apabila mencapai Indeks 
Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 
(tiga koma nol nol) sampai 
dengan 3,50 (tiga koma lima 
nol); 2) predikat sangat 

 



 
 

memuaskan apabila mencapai 
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 
3,51 (tiga koma lima satu) 
sampai dengan 3,75 (tiga koma 
tujuh lima); 3) predikat pujian 
apabila mencapai Indeks 
Prestasi Kumulatif (IPK) 3,76 
(tiga koma tujuh enam) sampai 
dengan 4,00 (empat koma nol 
nol). 

 
VIII. Dokumen Terkait 
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IX. Keterkaitan Keterkaitan Standar Dengan Standar Dikti Lainnya  

1. Standar Kompetensi Lulusan  
2. Standar Isi Pembelajaran  
3. Standar Proses Pembelajaran  
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan  
5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran  
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran  
7. Standar Pembiayaan Pembelajaran  

 
X. Referensi 

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

2. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
3. Renstra STIK Bina Husada tahun 2020 – 2024 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 STIK BINA HUSADA Kode  : SM/UPM-K2/05 

 

Jl. Syech Abdul Somad No. 28 Kel. 22 Ilir 
Palembang 

Tanggal : 28-10-2020 

Revisi : 1 

 
 
 
 
 
 

STANDAR DOSEN DAN TENAGA 
KEPENDIDIKAN STIK BINA HUSADA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proses 
Penanggungjawab 

Nama Jabatan Tandatangan 

1. Penetapan  Dr. dr. Chairil Zaman, M.Sc. Ketua Senat STIK Bina 

Husada 

 

2. Pelaksanaan  Ns. Ersita, S.Kep., M.Kes. Wakil Ketua I STIK Bina 

Husada 
 

3. Evaluasi  Junie Harista, SST, M.Kes. Monev dan Audit Mutu Internal  

 
4. Pengendalian  Ns. Sutrisari Sabrina 

Nainggolan, M.Kes., M.Kep. 

Ka.Sub Unit Penjaminan Mutu  

 

5. Peningkatan Dr. Amar Muntaha, SKM, 

M.Kes. 

Ketua STIK Bina Husada 

 



 
 

I. Visi dan Misi STIK Bina Husada 
Visi STIK Bina Husada  
Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada yang unggul Tahun 
2040. 
 

Misi STIK Bina Husada  
1. Mengembangkan kurikulum berdasarkan kebutuhan dunia kerja. 
2. Meningkatkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi baik secara 

kuantitas dan kualitas. 
3. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang baik, efektif dan efisien. 
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
5. Menyediakan sarana dan prasarana berbasis digital. 
6. Menjalin kerjasama dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. 
7. Menciptakan lulusan yang berkarakter, entrepreneur, dan menguasai digital. 
 

Tujuan STIK Bina Husada  
1. Tersedianya kurikulum berbasis keterampilan sesuai dengan kebutuhan di dunia 

kerja.  
2. Terselenggaranya proses belajar mengajar berbasis keterampilan sesuai dengan 

kebutuhan di dunia kerja.  
3. Tersedianya dokumen persentase laporan penelitian sesuai dengan roadmap peneliti.  
4. Tersedianya dokumen persentase laporan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan roadmap.  
5. Tersedianya dokumen artikel penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional.  
6. Terselenggaranya tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien.  
7. Tersedianya sumber daya manusia (dosen dan tendik) yang cukup jumlahnya dan 

kemampuannya berkembang.  
8. Tersedianya sarana yang cukup dan prasarana berbasis digital.  
9. Terjalinnya kerjasama bidang Tridharma Perguruan Tinggi terhadap pihak terkait. 
10. Terciptanya lulusan yang berkarakter, entrepreneur, dan menguasai digital.  

 

II. Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 
Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai 

kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan (pustakawan, teknisi, 
laboran, tenaga fungsional lainnya) untuk menyelenggarakan program diploma, 
program sarjana, program pendidikan profose, dan program magister dalam rangka 
pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.  

Dalam konteks hubungan input-proses-output-outcome pada sistem pendidikan 
tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan dua komponen sumber daya 
manusia yang berperan penting dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. 
Agar dosen dan tenaga kependidikan di STIK Bina Husada dapat melaksanakan 
tugas dengan baik untuk mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan STIK Bina 
Husada, maka diperlukan suatu standar bagi dosen dan tenaga kependdikan.  

 

III. Subjek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 
1. Ketua STIK Bina Husada 
2. Wakil Ketua I  
3. Wakil Ketua II  



 
 

4. Ketua Program Studi  
5. Unit Penjaminan Mutu 
6. Gugus Kendali Mutu  

 
IV. Definisi Istilah  

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan 
teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 
diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 

3. Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan 
dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan dosen dan 
tenaga kependidikan STIK Bina Husada. 

4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan 
kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, 
dan mengintegrasikan sector pendidikan dengan sector pelatihan dan 
pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang 
disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. 

5. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah beban belajar 
mahasiswa dan beban pembelajaran dosen dalam sistem kredit semester. 

6. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen. 
7. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada 

dosen sebagai tenaga profesional. 
8. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan 

menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau 
kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan 
pendidikan profesi. 

9. Sertifikasi profesi adalah suatu pengakuan terhadap kompetensi atau keahlian 
khusus terhadap seseorang melalui proses penilaian dan dapat dipertanggung-
jawabkan secara hukum. 

10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar 
pada suatu lingkungan belajar. 

11. Mahasiswa adalah seseorang yang belajar di perguruan tinggi untuk jenjang 
vokasi, sarjana, profesi, magister, dan atau doktor. 

12. Guru besar atau professor yang selanjutnya disebut professor adalah jabatan 
fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan 
pendidikan tinggi. 

 
V. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 

1. STIK Bina Husada, dan program studi harus menetapkan kualifikasi minimum 
untuk dosen : 1) lulusan program magister untuk program diploma dan program 
sarjana, dan 2) lulusan program doktor untuk program pascasarjana.  

2. STIK Bina Husada, program studi harus bersifat kompetitif dan transparan dalam 
rekrutmen dosen dengan mempertimbangkan kompetensi dan performance.  

3. STIK Bina Husada, program studi harus mempertimbangkan rasio dosen dan 
mahasiswa di program studi dalam rekrutmen dosen.  



 
 

4. STIK Bina Husada, program studi harus mengevaluasi dalam kualifikasi 
rekrutmen dosen sesuai dengan perkembangan kebijakan dan perkembangan 
ipteks. 

5. Dosen harus mempunyai kompetensi pendidik yang mencakup kompetensi 
pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial yang memadai untuk 
melaksanakan perkuliahan dan membimbing mahasiswa sehingga menjadi 
lulusan yang unggul dan berkarakter.  

6. STIK Bina Husada, program studi harus menetapkan kompetensi pendidik 
dengan sertifikasi pendidik. 

7. Dosen harus memahami karakteristik dan kebutuhan belajar mahasiswa.  
8. Dosen harus mengembangkan strategi pembelajaran yang mendidik, kreatif, 

humanis dan mencerdaskan.  
9. Dosen harus mengelola pembelajaran dengan menekankan penerapan prinsip 

andragogi dan meningkatkan kemampuan soft skill mahasiswa.  
10. Dosen seharusnya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

pembelajaran.  
11. Dosen harus melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran yang valid dan 

reliable.  
12. Dosen PA harus melaksanakan bimbingan dalam rangka mengembangkan 

potensi mahasiswa.  
13. Dosen harus mengembangkan materi pembelajaran yang inspiratif sesuai 

dengan tuntutan yang selalu berkembang. 
14. Dosen harus mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat dan 

mencari alternative solusi.  
15. Dosen harus memahami metode ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi. 
16. STIK Bina Husada/program studi harus memfasilitasi dosen belajar sepanjang 

hayat dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, atau 
profesi. 

17. Dosen harus melakukan penelitian dan/atau pengembangan serta 
mempresentasikan hasilnya dalam forum ilmiah dan/atau profesi minimal 1 tahun 
dua kali. 

18. Dosen harus menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah, seni, atau 
model/prototipe dalam bidang keahliannya minimal satu tahun dua kali.  

19. Dosen harus melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang 
keahliannya; sebagai ketua atau anggota tim minimal satu tahun dua kali.  

20. Dosen harus bertindak sesuai dengan norma dan tata nilai agama yang dianut, 
hukum, sosial, dan budaya Indonesia. 

21. Dosen harus menampilkan diri sebagai pribadi yang ikhlas, jujur, adil, stabil, 
berwibawa, dan memiliki integritas. 

22. Dosen harus menunjukkan loyalitas terhadap institusi, bertanggung jawab, dan 
memiliki etos kerja yang tinggi. 

23. Dosen harus berperilaku sesuai kode etik dosen dan/atau kode etik profesi. 
24. Dosen harus berperilaku kreatif, inovatif, adaptif, dan produktif yang berorientasi 

pada pengembangan berkelanjutan. 
25. Dosen seharusnya menampilkan sikap kepemimpinan yang visioner. 



 
 

26. Dosen harus bersikap inklusif, tidak diskriminatif, dan memiliki kesadaran serta 
kecakapan untuk berpartisipasi aktif sebagai warga Negara yang demokratis dan 
menghargai multi budaya. 

27. Dosen harus berinteraksi dan berkomunikasi efektif, santun, dan adaptif dengan 
berbagai kalangan, termasuk inter dan antar komunitas profesi. 

28. Dosen harus bersikap terbuka dan menghargai pendapat, saran, serta kritik dari 
pihak lain. 

29. STIK Bina Husada harus menetapkan dosen-dosen mata kuliah umum dan 
kependidikan berdasarkan bidang keahlian yang dimiliki serta dapat 
menggunakan dosen dari luar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang 
berlaku. 

30. STIK Bina Husada harus sudah memastikan lebih dari 80% dosen tetap telah 
memiliki sertifikat pendidik. 

31. STIK Bina Husada harus menetapkan 30% dosen tetap bergelar doktor. 
32. STIK Bina Husada harus menetapkan lebih dari 16% dosen tetap telah memiliki 

jabatan fungsional guru besar. 
33. Dosen harus menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, 

kreatif, dinamis dan interaktif-dialogis. 
34. Dosen harus memiliki komitmen profesional untuk terus-menerus meningkatkan mutu 

layanan pendidikan. 
35. Dosen harus merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses 

pembelajaran. 
36. STIK Bina Husada dan Program Studi harus memfasilitasi dosen melakukan tugas 

tambahan. 
37. STIK Bina Husada dan Program Studi harus memfasilitasi dosen melakukan tugas 

penunjang. 
38. STIK Bina Husada dan Program Studi menetapkan beban kerja dosen per semester 

dalam membimbing mahasiswa sesuai dengan kewenangannya paling banyak 8 
mahasiswa. 

39. STIK Bina Husada dan Program Studi menetapkan beban kerja dosen sebesar 12 
sd 16 sks FTE (Fulltime Teaching Equivalent) per semester. 

40. STIK Bina Husada dan Program Studi menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan 
jumlah mahasiswa adalah 1:30. 

41. STIK Bina Husada dan Program Studi menetapkan jumlah dosen tetap per prodi 
sesuai dengan kebutuhan berdasarkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah 
mahasiswa.  

42. STIK Bina Husada dan Program Studi harus memberikan penghargaan sesuai 
dengan tugas dan prestasi kerja yang ditunjukkan. 

43. STIK Bina Husada dan Program Studi harus memberikan kesempatan untuk 
pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan. 

44. STIK Bina Husada dan Program Studi harus memfasilitasi penggunaaan sarana dan 
prasarana pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

45. STIK Bina Husada dan Program Studi harus memfasilitasi dosen untuk memperoleh 
kesempatan dalam meningkatkan kompetensi dan akses sumber belajar. 

46. STIK Bina Husada dan Program Studi harus memfasilitasi dosen menjalankan 
kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi pengembangan keilmuan. 



 
 

47. STIK Bina Husada dan Program Studi harus memfasilitasi kebebasan dosen untuk 
melakukan aktivitas dalam organisasi profesi/keilmuan yang menjadi minatnya 
sesuai dengan undang-undang. 

48. STIK Bina Husada dan Program Studi seharusnya memfasilitasi dosen memperoleh 
kesempatancuti. 

49. STIK Bina Husada dan Program Studi harus menetapkan kualifikasi minimum 
untuk tenaga kependidikan minimal diploma empat dan tenaga adminitrasi minimal 
diploma satu. 

50. STIK Bina Husada dan Program Studi harus merekrut tenaga kependidikan secara 
kompetitif dan transparan dengan mempertimbangkan kompetensi dan 
performansi calon tenaga kependidikan yang bersangkutan. 

51. STIK Bina Husada dan Program Studi harus memfasilitasi tenaga kependidikan agar 
tetap sehat jasmani dan rohani. 

52. STIK Bina Husada dan Program Studi harus memonitor tenaga kependidikan 
memiliki kompetensi dalam bidang yang sesuai dengan tugasnya. 

53. Tenaga kependidikan harus bertindak sesuai dengan norma dan tata nilai agama 
yang dianut, hukum, sosial, dan budaya Indonesia. 

54. STIK Bina Husada dan Program Studi harus memastikan tenaga kependidikan 
menampilkan diri sebagai pribadi yang ikhlas, jujur, adil, stabil, berwibawa, dan 
integritas. 

55. STIK Bina Husada dan Program Studi harus memastikan tenaga kependidikan 
menunjukkan loyalitas, tanggung jawab, dan etos kerja yang tinggi. 

56. STIK Bina Husada dan Program Studi harus memastikan tenaga kependidikan 
memiliki kompetensi keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi. 

57. STIK Bina Husada dan Program Studi harus memiliki tenaga kependidikan, 
pustakawan, teknisi, laboran, tenaga keamanan dan tenaga kebersihan dalam 
jumlah dan kompetensi yang mencukupi untuk mendukung terselenggaranya 
kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

58. Tenaga kependidikan yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa harus memiliki 
sertifikat pengadaan. 

59. STIK Bina Husada harus menetapkan lebih dari 10% tenaga kependidikan khusus, 
seperti pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga keuangan harus memiliki 
sertifikat keahlian sesuai dengan tugas pokoknya. 

 
VI. Strategi Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 

1. Ketua STIK Bina Husada mendorong dan memberikan kesempatan seluas-
luasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui 
program beasiswa internal dan eksternal. 

2. Ketua STIK Bina Husada mewajibkan dosen baru berpendidikan magister untuk 
membuat kontrak setelah satu tahun bekerja wajib studi doktoral. 

3. Ketua STIK Bina Husada mendorong dan memfasilitasi setiap dosen untuk 
berpartisipasi pada forum ilmiah, baik nasional maupun internasional. 

4. Ketua STIK Bina Husada mendorong dan memfasilitasi setiap dosen untuk 
meraih jabatan lektor kepala dan guru besar.  

5. Ketua STIK Bina Husada mendorong dan memfasilitasi setiap tenaga 
kependidikan untuk mengembangkan kompetensinya melalui studi lanjut, 



 
 

seminar, lokakarya, workshop, pelatihan, atau magang.  
6. Ketua STIK Bina Husada mengalokasikan dana untuk mengirim tenaga 

kependidikan guna mengikuti pelatihan dan atau sertifikasi sesuai bidang 
keahlian masing-masing setiap tahun satu pelatihan dan/atau sertifikasi. 

7. Ketua STIK Bina Husada, dan Program Studi secara aktif memantau kinerja 
dosen dan tenaga kependidikan.  

8. Ketua STIK Bina Husada memberi sanksi yang tegas sesuai peraturan yang 
berlaku bagi dosen dan tenaga kependidikan yang melanggar aturan/etika. 

9. Ketua STIK Bina Husada memberi penghargaan atas prestasi yang diraih oleh 
dosen dan tenaga kependidikan.  

 
VII. Indikator Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 

No Pernyataan Isi Standar Indikator Pencapaian Standar 

Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Tambahan 

1 STIK Bina Husada, dan 
program studi harus 
menetapkan kualifikasi 
minimum untuk dosen : 
1) lulusan program 
magister untuk program 
diploma dan program 
sarjana, dan 2) lulusan 
program doktor untuk 
program pascasarjana. 

1. Program Diploma  
a. Kualifikasi 

akademik 
magister/magister 
terapan  

b. Sertifikat+setara 
jenjang 8 KKNI  

2. Program Sarjana 
a. Kualifikasi 

akademik lulusan 
magister/ 
magister terapan  

b. Sertifikat+setara 
jenjang 8 KKNI 

3. Program Profesi  
a. Kualifikasi 

akademik : 
magister/magiste
r terapan  

b. Pengalaman 
kerja ≥ 2 tahun 

c. Sertifikat profesi 
+ setara jenjang 
8 KKNI 

4. Program Magister 
a. Kualifikasi 

akademik : 
lulusan 
doktor/doktor 
terapan  

b. Sertifikat Profesi 

 



 
 

+ setara jenjang 
9 KKNI  

2 STIK Bina Husada, 
program studi harus 
bersifat kompetitif dan 
transparan dalam 
rekrutmen dosen 
dengan 
mempertimbangkan 
kompetensi dan 
performance. 

Publikasi rekrutmen via 
media sosial. Ijazah 
sesuai jenjang.  

 

3 STIK Bina Husada, 
program studi harus 
mempertimbangkan 
rasio dosen dan 
mahasiswa di program 
studi dalam rekrutmen 
dosen. 

Rasio dosen tetap 
terhadap jumlah 
mahasiswa = 1 : 30 

 

4 STIK Bina Husada, 
program studi harus 
mengevaluasi dalam 
kualifikasi rekrutmen 
dosen sesuai dengan 
perkembangan 
kebijakan dan 
perkembangan ipteks. 

1. Program Diploma  
a. Kualifikasi 

akademik 
magister/ 
magister terapan  

b. Sertifikat+setara 
jenjang 8 KKNI  

2. Program Sarjana 
a. Kualifikasi 

akademik lulusan 
magister/ 
magister terapan  

b. Sertifikat+setara 
jenjang 8 KKNI 

3. Program Profesi  
a. Kualifikasi 

akademik : 
magister/ 
magister terapan  

b. Pengalaman 
kerja ≥ 2 tahun 

c. Sertifikat profesi 
+ setara jenjang 
8 KKNI 

4. Program Magister 
a. Kualifikasi 

akademik : 
lulusan 

 



 
 

doktor/doktor 
terapan  

b. Sertifikat Profesi 
+ setara jenjang 
9 KKNI 

5 Dosen harus 
mempunyai kompetensi 
pendidik yang 
mencakup kompetensi 
pedagogik, profesional, 
kepribadian, dan sosial 
yang memadai untuk 
melaksanakan 
perkuliahan dan 
membimbing 
mahasiswa sehingga 
menjadi lulusan yang 
unggul dan berkarakter. 

Memiliki kompetensi 
pendidik : kompetensi 
pedagogik, professional, 
kepribadian, dan sosial  

Kompetensi pendidik 
ditambah kualifikasi serta 
kemampuan (SOFT SKILL 
dan HARD SKILL), memiliki 
kemampuan literasi 
manusia, teknologi, dan 
digital 

6 STIK Bina Husada, 
program studi harus 
menetapkan 
kompetensi pendidik 
dengan sertifikasi 
pendidik. 

Kompetensi pendidik 
dengan sertifikat 
pendidik 

 

7 Dosen harus 
memahami karakteristik 
dan kebutuhan belajar 
mahasiswa. 

 Memiliki kemampuan untuk 
melakukan rekognisi 
pembelajaran lampau (RPL) 
sesuai dengan prosedur 
yang ada. 

8 Dosen harus 
mengembangkan 
strategi pembelajaran 
yang mendidik, kreatif, 
humanis dan 
mencerdaskan. 

Bentuk pembelajaran: 
kuliah, responsi dan 
tutorial, seminar, dan 
praktikum, praktik studio, 
praktik bengkel, atau 
praktik lapangan, 
penelitian, perancangan, 
atau pengembangan, 
dan pengabdian kepada 
masyarakat 

 

9 Dosen harus mengelola 
pembelajaran dengan 
menekankan 
penerapan prinsip 
andragogi dan 
meningkatkan 
kemampuan soft skill 

Pembelajaran diskusi 
kelompok, simulasi, studi 
kasus, kolaboratif, 
kooperatif, berbasis 
proyek, berbasis 
masalah. 

 



 
 

mahasiswa. 

10 Dosen seharusnya 
memanfaatkan 
teknologi informasi dan 
komunikasi dalam 
pembelajaran. 

Pembelajaran tatap 
muka dengan media 
LCD 

Pembelajaran 
menggunakan sistem 
daring, blended learning. 

11 Dosen harus 
melakukan penilaian 
dan evaluasi 
pembelajaran yang 
valid dan reliable. 

Pelaksanaan penilaian 
dapat dilakukan oleh 
dosenpengampuatautim 

dosen pengampu; dosen 
pengampuatau tim 
dosen pengampu 

dengan 
mengikutsertakan 
mahasiswa; dan/atau 

dosen pengampuatau 
tim dosen 
pengampudengan 

mengikutsertakan 
pemangku kepentingan 
yangrelevan. 

 

12 Dosen PA harus 
melaksanakan 
bimbingan dalam 
rangka 
mengembangkan 
potensi mahasiswa. 

Pembimbingan 
akademik 

Pembimbingan akademik 
minimal 4 kali dalam satu 
semester 

13 Dosen harus 
mengembangkan 
materi pembelajaran 
yang inspiratif sesuai 
dengan tuntutan yang 
selalu berkembang. 

 Pengembangan materi 
pembelajaran berbasis riset 
dan PkM 

14 Dosen harus 
mengidentifikasi 
permasalahan yang 
dihadapi masyarakat 
dan mencari alternative 
solusi. 

 Penelitian dan PkM dosen 
berbasis pengembangan 
keilmuan kesehatan  

15 Dosen harus 
memahami metode 
ilmiah dalam rangka 
pengembangan ilmu 
pengetahuan dan/atau 
teknologi. 

 Penelitian berbasis metode 
campuran 



 
 

16 STIK Bina 
Husada/program studi 
harus memfasilitasi 
dosen belajar 
sepanjang hayat dalam 
rangka 
mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan/atau 
teknologi, atau profesi. 

 Penyertaan dosen dalam 
berbagai 
pelatihan/workshop/ben gkel 
kerja/magang minimal 2 
kali dalam setahun, 
seminar, konferensi, dan 
lain-lain minimal minimal 2 
kali dalam satu tahun. 

17 Dosen harus 
melakukan penelitian 
dan/atau 
pengembangan serta 
mempresentasikan 
hasilnya dalam forum 
ilmiah dan/atau profesi 
minimal 1 tahun dua 
kali. 

Melakukan publikasi 
satu tahun satu kali  

Melakukan publikasi satu 
tahun satu kali  

18 Dosen harus 
menghasilkan dan 
mempublikasikankaryail
miah,seni, atau 
model/prototipe dalam 
bidang keahliannya 
minimal satu tahun dua 
kali. 

Melakukan publikasi 
satu tahun satu kali  

Melakukan publikasi satu 
tahun satu kali  

19 Dosen harus melakukan 
pengabdian kepada 
masyarakat sesuai 
bidang keahliannya; 
sebagai ketua atau 
anggota tim minimal 
satu tahun dua kali. 

 Melakukan PkM satu 
tahun dua kali  

20 Dosen harus bertindak 
sesuai dengan norma 
dan tata nilai agama 
yang dianut, hukum, 
sosial, dan budaya 
Indonesia. 

 Tersedia pedoman 

21 Dosen harus 
menampilkan diri 
sebagai pribadi yang 
ikhlas, jujur, adil, stabil, 
berwibawa, dan memiliki 
integritas 

 Tersedia pedoman  



 
 

22 Dosen harus 
menunjukkan loyalitas 
terhadap institusi, 
bertanggung jawab, dan 
memiliki etos kerja yang 
tinggi. 

 Tersedia pedoman 

23 Dosen harus berperilaku 
sesuai kode etik dosen 
dan/atau kode etik 
profesi. 

 Tersedia pedoman 

24 Dosen harus 
berperilaku kreatif, 
inovatif, adaptif, dan 
produktif yang 
berorientasi pada 
pengembangan 
berkelanjutan. 

 Tersedia pedoman 

25 Dosen seharusnya 
menampilkan sikap 
kepemimpinan yang 
visioner. 

 Tersedia pedoman 

26 Dosen harus bersikap 
inklusif, tidak 
diskriminatif, dan 
memiliki kesadaran serta 
kecakapan untuk 
berpartisipasi aktif 
sebagai warga Negara 
yang demokratis dan 
menghargai multi 
budaya. 

 Tersedia pedoman 

27 Dosen harus 
berinteraksi dan 
berkomunikasi efektif, 
santun, dan adaptif 
dengan berbagai 
kalangan, termasuk inter 
dan antar komunitas 
profesi. 

 Tersedia pedoman 

28 Dosen harus bersikap 
terbuka dan menghargai 
pendapat, saran, serta 
kritik dari pihaklain. 

 Tersedia pedoman 

29 STIK Bina Husada harus 
menetapkan dosen-
dosen mata kuliah 

 Tersedia pedoman 



 
 

umum dan 
kependidikan 
berdasarkan bidang 
keahlian yang dimiliki 
serta dapat 
menggunakan dosen dari 
luar sesuai dengan 
ketentuan dan 
peraturan yang berlaku. 

30 STIK Bina Husada harus 
sudah memastikan lebih 
dari 80% dosen tetap 
telah memiliki sertifikat 
pendidik. 

Dosen tetap bersertifikat 
pendidik ≥ 80% 

 

31 STIK Bina Husada harus 
menetapkan 30% dosen 
tetap bergelar doktor. 

 30% dosen tetap bergelar 
doktor 

32 STIK Bina Husada harus 
menetapkan lebih 
dari16% dosen tetap 
telah memiliki jabatan 
fungsional guru besar. 

Dosen tetap 
berjabatan fungsional 
guru besar 
<15% 

Dosen tetap berjabatan 
fungsional guru besardi 
atas15% 

33 Dosen harus 
menciptakan suasana 
pendidikan yang 
bermakna, 
menyenangkan, kreatif, 
dinamis dan interaktif-
dialogis. 

Suasana pendidikan 
yang interaktif, holistik, 
integratif, saintifik, 
kontekstual, tematik, 
efektif, kolaboratif, dan 
berpusat pada 
mahasiswa 

Tersedianya pedoman 
penciptaan suasana 
pendidikan yang interaktif, 
holistik, integratif, saintifik, 
kontekstual, tematik, 
efektif, kolaboratif, dan 
berpusat pada mahasiswa 
serta bermakna, 
menyenangkan, kreatif, 
dinamis dan interaktif- 
dialogis 

34 Dosen harus memiliki 
komitmen profesional 
untuk terus-menerus 
meningkatkan mutu 
layanan pendidikan. 

 Tersedianya kebijakan, 
pedoman, mekanisme mutu 
layanan pendidikan 

35 Dosen harus 
merencanakan, 
melaksanakan, dan 
mengendalikan proses 
pembelajaran. 

Salah satu tugas 
pokok dosen 
melakukan 
perencanaan, 
pelaksanaan, dan 
pengendalian proses 
Pembelajaran 

Tersedianya kebijakan, 
pedoman, mekanisme 
dosen dalam melakukan 
perencanaan, 
pelaksanaan, dan 
pengendalian proses 
pembelajaran 



 
 

36 STIK Bina Husada dan 
Program Studi harus 
memfasilitasi dosen 
melakukan tugas 
tambahan. 

Tridharma PT disesuaikan 
dengan besarnya beban 
tugas tambahan, bagi 
dosen yang 
mendapatkan tugas 
tambahan 

Dosen mendapatkan 
pengakuan atas tugas 
tambahan dalam jabatan 
struktural di lingkungan 
STIK Bina Husada 

37 STIK Bina Husada dan 
Program Studi harus 
memfasilitasi dosen 
melakukan tugas 
penunjang 

Tridharma PT disesuaikan 
dengan besarnya beban 
tugas penunjang bagi 
dosen yang 
mendapatkan tugas 
penunjang 

Dosen mendapatkan 
pengakuan atas tugas 
penunjang dalam 
jabatan kepanitiaan 
lokal/nasional/internasio nal. 

38 STIK Bina Husada dan 
Program Studi 
menetapkan beban kerja 
dosen per semester 
dalam membimbing 
mahasiswa sesuai 
dengan 
kewenangannya paling 
banyak 8 mahasiswa. 

BKD per semester dalam 
membimbing mahasiswa 
paling banyak 10 
mahasiswa. 

BKD per semester dalam 
membimbing mahasiswa 
paling banyak 8 
mahasiswa. 

39 STIK Bina Husada dan 
Program Studi 
menetapkan beban kerja 
dosen sebesar 12 sd 16 
sks FTE (Fulltime 
Teaching Equivalent) 
per semester. 

BKD maksimal sebesar 
16 sks 

BKD maksimal sebesar 14 
sks 

40 STIK Bina Husada dan 
Program Studi 
menetapkan rasio jumlah 
dosen tetap dan jumlah 
mahasiswa adalah 
1:30. 

Rasio dosen tetap 
terhadap jumlah 
mahasiswa 1:30 

 

41 STIK Bina Husada dan 
Program Studi 
menetapkan jumlah 
dosen tetap per prodi 
sesuai dengan 
kebutuhan berdasarkan 
rasio jumlah dosen 
tetap dan jumlah 
mahasiswa.  

 Tersedia pedoman 

42 STIK Bina Husada dan 
Program Studi harus 
memberikan 

Dosen mendapatkan hasil 
penilaian kinerja. 

Dosen mendapatkan hasil 
penelitian kinerja dan 
insentif prestasi sesuai 



 
 

penghargaan sesuai 
dengan tugas dan 
prestasi kerja yang 
ditunjukkan. 

dengan prosedur yang 
berlaku. 

43 STIK Bina Husada dan 
Program Studi harus 
memberikan kesempatan 
untuk pengembangan 
karier dosen dan 
tenaga kependidikan 

Dosen mendapatkan 
kenaikan pangkat/jabatan. 

Dosen mendapatkan 
kenaikan pangkat/jabatan 
dan bisa mendapatkan 
tugas tambahan. 

44 STIK Bina Husada dan 
Program Studi harus 
memfasilitasi 
penggunaaan sarana dan 
prasarana pendidikan, 
penelitian, dan 
pengabdian kepada 
masyarakat. 

 Tersedianya sarana dan 
prasarana pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat. 

45 STIK Bina Husada dan 
Program Studi 
harusmemfasilitasidosenu
ntuk memperoleh 
kesempatan dalam 
meningkatkan kompetensi 
dan akses sumber 
belajar. 

 Tersedianya mekanisme 
untuk peningkatan 
kompetensi dan akses 
sumber belajar bagi dosen. 

46 STIK Bina Husada dan 
Program Studi harus 
memfasilitasi dosen 
menjalankan kebebasan 
akademik, mimbar 
akademik dan otonomi 
pengembangan 
keilmuan. 

 Tersedianya kebijakan, 
pedoman, dan anggaran 
untuk dosen dalam 
menjalankan kebebasan 
akademik, mimbar akademik 
dan otonomi 
pengembangan keilmuan. 

47 STIK Bina Husada dan 
Program Studi harus 
memfasilitasi kebebasan 
dosen untuk melakukan 
aktivitas dalam 
organisasi 
profesi/keilmuan yang 
menjadi minatnya 
sesuai dengan undang-
undang. 

 Tersedianya kebijakan, 
pedoman, mekanisme untuk 
dosen dalam melakukan 
aktivitas dalam organisasi 
profesi/keilmuan yang 
menjadi minatnya sesuai 
dengan undang-undang. 

48 STIK Bina Husada dan 
Program Studi 

Cuti bersama, cuti 
ibadah  

Cuti bersama, cuti besar, dan 
cuti dengan alasan penting  



 
 

seharusnya memfasilitasi 
dosen memperoleh 
kesempatan cuti. 

49 STIK Bina Husada dan 
Program Studi harus 
menetapkan kualifikasi 
minimum untuk tenaga 
kependidikan minimal 
diploma empat dan 
tenaga adminitrasi 
minimal diploma satu. 

Kualifikasi tenaga 
kependidikan minimal 
diploma tiga dan tenaga 
administrasi minimal 
SMA. 

 

50 STIK Bina Husada dan 
Program Studi harus 
merekrut tenaga 
kependidikan secara 
kompetitif dan 
transparan dengan 
mempertimbangkan 
kompetensi dan 
performansi calon 
tenaga kependidikan 
yang bersangkutan. 

  

51 STIK Bina Husada dan 
Program Studi harus 
memfasilitasi tenaga 
kependidikan agar tetap 
sehat jasmani dan 
rohani. 

  

52 STIK Bina Husada dan 
Program Studi harus 
memonitor tenaga 
kependidikan memiliki 
kompetensi dalam bidang 
yang sesuai dengan 
tugasnya. 

  

53 Tenaga kependidikan 
harus bertindak sesuai 
dengan norma dan tata 
nilai agama yang 
dianut, hukum, sosial, 
dan budaya Indonesia. 

  

54 STIK Bina Husada dan 
Program Studi harus 
memastikan tenaga 
kependidikan 
menampilkan diri sebagai 

  



 
 

pribadi yang ikhlas, jujur, 
adil, stabil, berwibawa, 
dan integritas. 

55 STIK Bina Husada dan 
Program Studi harus 
memastikan tenaga 
kependidikan 
menunjukkan loyalitas, 
tanggung jawab, dan 
etos kerja yang tinggi. 

  

56 STIK Bina Husada dan 
Program Studi harus 
memastikan tenaga 
kependidikan memiliki 
kompetensi keterampilan 
dalam penggunaan 
teknologi informasi. 

  

57 STIK Bina Husada dan 
Program Studi harus 
memiliki tenaga 
kependidikan, 
pustakawan, teknisi, 
laboran, tenaga 
keamanan dan tenaga 
kebersihan dalam 
jumlah dan kompetensi 
yang mencukupi untuk 
mendukung 
terselenggaranya 
kegiatan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi. 

  

58 Tenaga kependidikan 
yang terlibat dalam 
pengadaan barang/jasa 
harus memiliki sertifikat 
pengadaan. 

  

59 STIK Bina Husada harus 
menetapkan lebih dari 
10% tenaga 
kependidikan khusus, 
seperti pustakawan, 
laboran, teknisi, dan 
tenaga keuangan harus 
memiliki sertifikat 
keahlian sesuai dengan 
tugas pokoknya. 

  



 
 

VIII. Dokumen Terkait  
Dokumen yang terkait dengan standar dosen ini adalah: 
a. Dokumen kebijakan Ketua STIK Bina Husada 

1) Dokumen peraturan Ketua STIK Bina Husada (peraturan tentang penerimaan 
dosen, dokumen tugas pokok dan fungsi dosen, dokumen tugas pokok dan fungsi 
dosen yang memiliki tugas tambahan) 

2) Dokumen keputusan Ketua STIK Bina Husada (keputusan hasil seleksi 
penerimaan dosen, keputusan Ketua STIK Bina Husada tentang tugas pokok dan 
fungsi dosen, keputusan Ketua STIK Bina Husada tentang tugas pokok dan 
fungsi dosen yang memiliki tugas tambahan) 

3) Dokumen instruksi Ketua STIK Bina Husada 
4) Dokumen edaran Ketua STIK Bina Husada 

b. Dokumen standar, meliputi :  
1) Dokumen standar pembiayaan, 
2) Dokumen standar pengelolaan, 
3) Dokumen standar sarana prasarana, 
4) Dokumen standar penelitian, 
5) Dokumen standar pengabdian kepada masyarakat; 
6) Dokumen standar Sistem Informasi Terintegrasi yang dikeluarkan oleh 

Kemendikbudristekdikti. 
Dokumen yang terkait dengan standar tenaga kependidikan ini adalah : 
a. Dokumen standar pembiayaan, standar pengelolaan, standar sarana 

prasarana, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada 
masyarakat; 

b. Dokumen peraturan penerimaan tenaga kependidikan; 
c. Dokumen tugas pokok dan fungsi setiap pengelola dan tenaga 

kependidikan; 
7) Dokumen-dokumen standar Sistem Informasi Terintegrasi yang dikeluarkan oleh 

Kemendikbudristekdikti.  
c. Dokumen terkait penyelenggaraan pembelajaran 

1) SOP pengajuan proposal skripsi 
2) SOP pengajuan proposal tesis 
3) SOP pengajuan proposal disertasi 

d. Dokumen panduan pembimbing anak ademik dan SOP pelaksanaan 
pembimbingan akademik. 

 
XI. Keterkaitan Keterkaitan Standar Dengan Standar Dikti Lainnya  

1. Standar Kompetensi Lulusan  
2. Standar Proses Pembelajaran  
3. Standar Isi Pembelajaran  
4. Standar Penilaian Pembelajaran  
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan  
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran  
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran  
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran  
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1. Visi dan Misi STIK Bina Husada 
Visi STIK Bina Husada  
Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada yang unggul Tahun 
2040. 
 

Misi STIK Bina Husada  
1. Mengembangkan kurikulum berdasarkan kebutuhan dunia kerja. 
2. Meningkatkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi baik secara 

kuantitas dan kualitas. 
3. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang baik, efektif dan efisien. 
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
5. Menyediakan sarana dan prasarana berbasis digital. 
6. Menjalin kerjasama dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. 
7. Menciptakan lulusan yang berkarakter, entrepreneur, dan menguasai digital. 
 

Tujuan STIK Bina Husada  
1. Tersedianya kurikulum berbasis keterampilan sesuai dengan kebutuhan di dunia 

kerja.  
2. Terselenggaranya proses belajar mengajar berbasis keterampilan sesuai dengan 

kebutuhan di dunia kerja.  
3. Tersedianya dokumen persentase laporan penelitian sesuai dengan roadmap 

peneliti.  
4. Tersedianya dokumen persentase laporan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan roadmap.  
5. Tersedianya dokumen artikel penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional.  
6. Terselenggaranya tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien.  
7. Tersedianya sumber daya manusia (dosen dan tendik) yang cukup jumlahnya dan 

kemampuannya berkembang.  
8. Tersedianya sarana yang cukup dan prasarana berbasis digital.  
9. Terjalinnya kerjasama bidang Tridharma Perguruan Tinggi terhadap pihak terkait. 
10. Terciptanya lulusan yang berkarakter, entrepreneur, dan menguasai digital.  

 

2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 
Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang 

sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses 
pembelajaran di STIK Bina Husada dalam rangka memenuhi hasil pembelajaran yang 
baik. Oleh karena itu, STIK Bina Husada menyusun standar sarana dan prasarana 
untuk pembelajaran yang didasari pada standar minimal. Standar sarana dan 
prasarana pembelajaran akan menjadi acuan STIK Bina Husada dalam perencanaan 
dan pengadaan sarana dan prasarana untuk pembelajaran berbasis mutu. 

 

3. Subjek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar Sarana dan Prasarana 
Pembelajaran 
1. Ketua STIK Bina Husada 
2. Wakil Ketua I  
3. Wakil Ketua II  
4. Ketua Program Studi  
5. Unit Penjaminan Mutu 



 
 

4. Definisi Istilah  
1. Monitoring dan evaluasi internal adalah kegiatan yang bertujuan untuk 

memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, tercapai atau tidak 
secara internal  

2. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang 
sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran 
yang mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM.  

 
5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 

1. STIK Bina Husada/Program Studi/Unit harus menyediakan prasarana untuk 
menunjang pembelajaran seperti lahan, ruang perkuliahan, ruang dosen, ruang 
administrasi, perpustakaan, laboratorium, sistem informasi, ruang pimpinan, 
ruang unit kegiatan mahasiswa dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan 
dosen dan mahasiswa.  

2. STIK Bina Husada harus menyediakan prasarana fasilitas umum mencakup 
jalan, air, dan listrik.  

3. STIK Bina Husada/Program Studi menyimpan dokumen (hard/soft file) tesis, 
skripsi, atau proyek akhir mahasiswa di Perpustakaan STIK Bina Husada. 

4. STIK Bina Husada/Program Studi menyediakan wahana pembelajaran klinik.  
5. STIK Bina Husada/Program Studi harus memiliki sistem informasi untuk layanan 

proses pembelajaran dan administrasi pembelajaran.  
6. Sarana dan prasarana seharusnya memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dalam proses pembelajaran.  
7. STIK Bina Husada/Program Studi harus melakukan evaluasi kecukupan dan 

ketepatan sarana dan prasarana pembelajaran.  
8. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pembelajaran secara 

berkelanjutan seharusnya merupakan tanggungjawab STIK Bina Husada.  
9. STIK Bina Husada harus secara periodik meremajakan dan menambah sarana 

dan prasarana pembelajaran.  
 

6. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran  
Strategi yang dilakukan oleh STIK Bina Husada guna meningkatkan dan mencapai 
standar sarana dan prasarana untuk pembelajaran adalah : 
1. Menambah sarana dan prasarana yang belum terpenuhi, dengan cara 

menggunakan berbagai sumber dana untuk penambahan dan perawatan sarana 
prasarana yang ada; 

2. Menggunakan dan merawat alat-alat sebaik mungkin; 
3. Merencanakan pengadaan dan perawatan alat dengan skala prioritas untuk 

pemenuhan kebutuhan pembelajaran; 
4. Mengoptimalkan penggunaan sarana penunjang pembelajaran yang terkait; 
5. Mengoptimalkan pengimplementasian monitoring dan evaluasi internal dari 

program peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pembelajaran, 
dan melakukan audit pada akhir program baik secara internal maupun eksternal.  
 
 
 



 
 

7. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 

No Pernyataan Isi Standar Indikator Pencapaian Standar 

Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Tambahan 

1 STIK Bina 
Husada/Program 
Studi/Unit harus 
menyediakan prasarana 
untuk menunjang 
pembelajaran seperti 
lahan, ruang perkuliahan, 
ruang dosen, ruang 
administrasi, 
perpustakaan, 
laboratorium, sistem 
informasi, ruang 
pimpinan, ruang unit 
kegiatan mahasiswa dan 
yang lainnya sesuai 
dengan kebutuhan dosen 
dan mahasiswa 

Tersedianya prasarana 
untuk menunjang 
pembelajaran, ang 
meliputi :  
1. Lahan 
2. Ruang perkuliahan 
3. Ruang dosen  
4. Ruang administrasi 
5. Ruang 

perpustakaan 
6. Ruang 

laboratorium 
7. Ruang sistem 

informasi 
8. Ruang pimpinan 
9. Ruang unit 

kegiatan 
mahasiswa 

1. Tersedianya CBT  
2. Tersedianya ruang 

OSCE 
3. Tersedianya daftar 

inventaris peralatan 
pembelajaran di kelas 

4. Tersedianya daftar 
inventaris peralatan di 
laboratorium 

5. Tersedianya SOP 
penggunaan alat di 
laboratorium  

6. Tersedianya laporan 
utilisasi laboratorium 

7. Tersedianya daftar 
inventaris alat habis 
pakai di laboratorium  

8. Tersedianya bahan 
pustaka berupa buku 
teks (ebook), jurnal 
nasional terakreditasi, 
jurnal internasional 
terakreditasi bereputasi, 
prosiding 

2 STIK Bina Husada harus 
menyediakan prasarana 
fasilitas umum mencakup 
jalan, air, dan listrik. 

Tersedianya jalan, air, 
dan listrik di kampus  

 

 

3 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
menyimpan dokumen 
(hard/soft file) tesis, 
skripsi, atau proyek akhir 
mahasiswa di 
Perpustakaan STIK Bina 
Husada. 

Tersedianya dokumen 
(hard/soft file) tugas 
akhir mahasiswa yang 
meliputi :  
1. Tesis untuk 

mahasiswa S2 
2. Skripsi untuk 

mahasiswa S1 
3. LTA untuk 

mahasiswa D3 

1. Dokumen dapat diakses 
secara online  
 

4 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
menyediakan wahana 
pembelajaran klinik. 

 Tersedianya wahana 
pembelajaran klinik seperti 
di Puskesmas, Posyandu, 
Polindes, Poskesdes, Dinas 



 
 

Kesehatan, BPOM, BTKL, 
Lab.Kesda, Bapelkes, KKP, 
Balai Hiperkes, BKKBN 

5 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus memiliki sistem 
informasi untuk layanan 
proses pembelajaran dan 
administrasi 
pembelajaran. 

Tersedianya sistem 
informasi untuk layanan 
proses pembelajaran 
dan administrasi 
pembelajaran  

Tersedianya akses internet 
yang dapat dimanfaatkan 
oleh mahasiswa, dosen, dan 
staf 

6 Sarana dan prasarana 
seharusnya memenuhi 
standar mutu, 
keselamatan kerja, 
kesehatan, kenyamanan, 
dan keamanan dalam 
proses pembelajaran 

Pemenuhan 
keselamatan kerja, 
kesehatan, 
kenyamanan, dan 
keamanan untuk 
sarana dan prasarana 
pembelajaran  

1. Tersedianya panduan 
K3 di STIK Bina 
Husada 

2. Memiliki layanan 
poliklinik kesehatan 

3. Dilengkapi dengan 
APAR pada area yang 
terjangkau  

 

7 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus melakukan 
evaluasi kecukupan dan 
ketepatan sarana dan 
prasarana pembelajaran 

Terlaksananya evaluasi 
kecukupan dan 
ketepatan sarana dan 
prasarana 
pembelajaran 

Terlaksananya evaluasi 
kecukupan dan ketepatan 
sarana dan prasarana 
pembelajaran 

8 Pengadaan, penerimaan, 
pemeliharaanm, 
peminjaman, pemanfaatan, 
penomoran, 
penghapusansarana dan 
prasarana pembelajaran 
secara berkelanjutan 
seharusnya merupakan 
tanggungjawab STIK 
Bina Husada 

Terlaksananya 
pengadaan, 
penerimaan, 
pemeliharaan, 
peminjaman, 
pemanfaatan, 
penomoran, 
penghapusan sarana 
dan prasarana 

Tersedianya mekanisme 
pengadaan, penerimaan, 
pemeliharaanm, 
peminjaman, pemanfaatan, 
penomoran, penghapusan 

9 STIK Bina Husada harus 
secara periodik 
meremajakan dan 
menambah sarana dan 
prasarana pembelajaran 

Terlaksananya 
peremajaan dan 
penambahan sarana 
dan prasarana 
pembelajaran 

 

 
8. Dokumen Terkait 

Dokumen yang terkait dengan standar sarana prasarana untuk pembelajaran adalah: 
1. Standar sarana danprasarana; 
2. Standard Operational Procedur (SOP)  
 



 
 

9. Keterkaitan Standar Dengan Standar Dikti Lainnya 
1. Standar Kompetensi Lulusan  
2. Standar Isi Pembelajaran  
3. Standar Proses Pembelajaran  
4. Standar Penilaian Pembelajaran  
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran  
7. Standar Pembiayaan Pembelajaran  

 
10. Referensi  

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

2. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
3. Renstra STIK Bina Husada tahun 2020 – 2024 
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I. Visi dan Misi STIK Bina Husada 
Visi STIK Bina Husada  
Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada yang unggul Tahun 
2040. 
 

Misi STIK Bina Husada  
1. Mengembangkan kurikulum berdasarkan kebutuhan dunia kerja. 
2. Meningkatkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi baik secara 

kuantitas dan kualitas. 
3. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang baik, efektif dan efisien. 
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
5. Menyediakan sarana dan prasarana berbasis digital. 
6. Menjalin kerjasama dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. 
7. Menciptakan lulusan yang berkarakter, entrepreneur, dan menguasai digital. 
 

Tujuan STIK Bina Husada  
1. Tersedianya kurikulum berbasis keterampilan sesuai dengan kebutuhan di dunia 

kerja.  
2. Terselenggaranya proses belajar mengajar berbasis keterampilan sesuai dengan 

kebutuhan di dunia kerja.  
3. Tersedianya dokumen persentase laporan penelitian sesuai dengan roadmap 

peneliti.  
4. Tersedianya dokumen persentase laporan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan roadmap.  
5. Tersedianya dokumen artikel penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional.  
6. Terselenggaranya tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien.  
7. Tersedianya sumber daya manusia (dosen dan tendik) yang cukup jumlahnya dan 

kemampuannya berkembang.  
8. Tersedianya sarana yang cukup dan prasarana berbasis digital.  
9. Terjalinnya kerjasama bidang Tridharma Perguruan Tinggi terhadap pihak terkait. 
10. Terciptanya lulusan yang berkarakter, entrepreneur, dan menguasai digital.  

 

II. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran 
Standar pengelolaan pembelajaran diperlukan untuk mendukung pencapaian 

standar kompetensi lulusan, bersinergi dengan standar isi pembelajaran, standar 
proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana 
dan prasarana pembelajaran. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria 
minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan 
evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 

 

III. Subjek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar Pengelolaan Pembelajaran 
1. Ketua STIK Bina Husada 
2. Wakil Ketua I  
3. Wakil Ketua II  
4. Ketua Program Studi  
5. Unit Penjaminan Mutu 
6. Gugus Kendali Mutu  

 



 
 

IV. Definisi Istilah 
1. Pengelolaan pembelajaran adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan tertentu, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pembelajaran. 
2. Perencanaan pembelajaran adalah adalah suatu kegiatan yang direncanakan dalam 

hubungannya dengan proses belajar mengajar atau pembelajaran untuk 

mengembangkan, evaluasi dan pemeliharaan situasi dengan fasilitas pendidikan guna 
pencapaian tujuan pembelajaran. 

3. Pemantauan pembelajaran adalah kegiatan untuk mengetahui keterlaksanaan 
proses pembelajaran dan dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran. 

4. Evaluasi pembelajaran adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap suatu 
pembelajaran dimana seorang pendidik mengukur atau menilai ketercapaian 

kompetensi peserta didik dengan menggunakan instrument yang sesuai. 

5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki 
kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, 
pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 
 

V. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran  
a. Standar Perencanaan Pengelolaan Pembelajaran  

1. STIK Bina Husada/Program Studi harus menetapkan standar pengelolaan 
pembelajaran.  

2. STIK Bina Husada/Program Studi harus memiliki bukti formal kebijakan, 
rencana strategis, rencana operasional terkait perencanaan pengelolaan 
pembelajaran yang rinci sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran 
sesuai visi dan misi STIK Bina Husada. 

3. STIK Bina Husada/Program Studi harus merencanakan proses pengelolaan 
pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi 
pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga 
kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.  

4. STIK Bina Husada/Program Studi harus melakukan perencanaan 
pengelolaan pembelajaran yang mampu menjamin para mahasiswa dan 
lulusan memiliki sikap unggul dalam bidang akademik, bidang IT, bidang 
talenta dan berkarakter. 

5. STIK Bina Husada/Program Studi harus melakukan perencanaan 
pengelolaan fungsional dan operasional pembelajaran yang meliputi 
perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staf, kepemimpinan, dan 
dilengkapi dengan prosedur, implementasi, evaluasi, dan dokumentasi 
secara lengkap.  

6. STIK Bina Husada/Program Studi harus merencanakan pengelolaan 
pembelajaran dalam rangka memberikan lingkungan fisik, sosial, dan 
psikologis yang kondusif untuk mewujudkan lulusan yang memiliki 
keunggulan dalam misi kependidikan (pedagogik). 

7. STIK Bina Husada harus menetapkan Kerangka Dasar Kurikulum sebagai 
dasar bagi Program Studi dalam menyusun kurikulum.  

8. Program studi harus menyusun kurikulum yang konstruktif sejalan dengan 
capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum 



 
 

yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian 
pembelajaran mata kuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran mata 
kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.  

9. Program studi harus melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum 
secara berkala tiap 4 sampai dengan 5 tahun yang melibatkan pemangku 
kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu 
program studi, asosiasi,serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan 
pengguna.  

10. Program Studi harus mengevaluasi kegiatan perencanaan pengelolaan 
pembelajaran setiap semester.  

11. Program Studi harus memastikan semua mata kuliah harus dilengkapi 
dengan dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan 
kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian 
pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat 
diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.  

12. Program Studi harus meningkatkan kualitas pengelolaan pembelajaran 
berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan sebelumnya.  

13. Program Studi harus menetapkan bahwa setiap mata kuliah dapat 
menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran 
sesuai dengan capaian pembelajaran.  

14. Program Studi harus menyusun capaian pembelajaran yang diturunkan dari 
profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi 
penyelenggaraan program studi sejenis dan organisasi profesi, dan 
memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sampai 
dengan 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.  

15. STIK Bina Husada/Program Studi seharusnya dapat merencanakan 
pengelolaan pembelajaran secara efektif dan efisien dengan 
memperhatikan semua kelompok.   

16. STIK Bina Husada/Program Studi harus memiliki dokumen formal dan 
pedoman terkait perencanaan pengelolaan pembelajaran yang rinci sebagai 
pedoman pelaksanaan pembelajaran sesuai visi dan misi STIK Bina 
Husada. 

17. STIK Bina Husada/Program Studi harus melakukan perencanan 
pengelolaan pembelajaran meliputi : a) kurikulum; b) silabus; c) Rencana 
Perkuliahan Semester (RPS); d) Peraturan Akademik; e) Kalender 
Akademik; f) Jadwal Penggunaan Sarana Pembelajaran; dan g) 
Pengawasan Pembelajaran. 

18. STIK Bina Husada/Program Studi seharusnya mempunyai kebijakan 
tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendesain, 
mengelola, dan mengevaluasi kurikulum serta hal lain yang berhubungan 
dengan mahasiswa. 

19. STIK Bina Husada/Program Studi harus bekerjasama menerapkan sistem 
pengelolaan pendidikan yang berbasis capaian pembelajaran.  

20. STIK Bina Husada/Program Studi seharusnya merencanakan dengan rinci 
pengelolaan pembelajaran dengan memperhatikan sifat alamiah kurikulum, 
kemampuan mahasiswa, dan pengalaman belajar terdahulu yang bervariasi 



 
 

serta kebutuhan khusus bagi mahasiswa dari yang mampu belajar dengan 
cepat sampai yang lambat.  

21. STIK Bina Husada/Program Studi harus dapat merencanakan pengelolaan 
pembelajaran terkait pendistribusian dosen sesuai dengan keahliannya agar 
tujuan kurikulum untuk mencapai kompetensi lulusan dapat tercapai.  

22. STIK Bina Husada/Program Studi harus mengevaluasi proses perencanaan 
pengelolaan pembelajaran meliputi : a) kurikulum; b) silabus; c) Rencana 
Perkuliahan Semester (RPS); d) Peraturan Akademik; e) Kalender 
Akademik; f) Jadwal Penggunaan Sarana Pembelajaran; dan g) 
Pengawasan Pembelajaran. 

23. STIK Bina Husada/Program Studi harus mengawasi proses perencanaan 
pengelolaan pembelajaran meliputi:a) kurikulum; b) silabus; c) Rencana 
Perkuliahan Semester (RPS); d) Peraturan Akademik; e) Kalender 
Akademik; f) Jadwal Penggunaan Sarana Pembelajaran; dan g) 
Pengawasan Pembelajaran. 

24. STIK Bina Husada/Program Studi harus meningkatkan standar perencanaan 
pengelolaan pembelajaran yang meliputi: a) kurikulum; b) silabus; c) Rencana 
Perkuliahan Semester (RPS); d) Peraturan Akademik; e) Kalender 
Akademik; f) Jadwal Penggunaan Sarana Pembelajaran; dan g) 
Pengawasan Pembelajaran. 

25. STIK Bina Husada/Program Studi harus memiliki bukti yang sahih tentang 
implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang 
konsisten, efektif, dan efisien terkait perencanaan pengelolaan pembelajaran 
yang rinci sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran sesuai visi dan misi 
STIK Bina Husada. 

26. STIK Bina Husada/Program Studi harus melaksanakan proses perencanaan 
pengelolaan pembelajaran secara terstruktur, terorganisasi, komprehensif 
dan sistematis. 

27. STIK Bina Husada harus membuat kalender akademik untuk mengatasi hari 
libur dan kegiatan lain yang dapat mengganggu keutuhan proses 
pembelajaran. 

28. STIK Bina Husada/Program Studi harus merencanakan pengelolaan 
pembelajaran dalam rangka memberikan lingkungan fisik, sosial, dan 
psikologis yang kondusif untuk mewujudkan lulusan yang memiliki keunggulan 
dalam sisi kependidikan. 

29. STIK Bina Husada/Program Studi harus memastikan pelaksanaan 
pembelajaran dilakukan secara terencana dan sistematis sesuai dengan 
Rencana Perkuliahan Semester (RPS) dan Silabus yang telah dibuat. 

30. STIK Bina Husada/Program Studi harus memastikan setiap dosen 
mensosialisasikan tujuan dan capaian pembelajaran, metode perkuliahan, dan 
metode penilaian hasil belajar serta kontrak belajar yang tercantum dalam 
Rencana Perkuliahan Semester (RPS) di minggu awal perkuliahan. 

31. STIK Bina Husada/Program Studi harus memastikan kemudahan akses 
terhadap Rencana Perkuliahan Semester (RPS) dan Silabus, baik secara 
cetak maupun secara digital di laman terkait. 

32. STIK Bina Husada/Program Studi harus memiliki dokumen formal rencana 



 
 

strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan 
penetapan terkait pengelolaan pembelajaran. 

33. STIK Bina Husada/Program Studi harus memiliki perencanaan pengelolaan 
pembelajaran terkait dengan persiapan dosen dalam melaksanakan 
pembelajaran pada program vokasi, sarjana, pendidikan profesi dan atau 
pada program magister. 

34. STIK Bina Husada/Program Studi harus selalu meningkatkan mutu 
pelaksanaan dan standar ke arah capaian unggulan kompetensi lulusan di 
tingkat nasional dan internasional. 

b. Standar Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran 
1. STIK Bina Husada/Program Studi harusmemilikibuktiformalkebijakan, 

rencanastrategis,rencanaoperasional terkait pelaksanaan pengelolaan 
pembelajaran yang rinci sebagai pedoman pelaksanaanpembelajaran sesuai 
visi dan misi STIK Bina Husada.  

2. STIK Bina Husada/Program Studi harus mengelola proses pembelajaran 
mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, 

standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta 
standar sarana dan prasarana pembelajaran. 

3. STIK Bina Husada/Program Studi harus melakukan pengelolaan 
pembelajaran yang mampu menjamin para mahasiswa dan lulusan memiliki 
unggul dalam bidang akademik, bidang IT, bidang talenta dan berkarakter. 

4. STIK Bina Husada/Program Studi harus melakukan pengelolaan fungsional 
dan operasional pembelajaran yang meliputi perencanaan, 
pengorganisasian, pengaturan staf, kepemimpinan dan dilengkapi dengan 

prosedur, implementasi, evaluasi, dan dokumentasi secara lengkap. 

5. STIK Bina Husada/Program Studi harus melakukan pengelolaan 
pembelajaran dalam rangka memberikan lingkungan fisik, sosial, dan 
psikologis yang kondusif untuk mewujudkan lulusan yang memiliki keunggulan 
dalam sisi kependidikan. 

6. Program Studi harus melaksanakan pembelajaran dengan Isi materi yang 
sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk 
mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala. 

7. Program Studi harus melengkapi setiap mata kuliah dengan Rencana Program 
Pembelajaran (RPS) dengan menggunakan format lengkap. 

8. Program Studi menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode 
pembelajaran sesuai dengancapaian pembelajaran. 

9. STIK Bina Husada/Program Studi seharusnya dapat melakukan pengelolaan 
pembelajaran secara efektif dan efisien dengan memperhatikan semua 
kelompok.  

10. STIK Bina Husada/Program Studi harus memiliki dokumen formal dan 
pedoman terkait pengelolaan pembelajaran yang rinci sebagai pedoman 

pelaksanaan pembelajaran sesuai visi dan misi STIK Bina Husada. 

11. STIK Bina Husada/Program Studi harus melakukan pengelolaan 
pembelajaran meliputi: a) kurikulum; b) silabus; c) Rencana Perkuliahan 

Semester (RPS); d) Peraturan Akademik; e) Kalender akademik; f) 
penugasan dosen pada mata kuliah; g) jadwal penggunaan sarana dan 



 
 

prasarana pembelajaran; dan h) pengawasan pembelajaran. 

12. Program Studi seharusnya mempunyai kebijakan tentang perwakilan dan 
partisipasi mahasiswa dalam mendesain, mengelola, dan mengevaluasi 

kurikulum serta hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa. 

13. Program Studiharus bekerjasama menerapkan sistem pengelolaan pendidikan 
yang berbasis capaian pembelajaran. 

14. STIK Bina Husada/Program Studi seharusnya melaksanakan dengan rinci 
pengelolaan pembelajaran dengan memperhatikan sifat alamiah kurikulum, 

kemampuan mahasiswa, dan pengalaman belajar terdahulu yang bervariasi 
serta kebutuhan khusus bagi mahasiswa dari yang mampu belajar dengan 
cepat sampai yang lambat. 

15. STIK Bina Husada/Program Studi harus dapat melaksanakan pengelolaan 
pembelajaran terkait pendistribusian dosen sesuai dengan keahliannya agar 

tujuan kurikulum untuk mencapai kompetensi lulusan dapat tercapai. 

16. STIK Bina Husada/Program Studi harus memiliki bukti yang sahih tentang 
implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang 

konsisten, efektif, dan efisien terkait perencanaan pengelolaan pembelajaran 
yang rinci sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran sesuai visi dan misi 
STIK Bina Husada. 

17. STIK Bina Husada/Program Studi harus melaksanakan pengelolaan 
pembelajaran secara terstruktur, terorganisasi, komprehensif dan 

sistematis. 

18. STIK Bina Husada harus membuat kalender akademik untuk mengatasi hari 
libur dan kegiatan lain yang dapat mengganggu keutuhan proses 
pembelajaran. 

19. STIK Bina Husada/Program Studi harus melakukan pengelolaan 
pembelajaran dalam rangka memberikan lingkungan fisik, sosial, dan 
psikologis yang kondusif untuk mewujudkan lulusan yang memiliki keunggulan 
dalam sisi kependidikan. 

20. STIK Bina Husada/Program Studi harus melaksanakan pengelolaan 
pembelajaran secara terencana dan sistematis sesuai dengan Rencana 

Perkuliahan Semester (RPS) dan Silabus yang telah dibuat. 

21. Dosen harus mensosialisasikan tujuan dan capaian pembelajaran, metode 
perkuliahan, dan metode penilaian hasil belajar serta kontrak belajar yang 

tercantum dalam Rencana Perkuliahan Semester (RPS) di minggu awal 
perkuliahan. 

22. STIK Bina Husada/Program Studi harus memberikan kemudahan akses 
terhadap Rencana Perkuliahan Semester (RPS) dan Silabus, baik secara 
cetak maupun secara digital di laman terkait. 

23. STIK Bina Husada/Program Studi harus memiliki dokumen formal rencana 
strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan 

penetapan terkait pengelolaan pembelajaran. 

24. STIK Bina Husada/Program Studi harus melaksanakan pengelolaan 
pembelajaran terkait dengan persiapan dosen dalam melaksanakan 

pembelajaran pada program vokasi, sarjana, dan atau pada program 



 
 

pendidikan profesi. 

25. STIK Bina Husada/Program Studi harus selalu meningkatkan kualitas 
pengelolaan pembelajaran dan standar ke arah capaian unggulan kompetensi 

lulusan di tingkat nasional dan internasional. 

26. Program Studi harus melaksanakan pembelajaran dalam bentuk interaksi 
antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar 
tertentu secara online dan offline dalam bentuk audio-visual terdokumentasi. 

c. Standar Pengawasan Pengelolaan Pembelajaran  
1. STIK Bina Husada/Program Studi harus memiliki bukti formal kebijakan, 

rencana strategis, rencana operasional terkait pengawasan supervise, dan 
evaluasi pengelolaan pembelajaran yang rinci.  

2. STIK Bina Husada/Program Studi harus mengawasi proses pengelolaan 
pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi, 
pembelajaran, standar proses pembelajaran standar dosen dan tenaga 
kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.  

3. STIK Bina Husada/Program Studi melakukan pemantauan, supervise, 
evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap kegiatan 
pembelajaran yang dilakukan oleh penanggungjawab/pimpinan program 
studi dan STIK Bina Husada melalui sistem penjaminan mutu internal.  

4. STIK Bina Husada/Program Studi harus melakukan pengawasan 
pengelolaan fungsional dan operasional pembelajaran yang meliputi 
perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staf, kepemimpinan dan 
dilengkapi dengan prosedur, implementasi, evaluasi, dan dokumentasi 
secara lengkap.  

5. STIK Bina Husada/Program Studi harus melakukan pengawasan 
pengelolaan pembelajaran dalam rangka memberikan lingkungan fisik, 
sosial dan psikologis yang kondusif untuk mewujudkan lulusan yang 
memiliki keunggulan dalam sisi kependidikan.  

6. Kurikulum harus dievaluasi secara periodik terkait konstruktif dan 
kesesuaian dengan kompetensi lulusan dari tingkat prodi.  

7. STIK Bina Husada/Program Studi harus melakukan pemantauan, supervisi, 
evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan dengan 
sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi.  

8. STIK Bina Husada/Program Studi seharusnya dapat melakukan 
pengawasan pengelolaan pembelajaran secara efektif dan efisien dengan 
memperhatikan semua kelompok.  

9. STIK Bina Husada/Program Studi harus memiliki dokumen formal dan 
pedoman terkait pengawasan dan supervisi pengelolaan pembelajaran yang 
rinci sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran sesuai visi dan misi STIK 
Bina Husada. 

10. STIK Bina Husada/Program Studi harus melakukan supervisi, pengelolaan, 
dan evaluasi pengelolaan pembelajaran meliputi: a) kurikulum; b) silabus; c) 
Rencana Perkuliahan Semester (RPS); d) Peraturan Akademik; d)Kalender 
akademik; e) penugasan dosen pada mata kuliah; f) jadwal penggunaan 
sarana dan prasarana pembelajaran; dan g) pengawasan pembelajaran. 

11. STIK Bina Husada/Program Studi melakukam pengawasan terhadap 



 
 

seluruh kegiatan pembelajaran meliputi kegiatan pemantauan, supervisi, 
evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan visi, 
misi program pendidikan profesi dan program studi. 

12. STIK Bina Husada/Program Studi harus dapat melaksanakan pengawasan 
pengelolaan pembelajaran terkait pendistribusian dosen sesuai dengan 
keahliannya agar tujuan kurikulum untuk mencapai kompetensi lulusan dapat 
tercapai. 

13. STIK Bina Husada/Program Studi harus memiliki bukti yang sahih tentang 
implementasi kebijakan dan pedoman pengawasan, supervisi, dan evaluasi 
pengelolaan pembelajaran. 

14. STIK Bina Husada/Program Studi harus melakukan pengawasan, supervisi, 
dan evaluasi secara periodik terkait pengelolaan pembelajaran dalam rangka 
memberikan lingkungan fisik, sosial, dan psikologis yang kondusif untuk 
mewujudkan lulusan yang memiliki keunggulan dalam sisi kependidikan. 

15. STIK Bina Husada/Program Studi harus melaksanakan pengawasan, 
supervisii, dan evaluasi pengelolaan pembelajaran secara terencana dan 
sistematis. 

16. Program Studi harus memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan 
pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk 
menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses 
pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan 
untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. 

17. STIK Bina Husada/Program Studi harus memiliki dokumen formal rencana 
strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan 
penetapan terkait pengawasan, supervisi dan evaluasi pengelolaan 
pembelajaran.  

18. STIK Bina Husada/Program Studi harus melaksanakan pengawasan, 
supervisi, dan evaluasi pengelolaan pembelajaran terkait dengan persiapan 
dosen dalam melaksanakan pembelajaran pada program vokasi, sarjana, 
pendidikan profesi, dan atau pada program magister. 

 
VI. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran 

Strategi yang digunakan untuk mencapai standar pengelolaan pembelajaran ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Standar perencanaan pengelolaan pembelajaran 

1) STIK Bina Husada merumuskan kebijakan, rencana strategis, dan rencana 
operasional terkait pembelajaran sebagai pedoman pengelolaan pembelajaran 
sesuai visi dan misi STIK Bina Husada. 

2) STIK Bina Husada menyiapkan perencanaan pembelajaran terkait dengan 
persiapan dosen dalam melaksanakan pembelajaran pada program 
vokasi,sarjana, pendidikan profesi, dan atau pada program magister. 

3) STIK Bina Husada membentuk tim penyusun perencanaan pembelajaran melalui 
penugasan kepada tim (dosen penyusun dan reviewer/validator). 

4) STIK Bina Husada menyusun pedoman perencanaan pembelajaran yang 
disusun secara sistematis dan menerapkan teori pendekatan sistem. 

5) STIK Bina Husada menyusun pedoman perencanaan pembelajaran mengacu 



 
 

kepada kurikulum yang telah ditetapkan dan diberlakukan oleh STIK Bina 
Husada. 

6) STIK Bina Husada menyusun pedoman perencanaan pengelolaan 
pembelajaran meliputi: a) kurikulum; b) silabus; c) Rencana Perkuliahan 
Semester (RPS); d) Peraturan Akademik; d) Kalender akademik; e) penugasan 
dosen pada mata kuliah; f) jadwal penggunaan sarana dan prasarana 
pembelajaran; dan g) pengawasan pembelajaran. 

b. Standar Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran 

1) STIK Bina Husada merumuskan pedoman pelaksanaan pengelolaan 
pembelajaran melalui pengelola program program vokasi, program sarjana, 

program pendidikan profesi, dan program magister.  

2) STIK Bina Husada merumuskan pedoman penyelenggaraan pembelajaran 
sesuai dengan jenis dan program pendidikan selaras dengan capaian 

pembelajaran.  

3) STIK Bina Husada membentuk tim untuk melakukan pengendalian dan 
peningkatan mutu pengelolaan program pendidikan profesi dan program studi 
dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan 
sasaran sesuai visi,misi STIK Bina Husada.  

4) STIK Bina Husada merumuskan kebijakan, rencana strategis, aturan guna 
menciptakan suasana (iklim) akademik dan budaya mutu dalam pembelajaran.  

5) STIK Bina Husada membuat sistem untuk memonitoring dan evaluasi secara 
periodik, berkala untuk meningkatkan mutu pembelajaran. 

6) STIK Bina Husada membuat system untuk melaporkan hasil monitoring dan 
evaluasi sebagai informasi dan dasar pengambilan keputusan.  

c. Standar Pengawasan Pengelolaan Pembelajaran 

1) STIK Bina Husada menyusun rumusan kebijakan guna pemantauan, supervisi, 
evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh penanggung jawab/pimpinan program studi 
diploma, program studi sarjana, program studi pendidikan profesi, program 
studi magister dan STIK Bina Husada melalui sistem penjaminan mutu 

internal. 
2) STIK Bina Husada membuat sistem untuk melakukan pengawasan terhadap 

seluruh kegiatan pembelajaran meliputi kegiatan pemantauan, supervisi, 

evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan visi, misi 
program pendidikan profesi dan program studi. 

3) STIK Bina Husada menyusun tim pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, 
dan tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan dengan system informasi dan 
teknologi yang terintegrasi. 

4) Pimpinan STIK Bina Husada harus melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) 
awal semester untuk menjelaskan hasil angket pelaksanaan pembelajaran 2 
minggu pertama perkuliahan. 

5) Pimpinan STIK Bina Husada harus melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) 
akhirsemester sebagai evaluasi perkuliahan di akhir semester. 

6) Pimpinan STIK Bina Husada harus mengeluarkan surat pemberitahuan jumlah 
pertemuan kuliah dan pelaksanaan ujian tengah semester. 
 



 
 

VII. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran 

No Pernyataan Isi Standar Indikator Pencapaian Standar 

Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Tambahan 

A Standar Perencanaan Pengelolaan Pembelajaran  

1 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus menetapkan 
standar pengelolaan 
pembelajaran 

STIK Bina Husada 
memiliki bukti formal 
keberfungsian sistem 
pengelolaan fungsional 
dan operasional 
perguruan tinggi yang 
mencakup 5 aspek yang 
dilaksanakan secara 
konsisten, efektif, dan 
efisien.  

 

2 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus memiliki bukti 
formal kebijakan, 
rencana strategis, 
rencana operasional 
terkait perencanaan 
pengelolaan 
pembelajaran yang rinci 
sebagai pedoman 
pelaksanaan 
pembelajaran sesuai 
visi dan misi STIK Bina 
Husada 

  

3 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus merencanakan 
proses pengelolaan 
pembelajaran mengacu 
pada standar 
kompetensi lulusan, 
standar isi 
pembelajaran, standar 
proses pembelajaran, 
standar dosen dan 
tenaga kependidikan, 
serta standar sarana 
dan prasarana 
pembelajaran 

  

4 STIK Bina   



 
 

Husada/Program Studi 
harus melakukan 
perencanaan 
pengelolaan 
pembelajaran yang 
mampu menjamin para 
mahasiswa dan lulusan 
memiliki sikap unggul 
dalam bidang 
akademik, bidang IT, 
bidang talenta dan 
berkarakter 

5 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus melakukan 
perencanaan 
pengelolaan fungsional 
dan operasional 
pembelajaran yang 
meliputi perencanaan, 
pengorganisasian, 
pengaturan staf, 
kepemimpinan, dan 
dilengkapi dengan 
prosedur, implementasi, 
evaluasi, dan 
dokumentasi secara 
lengkap 

  

6 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus merencanakan 
pengelolaan 
pembelajaran dalam 
rangka memberikan 
lingkungan fisik, sosial, 
dan psikologis yang 
kondusif untuk 
mewujudkan lulusan 
yang memiliki 
keunggulan dalam misi 
kependidikan 
(pedagogik) 

  

7 STIK Bina Husada 
harus menetapkan 
Kerangka Dasar 
Kurikulum sebagai 

  



 
 

dasar bagi Program 
Studi dalam menyusun 
kurikulum 

8 Program studi harus 
menyusun kurikulum 
yang konstruktif sejalan 
dengan capaian 
pembelajaran lulusan 
yang digambarkan 
dalam peta kurikulum 
yang jelas, capaian 
pembelajaran lulusan 
dipenuhi oleh seluruh 
capaian pembelajaran 
matakuliah, serta tidak 
ada capaian 
pembelajaran 
matakuliah yang tidak 
mendukung capaian 
pembelajaran lulusan 

 Struktur kurikulum memuat 
keterkaitan antara 
matakuliah dengan capaian 
pembelajaran lulusan yang 
digambarkan dalam peta 
kurikulum yang jelas, 
capaian pembelajaran 
lulusan dipenuhi oleh 
seluruh capaian 
pembelajaran matakuliah, 
serta tidak ada capaian 
pembelajaran matakuliah 
yang tidak mendukung 
capaian pembelajaran 
lulusan.  

9 Program studi harus 
melakukan evaluasi dan 
pemutakhiran kurikulum 
secara berkala tiap 4 
sampai dengan 5 tahun 
yang melibatkan 
pemangku kepentingan 
internal dan eksternal, 
serta direview oleh 
pakar bidang ilmu 
program studi, 
asosiasi,serta sesuai 
perkembangan ipteks 
dan kebutuhan 
pengguna 

 Kurikulum prodi di STIK 
Bina Husada dievaluasi dan 
dikembangkan paling lama 
4 tahun, dan dilakukan 
peninjauan setiap tahun.  

10 Program Studi harus 
mengevaluasi kegiatan 
perencanaan 
pengelolaan 
pembelajaran setiap 
semester 

  

11 Program Studi harus 
memastikan semua 
mata kuliah harus 
dilengkapi dengan 
dokumen RPS 

 Dokumen RPS mencakup 
target capaian 
pembelajaran, bahan kajian, 
metode pembelajaran, 
waktu dan tahapan, 



 
 

mencakup target 
capaian pembelajaran, 
bahan kajian, metode 
pembelajaran, waktu 
dan tahapan, asesmen 
hasil capaian 
pembelajaran. RPS 
ditinjau dan disesuaikan 
secara berkala serta 
dapat diakses oleh 
mahasiswa, 
dilaksanakan secara 
konsisten 

asesmen hasil capaian 
pembelajaran. RPS ditinjau 
dan disesuaikan secara 
berkala serta dapat diakses 
oleh mahasiswa, 
dilaksanakan secara 
konsisten.  

12 Program Studi harus 
meningkatkan kualitas 
pengelolaan 
pembelajaran 
berdasarkan hasil 
evaluasi dan 
pengawasan 
sebelumnya 

  

13 Program Studi harus 
menetapkan bahwa 
setiap mata kuliah 
dapat menggunakan 
satu atau gabungan 
dari beberapa metode 
pembelajaran sesuai 
dengan capaian 
pembelajaran 

  

14 Program Studi harus 
menyusun capaian 
pembelajaran yang 
diturunkan dari profil 
lulusan, mengacu pada 
hasil kesepakatan 
dengan asosiasi 
penyelenggaraa 
program studi sejenis 
dan organisasi profesi, 
dan memenuhi level 
KKNI, serta 
dimutakhirkan secara 
berkala tiap 4 sampai 
dengan 5 tahun sesuai 
perkembangan ipteks 

 Capaian pembelajaran 
diturunkan dari profil 
lulusan, mengacu pada hasil 
kesepakatan dengan 
asosiasi penyelenggara 
program studi sejenis dan 
organisasi profesi, dan 
memenuhi level KKNI, serta 
dimutakhirkan secara 
berkala paling lama 4 tahun 
sesuai perkembangan 
ipteks dan kebutuhan 
pengguna.  



 
 

dan kebutuhan 
pengguna 

15 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
seharusnya dapat 
merencanakan 
pengelolaan 
pembelajaran secara 
efektif dan efisien 
dengan memperhatikan 
semua kelompok 

  

16 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus memiliki 
dokumen formal dan 
pedoman terkait 
perencanaan 
pengelolaan 
pembelajaran yang rinci 
sebagai pedoman 
pelaksanaan 
pembelajaran sesuai 
visi dan misi STIK Bina 
Husada 

STIK Bina Husada 
memiliki dokumen 
formal dan pedoman 
pengelolaan yang rinci 
dan memiliki 
kesesuaian antar 11 
aspek 

 

17 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus melakukan 
perencanan 
pengelolaan 
pembelajaran meliputi : 
a) kurikulum; b) silabus; 
c) Rencana Perkuliahan 
Semester (RPS); d) 
Peraturan Akademik; e) 
Kalender Akademik; f) 
Jadwal Penggunaan 
Sarana Pembelajaran; 
dan g) Pengawasan 
Pembelajaran 

  

18 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
seharusnya mempunyai 
kebijakan tentang 
perwakilan dan 
partisipasi mahasiswa 
dalam mendesain, 

  



 
 

mengelola, dan 
mengevaluasi kurikulum 
serta hal lain yang 
berhubungan dengan 
mahasiswa 

19 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus bekerjasama 
menerapkan sistem 
pengelolaan pendidikan 
yang berbasis capaian 
pembelajaran 

  

20 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
seharusnya 
merencanakan dengan 
rinci pengelolaan 
pembelajaran dengan 
memperhatikan sifat 
alamiah kurikulum, 
kemampuan 
mahasiswa, dan 
pengalaman belajar 
terdahulu yang 
bervariasi serta 
kebutuhan khusus bagi 
mahasiswa dari yang 
mampu belajar dengan 
cepat sampai yang 
lambat 

  

21 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus dapat 
merencanakan 
pengelolaan 
pembelajaran terkait 
pendistribusian dosen 
sesuai dengan 
keahliannya agar tujuan 
kurikulum untuk 
mencapai kompetensi 
lulusan dapat tercapai 

  

22 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus mengevaluasi 
proses perencanaan 

  



 
 

pengelolaan 
pembelajaran meliputi : 
a) kurikulum; b) silabus; 
c) Rencana Perkuliahan 
Semester (RPS); d) 
Peraturan Akademik; e) 
Kalender Akademik; f) 
Jadwal Penggunaan 
Sarana Pembelajaran; 
dan g) Pengawasan 
Pembelajaran 

23 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harusmengawasiprosesp
erencanaan 
pengelolaanpembelajara
nmeliputi:a) kurikulum; 
b) silabus; c) Rencana 
Perkuliahan Semester 
(RPS); d) Peraturan 
Akademik; e) Kalender 
Akademik; f) Jadwal 
Penggunaan Sarana 
Pembelajaran; dan g) 
Pengawasan 
Pembelajaran 

  

24 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus meningkatkan 
standar perencanaan 
pengelolaan 
pembelajaran yang 
meliputi: a) kurikulum; 
b) silabus; c) Rencana 
Perkuliahan Semester 
(RPS); d) Peraturan 
Akademik; e) Kalender 
Akademik; f) Jadwal 
Penggunaan Sarana 
Pembelajaran; dan g) 
Pengawasan 
Pembelajaran 

  

25 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus memiliki bukti yang 
sahih tentang 

STIK Bina Husada 
memiliki bukti yang 
sahih tentang 
implementasi kebijakan 

 



 
 

implementasi kebijakan 
dan pedoman 
pengelolaan dengan 
penerapan yang 
konsisten, efektif, dan 
efisien terkait 
perencanaan 
pengelolaan 
pembelajaran yang rinci 
sebagai pedoman 
pelaksanaan 
pembelajaran sesuai 
visi dan misi STIK Bina 
Husada 

dan pedoman 
pengelolaan dengan 
penerapan yang 
konsisten, efektif, dan 
efisien mencakup 11 
aspek 

26 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus melaksanakan 
proses perencanaan 
pengelolaan 
pembelajaran secara 
terstruktur, 
terorganisasi, 
komprehensif dan 
sistematis 

  

27 STIK Bina Husada 
harus membuat 
kalender akademik untuk 
mengatasi hari libur dan 
kegiatan lain yang 
dapat mengganggu 
keutuhan proses 
pembelajaran 

  

28 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus merencanakan 
pengelolaan 
pembelajaran dalam 
rangka memberikan 
lingkungan fisik, sosial, 
dan psikologis yang 
kondusif untuk 
mewujudkan lulusan 
yang memiliki 
keunggulan dalam sisi 
kependidikan 

  



 
 

29 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus memastikan 
pelaksanaan 
pembelajaran dilakukan 
secara terencana dan 
sistematis sesuai dengan 
Rencana Perkuliahan 
Semester (RPS) dan 
Silabus yang telah 
dibuat 

  

30 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus memastikan 
setiap dosen 
mensosialisasikan tujuan 
dan capaian 
pembelajaran, metode 
perkuliahan, dan metode 
penilaian hasil belajar 
serta kontrak belajar 
yang terantum dalam 
Rencana Perkuliahan 
Semester (RPS) 
diminggu awal 
perkuliahan 

  

31 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus memastikan 
kemudahan akses 
terhadap Rencana 
Perkuliahan Semester 
(RPS) dan Silabus, baik 
secara cetak maupun 
secara digital di laman 
terkait 

  

32 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus memiliki dokumen 
formal rencana strategis 
dan bukti mekanisme 
penyusunan serta 
persetujuan dan 
penetapan terkait 
pengelolaan 
pembelajaran 

STIK Bina Husada 
memiliki dokumen formal 
rencana strategis dan 
bukti mekanisme 
penyusunan, persetujuan 
dan penetapannya, yang 
mencakup 5 aspek  

 



 
 

33 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus memiliki 
perencanaan 
pengelolaan 
pembelajaran terkait 
dengan persiapan dosen 
dalam melaksanakan 
pembelajaran pada 
program vokasi, 
sarjana, pendidikan 
profesi dan atau pada 
program magister 

 

34 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus selalu 
meningkatkan mutu 
pelaksanaan dan 
standar ke arah capaian 
unggulan kompetensi 
lulusan di tingkat 
nasional dan 
internasional 

 

B Standar Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran 

1 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus memiliki bukti 
formal kebijakan, 
rencana strategis, 
rencana operasional 
terkait pelaksanaan 
pengelolaan 
pembelajaran yang rinci 
sebagai pedoman 
pelaksanaan 
pembelajaran sesuai visi 
dan misi STIK Bina 
Husada. 

STIK Bina Husada 
memiliki bukti formal 
keberfungsian sistem 
pengelolaan fungsional 
dan operasional 
perguruan tinggi yang 
mencakup 5 aspek 
yang dilaksanakan 
secara konsisten, 
efektif, dan efisien 

 

2 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus mengelola proses 
pembelajaran mengacu 
pada standar 
kompetensi lulusan, 
standar isi 

 



 
 

pembelajaran, standar 
proses pembelajaran, 
standar dosen dan 
tenaga kependidikan, 
serta standar sarana 
dan prasarana 
pembelajaran. 

3 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus melakukan 
pengelolaan 
pembelajaran yang 
mampu menjamin para 
mahasiswa dan lulusan 
memiliki unggul dalam 
bidang akademik, 
bidang IT, bidang 
talenta dan berkarakter. 

  

4 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus melakukan 
pengelolaan fungsional 
dan operasional 
pembelajaran yang 
meliputi perencanaan, 
pengorganisasian, 
pengaturan staf, 
kepemimpinan dan 
dilengkapi dengan 
prosedur, implementasi, 
evaluasi, dan 
dokumentasi secara 
lengkap. 

 

5 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus melakukan 
pengelolaan 
pembelajaran dalam 
rangka memberikan 
lingkungan fisik, sosial, 
dan psikologis yang 
kondusif untuk 
mewujudkan lulusan 
yang memiliki 
keunggulan dalam sisi 
kependidikan. 

 



 
 

6 Program Studi harus 
melaksanakan 
pembelajaran dengan 
Isi materi yang sesuai 
dengan RPS, memiliki 
kedalaman dan 
keluasan yang relevan 
untuk mencapai capaian 
pembelajaran lulusan, 
serta ditinjau ulang 
secara berkala. 

 Isi materi pembelajaran 
sesuai dengan RPS, 
memiliki kedalaman dan 
keluasan yang relevan 
untuk mencapai capaian 
pembelajaran lulusan, serta 
ditinjau ulang secara 
berkala  

7 Program Studi harus 
melengkapi setiap mata 
kuliah dengan Rencana 
Program Pembelajaran 
(RPS) dengan 
menggunakan format 
lengkap. 

  

8 Program Studi 
menggunakan satu atau 
gabungan dari 
beberapa metode 
pembelajaran sesuai 
dengan capaian 
pembelajaran. 

  

9 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
seharusnya dapat 
melakukan pengelolaan 
pembelajaran secara 
efektif dan efisien 
dengan memperhatikan 
semua kelompok. 

  

10 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus memiliki 
dokumen formal dan 
pedoman terkait 
pengelolaan 
pembelajaran yang rinci 
sebagai pedoman 
pelaksanaan 
pembelajaran sesuaivisi 
dan misi STIK Bina 
Husada. 

STIK Bina Husada 
memiliki dokumen 
formal dan pedoman 
pengelolaan yang rinci 
dan memiliki 
kesesuaian antar 11 
aspek 

 



 
 

11 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus melakukan 
pengelolaan 
pembelajaran meliputi: a) 
kurikulum; b) silabus; 
c)Rencana Perkuliahan 
Semester (RPS); d) 
Peraturan Akademik; d) 
Kalender akademik; e) 
penugasan dosen pada 
mata kuliah; f) jadwal 
penggunaan sarana 
dan prasarana 
pembelajaran; dan g) 
pengawasan 
pembelajaran. 

 

12 Program Studi 
seharusnya mempunyai 
kebijakan tentang 
perwakilan dan 
partisipasi mahasiswa 
dalam mendesain, 
mengelola, dan 
mengevaluasi kurikulum 
serta hal lain yang 
berhubungan dengan 
mahasiswa. 

 

13 Program Studiharus 
bekerjasama 
menerapkan sistem 
pengelolaan pendidikan 
yang berbasis capaian 
pembelajaran. 

 

14 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
seharusnya 
melaksanakan dengan 
rinci pengelolaan 
pembelajaran dengan 
memperhatikan sifat 
alamiah kurikulum, 
kemampuan 
mahasiswa, dan 
pengalaman belajar 
terdahulu yang 

 



 
 

bervariasi serta 
kebutuhan khusus bagi 
mahasiswa dari yang 
mampu belajar dengan 
cepat sampai yang 
lambat. 

15 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus dapat 
melaksanakan 
pengelolaan 
pembelajaran terkait 
pendistribusian dosen 
sesuai dengan 
keahliannya agar tujuan 
kurikulum untuk 
mencapai kompetensi 
lulusan dapat tercapai 

  

16 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus memiliki bukti yang 
sahih tentang 
implementasi kebijakan 
dan pedoman 
pengelolaan dengan 
penerapan yang 
konsisten, efektif, dan 
efisien terkait 
perencanaan 
pengelolaan 
pembelajaran yang rinci 
sebagai pedoman 
pelaksanaan 
pembelajaran sesuai 
visi dan misi STIK Bina 
Husada 

STIK Bina Husada 
memiliki bukti yang sahih 
tentang implementasi 
kebijakan dan pedoman 
pengelolaan dengan 
penerapan yang 
konsisten, efektif, dan 
efisien mencakup 11 
aspek.  

 

17 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus melaksanakan 
pengelolaan 
pembelajaran secara 
terstruktur, 
terorganisasi, 
komprehensif dan 
sistematis 

  



 
 

18 STIK Bina Husada 
harus membuat 
kalender akademik untuk 
mengatasi hari libur dan 
kegiatan lain yang 
dapat mengganggu 
keutuhan proses 
pembelajaran 

  

19 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus melakukan 
pengelolaan 
pembelajaran dalam 
rangka memberikan 
lingkungan fisik, sosial, 
dan psikologis yang 
kondusif untuk 
mewujudkan lulusan 
yang memiliki 
keunggulan dalam sisi 
kependidikan 

  

20 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus melaksanakan 
pengelolaan 
pembelajaran secara 
terencana dan sistematis 
sesuai dengan Rencana 
Perkuliahan Semester 
(RPS) dan Silabus yang 
telah dibuat 

  

21 Dosen harus 
mensosialisasikan tujuan 
dan capaian 
pembelajaran, metode 
perkuliahan, dan metode 
penilaian hasil belajar 
serta kontrak belajar 
yang tercantum dalam 
Rencana Perkuliahan 
Semester (RPS) 
diminggu awal 
perkuliahan 

  

22 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus memberikan 

  



 
 

kemudahan akses 
terhadap Rencana 
Perkuliahan Semester 
(RPS) dan Silabus, baik 
secara cetak maupun 
secara digital di laman 
terkait 

23 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus memiliki dokumen 
formal rencana strategis 
dan bukti mekanisme 
penyusunan serta 
persetujuan dan 
penetapan terkait 
pengelolaan 
pembelajaran 

STIK Bina Husada 
memiliki dokumen 
formal rencana 
strategis dan bukti 
mekanisme 
penyusunan, 
persetujuan, dan 
penatapannya, yang 
mencakup 5 aspek.  

 

24 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus melaksanakan 
pengelolaan 
pembelajaran terkait 
dengan persiapan dosen 
dalam melaksanakan 
pembelajaran pada 
program vokasi, 
sarjana, dan atau pada 
program pendidikan 
profesi 

  

25 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus selalu 
meningkatkan kualitas 
pengelolaan 
pembelajaran dan 
standar kearah capaian 
unggulan kompetensi 
lulusan ditingkat 
nasional dan 
internasional 

  

26 Program Studi harus 
melaksanakan 
pembelajaran dalam 
bentuk interaksi antara 
dosen,mahasiswa,dan 
sumber belajar dalam 

 Pelaksanaan pembelajaran 
berlangsung dalam bentuk 
interaksi antara dosen, 
mahasiswa, dan sumber 
belajar dalam lingkungan 
belajat tertentu secara 



 
 

lingkungan belajar 
tertentu secara online 
dan offline dalam bentuk 
audio-visual 
terdokumentasi 

online dan offline dalam 
bentuk audio-visual 
terdokumentasi 

C Standar Pengawasan Pengelolaan Pembelajaran 

1 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus memiliki bukti 
formal kebijakan, 
rencana strategis, 
rencana operasional 
terkait pengawasan 
supervise, dan evaluasi 
pengelolaan 
pembelajaran yang rinci 

STIK Bina Husada 
memiliki bukti formal 
keberfungsian sistem 
pengelolaan fungsional 
dan operasional 
perguruan tinggi yang 
mencakup 5 aspek yang 
dilaksanakan secara 
konsisten, efektif, dan 
efisien. 

 

2 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus mengawasi 
proses pengelolaan 
pembelajaran mengacu 
pada standar 
kompetensi lulusan, 
standar isi, 
pembelajaran, standar 
proses pembelajaran 
standar dosen dan 
tenaga kependidikan, 
serta standar sarana 
dan prasarana 
pembelajaran 

  

3 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
melakukan 
pemantauan, supervisi, 
evaluasi, pelaporan dan 
tindak lanjut hasil 
pengawasan terhadap 
kegiatan pembelajaran 
yang dilakukan oleh 
penanggungjawab/ 
pimpinan program studi 
dan STIK Bina Husada 
melalui sistem 
penjaminan mutu 

  



 
 

internal 

4 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus melakukan 
pengawasan 
pengelolaan fungsional 
dan operasional 
pembelajaran yang 
meliputi perencanaan, 
pengorganisasian, 
pengaturan staf, 
kepemimpinan dan 
dilengkapi dengan 
prosedur, implementasi, 
evaluasi, dan 
dokumentasi secara 
lengkap 

  

5 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus melakukan 
pengawasan 
pengelolaan 
pembelajaran dalam 
rangka memberikan 
lingkungan fisik, sosial 
dan psikologis yang 
kondusif untuk 
mewujudkan lulusan 
yang memiliki 
keunggulan dalam sisi 
kependidikan 

  

6 Kurikulum harus 
dievaluasi secara 
periodik terkait 
konstruktif dan 
kesesuaian dengan 
kompetensi lulusan dari 
tingkat prodi 

  

7 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus melakukan 
pemantauan, supervisi, 
evaluasi, pelaporan, 
dan tindak lanjut hasil 
pengawasan dilakukan 

  



 
 

dengan sistem 
informasi dan teknologi 
yang terintegrasi 

8 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
seharusnya dapat 
melakukan pengawasan 
pengelolaan 
pembelajaran secara 
efektif dan efisien 
dengan memperhatikan 
semua kelompok 

  

9 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus memiliki 
dokumen formal dan 
pedoman terkait 
pengawasan dan 
supervisi pengelolaan 
pembelajaran yang rinci 
sebagai pedoman 
pelaksanaan 
pembelajaran sesuai visi 
dan misi STIK Bina 
Husada 

STIK Bina Husada 
memiliki dokumen formal 
dan pedoman 
pengelolaan yang rinci 
dan memiliki kesesuaian 
antar 11 aspek  

 

10 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus melakukan 
supervisi, pengelolaan, 
dan evaluasi pengelolaan 
pembelajaran meliputi: 
a) kurikulum; b) silabus; 
c)Rencana Perkuliahan 
Semester (RPS); d) 
Peraturan Akademik; e) 
Kalender akademik; f) 
penugasan dosen pada 
mata kuliah; g) jadwal 
penggunaan sarana dan 
prasarana pembelajaran; 
dan h) pengawasan 
pembelajaran 

  

11 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
melakukam 
pengawasan terhadap 

  



 
 

seluruh kegiatan 
pembelajaran meliputi 
kegiatan pemantauan, 
supervisi, evaluasi, 
pelaporan, dan tindak 
lanjut hasil pengawasan 
sesuai dengan visi, misi 
program pendidikan 
profesi dan program 
studi 

12 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus dapat 
melaksanakan 
pengawasan 
pengelolaan 
pembelajaran terkait 
pendistribusian dosen 
sesuai dengan 
keahliannya agar tujuan 
kurikulum untuk 
mencapai kompetensi 
lulusan dapat tercapai 

  

13 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus memiliki bukti yang 
sahih tentang 
implementasi kebijakan 
dan pedoman 
pengawasan, supervisi, 
dan evaluasi pengelolaan 
pembelajaran 

STIK Bina Husada 
memiliki bukti yang sahih 
tentang implementasi 
kebijakan dan pedoman 
pengelolaan dengan 
penerapan yang 
konsisten, efektif, dan 
efisien mencakup 11 
aspek  

 

14 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus melakukan 
pengawasan, supervisi, 
dan evaluasi secara 
periodik terkait 
pengelolaan 
pembelajaran dalam 
rangka memberikan 
lingkungan fisik, sosial, 
dan psikologis yang 
kondusif untuk 
mewujudkan lulusan 
yang memiliki 

  



 
 

keunggulan dalam 
sisikependidikan 

15 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus melaksanakan 
pengawasan, supervisii, 
dan evaluasi pengelolaan 
pembelajaran secara 
terencana dan sistematis 

  

16 Program Studi harus 
memiliki bukti sahih 
adanya sistem dan 
pelaksanaan 
pemantauan proses 
pembelajaran yang 
dilaksanakan secara 
periodik untuk 
menjamin kesesuaian 
dengan RPS dalam 
rangka menjaga mutu 
proses pembelajaran. 
Hasil monev 
terdokumentasi dengan 
baik dan digunakan 
untuk meningkatkan 
mutu proses 
pembelajaran 

 Memiliki bukti sahih adanya 
sistem dan pelaksanaan 
pemantauan proses 
pembelajaran yang 
dilaksanakan secara 
periodik untuk menjamin 
kesesuaian dengan RPS 
dalam rangka menjaga mutu 
proses pembelajaran.  
Hasil monev terdokumentasi 
dengan baik dan digunakan 
untuk meningkatkan mutu 
proses pembelajaran.  

17 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus memiliki dokumen 
formal rencana strategis 
dan bukti mekanisme 
penyusunan serta 
persetujuan dan 
penetapan terkait 
pengawasan, supervisi 
dan evaluasi 
pengelolaan 
pembelajaran 

STIK Bina Husada 
memiliki dokumen 
formal rencana 
strategis dan bukti 
mekanisme 
penyusunan, 
persetujuan, dan 
penetapan yang 
mencakup 5 aspek  

 

18 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus melaksanakan 
pengawasan, supervisi, 
dan evaluasi 
pengelolaan 
pembelajaran terkait 

  



 
 

dengan persiapan dosen 
dalam melaksanakan 
pembelajaran pada 
program vokasi, 
sarjana, pendidikan 
profesi, dan atau pada 
program magister 

 
VIII. Dokumen Terkait  

1. Kalender akademik  
2. Jadwal perkuliahan  
3. Daftar hadir perkuliahan  
4. Pedoman akademik  
5. RPS 

 
IX. Keterkaitan Standar Dengan Standar Dikti Lainnya 

1. Standar kompetensi lulusan  
2. Standar isi pembelajaran  
3. Standar proses pembelajaran  
4. Standar penilaian pembelajaran 
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan  
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran  
7. Standar pembiayaan pembelajaran  

 
X. Referensi 

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

2. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
3. Renstra STIK Bina Husada tahun 2020 – 2024 
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Nama Jabatan Tandatangan 

1. Penetapan  Dr. dr. Chairil Zaman, M.Sc. Ketua Senat STIK Bina 

Husada 

 

2. Pelaksanaan  Ns. Ersita, S.Kep., M.Kes. Wakil Ketua I STIK Bina 

Husada 
 

3. Evaluasi  Junie Harista, SST, M.Kes. Monev dan Audit Mutu Internal  
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Nainggolan, M.Kes., M.Kep. 

Ka.Sub Unit Penjaminan Mutu  
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I. Visi dan Misi STIK Bina Husada 
Visi STIK Bina Husada  
Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada yang unggul Tahun 
2040. 
 

Misi STIK Bina Husada  
1. Mengembangkan kurikulum berdasarkan kebutuhan dunia kerja. 
2. Meningkatkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi baik secara 

kuantitas dan kualitas. 
3. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang baik, efektif dan efisien. 
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
5. Menyediakan sarana dan prasarana berbasis digital. 
6. Menjalin kerjasama dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. 
7. Menciptakan lulusan yang berkarakter, entrepreneur, dan menguasai digital. 
 

Tujuan STIK Bina Husada  
1. Tersedianya kurikulum berbasis keterampilan sesuai dengan kebutuhan di dunia 

kerja.  
2. Terselenggaranya proses belajar mengajar berbasis keterampilan sesuai dengan 

kebutuhan di dunia kerja.  
3. Tersedianya dokumen persentase laporan penelitian sesuai dengan roadmap 

peneliti.  
4. Tersedianya dokumen persentase laporan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan roadmap.  
5. Tersedianya dokumen artikel penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional.  
6. Terselenggaranya tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien.  
7. Tersedianya sumber daya manusia (dosen dan tendik) yang cukup jumlahnya dan 

kemampuannya berkembang.  
8. Tersedianya sarana yang cukup dan prasarana berbasis digital.  
9. Terjalinnya kerjasama bidang Tridharma Perguruan Tinggi terhadap pihak terkait. 
10. Terciptanya lulusan yang berkarakter, entrepreneur, dan menguasai digital.  

 

II. Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran  
Pembiayaan merupakan unsur penting yang mendukung kelancaran kegiatan 

tridharma perguruan tinggi. Suatu perguruan tinggi akan dapat berjalan dengan baik 
manakala didukung pembiayaan yang dikelola secara taat hukum, transparan, efisien, 
efektif dan akuntabel. Untuk itu diperlukan suatu Standar Pembiayaan yang akan menjadi 
acuan dan sekaligus tujuan yang harus dipenuhi oleh semua unsur di lingkungan STIK 
Bina Husada yang terlibat dengan urusan keuangan atau pembiayaan. Peningkatan 
mutu pendidikan di perguruan tinggi merupakan hal yang sangat penting untuk 
memperoleh kepercayaan publik. Persaingan pasar kerja lulusan dari waktu ke waktu 
semakin meningkat, sehingga kompetensi lulusan terus ditingkatkan. Peningkatan 
kompetensi lulusan terkait langsung dengan besaran pembiayaan pembelajaran. 
Pembiayaan pembelajaran meliputi biaya investasi dan biaya operasional, untuk itu 
diperlukan dokumen dan pedoman pembiayaan pembelajaran yang ideal, oleh karenanya 
perlu ditetapkan standar biaya pembelajaran. Dengan adanya standar pembiayaan 
menjadikan segala kebijakan pengelolaan keuangan/pembiayaan STIK Bina Husada akan 



 
 

berjalan sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat 
menghindarkan dari penyalahgunaan. 

 

III. Subjek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar Pembiayaan Pembelajaran 
1. Ketua STIK Bina Husada 
2. Wakil Ketua I  
3. Wakil Ketua II  
4. Ketua Program Studi  
5. Unit Penjaminan Mutu 
6. Gugus Kendali Mutu  

 

IV. Definisi Istilah  
1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar. 
2. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan 

besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka 
pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 

3. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk 
pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan 
pada pendidikantinggi. 

4. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi 
yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya 
dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan, operasional pembelajaran dan biaya 
operasional tidak langsung. 

5. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang 
disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.  
 

V. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran  
a. Standar Pengelolaan Pembiayaan 

1. Pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran dalam 
kebijakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada prinsip taat hokum, 
transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel.  

2. STIK Bina Husada proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada 
Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana 
Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan 
Laporan Keuangan.  

3. Pengalokasian anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu 
pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan.  

4. STIK Bina Husada harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran 
yang memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan program 
studi.  

5. STIK Bina Husada harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang 
mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan 
secara baik dan berkualitas.  

6. STIK Bina Husada harus mempunyai prosedur pelaporan penggunaan 
anggaran yang mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang 
telah direncanakan secara baik dan berkualitas.  



 
 

7. STIK Bina Husada harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar 
satuan pembiayaan pendidikan setiap akhir tahun anggaran.  

b. Standar Biaya Investasi  
1. STIK Bina Husada dalam merencanakan biaya untuk penyediaan dan 

perawatan sarana dan prasarana serta untuk pengembangan sumber daya 
manusia harus disusun berdasarkan kebutuhan akademik secara 
proporsional dengan mengedepankan asas prioritas.  

2. STIK Bina Husada harus menyediakan dana untuk peningkatan 
profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan yang bersumber selain dari 
mahasiswa dan pemerintah.  

c. Standar Biaya Operasional  
1. STIK Bina Husada harus menetapkan standar satuan biaya operasional STIK 

yang mencakup: biaya dosen dan biaya tenaga kependidikan, biaya bahan 
atau peralatan habis pakai, dan biaya operasional tidak langsung.  

2. STIK Bina Husada dalam menentukan besaran dan jenis biaya dosen dan 
biaya tenaga kependdiikan harus mengikuti peraturan perundang-undangan.  

3. STIK Bina Husada dalam menentukan besaran dan jenis biaya dosen dan 
biaya tenaga kependidikan harus mengikuti pedoman gaji dan upa yang 
ditetapkan oleh YBHS.  

4. STIK Bina Husada dalam menentukan biaya yang ditanggung oleh 
mahasiswa harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, 
orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya, sesuai peraturan 
yang berlaku.  

 
VI. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran  

Strategi yang digunakan untuk memenuhi standar pembiayaan ini adalah: 
1. Ketua STIK Bina Husada menetapkan kebijakan perencanaan anggaran dan 

program-program unggulan STIK Bina Husada berdasarkan Renstra dan kontrak 
kinerja Ketua STIK Bina Husada dengan Yayasan Bina Husada Sriwijaya.  

2. Ketua STIK Bina Husada, wakil ketua Bidang II dan bidang administrasi umum dan 
keuangan menetapkan RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan) STIK Bina 
Husada, dengan melibatkan seluruh lapisan manajemen perguruan tinggi dari tingkat 
atas sampai bawah (partisipatif kolegial). 

3. Pemanfaatan fasilitas dan sumber-sumber daya untuk meningkatkan income 
generating. 

4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana pembelajaran. 
5. Penguatan manajemen dan tata kelola perguruan tinggi dalam rangka mendukung 

pendanaan bidang pembelajaran. 
6. Monev dan tindak lanjut manajemen secara periodik dan berkelanjutan dalam 

pengelolaan anggaran dan program dalam berbagai tahapan proses manajemen 
dan pelaksanaan program. 

7. Peningkatan pengendalian program dan anggaran melalui Wakil Ketua II dan 
dukungan sistem informasi. 

8. Mengefektifkan sistem laporan dan tindak lanjut manajeman untuk perbaikan 
berkesinambungan. 

 



 
 

VII. Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran  

No Pernyataan Isi 
Standar 

Indikator Pencapaian Standar 

Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Tambahan 

a. Standar Pengelolaan Pembiayaan 

1 Pejabat pengguna 
anggaran atau pejabat 
kuasa pengguna 
anggaran dalam 
kebijakan pengelolaan 
keuangan harus 
berdasarkan pada 
prinsip taat hokum, 
transparan, efisien 
dan efektif, dan 
akuntabel 

a. Tersedianya pedoman 
penggunaan anggaran  

b. Tersedianya 
pelaporan keuangan 
STIK Bina Husada 

 

2 STIK Bina Husada 
proses pengelolaan 
keuangan harus 
berdasarkan pada 
Rencana Strategis 
(Renstra), Rencana 
Operasional (Renop), 
Rencana Kegiatan 
Anggaran Tahunan 
(RKAT), Rencana 
Kinerja Tahunan 
(RKT), dan Laporan 
Pertanggungjawaban 

a. Ketepatan dan 
kecepatan waktu 
pencairan dana 

b. Ketepatan dan 
kecepatan penyetoran 
pajak ke kas Negara 

c. Kesesuaian usul 
realisasi anggaran 
dengan rencana 
anggaran 100% 

a. Tersedianya Rencana 
Strategis (Renstra), 
Rencana Operasional 
(Renop), Rencana 
Kegiatan Anggaran 
Tahunan (RKAT), 
Rencana Kinerja 
Tahunan (RKT), dan 
Laporan Keuangan 

b. Rapat Kerja Tahunan 
yang melibatkan tim 
monev, UPM, dan 
dewan pengawas 

3 Pengalokasian 
anggaran untuk 
masing-masing unit 
kerja harus mengacu 
pada program-
program yang telah 
ditentukan pada 
Rapat Kerja Tahunan 

 Tersedianya Rencana 
Strategis (Renstra), 
Rencana Operasional 
(Renop), Rencana 
Kegiatan Anggaran 
Tahunan (RKAT), 
Rencana Kinerja Tahunan 
(RKT), dan Laporan 
Keuangan 

4 STIK Bina Husada 
harus mempunyai 
prosedur dalam 
penyusunan anggaran 
yang memungkinkan 
adanya subsidi silang 
dalam pengembangan 

a. Tersedianya sistem 
layanan administrasi 
keuangan terpadu  

b. Tersedianya pedoman 
keuangan dan 
pelaporan keuangan 
STIK Bina Husada 

 



 
 

program studi. 

5 STIK Bina Husada 
harus mempunyai 
prosedur pencairan 
anggaran yang 
mendukung 
kelancaran 
pelaksanaan setiap 
kegiatan yang telah 
direncanakan secara 
baik dan berkualitas 

Tersedianya pedoman 
keuangan dan pelaporan 
keuangan STIK Bina 
Husada 

 

6 STIK Bina Husada 
harus mempunyai 
prosedur pelaporan 
penggunaan 
anggaran yang 
mendukung 
kelancaran 
pelaksanaan setiap 
kegiatan yang telah 
direncanakan secara 
baik dan berkualitas 

a. Tersedianya sistem 
pelaporan keuangan  

b. Tersusunnya laporan 
realisasi anggaran, 
neraca, laporan arus 
kas, dan catatan atas 
laporan keuangan 
secara tepat waktu 
100% 

c. Tersedianya pedoman 
keuangan dan 
pelaporan keuangan 
STIK Bina Husada 

 

7 STIK Bina Husada 
harus melakukan 
evaluasi tingkat 
ketercapaian standar 
satuan pembiayaan 
pendidikan setiap 
akhir tahun anggaran 

Terlaksana monitoring 
pelaksanaan anggaran 
setiap akhir bulanan, akhir 
triwulan, dan akhir tahun 

 

b. Standar Biaya Investasi 

1 STIK Bina Husada 
dalam merencanakan 
biaya untuk 
penyediaan dan 
perawatan sarana dan 
prasarana serta untuk 
pengembangan 
sumber daya manusia 
harus disusun 
berdasarkan 
kebutuhan akademik 
secara proporsional 
dengan 

 Tersedianya Rencana 
Strategis (Renstra), 
Rencana Operasional 
(Renop), Rencana 
Kegiatan Anggaran 
Tahunan (RKAT), 
Rencana Kinerja Tahunan 
(RKT), dan Laporan 
Keuangan 



 
 

mengedepankan asas 
prioritas 

2 STIK Bina Husada 
harus menyediakan 
dana untuk 
peningkatan 
profesionalisme dosen 
dan tenaga 
kependidikan yang 
bersumber selain dari 
mahasiswa dan 
pemerintah 

STIK Bina Husada 
memperoleh dana selain 
dari mahasiswa dan 
pemerintah, melalui: 
a. Mahasiswa  
b. Kementerian/Yayasan  
c. Asrama dan 

pembelajaran klinik  

 

c. Standar Biaya Operasional  

1 STIK Bina Husada 
harus menetapkan 
standar satuan biaya 
operasional STIK 
yang mencakup: biaya 
dosen dan biaya 
tenaga kependidikan, 
biaya bahan atau 
peralatan habis pakai, 
dan biaya operasional 
tidak langsung 

 Tersedianya Rencana 
Strategis (Renstra), 
Rencana Operasional 
(Renop), Rencana 
Kegiatan Anggaran 
Tahunan (RKAT), 
Rencana Kinerja Tahunan 
(RKT), dan Laporan 
Keuangan 

2 STIK Bina Husada 
dalam menentukan 
besaran dan jenis 
biaya dosen dan biaya 
tenaga kependdiikan 
harus mengikuti 
peraturan perundang-
undangan 

 Pembayaran honor dosen 
dan tenaga kependidikan 
dibayarkan setiap bulan 

3 STIK Bina Husada 
dalam menentukan 
besaran dan jenis 
biaya dosen dan biaya 
tenaga kependidikan 
harus mengikuti 
pedoman gaji dan upa 
yang ditetapkan oleh 
YBHS 

 Pembayaran honor dosen 
dan tenaga kependidikan 
dibayarkan setiap bulan 

4 STIK Bina Husada 
dalam menentukan 
biaya yang 
ditanggung oleh 

Persentase perolehan 
dana yang bersumber dari 
mahasiswa terhadap total 
perolehan dana perguruan 

 



 
 

mahasiswa harus 
disesuaikan dengan 
kemampuan ekonomi 
mahasiswa, orang tua 
mahasiswa, atau 
pihak lain yang 
membiayainya, sesuai 
peraturan yang 
berlaku 

tinggi sebesar 75% 

 
VIII. Dokumen Terkait  

1. Peraturan anggaran dan keuangan 
2. Pedoman pengelolaan keuangan  
3. Pedoman penerimaan dana dari beberapa sumber di luar biaya pendidikan 
4. Rencana strategis STIK Bina Husada 
5. Rencana operasional STIK Bina Husada 
6. Rencana kegiatan anggaran tahunan 
7. Rencana kinerja tahunan 
8. Laporan pengelolaan keuangan  

 
IX. Keterkaitan Standar Dengan Standar Dikti Lainnya  

1. Standar kompetensi lulusan  
2. Standar isi pembelajaran  
3. Standar proses pembelajaran  
4. Standar penilaian pembelajaran  
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan 
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran 
7. Standar pengelolaan pembelajaran  
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