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1. DEFINISI ISTILAH  

NO ISTILAH DEFINISI 

1. KKNI kepanjangan dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat 

menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang 

pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam 

rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur 

pekerjaan di berbagai sektor. 

2. Kurikulum seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran 

lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang di gunakan sebagai 

pedoman penyelangaraan program studi. 

3. Program studi kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki 

kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis 

pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi. 

4. Profil lulusan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan dibidang keahlian atau bidang 

kerja tertentu setelah menyelesaikan program studi. 

5. Care provider suatu peran pemberi pelayanan 

6. Communicator bertindak sebagai mediator antar klien dengan tim kesehatan lainnya 

7. Educator proses memberikan informasi kepada klien dan keluarga yang menjadi 

tanggungjawabnya 

8. Manager suatu peran mengaplikasikan kepemimpinan dan manajemen kepada 

klien 

9. Researcher suatu peran melakukan penelitian sederhana dengan cara 

menumbuhkan kuriositas, mencari jawaban terhadap fenomena klien, 

menerapkan hasil kajian dalam rangka membantu mewujudkan 

edidance based practice 

 

10. Sikap perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan 

aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual 

dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, 

penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait 

pembelajaran. 

11. Pengetahuan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu 

tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam 

proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian 

dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 

12. Keterampilan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, 

teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui 

pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau 

pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, 

13. Standar 

kompetensi 

lulusan 

kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan 

dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan 

14. Quality point suatu standar yang ditetapkan oleh Universitas Citra Bangsa untuk 

menilai aktivitas mahasiswa di bidang non akademik 
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15.  Laporan praktik Informasi atau keterangan suatu tindakan praktik yang dilaksanakan di 

laboratorium atau lahan praktek/bengkel kerja serta masyarakat 

16. Tracer study penelitian mengenai situasi alumni khususnya dalam hal pencarian 

kerja, situasi kerja, dan pemanfaatan pemerolehan kompetensi selama 

kuliah (UI) 

 

2. RASIONALE STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 

Berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 khususnya pasal 10 sampai pasal 20 

tentang Standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan 

pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 

Standar proses pembelajaran tersebut mencakup: a) karakteristik proses pembelajaran; b) 

perencanaan proses pembelajaran; c) pelaksanaan proses pembelajaran; dan d) beban 

belajar mahasiswa. 

Standar isi pembelajaran sebagai salah satu pedoman dan arahan dalam melaksanakan 

proses pembelajaran yang terencana dan bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, 

kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Dengan adanya 

standar proses pembelajaran berdasarkan permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNPT 

diharapkan semua program studi memiliki pedoman pelaksanaan pembelajaran praktek dan 

teori sesuai capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan pada level KKNI dan kompetensi 

sesuai ketetapan asosiasi profesi masing-masing program studi. 

 

3. PERNYATAAN STANDAR  

1) Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan dan Ketua Program Studi memastikan proses 

pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran 

dan beban belajar mahasiswa berdasarkan standar KKNI dan Visi, Misi program studi 

serta Universitas Citra Bangsa yang dievaluasi tiap 2 tahun. 

2) Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan dan Ketua Program Studi memastikan bahwa 

karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, 

saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.  

3) Ketua Program Studi memastikan bahwa perencanaan proses pembelajaran disusun 

untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran (RPS) setiap 

semester.  

4) Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan dan Ketua Program Studi memastikan bahwa 
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pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, 

mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan RPS 

pada setiap pertemuan.   

5) Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan dan Ketua Program Studi memastikan bahwa 

Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode 

pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai 

kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan pada setiap mata kuliah.  

6) Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan dan Ketua Program Studi memastikan bahwa 

proses pembelajaran dalam bentuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

wajib mendapatkan bimbingan dari dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan sesuai 

dengan bidang keahliannya.  

7) Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan dan Ketua Program Studi memastikan bahwa 

Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sesuai dengan program 

pendidikan yaitu diploma tiga paling cepat 3 tahun dan paling lama 5 tahun akademik 

dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 sks.  

8) Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan dan Ketua Program Studi memastikan bahwa 

program pendidikan sarjana paling cepat 4 tahun dan paling lama 7 tahun dengan 

beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 sks.  

9) Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan dan Ketua Program Studi memastikan bahwa 

program profesi paling cepat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dengan beban belajar 

mahasiswa paling sedikit 24 sks.  

10) Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan dan Ketua Program Studi memastikan bahwa 

jumlah pertemuan untuk proses pembelajaran selama 16 minggu termasuk ujian 

tengah semester dan ujian akhir semester.  

11) Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan dan Ketua Program Studi memastikan bahwa 

1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri 

atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. 

kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan 

c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.  

12) Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan dan Ketua Program Studi memastikan bahwa 



 

UNIVERSITAS CITRA BANGSA 
Kode: STD.A.03/LPM/UCB/R2 

Tanggal berlaku: 01 September 2020 

DOKUMEN SPMI 

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 

Revisi: 2 

 

Halaman: 1-8 

 

 

5 A.03. STANDAR PROSES PEMBELEJARAN UCB 

1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, 

terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan 

b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. 

13) Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan dan Ketua Program Studi memastikan bahwa 

1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 

(seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. 

14) Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Kepala LPM, dan Ketua Program Studi 

memastikan bahwa beban belajar mahasiswa program program diploma tiga dan 

program sarjana yang berprestasi akademik tinggi (Indeks Prestasi Semester (IPS) > 

3,00) dan memenuhi etika setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama 

dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester 

berikut. 

15) Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Kepala LPM, dan Ketua Program Studi 

memastikan bahwa IPK lulusan Diploma Tiga, Sarjana dan Profesi adalah Minimal 

3,00 pada setiap tahun.  

 

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 

1. Wakil rektor bidang akademik terus mengingatkan dan mensosialisasikan standar proses 

pembelajaran kepada kaprodi dan dosen sehingga pelaksanaanya sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan dan setiap indikatornya diperhatikan untuk dicapai. 

2. Pada awal semester setiap dosen telah diberikan tugas untuk membuat RPS dan 

mensosialisasikannya kepada mahasiswa sebelum proses belajar mengajar berlangsung.  

3. Dosen diberi kesempatan mengembangkan diri dengan mengikuti berbagai pelatihan 

atau bimbingan untuk meningkatkan Teknik dan metode p dalam proses pembelajaran 

yang kreatif dan inovatif.  

4. Adanya reward bagi mahasiswa yang berprestasi berupa pemberian beasiswa prestasi 

atau hal lain yang meningkatkan minat mahasiswa dalam proses pembelajaran.  

5. Setiap wajib melaksanakan proses pembelajaran sesuai RPS, proses pembelajaran yang 

terkait dengan penelitian- penelitian terbaru yang mengacu pada standar nasional 

penelitian.  
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5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 

No Indikator Capaian Tahunan (%) Dokumen 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Karakteristik Proses 

Pembelajaran terdiri atas sifat 

interaktif, holistik, integratif, 

saintifik, kontekstual, tematik, 

efektif, kolaboratif, dan 

berpusat pada mahasiswa. 

100% 100% 100% 100% 100% RPS 

2 perencanaan proses 

pembelajaran disusun untuk 

setiap mata kuliah dan disajikan 

dalam rencana pembelajaran 

(RPS) setiap semester 

100% 100% 100% 100% 100% RPS 

3. Pelaksanaan Proses 

Pembelajaran bentuk interaksi 

antara dosen, mahasiswa, dan 

sumber belajar dalam 

lingkungan belajar tertentu 

sesuai dengan RPS pada setiap 

pertemuan.  

100% 100% 100% 100% 100% RPS 

4. Beban Belajar Mahasiswa DIII 

minimal 108 sks 

100% 100% 100% 100% 100% KHS 

5. Beban Belajar Mahasiswa S1 

minimal 144 sks 

100% 100% 100% 100% 100% KHS 

6. Beban Belajar Mahasiswa 

Profesi Ners maksimal 24 sks 

100% 100% 100% 100% 100% KHS 

7. Ketepatan menyelesaikan studi 

DIII (3 tahun) 

70% 75% 80% 85% 100% SK Yudisium 

Akhir 

8.  Ketepatan menyelesaikan studi 

S1 (4 tahun) 

70% 75% 80% 85% 100% SK Yudisium 

Akhir 

9. Ketepatan menyelesaikan studi 

profesi Ners (1 tahun) 

70% 75% 80% 85% 100% SK Yudisium 

Akhir 

10. Waktu tatap muka 16 minggu 100% 100% 100% 100% 100% Presesnsi 

dosen dan 

mahasiswa 

11. proses pembelajaran berupa 

kuliah, responsi, atau tutorial, 

terdiri atas: a. kegiatan tatap 

muka 50 (lima puluh) menit per 

minggu per semester; b. 

kegiatan penugasan terstruktur 

60 (enam puluh) menit per 

minggu per semester; dan c. 

100% 100% 100% 100% 100% Presesnsi 

dosen dan 

mahasiswa 
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kegiatan mandiri 60 (enam 

puluh) menit per minggu per 

semester. 

12. proses pembelajaran berupa 

seminar atau bentuk lain yang 

sejenis, terdiri atas: a. kegiatan 

tatap muka 100 (seratus) menit 

per minggu per semester; dan b. 

kegiatan mandiri 70 (tujuh 

puluh) menit per minggu per 

semester. 

100% 100% 100% 100% 100% Presesnsi 

dosen dan 

mahasiswa 

13. proses pembelajaran berupa 

praktikum, praktik lapangan, 

penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, dan/atau proses 

pembelajaran lain yang sejenis, 

170 (seratus tujuh puluh) menit 

per minggu per semester. 

100% 100% 100% 100% 100% Presesnsi 

dosen dan 

mahasiswa 

14. Mahasiswa berprestasi 

akademik (Indeks Prestasi 

Semester (IPS) > 3,00) dan 

memenuhi etika setelah 2 (dua) 

semester pada tahun akademik 

yang pertama dapat mengambil 

maksimum 24 (dua puluh 

empat) sks per semester pada 

semester berikut. 

70% 75% 80% 85% 100% KHS dan 

KRS 

14. Teknik dan Metode proses 

pembelajaran lebih dari satu 

metode pembelajaran. 

100% 100% 100% 100% 100% RPS, 

Presesnsi 

dosen dan 

mahasiswa 

15. Proses pembelajaran dalam 

bentuk penelitian dan PkM 

wajib mendapat bimbingan 

dosen 

100% 100% 100% 100% 100% Lembar 

konsultasi 

mahasiswa 

 

6. INTERAKSI ANTAR STANDAR SPMI 

Standar proses pembelajaran erat kaitannya dengan standar kompetensi lulusan dan isi 

pembelajaran. Dimana proses pembelajaran akan maksimal dilaksanakan jika telah ditetapkan 

standar kompetensi lulusan berupa capaian pembelajaran dan kurikulum. Dalam standar isi 

sangat diperlukan dalam melihat kedalaman dan keluasan dari proses pembelajaran yang 

terlihat dalam sub pokok bahasan dalam RPS. Proses pembelajaran juga berkaitan erat dengan 

standar dosen dan tenaga kependidikan, pengelolaan pembelajaran, standar sarana prasarana 
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dan pembiayaan pembelajaran. Semua itu akan mendukung proses pembelajaran berjalan 

dengan baik dan mendapatkan hasil yang optimal.  
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