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1. DEFINISI ISTILAH 

NO ISTILAH DEFINISI 

1. Pembelajaran  Pembelajaran merupakan proses terjadinya interaksi antara pengajar 

(dosen) dan peserta didik (mahasiswa) dengan sumber belajar dalam 

suatu lingkungan belajar. (UU No. 20 Tahun 2003)   

2. Dosen Merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

3. Tenaga 

Kependidikan 

Adalah anggota masyarakat yan mengabdikan diri dan diangkat untuk 

menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi, antara lain pustakawan, 

tenaga administrasi, laboran dan teknisi serta pranata teknik informasi 

4. Mahasiswa Merupakan sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan 

tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, 

akademi, dan yang paling umum adalah universitas 

5. Standar 

Pengelolaan 

Pembelajaran 

Merupakan kriteria pengelolaan proses pembelajaran yang ditetapkan 

oleh masing-masing perguruan tinggi yang mengacu pada standar 

kompetensi lulusan; standar isi pembelajaran; standar proses 

pembelajaran; standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar 

sarana prasarana pembelajaran. 

6. kompetensi 

lulusan  

Kriteria tentang pencapaian kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh 

peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan pada suatu jenjang 

pendidikan  

7. Standar Sarana 

Pembelajaran 

Merupakan kriteria minimal tentang segala sesuatu yang dapat dipakai 

sebagai alat dan sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran 

dalam mencapai kegiatan pembelajaran yang baik dan berkualitas. 

Berdasarkan pasal 32 Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, standar 

sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas perabot; peralatan 

pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik dan repository; 

sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; 

sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis 

pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan 

8. Standar 

Prasarana 

Pembelajaran 

Merupakan kriteria minimal tentang segala sesuatu yang menjadi 

penungjang utama terselenggaranya proses pembelajaran. Berdasarkan 

pasal 33 Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, standar prasarana 

pembelajaran paling sedikit terdiri atas lahan; ruang kelas; 

perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; tempat 

olahraga; ruang untuk berkesenian; ruang untuk kegiatan mahasiswa; 

ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan 

fasilitas umum yang meliputi jalan; air; listrik; jaringan komunikasi 

suara; dan data. 
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2. RASIONALE STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 

1) Berdasarkan amanat permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 40 sampai pasal 41 

tentang: Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan 

kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran 

tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, 

standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana 

dan prasarana pembelajaran.  

2) Standar pengelolaan  pembelajaran diperlukan sebagai pedoman untuk mengelola 

jalannya proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi sampai kepada pelaporan dalam rangka memenuhi ketercapaian 

kompetensi pembelajaran yang diharapkan 

 

3. PERNYATAAN ISI STANDAR 

1) Rektor Universitas Citra Bangsa memberikan tanggung jawab kepada Kepala Program 

Studi untuk mengelola proses pembelajaran pada masing-masing program studi. 

2) Unit pengelola pembelajaran pada masing-masing program studi bertanggungjawab 

untuk:  

a. menyusun dan mengembangkan rencana program pembelajaran sesuai dengan 

rencana induk pendidikan;  

b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu 

internal menyangkut kegiatan pembelajaran:  

c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran;  

d.  melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;  

e. melakukan pelaporan hasil kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi;  

3) Rektor, Dekan dan Kaprodi memastikan bahwa masing-masing fakultas dan program 

studi wajib:  
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 4 A.07. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UCB 

a. memiliki rencana strategis menyangkut pendidikan yang merupakan bagian dari 

rencana strategis perguruan tinggi;  

b. menyusun kriteria dan prosedur mengenai evaluasi kegiatan pembelajaran  

c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap unit pengelola pembelajaran pada 

program studi 

d. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana kegiatan pembelajatan dengan 

mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pembelajaran;  

e. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama;  

f. menyampaikan laporan kinerja melalui pangkalan data pendidikan tinggi 

4) Wakil Rektor I memastikan bahwa pengelolaan pembelajaran yang diselenggarakan oleh 

program studi harus sesuai dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, 

standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana 

dan prasarana pembelajaran telah ditetapkan paling lambat tahun 2022 

5) Wakil Rektor I memastikan adanya mekanisme sistem pemantauan dan evaluasi proses 

pembelajaran disetiap semester agar terjaga mutunya. 

 

4. STRATEGI 

1. Mengikut sertakan pengurus Unit pengelola kegaiatan pendidikan pada Pelatihan 

mengelola proses pendidikan pada perguruan tinggi  

2. Setiap tahun Pimpinan Universitas Citra Bangsa menilai kinerja Unit pengelola 

pendidikan tingkat program studi 

3. Rektor meninjau struktur kepengurusan Unit pengelola kegiatan pendidikan ecara berkala 

setiap 2 tahun sekali. 
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5. INDIKATOR STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 

No Indikator Capaian Tahunan (%) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Setiap fakultas dan program studi memiliki 

renstra untuk isinya memuat pengelolaan 

pembelajaran.  

100% 100% 100% 100% 100% 

2. Unit pengelola pada tingkat program studi 

telah melakukan kegiatan perencanaan  

dengan mengacu pada standar kompetensi 

lulusan, standar isi pembelajaran, standar 

proses pembelajaran, standar dosen dan 

tenaga kependidikan serta standar sarana 

prasarana pembelajaran 

100% 100% 100% 100% 100% 

3. Unit pengelola pada tingkat program studi 

telah melakukan kegiatan pengendalian  

dengan mengacu pada standar kompetensi 

lulusan, standar isi pembelajaran, standar 

proses pembelajaran, standar dosen dan 

tenaga kependidikan serta standar sarana 

prasarana pembelajaran 

100% 100% 100% 100% 100% 

4. Unit pengelola pada tingkat program studi 

telah melakukan kegiatan pemantauan  

dengan mengacu pada standar kompetensi 

lulusan, standar isi pembelajaran, standar 

proses pembelajaran, standar dosen dan 

tenaga kependidikan serta standar sarana 

prasarana pembelajaran 

100% 100% 100% 100% 100% 

5. Unit pengelola pada tingkat program studi 

telah melakukan kegiatan evaluasi  dengan 

mengacu pada standar kompetensi lulusan, 

standar isi pembelajaran, standar proses 

pembelajaran, standar dosen dan tenaga 

kependidikan serta standar sarana 

prasarana pembelajaran 

100% 100% 100% 100% 100% 

6. Semua pengelolaan pembelajaran di 

tingkat program studi sesuai dengan std 

kompetensi lulusan, isi, proses, dosen dan 

tenaga kependidikan, serta sarana dan 

prasarana. 

100% 100% 100% 100% 100% 
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6. DOKUMEN TERKAIT 

1) Permenristekdikti No. 44 tahun 2015  

2) Standar Pengelolaan Pembelajaran, antara lain:  

a. Standar Beban Belajar  

b. Standar Pelaksanaan pembelajaran  

c. Standar penyusunan tugas akhir/skripsi  

d. Standar lain yang dikembangkan selanjutnya  

e. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar.  

f. Laporan hasil pengendalian Standar  

g. Laporan hasil peningkatan Standar 
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3) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Kementerian Pendidikan 

Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010 

4) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaanrepublik Indonesia Nomor 49 Tahun 

2014  

5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Inidonesia Nomor 

3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  

6) Rencana Stategis Universitas Citra Bangsa tahun 2020-2024 

7) Rencana Operasional Universitas Citra Bangsa  

8) Statuta Universitas Citra Bangsa 2020 


