
 





3 



    Pasal 51  

(1) Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang 

menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan 

potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi 

yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.  

(2) Pemerintah menyelenggarakan sistem Penjaminan mutu pendidikan 

tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu.  



     Pasal 53  

     Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud  

     dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:  

     a.   sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh 

 Perguruan Tinggi; dan  

     b.  sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui 

 akreditasi.  



    Pasal 54  

    (1)  Standar pendidikan tinggi terdiri atas:  

 a.  Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh Menteri 

      atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan 

       mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan  

 b.  Standar Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh setiap 

       Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional 

      Pendidikan Tinggi.  



    Pasal 54 

    (2)   Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud 

 pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang 

 meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan 

 standar penelitian dan standar pengabdian kepada 

 masyarakat.  

    (3)  Standar Nasional Pendidikan Tinggi dikembangkan dengan 

 memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar 

 akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan 

 pendidikan tinggi.  



    Pasal 54 

    (4)  Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 

 (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang 

 akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional 

 Pendidikan Tinggi.  

    (5)  Dalam mengembangkan Standar Pendidikan Tinggi 

 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perguruan Tinggi 

 memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional 

 Pendidikan Tinggi.  



 



SINERGISME TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI 

PUBLIKASI PATENT 

PENGUASAAN 

IPTEK DAN SENI 

JASA NILAI-NILAI 

BARU 

PENGABDIAN 

KEPADA 

MASYARAKAT 

PENINGKATAN 

PENGETAHUAN 

DIKTAT, BUKU 

MODUL 

 

PENDIDIKAN 
 

KARIR DAN 

KESEJAHTERAAN 

DOSEN 

 

PENELITIAN 
 

PENGETAHUAN  PRAKTEK 

DIKMAS YANMAS 

-angka kredit 

-gaji 

-penghargaan 

-angka kredit 

-dana jasa kerjasama 

-penghargaan 

-angka kredit 

-dana penelitian 

-penghargaan 

Ket: Dalam Pelaksanaan Tridharma Terjadi Bina Kemampuan Akademik Dan Manajemen 















STANDAR SPMI UNJ  

 32 Standar 

 Pernyataan Standar 

 Indikator Pemenuhan Standar 



MODEL SPMI UNJ  



 



 



 



STANDAR SPMI UNJ NON SN-DIKTI  



Permenristekdikti No 44Tahun 
2015 tentang SN-Dikti 

Pasal 66 Huruf d. 

Pengelolaan dan penyelenggaraan 
perguruan tinggi wajib menyesuaikan 
dengan ketentuan Peraturan Menteri ini 
paling lama 2 (dua) tahun 

 

Paling lambat 21 Desember 2017  



Contoh Standar Kompetensi 
Lulusan 

Permenristekdikti No 44 tahun 2015Pasal 5 
ayat (2): Standar kompetensi lulusan yang 
dinyatakan dalam rumusan capaian 
pembelajaran lulusan digunakan sebagai 
acuan utama pengembangan standar isi 
pembelajaran, standar proses pembelajaran, 
standar penilaian pembelajaran, standar 
dosen dan tenaga kependidikan, standar 
sarana dan prasarana pembelajaran, standar 
pengelolaan pembelajaran, dan standar 
pembiayaan pembelajaran.  



Contoh Standar Kompetensi 
Lulusan 

Butir Standar SKL UNJ Butir 5: Program Studi 
sudah menetapkan Standar Kompetensi 
Lulusannya sebagai acuan dalam 
merumuskan dan menetapkan standar isi 
pembelajaran, standar proses pembelajaran, 
standar penilaian pembelajaran, standar 
dosen dan tenaga kependidikan, standar 
sarana dan prasarana pembelajaran, standar 
pengelolaan pembelajaran, dan standar 
pembiayaan pembelajaran  



Indikator SKL UNJ Butir 5 
a) Adanya dokumen analisis SKL untuk 

merumuskan standar isi pembelajaran di 
program studi  

b) Adanya dokumen analisis SKL untuk 
merumuskan standar proses pembelajaran 
di program studi  

c) Adanya dokumen analisis SKL untuk 
merumuskan standar penilaian  
pembelajaran di program studi  

d) Adanya dokumen analisis SKL untuk 
merumuskan standar dosen dan tenaga 
Pendidikan di program studi  



Indikator SKL UNJ Butir 5 

e) Adanya dokumen analisis SKL untuk 
merumuskan standar Sarana dan 
Prasarana pembelajaran di program studi  

f) Adanya dokumen analisis SKL untuk 
merumuskan standar pengelolaan  
pembelajaran di program studi g) Adanya 
dokumen analisis SKL untuk merumuskan 
standar pembiayaan pembelajaran di 
program studi 



SKL UNJ Butir 6 

Program Studi sudah mempunyai 
rumusan capaian pembelajaran lulusan 
yang mengacu pada deskripsi capaian 
pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki 
kesetaraan dengan jenjang kualifikasi 
pada KKNI dan tuntutan kompetensi 
abad 21 



Indikator SKL Butir 6  
a) Adanya dokumen rumusan capaian pembelajaran 

lulusan program  studi  yang mengacu pada 
deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan 
memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi 
pada KKNI dan tuntutan kompetensi abad 21  

b) Adanya analisis rumusan capaian pembelajaran 
lulusan untuk menentukan matakuliah di program 
studi  

c) Adanya peta matakuliah di setiap program studi 
berdasarkan rumusan capaian pembelajaran 
lulusannya  

d) Adanya instrument pengukuran capaian 
pembelajaran lulusan yang mengacu pada 
deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI 



Dokumen standar ini akan 
dilengkapi dengan: 

 Standard Operating Procedure (SOP) 
untuk membentuk sistem yang 
bermutu sesuai butir standar 

 Pedoman yang dibutuhkan untuk 
memenuhi standar 

 Formulir sesuai kebutuhan agar 
bentuk data mempunyai format yang 
sama 

 

 


