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KATA SAMBUTAN 

Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara 

 Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas 

perkenaanNya sehingga penyusunan Dokumen Sistem 

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Negeri 

Nusa Utara dapat terselesaikan dengan baik. 

Dokumen SPMI ini sangat penting fungsinya dalam 

upaya untuk menjamin mutu pendidikan tinggi secara 

internal. Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 

tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 52 

telah menegaskan bahwa Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi wajib dilakukan 

secara sistimatis untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana 

dan berkelanjutan, dalam Permenristekdikti no 44 tahun 2015 juga telah 

ditentukan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang meliputi Standar 

Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang merupakan 

kewajiban yang harus dilakukan oleh Pendidikan Tinggi.  

Sementara itu untuk menjamin sebuah perguruan tinggi dapat 

melaksanakan kewajibannya maka pemerintah juga telah mengatur secara spesifik 

dalam Permenristekdikti no 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal 

(SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Hal inilah menjadi dasar 

bagi Politeknik Negeri Nusa Utara untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu 

Internal secara mandiri guna mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu dan 

berdaya saing. 

Dalam pelaksanaannya Sistem Penjaminan Mutu Internal yang ada di 

Politeknik Negeri Utara dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Pembelajaran dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan (P3MP) dimulai dari proses Penetapan, 

Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian serta Peningkatan. P3MP telah melakukan 

pengembangan dokumen SPMI yang ada sejak pertengahan tahun 2018 hingga 

akhirnya telah disetujui Senat Polnustar dan ditetapkan oleh Direktur pada bulan 
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Desember 2018. Dengan demikian Politeknik Negeri Nusa utara telah memiliki 

dokumen SPMI sah untuk digunakan dalam proses penjaminan mutu pendidikan 

tinggi sehingga diharapkan dapat menjamin Standar Nasional Dikti telah berjalan 

dengan baik dan sesuai. 

Saya selaku direktur Politeknik Negeri Nusa Utara menyambut baik  

dokumen SPMI yang telah tersusun, serta menyampaikan ucapan terimakasih 

kepada Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan 

(P3MP), Para Pimpinan dilingkungan Polnustar dan seluruh pihak yang terlibat 

dalam penyusunan dokumen SPMI ini. Sambil terus menghimbau kepada seluruh 

civitas akademika Politeknik Negeri Nusa Utara untuk  melaksanakan standar, 

prosedur serta kebijakan yang telah disahkan. 

Akhirnya semoga apa yang tertuang dalam dokumen SPMI ini dapat 

memberi manfaat bagi kita semua segenap civitas akademika Politeknik Negeri 

Nusa Utara, terlebih dapat diaplikasikan secara sungguh-sungguh dalam 

mewujudkan upaya peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di 

Indonesia. 

 

Tahuna,   Februari 2019 

Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara 
 
 
 

Prof. Dr. Ir. Frans G. Ijong, M.Sc 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

perkenaanNya sehinggga dokumen Standar Mutu dapat tersusun dengan baik. 

Dokumen ini merupakan tolok ukur kinerja sistem pendidikan tinggi yang harus 

dipenuhi oleh institusi dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi 

pada suatu perguruan tinggi. Oleh karena itu dokumen Standar Mutu ini sangat 

penting pemanfaatannya guna meningkatakan mutu pendidikan agar sesuai 

dengan Standar Nasional Dikti. 

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah 

membantu sehingga dokumen tersebut dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih 

khusus kami sampaikan kepada Direktur dan seluruh pimpinan serta senat 

Polnustar yang turut membahas dan memberikan masukan guna kesempurnaan 

dokumen. 

Kami menyadari juga bahwa dalam penyusunan dokumen pasti terdapat 

banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat 

diharapkan. 

Akhirnya semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi kita semua guna 

kemajuan Politeknik Negeri Nusa Utara. 

 

Tahuna,    Februari 2019 

Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan  

Penjaminan Mutu Pendidikan 

 

 

Iswanto Gobel, S.Kep, Ns., M.Kep 
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PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI NUSA 
UTARA 
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I.     STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 

 

VISI DAN MISI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visi:                                                                                                      

"Pada Tahun 2022 menjadi Politeknik Modern berwawasan 

kebaharian, mandiri, unggul dan berdaya saing di Kawasan 

Timur Indonesia"  

Misi:  

Menghasilkan lulusan yang: 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, 

berbudaya, bersemangat tinggi, tanggap, berkinerja 

tinggi, mampu menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni di daerah/lingkungan laut dan pulau-pulau kecil,  

mampu mengembangkan kemampuan diri, serta dapat 

berperan dalam proses produksi dan perlindungan 

sumberdaya. 

2. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru serta 

dapat memutahirkan kemampuan untuk menerapkan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, untuk kemajuan 

dan kesejahteraan masyarakat. 

3. Menyebarkan hasil-hasil penelitian terapan, kaji-tindak 

maupun paket teknologi tepat guna untuk dimanfaatkan 

dalam kegiatan produksi bagi peningkatan taraf hidup 

masyarakat. 

 

Tujuan : 

Terwujudnya Politeknik Negeri Nusa Utara sebagai pusat 

pendidikan keterampilan berwawasan kebaharian yang 

unggul melalui penyediaan program-program pendidikan dan 

pelatihan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat 

(khususnya di pulau-pulau kecil), serta pengembangan 
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sistem manajemen yang menerapkan good governance, yang 

ditampilkan melalui tujuan khusus. 

1. Menghasilkan lulusan yang unggul pada bidang ilmu dan 

berwawasan kebahariaan. 

2. Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian sesuai 

dengan perkembangan ilmu  pengetahuan untuk 

kepentingan pengabdian kepada masyarakat dan bangsa.  

3. Mengembangkan kapasitas tata kelola dan sumber daya 

yang baik.  

4. Meningkatkan kerjasama di berbagai bidang untuk 

meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi 

RASIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam capaian 

pembelajaran (learning outcomes) adalah kriteria minimal 

tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 

sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi lulusan 

harus dirumuskan sebaik mungkin agar relevan dengan 

bidang studi dan memenuhi kebutuhan masyarakat 

(stakeholder). Untuk itu dibutuhkan standar kompetensi 

lulusan yang akan menjadi rujukan, pedoman dan petunjuk 

dalam kegiatan merumuskan kompetensi lulusan. Dengan 

adanya standar kompetensi lulusan ini diharapkan proses 

perumusan akan mudah, dan rumusan capaian pembelajaran 

akurat, tepat dan konsisten sepanjang waktu walaupun ada 

pergantian kepemimpinan Perguruan Tinggi. 

SUBJEK/PIHAK 

YANG 

BERTANGGU

NGJAWAB 

UNTUK 

PENCAPAIAN 

STANDAR 

1. Direktur 

2. Wakil Direktur Bidang Akademik 

3. Ketua jurusan dan ketua Program studi 

4. Dosen dan tenaga kependidikan 

5. Mahasiswa 

 



Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan 

P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara 
 

  

 
4 

8 DO
KUM

EN
 STAN

DAR PEN
DIDIKAN

 

DEFINISI 

ISTILAH 

 

 

 

 

 

1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan 

kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan 

lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan 

keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan 

capaian pembelajaran lulusan. 

2. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, 

penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang 

sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh 

masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas 

dibidang pekerjaan tertentu. 

3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan 

kompetensi tenaga kerja Indonesia yang 

menyandingkan, menyetarakan dan 

mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor 

pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema 

kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur 

di berbagai sektor pekerjaan dan ditetapkan dalam 

Peraturan Presiden RI no 8 tahun 2012 

4. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP MK) 

adalah capaian pembelajaran bagi setiap mata kuliah 

5. Capaian Pembelajaran (CP) adalah kemampuan 

yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan 

sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi dari 

pengalaman kerja 

6. 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 kerja 

mahasiswa, penelitian, pengalaman kerja mahasiswa, 

dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait 

pembelajaran. 
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7. Pengetahuan merupakan penguasaan teori dan 

metode (Diploma III) di setiap bidang ilmu secara 

sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam 

proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, 

penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat 

yang terkait pembelajaran. 

8. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan 

untuk kerja dengan menggunakan teori, metode, 

bahan dan atau instrumen yang diperoleh melalui 

pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, 

penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat 

yang terkait pembelajaran, mencakup: 

a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja 

umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan 

dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan 

lulusan sesuai tingkat kemampuan Diploma dan 

jenis pendidikan tinggi 

b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja 

khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan 

sesuai bidang keilmuan program studi 

Keperawatan, Teknologi Penangkapan Ikan, 

Teknologi Pengolahan Hasil Laut, Teknologi 

Budidaya Ikan dan Sistem Informasi 

PERNYATAAN 

ISI STANDAR 

 

 

 

 

1. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam 

rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana 

dimaksud pada definisi digunakan sebagai acuan 

utama pengembangan standar isi pembelajaran, 

standar proses pembelajaran, standar penilaian 

pembelajaran, standar dosen dan tenaga 

kependidikan, standar sarana dan prasarana 

pembelajaran. 
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2. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib 

mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran 

lulusan KKNI level 5 yakni: 

a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, 

memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan 

yang sudah maupun belum baku dengan 

menganalisis data, serta mampu menunjukkan 

kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. 

b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan 

tertentu secara umum, serta mampu 

memformulasikan penyelesaian masalah 

prosedural 

c. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun 

laporan tertulis secara komprehensif 

d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan 

dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil 

kerja kelompok. 

3. Capaian pembelajaran lulusan Diploma 3 Polnustar 

mencakup Sikap, Pengetahuan, Ketrampilan Umum 

dan Ketrampilan khusus, dan disusun dengan 

mempertimbangkan Visi Misi Polnustar 

4. Polnustar menjamin Lulusan Diploma 3 Polnustar 

dalam aspek sikap sesuai dengan  standar nasional 

antara lain: 

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

mampu menunjukkan sikap religius; 

b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 

menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan 

etika; 

c. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika 

akademik. 
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d. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan 

cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa 

tanggung jawab pada Bangsa dan Negara.  

e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, 

agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau 

temuan orisinal orang lain. 

f. Berkontribusi dalam peningkatan mutu 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara 

dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila. 

g. Berkerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta 

kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 

h. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. 

i. Menginternalisasi semangat kemandirian, 

kejuangan, dan kewirausahaan. 

j. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas 

pekerjaan di bidang keahlianya secara mandiri.  

5. Polnustar menjamin Lulusan Diploma 3 Polnustar 

dalam aspek Keterampilan Umum sesuai dengan  

standar nasional antara lain: 

a. Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan 

menganalisis data serta metode yang sesuai dan 

dipilih dari beragam metode yang sudah baku 

maupun belum baku. 

b. Mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan 

terukur 

c. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan 

sifat dan konteks yang sesuai dengan  bidang 

keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran 

logis, inovatif dan bertanggungjawab atas 

hasilnya secara mandiri 



Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan 

P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara 
 

  

 
8 

8 DO
KUM

EN
 STAN

DAR PEN
DIDIKAN

 

d. Mampu menyusun laporan tentang hasil dan 

proses kerja dengan akurat dan sahih serta 

mengkomunikasikan secara efektif kepada pihak 

lain yang membutuhkannya. 

e. Mampu bekerja sama, berkomunikasi dan 

berinovatif dalam pekerjaannya. 

f. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil 

kerja kelompok dan melakukan supervisi dan 

evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah 

tanggung jawabnya 

g. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap 

kelompok kerja yang berada di bawahnya dan 

mengelola pengembangan kompetensi kerja 

secara mandiri. 

h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, 

mengamankan dan menemukan kembali data 

untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi.   

6. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus 

sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan 

wajib disusun oleh forum program studi sejenis 

7. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus 

yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian 

pembelajaran lulusan diusulkan kepada Direktur 

Jenderal untuk ditetapkan menjadi capaian 

pembelajaran lulusan. 

8. Rumusan capaian pembelajaran lulusan dikaji dan 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal sebagai rujukan 

program studi sejenis. 

9. Program studi merumuskan kompetensi lulusan 

mengacu pada KKNI dengan melibatkan asosiasi 
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profesi, instansi pemerintah terkait dan kelompok 

ahli yang relevan. 

STRATEGI 

 

1. Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara menetapkan 

pemberlakuan Standar Kompetensi Lulusan (yang 

dinyatakan sebagai Capaian Pembelajaran (learning 

outcomes) sebagai rujukan dan pedoman dalam setiap 

kegiatan perumusan kompetensi lulusan setiap Program 

Studi 

2. Perguruan Tinggi menjadi Rumusan Capaian 

Pembelajaran Lulusan sebagai rujukan dalam penyusunan 

kurikulum Program Studi 

3. Perguruan Tinggi menjadi Rumusan Capaian 

Pembelajaran Lulusan sebagai rujukan dalam penyusunan 

capaian pembelajaran mata kuliah dalam Rencana 

Pembelajaran Semester 

4. Perguruan Tinggi menyelenggarakan sosialisasi dan 

internalisasi capaian pembelajaran lulusan dan capaian 

pembelajaran mata kuliah bagi dosen pengampuh mata 

kuliah. 

5. Perguruan Tinggi merencanakan strategi/ metode 

pembelajaran untuk memenuhi kompetensi lulusan 

6. Perguruan Tinggi melengkapi sarana dan prasarana 

pembelajaran agar mendukung pencapaian kompetensi 

lulusan. 

7. Perguruan Tinggi mempersiapkan instrument monev dan 

audit untuk menjamin mutu pencapaian rumusan 

kompetensi dan pencapaian indikator kinerja 

8. Perguruan Tinggi membina kerjasama dengan organisasi 

profesi, alumni, pemerintah dan dunia usaha 

INDIKATOR 

KETERCAPAI

AN STANDAR 

1. Tersedianya dokumen kurikulum prodi yang memuat 

rumusan kompetensi lulusan dan selaras dengan Visi Misi 

serta keilmuan Prodi 
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2. Lulusan mampu mendemonstrasikan kemampuannya 

secara spesifik 

3. Pencapaian kompetensi lulusan mata kuliah yang 

ditujukan oleh kesesuaian evaluasi dengan learning outcome 

mata kuliah >76% 

4. Jumlah lulusan tepat waktu 100 % 

5. IPK rata-rata lulusan lebih dari 3.00  

6. Masa tunggu rata-rata lulusan mendapat pekerjaan 

pertama adalah 0-6 bulan 

7. Presentase lulusan yang mendapat pekerjaan sesuai 

dengan program studi 80% 

8. Semua lulusan memiliki sertifikat pencapaian kompetensi 

9. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap penerapan 

metode pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian 

kompetensi mata kuliah rata-rata baik 

DOKUMEN 

TERKAIT 

 

 

1. Dokumen Kurikulum dan RPS 

2. Instrumen audit (borang/chek list) kompetensi lulusan 

3. Peraturan akademik 

4. Standar sarana dan prasarana 

5. Standar penilaian 

 

REFERENSI 1. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi 

2. PP No 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan 

3. Permenristekdikti RI No.44 Tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)  

4. Permenristekdikti RI No.62 Tahun 2016 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 

5. Permendikbud No 22 tahun 2014 tentang Statuta 

Politeknik Negeri Nusa Utara  
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6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat 

penjaminan Mutu Kemenristekdikti Tahun 2018 

7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 

Direktorat penjaminan Mutu Kemenristekdikti Tahun 

2016 

8. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Nusa 

Utara Tahun 2015-2019 

9. Peraturan Direktur No.1 Tahun 2015 Tentang Peraturan 

Akademik Politeknik Negeri Nusa Utara 
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II.    STANDAR ISI PEMBELAJARAN 

 

VISI DAN MISI Visi:                                                                                                      

"Pada Tahun 2022 menjadi Politeknik Modern 

berwawasan kebaharian, mandiri, unggul dan 

berdaya saing di Kawasan Timur Indonesia"  

Misi:  

Menghasilkan lulusan yang: 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak, berbudaya, bersemangat tinggi, 

tanggap, berkinerja tinggi, mampu menerapkan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di 

daerah/lingkungan laut dan pulau-pulau kecil,  

mampu mengembangkan kemampuan diri, serta 

dapat berperan dalam proses produksi dan 

perlindungan sumberdaya. 

2. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

baru serta dapat memutahirkan kemampuan 

untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan seni, untuk kemajuan dan kesejahteraan 

masyarakat. 

3. Menyebarkan hasil-hasil penelitian terapan, 

kaji-tindak maupun paket teknologi tepat guna 

untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produksi 

bagi peningkatan taraf hidup masyarakat. 

 

Tujuan : 

Terwujudnya Politeknik Negeri Nusa Utara sebagai 

pusat pendidikan keterampilan berwawasan 

kebaharian yang unggul melalui penyediaan 
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program-program pendidikan dan pelatihan yang 

relevan dengan kebutuhan masyarakat (khususnya 

di pulau-pulau kecil), serta pengembangan sistem 

manajemen yang menerapkan good governance, yang 

ditampilkan melalui tujuan khusus : 

1. Menghasilkan lulusan yang unggul pada bidang 

ilmu dan berwawasan kebaharian. 

2. Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian 

sesuai dengan perkembangan ilmu  pengetahuan 

untuk kepentingan pengabdian kepada 

masyarakat dan bangsa.  

 

3. Mengembangkan kapasitas tata kelola dan 

sumber daya yang baik.  

4. Meningkatkan kerjasama diberbagai bidang 

untuk meningkatkan mutu Tridharma 

Perguruan Tinggi 

 

RASIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standar Isi SPMI pada Polnustar disebut juga 

sebagai Standar Kurikulum, merupakan kriteria 

minimal bahan kajian sesuai capaian pembelajaran 

yang memuat kerangka dasar dan struktur 

kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan 

pendidikan dan kalender akademik. Kalender 

akademik mencakup permulaan tahun ajaran, 

minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif 

dan hari libur.  

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta 

cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai capaian pembelajaran. Kurikulum ini akan 

memberi nilai tambah pengetahuan yang diharapkan 
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bisa diperoleh pada proses perubahan input menjadi 

output pendidikan. Kurikulum yang baik 

seharusnya mampu menunjang proses perubahan 

masukan pendidikan dengan Capaian Pembelajaran 

tertentu untuk menjadi keluaran sesuai dengan visi 

dan misi. Bisa dikatakan bahwa penataan kurikulum 

baik dari segi materi maupun alokasi pembebanan 

merupakan suatu langkah esensial dalam 

keberhasilan suatu pendidikan. 

Politeknik Negeri Nusa Utara menetapkan standar 

isi yang akan menjadi tolak ukur bagi pimpinan, 

jurusan/program studi maupun dosen yang 

bertanggungjawab dalam perannya sebagai 

perancang, penilai dan pembaharu atau 

pengembangan standar isi. 

SUBYEK/PIHAK 

YANG 

BERTANGGUNGJAW

AB UNTUK 

PENCAPAIAN 

STANDAR 

1. Direktur 

2. Wakil Direktur Bidang Akademik 

3. Ketua jurusan dan ketua Program studi 

4. Dosen dan tenaga kependidikan 

5. Mahasiswa 

 

DEFINISI ISTILAH 

 

 

 

 

 

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria 

minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran. 

2. Capaian Pembelajaran (CP) adalah kemampuan 

yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan 

sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi 

dari pengalaman kerja. 

3. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah 

Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah 

program studi.  
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4. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP MK) 

adalah capaian pembelajaran bagi setiap mata 

kuliah 

5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI) adalah kerangka penjenjangan 

kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja 

Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan 

dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan 

sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam 

suatu skema kemampuan kerja yang disesuaikan 

dengan struktur diberbagai sektor pekerjaan dan 

ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI no 8 

tahun 2012 

6. Program Diploma adalah pendidikan vokasi 

yang diperuntukan bagi lulusan pendidikan 

menengah atau sederajat untuk mengembangkan 

keterampilan dan penalaran dalam penerapan 

ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi.  

7. Jurusan adalah Unsur Pelaksana Akademik yang 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 

Direktorat. 

8. Program Studi (Prodi) adalah kesatuan 

kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang 

memiliki kurikulum dan metode pembelajaran 

tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, 

dan sebagai unit pelaksana akademik di Jurusan 

yang melaksanakan pendidikan akademik 

Diploma III. 

9. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran 

waktu  kegiatan belajar yang dibebankan kepada 

mahasiswa per minggu per semester dalam 

proses pembelajaran melalui berbagai bentuk 
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pembelajaran atau besarnya pengakuan atas 

keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti 

kegiatan kurikuler di suatu program studi 

10. Pembelajaran adalah proses interaksi antara 

mahasiswa, dosen dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar 

 

PERNYATAAN ISI 

STANDAR 

 

 

 

 

1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran setiap program studi harus 

mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. 

2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran untuk setiap program pendidikan, 

dirumuskan harus mengacu pada deskriptif 

capaian pembelajaran lulusan dari KKNI 

(Program Diploma Tiga level Lima). 

3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 

harus dirinci dalam bentuk beragam mata kuliah 

yang terintegrasi secara utuh sesuai capaian 

pembelajaran dalam kurikulum program studi 

dan disesuaikan dengan karakteristik program 

vokasi. 

4. Tingkat kedalaman dan keluasan  materi 

pembelajaran harus dituangkan dalam bahan 

kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata 

kuliah. 

5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran yaitu Lulusan program diploma 

tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis 

bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu 

secara umum. 

6. Kerangka Dasar dan Struktur 
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a. Kerangka dasar dan struktur kurikulum 

Politeknik Negeri Nusa Utara dikembangkan 

untuk setiap prodi dengan melibatkan 

organisasi profesi, instansi pemerintah 

terkait, serta kelompok ahli yang relevan, 

melalui forum program studi sejenis. 

b. Kerangka dasar kurikulum Politeknik Negeri 

Nusa Utara berbasis kompetensi, yang 

merupakan rambu dalam  penyusunan 

muatan kurikulum dan RPS pada setiap 

program studi. 

c. Struktur kurikulum untuk mengembangkan 

kompetensi lulusan merupakan komposisi 

mata kuliah umum dan mata kuliah keahlian. 

 

7. Struktur kurikulum pada Prodi dilingkungan 

Polnustar terdiri dari Muatan kurikulum inti dan 

kurikulum institusi. 

a. Kurikulum inti merupakan kurikulum wajib 

yang ditentukan oleh asosiasi prodi sejenis 

(mengacu pada SN Dikti dan KKNI level 5) 

dan telah disahkan oleh Dirjen Pembelajaran 

Kemenristekdikti. 

b. Kurikulum institusi merupakan kurikulum 

yang ditentukan oleh program studi dengan 

mempertimbangkan kearifan lokal wilayah 

Nusa Utara, tuntutan pengguna serta 

pencapaian Visi Misi Polnustar sehingga 

menjadi penciri Prodi. 

c. Kurikulum yang menjadi muatan institusi 

terdiri dari mata kuliah wajib Polnustar dan 
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Mata Kuliah yang ditentukan oleh Prodi 

masing-masing. 

d. Muatan kurikulum inti (nasional) dalam 

suatu prodi dilingkungan Polnustar  minimal 

60 – 80  % (Kepmendiknas No. 232/U/2000) 

8. Program studi menerapkan sistem kredit 

semester dimana mahasiswa wajib menempuh 

mata kuliah sesuai dengan jumlah sks yang 

kontrak per semester. 

9. Kurikulum dievaluasi setiap tahun sekali dan 

direvisi setiap 3-5 tahun 

10. Kalender Akademik 

a. Alokasi Waktu 

Semester adalah satuan waktu kegiatan 

perkuliahan efektif di Politeknik Negeri Nusa 

Utara selama 16 (enam belas) Minggu, 

termasuk ujian tengah semester dan ujian 

akhir semester. 

b. Kalender akademik Politeknik Negeri Nusa 

Utara 

1) Seleksi penerimaan mahasiswa baru 

(Sipenmaru) dilakukan melalui jalur 

Mandiri dan jalur nasional (PMDK-PN 

dan UMPN) 

2) Registrasi 

a) Mahasiswa lama 

b) Mahasiswa baru 

3) Orientasi Pengenalan Program Studi 

(OPPS) dan Pendidikan Bela Negara 

4) Kegiatan belajar mengajar: 

a) Penentuan awal dan akhir tahun 

ajaran, dengan mempertimbangkan 
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ujian akhir peserta didik pada jenjang 

pendidikan menengah dan seleksi 

masuk Politeknik Negeri Nusa Utara. 

b) Minggu efektif satu tahun ajaran 

meliputi jumlah minggu untuk 

kegiatan pembelajaran dalam waktu: 

(1) Semester genap : Januari-Juni 

(2) Semester ganjil : Juli-Desember 

5) Libur Nasional 

STRATEGI 

 

1. Menentukan kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran masing-masing program studi 

2. Mengevaluasi hasil capaian pembelajaran pada 

akhir program/uji kompetensi 

3. Melakukan studi terlebih dahulu terhadap 

seluruh ketentuan normatif yang mengatur 

tentang kurikulum perguruan tinggi, waktu 

perkuliahan untuk perguruan tinggi sebagai 

bahan penyusunan kalender akademik, dan 

melakukan uji publik dengan mengundang 

unsur-unsur pemangku kepentingan (stake 

holder) perguruan tinggi untuk memperoleh 

masukan tentang kompetensi dasar yang harus 

dimiliki oleh lulusan Politeknik Negeri Nusa 

Utara. 

4. Pimpinan harus memeriksa dan mencatat 

apakah fakta di lapangan benar-benar telah 

sesuai dengan apa yang dituliskan di standar isi. 

Apabila ditemukan ada suatu kesalahan/ 

ketidaksesuaian antara apa yang terjadi di 

lapangan dengan isi standar, pimpinan segera 

mengambil langkah koreksi. 
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INDIKATOR 

KETERCAPAIAN 

STANDAR 

1. Terbentuknya kurikulum di tingkat Prodi 

2. Prodi mempunyai distribusi CP MK pada seluruh 

MK di kurikulum 

3. Prodi mempunyai matriks tingkat relevansi CPL 

pada seluruh MK di kurikulum 

4. Rumusan Kompetensi Lulusan digaransikan 

dapat terukur melalui proses pembelajaran 

seluruh MK 

5. Rumusan Kompetensi Lulusan memuat unsur 

aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan  

6. Lulusan mampu mendemonstrasikan 

kemampuannya secara spesifik  

7. Prodi melakukan tindak lanjut dalam 

pengembangan metode dalam asesmen / 

penilaian hasil dari proses pembelajaran  

8. Prodi melakukan pengembangan kurikulum 

untuk memastikan semua mahasiswa mencapai 

Standar Kompetensi Lulusan  

9. Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian 

Kompetensi Lulusan  

10. Prodi mengembangkan program untuk 

pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan 

permintaan stakeholder  

 

DOKUMEN TERKAIT 

 

 

1. Standar Kompetensi Lulusan 

2. Standar Proses Pembelajaran 

3. Peraturan Akademik Polnustar 

4. SOP revisi kurikulum 

 

REFERENSI 1. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi 
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2. PP No 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan 

3. Kepmendiknas RI No. 232/U/2000 tentang 

Pedoman penyusunan kurikulum pendidikan 

tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. 

4. Permenristekdikti RI No.44 Tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)  

5. Permenristekdikti RI No.62 Tahun 2016 tentang 

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 

6. Permendikbud No 22 tahun 2014 tentang 

Statuta Politeknik Negeri Nusa Utara  

7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, 

Direktorat penjaminan Mutu Kemenristekdikti 

Tahun 2018 

8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Tinggi, Direktorat penjaminan Mutu 

Kemenristekdikti Tahun 2016 

9. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri 

Nusa Utara Tahun 2015-2019 

10. Peraturan Direktur No.1 Tahun 2015 Tentang 

Peraturan Akademik Politeknik Negeri Nusa 

Utara 
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III.   STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 

 

VISI DAN MISI Visi:                                                                                                      

"Pada Tahun 2022 menjadi Politeknik Modern berwawasan 

kebaharian, mandiri, unggul dan berdaya saing di Kawasan 

Timur Indonesia"  

Misi:  

Menghasilkan lulusan yang: 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, 

berbudaya, bersemangat tinggi, tanggap, berkinerja 

tinggi, mampu menerapkan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni di daerah/lingkungan laut dan pulau-

pulau kecil,  mampu mengembangkan kemampuan diri, 

serta dapat berperan dalam proses produksi dan 

perlindungan sumberdaya. 

2. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru 

serta dapat memutahirkan kemampuan untuk 

menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, 

untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 

3. Menyebarkan hasil-hasil penelitian terapan, kaji-tindak 

maupun paket teknologi tepat guna untuk dimanfaatkan 

dalam kegiatan produksi bagi peningkatan taraf hidup 

masyarakat. 

 

Tujuan : 

Terwujudnya Politeknik Negeri Nusa Utara sebagai pusat 

pendidikan keterampilan berwawasan kebaharian yang 

unggul melalui penyediaan program-program pendidikan 

dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat 

(khususnya di pulau-pulau kecil), serta pengembangan 
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sistem manajemen yang menerapkan good governance, yang 

ditampilkan melalui tujuan khusus. 

1. Menghasilkan lulusan yang unggul pada bidang ilmu 

dan berwawasan kebahariaan. 

2. Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian sesuai 

dengan perkembangan ilmu  pengetahuan untuk 

kepentingan pengabdian kepada masyarakat dan 

bangsa.  

3. Mengembangkan kapasitas tata kelola dan sumber daya 

yang baik.  

4. Meningkatkan kerjasama diberbagai bidang untuk 

meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tingg 

RASIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses pembelajaran merupakan pelaksanaan pembelajaran 

pada program studi untuk memperoleh capaian 

pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran 

merupakan kriteria minimal proses interaksi antara 

mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar dalam suatu 

lingkungan belajar, sehingga terjadi pengembangan 

pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan pembentukan 

sikap untuk memenuhi capaian pembelajaran.  

Standar Proses Pembelajaran bertujuan menjamin mutu 

seluruh proses pembelajaran dalam lingkungan belajar yang 

kondusif, inspiratif, kreatif yang mampu memotivasi dan 

meningkatkan kemampuan hingga terwujudnya capaian 

pembelajaran yang meliputi aspek: sikap, pengetahuan, 

ketrampilan umum dan khusus sesuai dengan KKNI level 5.  

Proses pembelajaran mencakup :  

1. Karakteristik proses pembelajaran 

2. Perencanaan proses pembelajaran 

3. Pelaksanaan proses pembelajaran 
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4. Beban belajar mahasiswa  

Untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran 

sesuai dengan yang diharapkan, maka persyaratan-

persyaratan mutu dalam proses pembelajaran perlu untuk 

diperhatikan. Mengingat bahwa pembelajaran ini 

merupakan faktor kunci yang paling esensial dalam proses 

pendidikan, maka sistem pembelajaran harus ditata 

sedemikian rupa, sehingga mampu menghasilkan lulusan 

yang memiliki kemampuan sesuai dengan capaian 

pembelajaran yang telah ditetapkan.  

SUBJEK/PIHAK 

YANG 

BERTANGGUN

GJAWAB 

UNTUK 

PENCAPAIAN 

STANDAR 

1. Direktur 

2. Wakil Direktur Bidang Akademik 

3. Ketua jurusan dan ketua Program studi 

4. Dosen dan tenaga kependidikan 

5. Mahasiswa 

 

DEFINISI 

ISTILAH 

 

 

 

 

 

1. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan 

pembelajaran pada satu satuan pendidikan mencapai 

Standar Kompetensi Lulusan. 

2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta 

cara penyampaian, penilaiannya yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di 

perguruan tinggi. 

3. Standar kompetensi adalah kualifikasi kemampuan 

minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan 

pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diharapkan 

dicapai. 

4. Pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa 

dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar 
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5. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal yang 

diperlukan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan 

dengan efektif 

6. System Kredit Semester (SKS) adalah penyelenggaraan 

pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester 

untuk menyatakan beban kerja mahasiswa, beban kerja 

dosen, pengalaman belajar, dan beban belajar 

penyelenggaraan program pendidikan. 

7. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan 

rencana pembelajaran yang ditetapkan dan 

dikembangkan oleh dosen untuk setiap mata kuliah 

secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian 

suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi 

dalam program studi. 

8. Kegiatan pendahuluan adalah kegiatan awal dalam 

suatu pertemuan pembelajaran yang diajukan untuk 

membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran 

9. Kegiatan inti adalah proses pembelajaran untuk 

mencapai kompetensi dasar 

10. Kegiatan penutup adalah kegiatan yang dilakukan 

untuk mengakhiri aktifitas pembelajaran yang dapat 

dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, 

penilaian, refleksi umpan balik dan tindak lanjut. 

11. Belajar mandiri adalah kegiatan atas prakarsa sendiri 

dalam menginternalisasi pengetahuan, sikap dan 

keterampilan, tanpa bergantung atau mendapat 

bimbingan langsung dari orang lain. 

12. Kegiatan mandiri adalah kegiatan yang dilakukan 

peserta didik secara mandiri untuk mendalami, 

mempersiapkan atau tujuan lain dari suatu akademik, 
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misalnya dalam bentuk membaca buku-buku acuan 

(reference). 

13. Pembelajaran terstruktur adalah kegiatan pembelajaran 

di luar kelas yang direncanakan oleh dosen dan wajib 

dilaksanakan oleh mahasiswa, tetapi tidak dijadwalkan 

secara regular oleh istitusi pendidikan tinggi. Kegiatan 

terstruktur antara lain dapat berupa pemberian tugas 

untuk dikerjakan oleh individu atau kelompok. 

14. Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang 

bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk 

menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan 

dan pembuktian ilmiah mata kuliah atau bagian mata 

kuliah tetentu. 

15. Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran 

lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi 

dua arah antara mahasiwa dan dosen. 

16. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran 

mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif 

dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan 

kearifan lokal maupun nasional. 

17. Integratif menyatakan bahawa capaian pembelajaran 

lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang 

terintegrasi untuk memenuhi capaian pemebelajaran 

lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program 

melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin. 

18. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran 

lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta 

lingkungan akademi yang berdasarkan system nilai, 

norma dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung 

tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. 
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19. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran 

lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang 

disesuaikan dengan tuntutan kemampuan 

menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. 

20. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran 

lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang 

disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program 

studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui 

pendekatan tradisiplin. 

21. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran 

lulusan diraih secara berhasil guna dengan 

mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar 

dalam kurun waktu yang optimum. 

22. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran 

lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang 

melibatkan interaksi antar individu pemebalajar untuk 

menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan 

keterampilan. 

23. Tuntas menyatakan pemebelajaran tuntas yang 

dilakukan oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran 

sampai mendapatkan nilai minimal untuk lulus mata 

kuliah. 

24. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian 

pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran 

yang mengutamakan pengembangan, kreatifitas, 

kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa serta 

mengembangkan kemandirian dalam mencari dan 

menemukan pengetahuan.  

 

PERNYATAAN 

ISI STANDAR 

A. Karakteristik Proses Pembelajaran 

Karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, 

holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, 



Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan 

P3MP Politeknik Negeri Nusa Utara 
 

  

 
30 

8 DO
KUM

EN
 STAN

DAR PEN
DIDIKAN

 

 

 

 

 

efektif, kolaboratif, tuntas dan berpusat pada 

mahasiswa.  

B. Perencanaan Proses Pembelajaran 

1. Prodi mempunyai perencanaan pembelajaran untuk 

semua mata kuliah dalam kurikulumnya yang 

disusun dalam Rencana Pembelajaran Semester 

(RPS).  

2. Prodi melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

perencanaan pembelajaran yang tertuang dalam RPS  

3. Prodi melaksanakan monitoring pembelajaran secara 

rutin dan berkesinambungan  

4. Prodi melaksanakan evaluasi terhadap 

pelaksanakaan pembelajaran untuk memenuhi 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah  

5. Ketua jurusan/ ketua program studi wajib menyusun 

perencanaan akademik untuk satu tahun/semester 

akademik sesuai dengan pedoman yang ditetapkan 

oleh Politeknik Negeri Nusa Utara dan diusulkan 

kepada Wakil Direktur Bidang Akademik yang 

selanjutnya akan ditetapkan oleh Direktur Polnustar. 

6. Dosen penanggungjawab mata kuliah dan tim dosen 

melaksanakan rapat koordinasi perencanaan 

perkuliahan selambat-lambatnya dua minggu 

sebelum perkuliahan dimulai. 

7. Rencana pembelajaran semester (RPS), ditetapkan 

dan dikembangkan oleh dosen pengampuh (team 

teaching) secara mandiri atau bersama dalam 

kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan 

dan atau teknologi dalam program studi. 

8. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling 

sedikit memuat: 
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a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah 

semester, sks, nama dosen pengampuh. 

b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan 

pada mata kuliah  

c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap 

tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan. 

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 

i. Daftar referensi yang digunakan. 

9. Dosen penanggung jawab mata kuliah dan tim 

membuat hand out/ buku ajar dan atau penuntun 

praktikum 

C. Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

1. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam 

bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan 

sumber belajar dalam lingkungan tertentu. 

2. Proses pembelajaran disetiap mata kuliah 

dilaksanakan sesuai rencana pembelajaran semester 

(RPS)  

3. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian 

mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian 

Politeknik Negeri Nusa Utara. 

4. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian 

kepada masyarakat oleh mahasiswa mengacu pada 
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standar pengabdian kepada masyarakat di 

Politeknik Negeri Nusa Utara. 

5. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler 

wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur 

melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban sks 

yang terukur. 

6. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk 

pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: 

diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, 

pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, 

pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran 

berbasis masalah atau metode pebelajaran lain yan 

dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan. 

7. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau 

gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan 

diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. 

8. Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada 

poin (17) dapat berupa: 

a. Kuliah 

b. Responsi dan tutorial 

c. Seminar 

d. Praktikum (laboratorium, bengkel, lapangan, 

klinik) 

9. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan urutan 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan 

penutup. 

10. Dosen penanggung jawab mata kuliah dan tim wajib 

menjelaskan RPS kepada mahasiswa pada 

pertemuan awal. 
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11. Dosen menciptakan suasana pembelajaran yang 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan 

memotifasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif 

D. Beban Belajar Mahasiswa 

1. Beban belajar mahasiswa ditetapkan dalam besaran 

sks 

2. Semester merupakan satuan waktu proses 

pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam 

belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan 

ujian akhir semester 

3. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester 

dan Polnustar dapat menyelenggarakan semester 

antara 

4. Semester antara dilaksanakan paling sedikit 8 

minggu dengan beban belajar paling banyak 9 sks 

dan apabila semester antara dilaksanakan dalam 

bentuk perkuliahan/tatap muka maka wajib 

dilaksanakan selama 16 kali pertemuan termasuk 

ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 

5. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program 

pendidikan diploma tiga di Polnustar Paling lama 5 

(lima) tahun akademik dengan beban belajar 

mahasiswa paling sedikit 108 sks. 

6. Satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, 

responsi atau tutorial terdiri atas: 

a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) 

menit/minggu/semester 

b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) 

menit/minggu/semester 

c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) 

menit/minggu/semester 
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7. Satu sks pada proses pembelajaran berupa seminar 

atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas: 

a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) 

menit/minggu/semester 

b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) 

menit/minggu/semester 

8. Satu sks pada proses pembelajaran berupa 

praktikum, praktik bengkel, praktik lapangan, 

praktik klinik, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat dan atau proses pembelajaran lain yang 

sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) 

menit/minggu/semester. 

9. Beban belajar mahasiswa dapat dinyatakan sebagai 

berikut: 

 

 

N

o 

Indeks Prestasi (IP) 

Semester Akhir 

Jumlah SKS yang 

boleh dikontrak 

pada semester 

selanjutnya 

1. 3,00 s/d 4,00 22 – 24 

2. 2,50 s/d 2,99 19 – 21 

3. 2,00 s/d 2,49 16 – 18 

4. 1,50 s/d 1,99 12 – 15 

5. < 1,50 < 12 

 

E. Pengawasan Proses Pembelajaran 

1. P3MP bersama unit penjaminan mutu Jurusan/prodi 

dan ketua jurusan/prodi melakukan Monev proses 

pembelajaran setiap semester 
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2. Ketua jurusan/prodi menindaklanjuti hasil Monev 

dengan tindakan koreksi serta merencanakan 

kegiatan lanjutan guna meningkatkan kualitas mutu 

pembelajaran 

3. Setiap penanggung jawab atau pengampuh mata 

kuliah melakukan upaya perbaikan sistem 

pembelajaran setiap semester yang berkaitan dengan 

materi, metode pembelajaran, penggunaan teknologi 

pembelajaran. 

STRATEGI 

 

 

 

 

 

 

1. Sosialisasi isi standar beserta indikator kinerja kepada 

segenap civitas akademika Polnustar 

2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan 

proses pembelajaran untuk dosen. 

3. Pemenuhan kebutuhan SDM, sarana dan prasarana 

untuk memenuhi standar proses pembelajaran. 

4. Pemenuhan seluruh dokumen yang dibutuhkan 

5. Melaksanakan monev dan audit pembelajaran. 

6. Tindak lanjut untuk mengatasi temuan monev 

7. Pemberlakuan sistem Reward dan Punishman 

INDIKATOR 

KETERCAPAIA

N STANDAR 

1. Seluruh mata kuliah telah dilengkapi dengan RPS 

2. Kesesuaian antara materi pembelajaran pada setiap 

pertemuan dengan RPS 

3. Kesesuaian materi evaluasi dengan learning outcomes 

4. Karakteristik proses pembelajaran yang sudah 

diterapkan 

5. Persentasi kehadiran dosen 100 % 

6. Persentasi rerata kehadiran mahasiswa ≥ 80 % 

7. Rata-rata indeks prestasi kumulatif (IPK) setiap 

mahasiswa adalah 3.00 

8. Presentasi kelulusan tepat waktu ≥ 60 % 

9. Presentasi mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri 

adalah ≥ 30 % 
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10. Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang ilmiah, 

olah raga maupun seni 

11. Tersedia layanan minimal lima dengan kualitas baik 

antara lain: Bimbingan dan konseling, minat dan bakat 

(ekstra kulikuler), pembinaan soft skill layanan beasiswa, 

layanan kesehatan 

12. Pelacakan lulusan secara intensif dan datanya terekam 

secara komperhensif 

13. Hasil pelacakan digunakan untuk perbaikan proses 

pembelajaran, pengalaman, informasi, pekerjaan dan 

membangun jejaring. 

14. Rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan 

yang pertama < 3 (tiga) bulan. 

15. Kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian) 

lulusan > 80% 

16. Partisipasi lulusan dan alumni dalam mendukung 

pengembangan akademik dan non akademik program 

studi dalam bentuk : sumbanga dana, sumbangan 

fasilitas, keterlibatan dalam kegiatan akademik, 

pengembanga jejaring dan penyediaan fasilitas untuk 

kegiatan akademik dan non akademik. 

17. IPS rata-rata mahasiswa adalah ≥ 3.00  

18. Persentasi mahasiswa (first taker) yang lulus Uji 

Kompetensi (khusus prodi keperawatan) > 80 % 

19. Persentasi lulusan yang dipesan dan diterima oleh dunia 

kerja ≥ 10 % 

DOKUMEN 

TERKAIT 

 

 

1. Peraturan akademik 

2. Kurikulum program studi 

3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

4. Standar dosen dan tenaga kependidikan 

5. Standar isi (kurikulum) 

6. Standar suasana akademik 
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7. Standar penilaian 

8. Standar kompetensi lulusan 

9. Standar sarana dan prasarana 

10. Daftar hadir, berita acara evaluasi (UTS, UAS), DPNA 

11. Borang audit standar proses pembelajaran. 

REFERENSI 

 

 

 

 

 

 

 

1. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi 

2. PP No 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan 

3. Permenristekdikti RI No.44 Tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)  

4. Permenristekdikti RI No.62 Tahun 2016 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 

5. Permendikbud No 22 tahun 2014 tentang Statuta 

Politeknik Negeri Nusa Utara 

6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat 

penjaminan Mutu Kemenristekdikti Tahun 2018 

7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 

Direktorat penjaminan Mutu Kemenristekdikti Tahun 

2016 

8. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Nusa 

Utara Tahun 2015-2019 

9. Peraturan Direktur No.1 Tahun 2015 Tentang Peraturan 

Akademik Politeknik Negeri Nusa Utara 
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IV.   STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN 

 

Visi dan 
Misi Institut  

visi : 

“ Pada Tahun 2022 menjadi Politeknik Modern berwawasan 

kebaharian, mandiri, unggul dan berdaya saing di Kawasan 

Timur Indonesia” 

 

Misi : Menghasilkan lulusan yang : 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, 

berbudaya, bersemangat tinggi, tanggap, berkinerja 

tinggi, mampu menerapkan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni di daerah/lingkungan laut dan pulau-

pulau kecil, mampu mengembangkan kemampuan diri, 

serta dapat berperan dalam proses produksi dan 

perlindungan sumberdaya. 

2. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru 

serta dapat memutahirkan kemampuan untuk 

menerapkan ilmu pengetahuan, tehknolgi dan seni, 

untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 

3. Menyebarkan hasil-hasil penelitian terapan, kaji-tindak 

maupun paket teknologi tepat guna untuk dimanfaatkan 

dalam kegiatan produksi bagi peningkatan taraf hidup 

masyarakat. 

 

Tujuan : 

Terwujudnya Politeknik Negeri Nusa Utara sebagai pusat 

pendidikan keterampilan berwawasan kebaharian yang unggul 

melalui penyediaan program-program pendidikan dan pelatihan 

yang relevan dengan kebutuhan masyarakat (khususnya di 

pulau-pulau kecil), serta pengembangan sistem manajemen yang 

menerapkan good governance, yang ditampilkan melalui tujuan 

khusus. 
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1. Menghasilkan lulusan yang unggul pada bidang ilmu dan 

berwawasan kebahariaan. 

2. Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian sesuai dengan 

perkembangan ilmu  pengetahuan untuk kepentingan 

pengabdian kepada masyarakat dan bangsa.  

3. Mengembangkan kapasitas tata kelola dan sumber daya 

yang baik.  

4. Meningkatkan kerjasama diberbagai bidang untuk 

meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi 

 

Rasional 
Standar 

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal 

tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam 

rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang 

mencangkup : 

a. Prinsip penilaian 

b. Teknik dan istrumen penilaian 

c. Mekanisme dan prosedur penilaian 

d. Pelaksanaan penilaian  dan 

e. Kelulusan mahasiswa 

2. Standar penilaian sangat penting untuk ditetapkan karena 

melalui penilaian yang tepat dan efektif, tujuan pendidikan 

untuk menghasilkan lulusan yang berkulitas dan sesuai 

dengan kebutuhan stakholder. 

3. Standar penilaian ditetapkan sebagai acuan untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh 

mahasiswa, dan satuan pendidikan yang berkaitan dengan 

mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian dalam 

rangka pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan. 

 

Definisi 
Istilah 

1. Capaian Pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang 

diperoleh melalui internalisasi pengetahuan sikap, 
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keterampilan, kompetensi dan akumulasi dari pengalaman 

kerja. 

2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah Capaian 

Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi.  

3. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP MK) adalah 

capaian pembelajaran bagi setiap mata kuliah 

4. Indeks Prestasi Semester (IPS)  adalah hasil penilaian 

capaian pembelajaran  lulusan tiap semester 

5. Indeks Prsetasi Kumulatif (IPK) adalah hasil penilaian 

capaian pembelajaran  lulusan pada akhir program studi 

6. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi 

agar mampu Memperbaiki perencaaan dan cara belajar, 

Meraih capaian pembelajaran lulusan 

7. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi 

pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil 

belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada 

saat proses pembelajaran berlangsung 

8. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada 

kesepakatan antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari 

pengaruh subjektif penilai dan yang dinilai. 

9. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan 

sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati 

pada awal  kuliah dan dipahami oleh mahasiswa. 

10. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan 

hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku 

kepentingan. 

11. Observasi adalah proses penilaan dengan cara mengamati 

dan mencatat secara sistemastis terhadap tingkah laku 

mahasiswa. 

12. Artifasi adalah wujud dari peran serta mahasiswa dalam 

aktifitas proses belajar mengajar baik dalam bentuk 
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perkuliahan dikelas (diskusi, seminar, maupun di lapangan 

(PKL, PBL, PKK). 

13. Unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan 

mengamati kegiatan mahasiswa dalam melakukan suatu 

pekerjaan/tugas yang bertujuan untuk mengetahui apa yang 

mahasiswa dapat berupa pilihan jawaban, isian atau uraian 

jawaban. 

14. Tes tertulis adalah tes yang dilaksanakan dengan 

mengutamakan jawaban mahasiswa secara tertulis. Jawaban 

mahasiswa dapat berupa pilihan jawaban, isian atau uraian 

jawaban. 

15. Tes lisan adalah tes yang pelaksanaannya dilakukan dengan 

mengadakan Tanya jawab secara langsung antara pendidik 

dan mahasiswa. Penilaian lisan dapat berupa pertanyaan, 

wawancara, atau presentasi. 

16. Angket adalah pengumpul data secara tertulis yang berisi 

daftar pertanyaan atau pernyataan yang digunakan untuk 

menggali dan menghimpun keterangan dan/atau informasi 

yang dibutuhkan. 

17. Portofolio adalah kumpulan atau dokumentasi hasil 

pekerjaan peserta didik yang disimpan pada suatu bundle. 

Kumpulan tersebut merupakan karya terpilih dari 

mahasiswa yang berkaitan dengan materi pembelajaran. 

Portofolio adalah sampel dari pekerjaan mahasiswa yang 

dihasilkan dari kegiatan kegiatan praktik lapangan sebagai 

dokumentasi dari perkembangan belajarnya dari waktu ke 

waktu. Sampel ini dikumpulkasn secara sistimatis sesuai 

dengan kompetensi yang akan dicapai. 

18. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan 

informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar 

mahasiswa. 
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19. Penilaian oleh dosen yaitu penilaian hasil belajar oleh dosen 

yang dilakukan secara berkesinambungan guna memantau 

proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam berbagai 

bentuk tugas/tes/ujian. 

20. Penilaian oleh jurusan /prodi yaitu penilaian hasil belajar  

oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian 

standar kompetensi lulusan untuk semua mata kuliah. 

21. Penilian pencapian kompetensi adalah proses 

pengumpulan bukti secara sistimatis pembuatan keputusan 

tentang perilaku mahasiswa berdasarkan standar 

kompetensi yang telah ditetapkan. 

22. Ujian adalah proses yang dilakukan untuk mengukur 

pencapian kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan 

dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, 

melakukan perbaikan  dan keberhasilan belajar mahasiswa. 

23. Ujian tengah semester (UTS) adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh dosen untuk mengukur pencapian 

kompetensi mahasiswa diakhir setelah melaksanakan 7 kali 

pertemuan kegiatan pembelajaran.  

24. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh dosen untuk mengukur pencapian 

kompetensi mahasiswa di akhir semester.  

25. Ujian Akhir Program (UAP) adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh jurusan/prodi sebagai tugas akhir mahasiswa 

dalam bentuk karya tulis ilmiah. 

26. Kartu hasil Studi (KHS) adalah dokumen resmi sebagai 

bukti sah tentang penilaian hasil belajar yang dinyatakan 

dengan huruf serta indeks prstasi dalam semester. 

27. Transkip akademik adalah dokumen resmi sebagai tanda 

bukti sah tentang rangkuman, penilaian hasil belajar yang 

dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi kumulatif 

dan data lain yang diperlukan. 
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28. Putus studi (Drop Out) adalah suatu tindakan yang 

diberikan terhadap mahasiswa yang tidak dibenarkan 

melanjutkan studi dan dicabut haknya sebagai mahasiswa. 

Pernyataan 
Isi Standar 

A. Prinsip penilaian 

Prinsip penilaian harus mencakup prinsip edukatif, otentik, 

objektif, akuntabel dan transparan, yang dilakukan secara 

terintegritasi. 

B. Teknik dan Instumen Penilaian 

1. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk 

kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket 

2. Instrument penilaian terdiri atas penilaian proses dalam 

bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk 

portofolio atau karya desain, cek list. 

3. Penilaian sikap menggunakan teknik penilaian 

observasi. 

4. Penilaian penguasaan pengetahuan, ketrampilan umum, 

dan ketrampilan khusus dilakukan dengan memilih 

salah satu kombinasi dari berbagai teknik dan instumen 

penilaian. 

5. Hasil akhir penilaian harus merupakan integrasi antara 

bebagai teknik dan instrument penilaian yang 

digunakan. 

6. Instrument (soal ujian) setiap mata kuliah harus dapat 

mengukur capaian pembelajaran mata kuliah 

C. Mekanisme dan Prosedur Penilaian : 

1. Mekanisme penilaian harus terdiri atas : 

a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, 

teknik, instumen, kriteria, indikator, dan bobot 

penilaian antara penilai dan dinilai sesuai dengan 

rencana pembelajaran. 
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b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap 

teknik, instumen, kriteria, indikator, dan bobot 

penilaian yang memuat prinsip penilaian. 

c. Mendokumentasikan umpan balik dan kesempatan 

untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada 

mahasiswa. 

d. Mendokumentasikan peniliain proses dan hasil 

belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. 

2. Prosedur penilaian harus, mencakup tahap perencanaan, 

kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinejra, 

pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. 

Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat 

dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian 

ulang. 

3. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan dosen 

melaksanakan kegiatan penilaian pendidikan atau 

kemajuan belajar mahasiswa  

4. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan dosen dalam 

menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau 

kemajuan belajar mahasiswa atau penilaian hasil belajar 

mahasiswa harus mematuhi peraturan akademik yang 

berlaku. 

5. Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian 

pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus 

mencakup penilaian kemampuan dalam ranah kognitif, 

afektif dan psikomotorik. 

6. Ketua jurusan, Ketua Program Studi, dan dosen dalam 

menilai kegiatan pendidikan atau kemajuan belajar 

mahasiswa harus menetapkan (a) metode dan 

mekanisme penilaian, (b) prosedur penilaian, dan (c) 

instrument penilaian 
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7. Dalam penetapan metode dan mekanisme penilaian, 

harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) 

metode dan mekanisme penilaian yang dipilih harus 

sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan, (b) metode 

dan mekanisme penilaian yang ,mana kemampuan 

mereka, (c) sebaiknya menggunakan lebih dari satu 

metode penilaian untuk mengukur pencapaian 

kompetensi mahasiswa. 

8. Dalam penetapan prosedur penilaian, harus diperhatikan 

beberapa hal sebagai berikut : (a) penyelenggaran antara 

tujuan penilaian dengan standar kompetensi, (b) 

pemilihan metode penilian yang sesuai dan dapat 

menjawab tujuan penilaian (c) cek dan cek ulang 

terhadap ranah kompetensi yang diukur (kognitif, 

psikomotorik, dan efektif), (d) penyusunan kisi-kisi 

penilaian yang merujuk pada tujuan dan cakupan 

penilaian. 

9. Dalam penetapan instumen penilaian, harus 

diperhatikan beberapa hal sebagai berikut (a) penetapan 

instrument penilaian (b) pemilihan instrument penilaian 

harus dikaitkan dengan apa dan siapa yang menjadi 

sasaran penilaian, (c) pemilihan instrumen penilian 

harus mampu untuk menangkap pengalaman 

pembelajaran mahasiswa. (d) penetapan instumen 

penilaian harus dapat mengakomodasi lingkup materi 

pembelajaran, (e) penetapan instrument penilaian harus 

mempertimbangkan ketersediaan media pembelajaran 

yang ada. 

D. Pelaksanaan penilaian  

1. Pelaksanaan penilaian harus dilakukan sesuai dengan 

rencana pembelajaran 

2. Pelaksanaan penilaian harus dilakukan oleh  
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a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu 

b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan 

mengikutsertakan mahasiswa dan/atau 

c. Dosen poengampu/atau tim dosen pengampu dengan 

mengikutsertakan pemangku kepentingan yang 

relevan  

3. Penetuan nilai akhir memberikan bobot sebagai berikut: 

a. Mata kuliah tanpa praktikum 

No Unsur penilaian 
Bobot 

(%) 

1 Kehadiran *) 10 

2 Tugas/diskusi/kuis 30 

3 UTS 30 

4 UAS 30 

 

b. Mata kuliah dengan praktik laboratorium/bengkel 

  

 

 

 

 

 

c. Mata kuliah dengan praktik laboratorium dan klinik 

No Unsur penilaian 
Bobot 

(%) 

1 Kehadiran *) 10 

2 Tugas/diskusi/kuis 20 

3 Praktikum (LAB) **) 20 

4 UTS 25 

5 UAS 25 

No Unsur penilaian 
Bobot 
(%) 

1 Kehadiran *) 10 

2 Tugas/diskusi/kuis 20 

3 Praktikum (LAB) **) 20 
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 Keterangan : 

   *) Kehadiran minimal 80 % 

 **) Kehadiran minimal 100 % 

E. Pelaporan penilaian 

1. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan 

mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang 

dinyatakan dalam  kisaran : 

a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori 

sangat baik; 

b. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori 

baik; 

c. Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori 

cukup; 

d. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori 

kurang; 

e. Huruf E setara dengan angka 0 (nol)  berkategori 

sangat kurang 

2. Hasil penilaan harus diumumkan kepada mahasiswa 

setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana 

pembelajaran. 

3. Hasil penilian capaian pembelajaran lulusan di tiap 

semester harus dinyatakan dengan indeks prestasi 

semester (IPS). 

4. Indek prestasi semester  (IPS) dinyatakan dalam besaran 

yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian 

4 
Praktik Klinik/Lapangan 
**) 

20 

5 UTS 10 

6 UAS 20 
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antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan 

sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks 

mata kuliah yang diambil dalam satu semester 

5. Indeks prestasi  kumulatif (IPK) dinyatakan dalam 

besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan 

perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang 

ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi 

dengan sks mata kuliah yang diambil yang telah 

ditempuh. 

 

F. Kelulusan Mahasiswa 

1. Mahasiswa program diploma dan profesi dinyatakan 

lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar 

yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran 

lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan 

indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama 

dengan 2,76 (dua koma tujuh enam) 

 

2. Predikat kelulusan mahasiswa terdiri dari : 

a. Predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi 

kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol), 

tidak ada nilai yang kurang dari “B” dan masa studi 

paling lama 6 semester. 

b. Predikat sangat memuaskan apabila mencapai 

indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,0 (tiga koma nol) 

sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol), tidak 

memiliki nilai yang kurang dari “C” dan dengan masa 

studi paling lama 8 semester. 

c. Predikat memuaskan apabila mencapai indeks 

prestasi kumulatif (IPK) 2,75 (dua koma tujuh lima) 

sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dengan masa 

studi tidak lebih dari 10 semester. 
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3. Mahasiswa terbaik ialah mahasiswa yang memiliki IPK > 

3,5 dan aktif dalam kegiatan kemahasiswaan, Upacara 

bendera serta kegiatan ekstrakurikuler lainnya di 

kampus 

4. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh : 

a. Ijasah dan transkrip nilai 

b. Sertifikat kompetensi, bagi lulusan program 

pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang 

ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program 

studinya 

c. Surat keterangan pendamping ijasah (SKPI) 

5. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi 

bekerjasama dengan organisai profesi, lembaga 

pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. 

6. Pemasukan nilai dari dosen ke bagian akademik paling 

lama 12 hari setelah pelaksanaan ujian. 

Pihak Yang 
Bertanggung 
Jawab 

1. Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara 

2. Ketua Jurusan 

3. Ketua Prodi 

4. Kepala bagian/sub bagian Akademik 

5. P3MP 

Strategi 
Pemenuhan 
Standar 

1. Direktur Polnustar menetapkan pemberlakuan standar 

penilian dan mencantumkannya pada Buku panduan 

Akademik yang wajib dimiliki oleh setiap mahasiswa 

2. Direktur Polnustar membangun komitmen seluruh civitas 

akademik untuk melaksanakan standar Penilaian secara 

konsekuen 

3. Pimpinan (Bagian akademik, Kajur, Kaprodi) melakukan 

sosialisai tentang standar penilaian pembelajaran 

4. Kajur/kaprodi atau bagian administrasi akademik 

mempersiapkan aspek teknis penilaian pembelajaran berupa 
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formulir penilaian, sistem informasi, kemudahan akses dan 

keamanan data nilai 

5. KHS dicetak oleh operator SIAK masing-masing prodi dan 

diarspikan oleh adminsitrasi akademik 

6. P3MP dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Jurusan/prodi 

melaksanakan monev dan audit penilaian pembelajaran 

pada jadwal yang ditetapkan 

7. Kajur/Prodi menindaklanjuti temuan Audit  

Indikator 
Ketercapaia
n Standar 

1. Hasil evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap 

penilaian pembelajaran 

2. Penilaian dilakukan secara objektif, transparan dan tepat 

waktu 

3. Seluruh mata kuliah telah menetapkan nilai akhir sesuai 

dengan prinsip dan instrument yang telah ditetapkan 

4. Rerata IPK mahasiswa > 3,25 

5. Semua mata kuliah memiliki bobot penilaian tugas lebih dari 

20% 

6. Ijazah paling lambat diterima 2 minggu setelah pelaksanaan 

wisuda 

Dokumen 
Terkait 

1. Peraturan Direktur No.1 Tahun 2015 Tentang Peraturan 

Akademik Politeknik Negeri Nusa Utara 

2. Formulir/borang monev/audit internal 

3. SOP tentang Pembelajaaran 

4. Formulir terkait pembelajaran 

5. Standar kompetensi lulusan 

6. Standar Isi Pembelajaran 

7. Standar Proses Pembelajaran 

 

Landasan 
Hukum 

1. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi 

2. PP No 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan 
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3. Permenristekdikti RI No.44 Tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)  

4. Permenristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 

5. Permendikbud No 22 tahun 2014 tentang Statuta Politeknik 

Negeri Nusa Utara 

6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat 

penjaminan Mutu Kemenristekdikti Tahun  2018 

7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 

Direktorat penjaminan Mutu Kemenristekdikti Tahun 2016 

8. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Nusa Utara 

Tahun 2015-2019 

9. Peraturan Direktur No.1 Tahun 2015 Tentang Peraturan 

Akademik Politeknik Negeri Nusa Utara 
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V.     STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

 

Visi dan Misi 
Institut  

Visi : 

“ Pada Tahun 2022 menjadi Politeknik Modern berwawasan 

kebaharian, mandiri, unggul dan berdaya saing di Kawasan 

Timur Indonesia” 

Misi : Menghasilkan lulusan yang : 

4. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, 

berbudaya, bersemangat tinggi, tanggap, berkinerja 

tinggi, mampu menerapkan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni di daerah/lingkungan laut dan 

pulau-pulau kecil, mampu mengembangkan 

kemampuan diri, serta dapat berperan dalam proses 

produksi dan perlindungan sumberdaya. 

5. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru 

serta dapat memutahirkan kemampuan untuk 

menerapkan ilmu pengetahuan, teknolgi dan seni, 

untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 

6. Menyebarkan hasil-hasil penelitian terapan, kaji-

tindak maupun paket teknologi tepat guna untuk 

dimanfaatkan dalam kegiatan produksi bagi 

peningkatan taraf hidup masyarakat. 

Tujuan : 

Terwujudnya Politeknik Negeri Nusa Utara sebagai pusat 

pendidikan keterampilan berwawasan kebaharian yang 

unggul melalui penyediaan program-program pendidikan 

dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat 

(khususnya di pulau-pulau kecil), serta pengembangan 

sistem manajemen yang menerapkan good governance, yang 

ditampilkan melalui tujuan khusus. 

5. Menghasilkan lulusan yang unggul pada bidang ilmu 

dan berwawasan kebahariaan. 
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6. Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian sesuai 

dengan perkembangan ilmu  pengetahuan untuk 

kepentingan pengabdian kepada masyarakat dan 

bangsa.  

7. Mengembangkan kapasitas tata kelola dan sumber daya 

yang baik.  

8. Meningkatkan kerjasama diberbagai bidang untuk 

meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi 

Definisi Istilah 1. Standar dosen adalah kriteria minimal yang harus 

dipenuhi oleh seorang dosen untuk bisa mengajar di 

Politeknik Negeri Nusa Utara 

2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan 

tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan 

menyerbarluaskan  ilmu  pengetahuan, teknologi, dan 

seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat 

3. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu 

yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap yang 

tetapkan surat keputusan Direktur  pada Politeknik 

Negeri Nusa Utara 

4. Dosen tidak tetap adalah dosen yang berkerja paruh 

waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak 

tetap pada Politeknik Negeri Nusa Utara. 

5. Dosen Industri/Praktisi adalah Dosen aktiv dalam 

dunia industry/praktisi dan memiliki jenjang KKNI 

setara dengan level delapan. 

6. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang 

pendidikan yang mengabdi dengan tugas melaksanakan 

adminsitrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, 

dan pelayanan teknis untuk menunjang proses 

pendidikan pada satuan pendidikan di Direktorat/ 
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Jurusan/ Prodi di Lingkungan Politeknik Negeri Nusa 

Utara 

7. Kualifikasi akademik adalah ijasah jenjang pendidikan 

akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan 

jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal dan khusus 

dosen luar negeri telah melalui pernyetaraan ijasah. 

8. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, 

ketrampilan dan perilakau yang harus dimiliki, dihayati 

dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesional. 

9. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai 

pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga 

profesional. 

10. Sertifikasi dosen adalah proses pemberian sertifikat 

untuk dosen. 

11. Profesional adalah proses pemberian setifikat untuk 

dosen 

Seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan 

yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan 

yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta 

memerlukan pendidikan profesi. 

12. Kompetensi dosen adalah seperangkat pengetahuan, 

ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, 

dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam 

melaksanakan tugas keprofesional meliputi kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial 

dan kompetensi profesional yang diperolah melalui 

pendidikan profesi 

Rasional 
Standar 

Dalam konteks hubungan input, proses dan output pada 

system pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependididkan 

merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan 

perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. 
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Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan 

tugasnya dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga 

kependidikan. 

Pernyataan Isi 
Standar 

A. Tenaga Pendidik (dosen) 

1. Direktur Polnustar menjamin seluruh dosen wajib 

memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi 

pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan 

dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran 

lulusan. 

2. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada 

poin 1 merupakan tingkat pendidikan paling rendah 

yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan 

dibuktikan dengan ijazah.  

3. Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada 

poin 1 dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau 

sertifikat profesi.  

4. Direktur Polustar menjamin seluruh dosen program 

diploma tiga dan program diploma empat harus 

berkualifikasi akademik paling rendah lulusan 

magister atau magister terapan yang relevan dengan 

program studi. 

5. Direktur Polnustar menjamin seluruh dosen program 

diploma tiga dan program diploma empat dapat 

menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan 

dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah 

setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI. 

6. Direktur Polnustar menjamin seluruh dosen program 

profesi berkualifikasi akademik paling rendah lulusan 

magister atau magister terapan yang relevan dengan 

program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 

2 (dua) tahun. 
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7. Penyetaraan jenjang 8 (delapan) KKNI sebagaimana 

dimaksud pada butir diatas (5) dilakukan oleh 

Kementerian atau Lembaga yang di tunjuk oleh 

Pemerintah untuk mengatur hal tersebut melalui 

mekanisme rekognisi pembelajaran lampau. 

8. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. 

9. Direktur Polnustar menjamin seluruh dosen tetap 

adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 

Politeknik Negeri Nusa Utara dan tidak menjadi 

pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan 

pendidikan lain. 

10. Direktur menjamin jumlah dosen tetap pada prodi 

dilingkungan Politeknik Negeri Nusa Utara harus 

paling sediki 60% (enam puluh persen) dari jumlah 

seluruh dosen. 

11. Direktur menjamin jumlah dosen tetap yang 

ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan 

proses pembelajaran pada setiap program studi harus 

paling sedikik 5 (lima) orang. 

12. Direktur Polnustar berupaya memenuhi hak dosen 

dalam : 

a. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan 

kompetensi, akses sumber belajar, dan sarana dan 

prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian 

kepada masyakat; 

b. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, 

dan otonomi keilmuan; dan 

c. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian 

dan menentukan kelulusan peserta didik sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 
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  Beban Kerja Dosen 

1. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara 

lain pada : 

a. Kegiatan pokok dosen mencakup 

1) Perencanaan, pelaksanaan, dan hasil 

pengendalian proses Pembelajaran; 

2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 

3) Pembimbingan dan pelatihan; 

4) Penelitian; dan 

5) Pengabdian kepada masyarakat 

b. Kegiatan dalam bentuk tugas tambahan 

c. Kegiatan penunjang 

2. Direktur menjamin beban kerja pada kegiatan pokok 

dosen sebagaimana dinyatakan diatas harus sesuai 

dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen 

yang mendaptkan tugas tambahan. (mengacu pada 

pedoman BKD/LKD). 

3. Ketua program studi menjamin beban kerja dosen 

sebagai pembimbing utama dalam penelitian 

terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir 

paling banyak 10 mahasiswa (dikecualikan apabila 

rasio dosen dan mahasiswa yang mengontrak KTI lebih 

dari 10 orang). 

4. Beban kerja dosen harus mengacu pada ekuivalen 

waktu mengajar penuh serta nisbah (perbandingan) 

dosen dan mahasiswa. 

5. Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen 

dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin (4) 

diatur dalam peraturan menteri. 

6. Beban kerja dosen di Politeknik  Negeri Nusa Utara 

sekurang-kurangnya 12 sks dan sebanyak-banyaknya 

16 sks. 
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7. Proses rekruitmen tenaga dosen disesuaikan dengan 

Analisis kebutuhan tenaga serta berdasarkan 

peraturan menteri dan pedoman perekrutan Tenaga 

Dosen di Politeknik Negeri Nusa Utara. 

B. Tenaga Kependidikan 

1. Direktur menjamin seluruh tenaga kependidikan 

harus memiliki kualifiaksi akademik paling rendah 

lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan 

dengan ijasah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok 

dan fungsinya. 

2. Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada 

butir di atas dapat dikecualikan bagi tenaga 

administrasi. 

3. Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada 

butir di atas harus memiliki kualifikasi akademik 

paling rendah SMA atau sederajat. 

4. Direktur menjamin jumlah tenaga administrasi 

setiap prodi minimal 4 orang. 

5. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian 

khusus wajib memilik sertifikat kompetensi sesuai 

dengan bidang tugas dan keahliannya. 

6. Standar beban tenaga kependidikan disesuaikan 

dengan aturan kepegawaian. 

7. Proses rekruitmen tenaga kependidikan 

disesuaikan dengan Analisis kebutuhan tenaga serta 

berdasarkan peraturan menteri dan pedoman 

perekrutan Tenaga kependidikan di Politeknik 

Negeri Nusa Utara. 

Pihak yang 
Bertanggung 
jawab 

1. Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara 

2. Wakil Direktur Bidang Akademik 

3. Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan 

4. Kabag Umum dan Keuangan 
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5. Kasubag Kepegawaian 

6. SPI 

Strategi 
Pelaksanaan 
Standar 

1. Melakukan sosialisasi standar kepada seluruh pihak 

yang terkait. 

2. Pimpinan Polnustar membuat analisis kebutuhan 

tenaga pendidik dan kependidikan berdasarkan 

kebutuhan setiap unit atau bagian yang ada di 

Polnustar. 

3. Pimpinan Polnustar menyusun rencana/target 

pemenuhan tenaga serta rencana pengembangan karier 

dan tingkat pendidikan bagi seluruh dosen dan tenaga 

kependidikan yang termuat dalam Renstra Polnustar. 

4. Pimpinan Polnustar membuat pedoman perekrutan 

Tenaga Pendidik dan Kependidikan (khusus untuk 

rekruitmen secara mandiri). 

5. Polnustar menyelenggarakan monev dan audit Internal 

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. 

6. Politeknik Negeri Nusa Utara melakukan tindak lanjut 

dalam upaya meningkatkan mutu layanan. 

Indikator 
Ketercapaian 
Standar 

1. Ratio perbandingan maksimal dosen dan mahasiswa = 

1:30; 

2. Jumlah dan kesesuaian bidang studi dosen dengan 

kurikulum Prodi 100 %; 

3. Jumlah dosen yang bersertifikat pendidik 100 %; 

4. Jumlah dosen yang berpendidikan doktor disetiap 

prodi minimal 2 orang pada tahun 2004; 

5. Jumlah dan topik karya ilmiah dosen; 

6. Jumlah dan topik pengabmas dosen; 

7. Pemenuhan persyaratan BKD. 

Dokumen 
terkait 

1. SOP pengusulan Dosen dan Tenaga Kependidikan 

Tubel 

2. SOP Pengusulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen 
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3. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat Dosen dan Tenaga 

Kependidikan 

4. SOP Penyusunan Beban Kerja Dosen 

5. SOP Pengusulan Sertifikasi Dosen 

6. SOP Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan 

Landasan 
Hukum 

1. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi 

2. PP No 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan 

3. Permenristekdikti RI No.44 Tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)  

4. Permenristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 tentang 

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 

5. Permendikbud No 22 tahun 2014 tentang Statuta 

Politeknik Negeri Nusa Utara 

6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, 

Direktorat penjaminan Mutu Kemenristekdikti Tahun  

2018 

7. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Nusa 

Utara Tahun 2015-2019 

8. Peraturan Direktur No.1 Tahun 2015 Tentang 

Peraturan Akademik Politeknik Negeri Nusa Utara 

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi dan RI Nomor 316/M/KTP.KP/2018 Tentang 

Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur 

Politeknik Negeri Nusa Utara periode tahun 2018 – 

2020 tanggal 26 Juni 2018. 
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VI.   STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN 

 

Visi dan Misi 

Institut  

Visi  

“ Pada Tahun 2022 menjadi Politeknik Modern berwawasan 

kebaharian, mandiri, unggul dan berdaya saing di Kawasan 

Timur Indonesia” 

Misi : Menghasilkan lulusan yang : 

7. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, 

berbudaya, bersemangat tinggi, tanggap, berkinerja 

tinggi, mampu menerapkan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni di daerah/lingkungan laut dan 

pulau-pulau kecil, mampu mengembangkan 

kemampuan diri, serta dapat berperan dalam proses 

produksi dan perlindungan sumberdaya. 

8. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru 

serta dapat memutahirkan kemampuan untuk 

menerapkan ilmu pengetahuan, teknolgi dan seni, 

untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 

9. Menyebarkan hasil-hasil penelitian terapan, kaji-

tindak maupun paket teknologi tepat guna untuk 

dimanfaatkan dalam kegiatan produksi bagi 

peningkatan taraf hidup masyarakat. 

Definisi Istilah 1. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria 

mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat 

beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel 

kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan 

berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan 

untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk 

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 

2. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai 

sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau 

tujuan. 
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3. Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu 

proses pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. 

Rasional 

Standar 

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran 

merupakan kriteria minimal tentang sarana dan 

prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses 

pembelajaran. 

2. Standar sarana dan prasarana harus dapat dicapai 

oleh Perguruan Tinggi sehingga suasana 

pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik 

dapat berlangsung dengan nyaman sehingga 

kompetensi lulusan dapat terpenuhi 

Pernyataan Isi 

Standar 

1. Direktur Polnustar menjamin tersedianya sarana 

pembelajaran meliputi: 

a. Perabot pembelajaran seperti meja, kursi dosen, 

pengeras suara, kursi mahasiswa dan perabot 

lainnya yang menunjang pembelajaran; 

b. Peralatan pendidikan berupa papan tulis, spidol 

dan peralatan lainnya yang menunjang 

pembelajaran serta peralatan spesifik penujang 

di setiap Jurusan antara lain: 

1. Jurusan Kesehatan: Manikin similator, 

ventilator, ADE, minor set, dan peralatan 

labotorium lainnya 

2. Jurusan Perikanan dan Kebaharian: Kapal 

latih, semilator kapal dan alat labotrium 

lainnya 

3. Jurusan Teknik Komputer dan Komunikasi: 

Kamera bahwa air, drone,  

c. Media pendidikan berupa peralatan multimedia 

seperti LCD, TV, Sound System dll; 

d. Buku, buku elektronik, dan repository sebanyak 

minimal 200 judul setiap prodi; 
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e. Sarana teknologi informasi dan komuniksi 

seperti WIFI dan Telekonferns; 

f. Instrumentasi eksperimen/alat laboratorium 

yang rasionya  mahasiswa disesuaikan dengan 

kebutuhan atau standar di setiap Jurusan; 

g. Sarana olahraga seperti lapangan Volly ball, 

Basket, Bulu tangkis, Tenis meja dan sarana 

Olahraga air; 

h. Sarana berkesenian seperti keyboard, pakaian tari, 

alat music dan audotorium; 

i. Sarana fasilitas umum seperti jalan, air, listrik 

dan ATM ; 

j. Bahan habis pakai; dan 

k. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan 

keamanan berupa tabung pemadam kebakaran 

setiap ruangan, kotak P3K, Peta dan denah 

kampus. 

2. Direktur polnustar menjamin tersediannya Standar 

Prasarana Pendidikan  sebagai berikut: 

a. Lahan yang berada dalam lingkungan yang secara 

ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang 

proses pembelajaran dan wajib dimiliki oleh 

Perguruan Tinggi; 

b. Bangunan yang memenuhi persyaratan 

keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan 

keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi 

listrik yang berdaya memadai dan instalasi air 

limbah domestik maupun limbah khusus serta 

memiliki akses jalur evakuasi; 

c. Ruang kuliah harus paling sedikit 1 (satu) meter 

persegi per mahasiswa yang dilengkapi dengan 
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pendingin ruangan (suhu ruangan 20-25 

derajat); 

d. Memiliki ruang perpustakaan paling sedikit 200 

meter persegi termasuk ruang baca yang harus 

dikembangkan sesuai dengan pertambahan 

jumlah mahasiswa yang dilengkapi dengan 

pendingin ruangan; 

e. Memiliki ruang laboratrium, komputer, dan 

sarana praktikum yang dilengkapi dengan 

pendingin ruangan; 

f. Memiliki minimal satu ruang untuk berkesenian; 

g. Memiliki satu ruang unit kegiatan mahasiswa 

yang dilengkapi dengan pendingin ruangan; 

h. Ruang pimpinan harus memiliki ruangan yang 

terpisah dengan ruang dosen tetap dan 

dilengkapi dengan pendingin ruangan; 

i. Ruang dosen tetap harus paling sedikit empat 

meter persegi per orang dilengkapi dengan 

pendingin ruangan; 

j. Ruang administrasi dan kantor harus paling 

sedikit 4 meter persegi per orang dilengkapi 

dengan pendingin ruangan; dan 

k. Memiliki fasilitas umum yaitu jalan yang diaspal, 

tempat parkir yang rapi, tempat ibadah setiap 

agama, kantin dan taman yang memadai, air, 

listrik serta jaringan komunikasi suara dan data. 

3. Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar 

kualitas minimal kelas A atau setara.  

4. Direktrur Polnustar menjamin tersediannya sarana 

dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa 

yang berkebutuhan khusus, terdiri atas:  

a. Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi 
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dalam bentuk suara;  

b. Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;  

c. Jalur pemandu (guiding block) di jalan atau 

koridor di lingkungan kampus;  

d. Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk 

peta/denah timbul; dan  

e. Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi 

roda.  

5. Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi 

mahasiswa yang berkebutuhan khusus sebagaimana 

dimaksud pada poin (6) diatur sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

Pihak yang 

Bertanggung 

jawab 

1. Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara 

2. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan 

3. Kabag Umum dan Keuangan 

4. Kasubag Umum 

5. SPI 

Strategi 

Pemenuhan 

Standar 

1. Pimpinan Politeknik Negeri Nusa Utara 

menetapkan pemberlakuan standar sarana dan 

prasarana 

2. Pimpinan Politeknik Negeri Nusa Utara 

membangun komitmen bersama untuk 

melaksanakan standar sarana dan prasarana secara 

konsekuen 

3. Pimpinan mensosialisasikan dan mendistribusikan 

standar sarana dan prasarana 

4. Bagian umum mempersiapkan aspek teknis dalam 

mempersiapkan sarana dan prasarana 

5. Bagian umum menindaklanjuti hasil analisis 

kebutuhan sarana dan prasarana masing-masing 

jurusan 
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6. SPI, P3MP dan UPM Prodi melaksanakan monev dan 

audit sarana dan prasarana  

7. Kajur/Prodi menindaklanjuti teman audit untuk 

perbaikan sarana dan prasarana 

Indicator 

Ketercapaian 

Standar 

1. Sarana dan prasarana pendidikan terpenuhi 80 

persen pada tingkat jurusan 

2. Sarana dan prasarana 80 persen dapat memenuhi 

kebutuhan pembelajran 

3. Sarana dan prasarana 100 persen dapat digunakan 

dengan baik 

Dokumen 

terkait 

1. Formulir anfrak barang (sarana dan prasarana) 

2. Formulir/borang monev/ audit internal 

3. Arsip temuan dan tindak lanjut temuan 

4. Posedur mutu bidang keuangan 

5. Prosedur mutu bidang umum 

Landasan 

Hukum 

1. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi. 

2. PP No 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

3. Permenristekdikti RI No.44 Tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). 

4. Permenristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 tentang 

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

5. Permendikbud No 22 tahun 2014 tentang Statuta 

Politeknik Negeri Nusa Utara. 

6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, 

Direktorat penjaminan Mutu Kemenristekdikti 

Tahun  2018. 

7. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri 

Nusa Utara Tahun 2015-2019. 

8. Peraturan Direktur No.1 Tahun 2015 Tentang 

Peraturan Akademik Politeknik Negeri Nusa Utara. 
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VII.  STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 

 

Visi dan Misi 
Institut  

visi  

“ Pada Tahun 2022 menjadi Politeknik Modern 

berwawasan kebaharian, mandiri, unggul dan berdaya 

saing di Kawasan Timur Indonesia” 

Misi : Menghasilkan lulusan yang : 

10. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak, berbudaya, bersemangat tinggi, 

tanggap, berkinerja tinggi, mampu menerapkan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di 

daerah/lingkungan laut dan pulau-pulau kecil, 

mampu mengembangkan kemampuan diri, serta 

dapat berperan dalam proses produksi dan 

perlindungan sumberdaya. 

11. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

baru serta dapat memutahirkan kemampuan 

untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknolgi 

dan seni, untuk kemajuan dan kesejahteraan 

masyarakat. 

12. Menyebarkan hasil-hasil penelitian terapan, kaji-

tindak maupun paket teknologi tepat guna untuk 

dimanfaatkan dalam kegiatan produksi bagi 

peningkatan taraf hidup masyarakat. 

Definisi Istilah 1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan 

kriteria minimal tentang perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantuan, dan 

evaluasi serta pelaporan  kegiatan pembelajaran 

pada tingkat program studi 

2. Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

kegiatan pendidikan pada Politeknik Negeri Nusa 
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Utara agar tercapai efisiensi dan efektivitas 

penyelenggaran pendidikan 

3. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan 

kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk 

merencanakan, mengembangkan dan 

menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai 

dengan tujuan Politeknik Negeri Nusa Utara 

4. Senat adalah badan normatif dan perwakilan 

tertinggi di lingkungan Politeknik Negeri Nusa 

Utara 

5. Jurusan adalah unsur pelaksana pada akademik, 

Politeknik, sekolah tinggi atau fakultas yang 

melaksanakan pendidikan akademik dan atau 

vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu 

pengetahuan, teknologi dan atau kesenian 

tertentu. 

6. Program studi adalah kesatuan rencana belajar 

sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan 

akademik dan atau vokasi. Program studi ini 

diselenggarakan atas dasar kurikulum yang 

ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai 

pengetahuan, sikap, dan perilaku/ketrampilan 

yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Rasional Standar 1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan 

kriteria minimal tentang perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran 

pada tingkat program studi.  

2. Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana 

dimaksud pada butir (1) harus mengacu pada 

standar kompetensi lulusan, standar isi 

pembelajaran, standar proses pembelajaran, 

standar dosen dan tenaga kependidikan, serta 
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standar sarana dan prasarana pembelajaran.  

Pernyataan Isi 
Standar 

1. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh 

Unit Pengelola program studi dan perguruan 

tinggi.  

2. Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud 

pada butir (1) wajib: 

a. Melakukan penyusunan kurikulum dan 

rencana pembelajaran dalam setiap mata 

kuliah; 

b. Menyelenggarakan program pembelajaran 

sesuai standar isi, standar proses, standar 

penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka 

mencapai capaian pembelajaran lulusan; 

c. Melakukan kegiatan sistemik yang 

menciptakan suasana akademik dan budaya 

mutu yang baik;  

d. Melakukan kegiatan pemantauan dan 

evaluasi secara periodik dalam rangka 

menjaga dan meningkatkan mutu proses 

pembelajaran; dan 

e. Melaporkan hasil program pembelajaran 

secara periodik sebagai sumber data dan 

informasi dalam pengambilan keputusan 

perbaikan dan pengembangan mutu 

pembelajaran.  

3. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar 

pengelolaan sebagaimana dimaksud pada butir (1) 

wajib:  

a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan 

operasional terkait dengan pembelajaran yang 

dapat diakses oleh sivitas akademika dan 

pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan 
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pedoman bagi program studi dalam 

melaksanakan program pembelajaran;  

b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai 

dengan jenis dan program pendidikan yang 

selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;  

c. Menjaga dan meningkatkan mutu 

pengelolaan program studi dalam 

melaksanakan program pembelajaran secara 

berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai 

dengan visi dan misi perguruan tinggi;  

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi 

terhadap kegiatan program studi dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran;  

e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan 

pengembangan kegiatan pembelajaran dan 

dosen; dan 

f. Menyampaikan laporan kinerja program studi 

dalam menyelenggarakan program 

pembelajaran paling sedikit melalui 

pangkalan data pendidikan tinggi.  

4. Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara 

menetapkan  pedoman yang mengatur berbagai 

aspek pengelolaan pembelajaran secara tertulis 

yang menjadi petunjuk dalam melaksanakan 

proses pembelajaran, antara lain: 

a. Kurikulum; 

b. Kalender akademik yang dirinci selama 

setahun; 

c. Peraturan akademik; 

d. Kode etik dosen; 

e. Kode etik tenaga kependidikan; dan 
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f. Kode etik mahasiswa. 

5. Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara 

mempertanggungjawabkan pengelolaan 

pendidikan kepada senat Politeknik Negeri Nusa 

Utara pada rapat pertanggungjawaban. 

6. Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara melalui 

Pusat Pengembangan Pembelajaran dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan (P3MP) 

melaksanakan Audit Mutu Internal minimal 

setiap semester berjalan. 

7. Dosen diberi kesempatan dan fasilitas untuk 

melakukan aktifitas untuk kepentingan 

pengembangan diri sesuai dengan kebutuhannya 

8. Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara 

menetapkan pemberian reward dan punishment 

9. Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara 

mengupayakan kerjasama dengan berbagai pihak 

dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat dengan tujuan 

untuk pengembangan teknologi serta 

kesejahteraan masyarakat 

10. Politeknik Negeri Nusa Utara membantu 

memberikan informasi pekerjaan bagi lulusan dan 

meyakinkan kepada pemangku kepentingan 

tentang kompetensinya 

11. Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara 

menugaskan kepada bidang terkait melakukan 

evaluasi kinerja dosen secara periodik 

berdasarkan Laporan Kinerja Dosen (LKD) dan 

Evalusi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM) 

Pihak yang 
bertanggung jawab 

1. Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara  

2. Wakil-wakil Direktur 
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3. Ketua-ketua Jurusan  

4. Ketua-ketua Program Studi 

5. P3MP 

Strategi 
Pemenuhan 
Standar 

1. Menyusun dan mensosialisasikan manual yang 

berkaitan dengan pelaksanaan standar 

pengelolaan pembelajaran 

2. Mensosialisasikan dan membangun komitmen 

dan semangat otonomi seluruh civitas akademika  

3. Mengikutsertakan atau melaksanakan 

pelataihan-pelatihan yang menigkatakan 

kemampuan dosen dan tenaga kependidikan 

Politeknik Negeri Nusa Utara dalam pengelolaan 

pembelajaran 

4. Melakukan pengawasan terhadap seluruh 

kegiatan pengelolaan pembelajaran 

Indikator 
ketercapaian 
standar 

1. Tersedianya kurikulum program studi yang sesuai 

dengan standar kompetensi 

2. Terlaksananya peninjauan kurikulum maksimal 5 

tahun sekali 

3. Tersedianya RPS setiap mata kuliah 

4. Tersedianya bahan ajar dan modul setiap mata 

kuliah  

5. Tersedianya kebijakan suasana akademik 

6. Tersedianya panduan akademik yang berisi 

perencanaan pelaksanaan, sampai dengan 

monitoring dan evaluasi pembelajaran 

7. Tersedianya laporan kinerja program studi dalam 

hal penyelenggaraan pembelajaran setiap 

semester 

Dokumen Terkait 1. Renstra Polnustar 

2. Statuta Polnustar 

3. Peraturan Akademik 
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4. Prosedur Mutu Bidang Akademik 

5. Prosedur Mutu Jurusan Kesehatan 

6. Prosedur Mutu Mutu Jurusan Perikanan dan 

Kebaharian 

7. Prosedur Mutu Jurusan Teknik Komputen dan 

Komunikasi 

8. Prosedur Mutu P3MP 

9. Prosedur Mutu SPI 

Landasan hukum 1. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi. 

2. PP No 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

3. Kepmendiknas RI No. 232/U/2000 tentang 

Pedoman penyusunan kurikulum pendidikan 

tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. 

4. Permenristekdikti RI No.44 Tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).  

5. Permenristekdikti RI No.62 Tahun 2016 tentang 

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

6. Permendikbud No 22 tahun 2014 tentang Statuta 

Politeknik Negeri Nusa Utara. 

7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, 

Direktorat penjaminan Mutu Kemenristekdikti 

Tahun 2018. 

8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Tinggi, Direktorat penjaminan Mutu 

Kemenristekdikti Tahun 2016. 

9. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri 

Nusa Utara Tahun 2015-2019. 

10. Peraturan Direktur No.1 Tahun 2015 Tentang 

Peraturan Akademik Politeknik Negeri Nusa 

Utara. 
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VIII. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN 

 

Visi dan Misi 
Institut  

Visi  

“ Pada Tahun 2022 menjadi Politeknik Modern 

berwawasan kebaharian, mandiri, unggul dan berdaya 

saing di Kawasan Timur Indonesia” 

Misi : Menghasilkan lulusan yang : 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak, berbudaya, bersemangat tinggi, 

tanggap, berkinerja tinggi, mampu menerapkan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di 

daerah/lingkungan laut dan pulau-pulau kecil, 

mampu mengembangkan kemampuan diri, serta 

dapat berperan dalam proses produksi dan 

perlindungan sumberdaya. 

2. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

baru serta dapat memutahirkan kemampuan 

untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknolgi 

dan seni, untuk kemajuan dan kesejahteraan 

masyarakat. 

3. Menyebarkan hasil-hasil penelitian terapan, kaji-

tindak maupun paket teknologi tepat guna untuk 

dimanfaatkan dalam kegiatan produksi bagi 

peningkatan taraf hidup masyarakat. 

Definisi Istilah 1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan 

kriteria minimal tentang komponen dan besaran 

biaya investasi dan biaya operasional yang disusun 

dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran 

lulusan. 

2. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai 

komponen dan besarnya biaya operasi satuan 

pendidikan yang berlaku selama satu tahun. 
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3. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari 

dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai 

kegiatan operasional satuan pendidikan yang sesuai 

dengan standar nasional Pendidikan secara teratur 

dan berkelanjutan 

4. Senat adalah badan normatif dan perwakilan 

tertinggi di lingkungan Politeknik Negeri Nusa 

utara 

Rasional Standar 1. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya 

diperuntukan bagi kegiatan pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat melainkan juga 

untuk kegiatan kemasyarakatan, kegiatan 

mahasiswa serta kesejahteraan dosen dan tenaga 

kependidikan. Agar pengelolaan pembiayaan di 

Politeknik Negeri Nusa Utara dapat berjalan 

dengan baik diperlukan tolak ukur dan standar 

pembiayaan. 

2. Dengan pertimbangan hal tersebut maka Politeknik 

Negeri Nusa Utara menetapkan standar 

pembiayaan yang akan menjadi pedoman tolak ukur 

bagi pimpinan Politeknik Negeri Nusa Utara dalam 

perannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 

3. Dengan diberlakukannya standar ini, diharapkan 

Politeknik Negeri Nusa Utara selalu melakukan 

evaluasi dan pemutakhiran dokumentasi dalam 

rangka pengambilan kebijakan institusi untuk 

peningkatan mutu berkelanjutan. 

Pernyataan Isi 
Standar 

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan 

kriteria minimal tentang komponen dan besaran 

biaya investasi dan biaya operasional yang disusun 

dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran 

lulusan; 

2. Biaya investasi pendidikan tinggi sebagaimana 
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dimaksud merupakan bagian dari biaya pendidikan 

tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, 

pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan 

pada pendidikan tinggi; 

3. Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana 

dimaksud merupakan 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. 

4. Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana 

dimaksud ditetapkan per mahasiswa per tahun 

yang disebut dengan standar satuan biaya 

operasional pendidikan tinggi 

5. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi 

bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara 

periodik oleh menteri dengan mempertimbangkan : 
a. Jenis program studi; 

b. Tingkat akreditasi perguruan tinggi dan 

program studi;  

c. Indeks kemahalan wilayah; 

d. Standar satuan biaya operasional pendidikan 

tinggi sebagaimana dimaksud menjadi dasar 

bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun 

rencana anggaran pendapatan dan belanja 

(RAPB) perguruan tinggi tahunan dan 

menetapkan biaya yang ditanggung oleh 

mahasiswa. 

6. Politeknik Negeri Nusa Utara : 

a. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan 

melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

sampai pada satuan program studi; 
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b. Melakukan analisis biaya opersional 

pendidikan tinggi sebagai bagian dari 

penyusunan rencana kerja dan anggaran 

tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; 

c. Melakukan evalusi tingkat ketercapaian 

standar satuan biaya pendidikan tinggi pada 

setiap akhir tahun anggaran. 

7. Politeknik Negeri Nusa Utara wajib mengupayakan 

pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber 

di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari 

mahasiswa. 

8. Rasio biaya yang bersumber dari mahasiswa wajib 

lebih rendah dibanding dana yang bersumber dari 

Pemerintah  

9. Sumber dana yang berasal dari mahasiswa berupa 

uang kuliah tunggal ditetapkan sesuai kemampuan 

mahasiswa dan peraturan yang berlaku 

10. Komponen pembiayaan lain di luar biaya 

pendidikan, antara lain: 

a. Hibah; 

b. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian; 

c. Sumbangan alumni; 

d. Kerja sama kelembagaan pemerintah dan 

swasta. 

e. Sewa sarana dan prasana yang disesuaikan 

dengan jenis dan tarif  PNB 

11. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, 

mekanisme, dan prosedur dalam menggalang 

sumber dana lain secara akuntabel dan transparan 

dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. 

12. Pimpinan Politeknik Negeri Nusa Utara melakukan 

koordinasi yang baik dengan seluruh 
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Jurusan/Pusat/Unit/Bagian yang ada dalam hal 

perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban 

seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada. 

13. Pimpinan Politeknik Negeri Nusa Utara 

menerapkan laporan pertanggungjawaban 

keuangan Politeknik Negeri Nusa Utara 

disampaikan secara berjenjang sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

14. Direktur Polnustar menetapkan rencana kerja dan 

anggaran diusulkan dari bagian yang paling bawah 

ke tingkat yang lebih tinggi (Bottom Up) dan dibahas 

dalam rapat perencanaan anggaran tahunan. 

15. Proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan 

pada : Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian 

Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran 

Kementerian/Lembaga (RKAKL), Pedoman 

Operasional Kegiatan (POK), dan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja (LAKIN). 

16. Direktur Polnustar menetapkan kebijakan 

pencairan anggaran sesuai dengan peraturan yang 

berlaku 

Pihak yang 
bertanggung jawab 

1. Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara 

2. Wakil Direktur Bidang Keuangan 

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

4. Kepala Bagian Umum dan Keuangan 

5. Ketua-Ketua Jurusan 

6. Satuan Pengawas Internal 

Strategi 
Pemenuhan 
Standar 

1. Menyusun dan mensosialisasikan manual yang 

berkaitan dengan pelaksanaan standar 

pembiayaan 
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2. Mensosialisasikan dan membangun komitmen 

dan semangat otonomi seluruh civitas akademika 

dan tenaga kependidikan 

3. Melaksanakan monev serta audit secara terencana 

dan berkelanjutan 

Indikator 
Pencapaian 
standar 

1. Civitas akademika Politeknik Negeri Nusa Utara 

dapat mengakses laporan pengelolaan keuangan 

Politeknik Negeri Nusa Utara secara transparan 

dan akuntabel 

2. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban 

keuangan Politeknik Negeri Nusa Utara sesuai 

dengan peraturan yang berlaku 

3. Ditetapkannya satuan biaya penyelenggaran 

pendidikan per mahasiswa per tahun disesuaikan 

dengan peraturan yang berlaku 

4. Rasio dana yang bersumber dari mahasiswa lebih 

kecil dibandingkan sumber dana dari Pemerintah 

5. Kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan 

meningkat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Dokumen Terkait 1. SOP Perencanaan pembiayaan 

2. SOP pelaksanaan pembiayaan 

3. SOP pengawasan pembiayaan 

4. Peraturan pemerintah tentang keuangan 

Landasan hukum 1. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi. 

2. PP No 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

3. Permenristekdikti RI No.44 Tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). 

4. Permenristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 tentang 

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 
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5. Permendikbud No 22 tahun 2014 tentang Statuta 

Politeknik Negeri Nusa Utara. 

6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, 

Direktorat penjaminan Mutu Kemenristekdikti 

Tahun  2018. 

7. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri 

Nusa Utara Tahun 2015-2019. 

8. Peraturan Direktur No.1 Tahun 2015 Tentang 

Peraturan Akademik Politeknik Negeri Nusa 

Utara. 

 

 


