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INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) 

 SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  

BANGKA BELITUNG 

 

 
 

Visi: 

“Unggul, Religius, Profesional” 

 

Misi: 

Menghasilkan lulusan yang unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

religius dalam bersikap, dan profesional dalam bertindak 

 

Tujuan: 

1. Meningkat akses dan pemerataan perguruan tinggi 

2. Meningkatkan mutu dan daya saing perguruan tinggi keagamaan 

3. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis 

moderasi beragama 

 

Strategi: 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang inovatif dan berbasis 

teknologi informasi 

2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dan kompetitif 

  



 



 

 
 

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) 
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG 

 
 NOMOR:  1137 TAHUN 2019 

TENTANG 
PEDOMAN PENGENDALIAN MUTU PEMBELAJARAN 

IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

REKTOR IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran di lingkungan 

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, maka dianggap 
perlu melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pembelajaran 
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung; 

  b. bahwa agar proses pengawasan dan pengendalian mutu 
pembelajaran di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung 
berjalan dengan lancar maka perlu disusun Pedoman Pengelolaan 
Mutu Pembelajaran IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka 
Belitung; 

  c. bahwa agar Pedoman Pengendalian Mutu Pembelajaran IAIN Syaikh 
Abdurrahman Siddik Bangka Belitung mempunyai kepastian hukum 
maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor; 

 
Mengingat  : 1.  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional; 
  2.  Undang-Undang   Nomor   14   Tahun   2005  tentang   Guru  dan  

Dosen (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
157,  Tambahan   Lembaran  Negara Republik lndonesia Nomor 
4586); 

  3.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5336); 

  4.  Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan 
Nasional; 

  5.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 
tentang Dosen; 

  6.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Pendidikan 
Tinggi; 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan; 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 
Tinggi; 
 
 

http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP19-2005SNP.pdf


 

  9.  Peraturan  Presiden  RI  Nomor  30  Tahun 2018  tentang  Institut 
Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung; 

 
 

 10.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 
2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

  11.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 
44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);  

  12.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi 
Program Studi dan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774); 

  13.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 
62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462); 

  14.  Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri 
Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;  

  15.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 
50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496; 

 
Memperhatikan : Persetujuan Senat Akademik IAIN Syaikh Abdurrahkan Siddik 

Bangka Belitung Tanggal 23 April 2019 Tentang Pedoman 
Pengendalian Mutu Pembelajaran IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik 
Bangka Belitung; 

 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : Keputusan Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung 
Tentang Pedoman Pengendalian Mutu Pembelajaran IAIN Syaikh 
Abdurrahman Siddik Bangka Belitung; 

Pertama : Menetapkan Dokumen Pedoman Pengendalian Mutu Pembelajaran 
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung IAIN Syaikh 
Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagaimana tersebut dalam 
lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini; 

Kedua : Dokumen Pedoman Pengendalian Mutu Pembelajaran IAIN Syaikh 
Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah pernyataan tertulis 
tentang Pedoman Pengelolaan Mutu Pembelajaran IAIN Syaikh 
Abdurrahman Siddik Bangka Belitung; 

Ketiga :  Dokumen Pedoman Pengendalian Mutu Pembelajaran IAIN Syaikh 
Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tersusun dalam bentuk buku 
dan dapat dijadikan sebagai Pedoman Pengendalian Mutu 
Pembelajaran IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung; 

Keempat : Mengesahkan dan Memberlakukan Pedoman Pengendalian Mutu 
Pembelajaran IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung 
sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini; 

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 
apabila terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana 
mestinya. 

 
Tembusan: 
1. Para Wakil Rektor; 



 

2. Kabiro AUAK; 

3. Para Ketua Lembaga; 
4. Para Kepala Unit; 
5. Kabag. AUK dan AKK; 
6. Para Kasubbag; 

Ditetapkan di Bangka 
Pada Tanggal,  26 April 2019 
 
REKTOR, 

              

 

 

Dr. ZAYADI, M.Ag 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kelayakan sebuah lembaga tidak hanya dinilai jumlah atau kuantitas kegiatan yang 

dilaksanakan melainkan juga dari sisi mutu kegiatan yang dilakukan.  Dalam kajian 

manajemen, mutu suatu sistem kegiatan perlu untuk diperiksa, dalam bahasa lain disebut 

dengan pengendalian mutu (Quality control). Tujuan pengendalian sendiri adalah untuk 

mengukur dan menilai mutu produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan secara 

rutin.  Lebih merujuk lagi, khususnya dalam dunia pendidikan; pengendalian diperlukan 

dalam manajemen mutu pendidikan untuk menjamin agar layanan pendidikan sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan 

harapan pelanggan.  

Pengendalian mutu sangat dekat dengan aktivitas pengawasan mutu, sedangkan 

pengawasan mutu merupakan upaya untuk menjaga agar kegiatan yang dilakukan dapat 

berjalan sesuai rencana dan menghasilkan keluaran yang sesuai dengan standard yang 

telah ditetapkan. Sistem pembelajaran yang menjami mutu penyelenggaraan proses 

pembelajaran yang baik dicerminkan dengan adanya evaluasi mahasiswa terhadap 

proses pembelajaran yang diberlakukan dalam waktu berkala dan selanjutnya 

ditindaklanjuti. 

Sebagai salah satu bagian dari perguruan tinggi Islam yang ada di Indonesia, IAIN 

Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung menetapkan standar mutu akademik 

sebagai acuan pencapaian mutu proses pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan 

program studi yang ditetapkan.  

Untuk menjamin mutu tersebut maka dalam proses pembelajaran untuk seluruh 

program studi dilakukan monitoring setiap semester dan evaluasi (audit akademik 

internal) dilakukan setiap akhir semester untuk tiap mata kuliah dan tiap dosen 

pengampu mata kuliah. Hal ini berarti bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi didukung 

oleh sumber daya yang kompeten. Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan salah 

satu bentuk penjaminan mutu internal yang diselenggarakan oleh IAIN Syaikh 

Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. 

 

B. Dasar Hukum 

Dasar hukum Pedoman Pengendalian Mutu Pembelajaran IAIN Syaikh Abdurrahman 

Siddik Bangka Belitung sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 Tahun 2013 

tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 

5. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 

2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

6. Peraturan Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 

Tahun 2016 Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;  
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7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja 

Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung; 

8. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan status STAIN Syaikh 

Abdurrahman Siddik Bangka Belitung menjadi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik 

Bangka Belitung; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Tiga Tugas Pokok Perguruan 

Tinggi yang disebut  Tri Dharma Perguruan Tinggi;  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentnag Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

C. Tujuan dan Manfaat 

Pengendalian mutu pembelajaran bertujuan untuk: 

1) Menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik; 

2) Menjadi ukuran penilaian terhadap proses dan hasil pendidikan; 

3) Menjadi ukuran penilaian terhadap akuntabilitas kinerja dosen; 

4) Mewujudkan percepatan dalam tujuan pendidikan nasional; 

5) Memberikan bimbingan pendidikan agar mencapai standar nasional. 

  

Adapun manfaat yang diperoleh dari Pengendalian Mutu Pembelajaran IAIN Syaikh 

Abdurrahman Siddik Bangka Belitung ini adalah sebagai panduan dalam melaksanakan 

kegiatan pendidikan/ pembelajaran di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.  
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BAB II 

SISTEM PENGENDALIAN MUTU PEMBELAJARAN 

 

A. Sistem Pembelajaran 

Adapun yang dimaksud dengan sistem pembelajaran di sini ditilik dari dua sisi. 

Pertama, sistem pembelajaran dalam arti luas, yaitu perangkat unsur pembelajaran yang 

secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas. Kedua, sistem 

pembelajaran dalam arti singkat, yaitu metode yang digunakan dalam pembelajaran. 

Kedua sisi tersebut tidaklah berbeda secara hakikat.  

1) Pendekatan Pembelajaran 

Dalam buku Panduan Kurikulum PTKI Mengacu pada KKNI dan SN Dikti disebutkan 

bahwa pembelajaran harus memiliki beberapa karakteristik, yaitu: interaktif, holistik, 

integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat mahasiswa 

serta hybrid learning dengan penjelasannya: 

1. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan 

proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen; 

2. Holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang 

komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal 

maupun nasional; 

3. Integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan 

secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan 

antardisiplin dan multidisiplin; 

4. Saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta 

lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu 

pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan; 

5. Kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan 

masalah dalam ranah keahliannya; 

6. Tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi 

dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin; 

7. Efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan 

mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu 

yang optimum; 

8. Kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar 

untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan; 

9. Berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui 

proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, 

kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan 

kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan; 
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10. Penerapan ICT dalam pembelajaran, salah satunya menggunakan pembelajaran 

hybrid learning. Pembelajaran ini menggabungkan gaya pembelajaran 

konvensional dengan penguasaan ICT 

 

Sesuai dengan yang tertera dalam SN-Dikti, yang dalam hal ini IAIN Syaikh 

Abdurrahman Siddik Bangka Belitung ikut berpedoman padanya, maka pendekatan 

yang digunakan adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau Student 

Centered Learning (SCL). Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa/Student 

Centered Learning adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, 

kebutuhan mahasiswa, dan mengembangkan kemandirian dalam mencari dan 

menemukan pengetahuan. 

Apabila ditinjau esensinya, maka yang terjadi adalah pergeseran paradigma, yaitu 

paradigma dalam cara kita memandang pengetahuan, paradigma belajar dan 

pembelajaran itu sendiri. Paradigma lama memandang pengetahuan sebagai sesuatu 

yang sudah jadi, yang tinggal dipindahkan ke orang lain/mahasiswa dengan istilah 

transfer of knowledge. Paradigma baru, pengetahuan adalah sebuah hasil konstruksi 

atau bentukan dari orang yang belajar. Belajar adalah sebuah proses mencari dan 

membentuk/mengkonstruksi pengetahuan, bersifat aktif, dan spesifik caranya.  

SCL berkembang berdasarkan pada teori pembelajaran constructivism yang 

menekankan bahwa pembelajar wajib mengkonstruksikan pengetahuannya agar dapat 

belajar secara efektif (Attard et al., 2010). Ini sejalan dengan lima prinsip SCL 

disampaikan oleh Weimer (2002), yaitu: 

1. Mendorong pembelajaran aktif dan keterlibatan teman sejawat, serta pergeseran 

kekuatan/kekuasaan pembelajaran dari dosen ke mahasiswa, 

2. Menempatkan dosen sebagai fasilitator dan kontributor, 

3. Menumbuhkan pemikiran kritis yang digunakan sebagai alat untuk 

mengembangkan pengetahuan, 

4. Memberikan tanggung jawab pembelajaran kepada mahasiswa, se hingga mereka 

dapat menemukan kekuatan dan kelemahannya, serta mengarahkan konstruksi 

pengetahuannya, dan; 

5. Menggunakan penilaian yang memotivasi pembelajaran, serta menginformasikan 

atau memberikan petunjuk praktis masa depan. 

Dalam Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa/Student Centered Learning, 

pembelajaran dirancang dan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk mencapai hasil belajar sesuai dengan CPL yang diharapkan. Dalam 

hal ini, dosen menjadi fasilitator pembelajaran. 

Berikut karakteristik Pembelajaran Student Centered Learning adalah sebagai 

berikut:  

1. Mahasiswa secara aktif terlibat di dalam mengelola pengetahuan. 

2. Tidak hanya menekankan pada penguasaan materi tetapi juga dalam 

mengembangkan karakter mahasiswa. 

3. Memanfaatkan banyak media (multimedia). 

4. Fungsi dosen sebagai fasilitator dan evaluasi dilakukan bersama dengan 
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mahasiswa. 

5. Untuk pengembangan ilmu dengan cara pendekatan interdisipliner. 

6. Iklim yang dikembangkan lebih bersifat kolaboratif, suportif dan kooperatif. 

7. Mahasiswa dan dosen belajar bersama di dalam mengembangkan pengetahuan, 

konsep dan keterampilan. 

8. Mahasiswa dapat belajar tidak hanya dari perkuliahan saja tetapi dapat 

menggunakan berbagai media dan kegiatan ekstrakurikuler. 

9. Penekanan pada pencapaian kompetensi peserta didik dan bukan tuntasnya 

materi. 

10. Penekanan pada bagaimana cara mahasiswa dapat belajar dengan menggunakan 

berbagai sumber belajar, metode interdisipliner, dan penekanan pada problem 

based learning dan skills.  

Pola pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (SCL) diharapkan akan dapat 

mengantarkan mahasiswa untuk dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Hal ini 

berarti mahasiswa harus didorong untuk memiliki motivasi dalam diri mereka 

sendiri, kemudian berupaya keras mencapai kompetensi yang diinginkan.  

Ciri-ciri pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa/Student Centered Learning 

adalah: 

1. Dosen berperan tidak hanya sebagai narasumber tetapi juga sebagai fasilitator 

dan motivator; 

2. Mahasiswa harus menunjukkan kinerja, yang bersifat kreatif yang 

mengintergrasikan kemampuan kognitif, psikomotorik dan afeksi secara utuh; 

3. Proses interaksinya menitikberatkan pada “method of inquiry and discovery”; 

4. Sumber belajarnya bersifat multi demensi, artinya bisa didapat dari mana saja; 

5. Lingkungan belajarnya harus terancang dan kontekstual. 

Ciri-ciri diatas dapat dijabarkan lagi sesuai dengan objek dan subjeknya, dalam 

artian fungsi dosen dan mahasiswa dalam menggunakan pembelajaran tersebut. 

Adapun dosen masih memiliki peran yang penting seperti dalam rincian tugas berikut 

ini: 

1. Bertindak sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pembelajaran 

2. Mengkaji kompetensi matakuliah yang perlu dikuasai mahasiswa di akhir 

pembelajaran 

3. Merancang strategi dan lingkungan pembelajaran dengan menyediakan berbagai 

pengalaman belajar yang diperlukan mahasiswa dalam rangka mencapai 

kompetensi yang dibebankan pada matakuliah yang diampu 

4. Membantu mahasiswa mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk 

dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan nyata 

5. Mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar mahasiswa yang 

relevan dengan kompetensinya 

Adapun peran yang harus dilakukan mahasiswa dalam pembelajaran yang berpusat 

pada mahasiswa/Student Centered Learning adalah:: 

1. Mengkaji kompetensi mata kuliah yang dipaparkan dosen 

2. Mengkaji strategi pembelajaran yang ditawarkan dosen 

3. Membuat rencana pembelajaran untuk matakuliah yang diikutinya 
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4. Belajar secara aktif (dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, dan 

terlibat dalam pemecahan masalah serta lebih penting lagi terlibat dalam 

kegiatan berfikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis dan evaluasi), baik 

secara individu maupun berkelompok. 

5. Mengoptimalkan kemampuan dirinya. 

 

2) Bentuk dan Metode Pembelajaran 

Dalam SN-Dikti pasal 14 disebutkan beberapa metode pembelajaran yang berpusat 

pada mahasiswa, yaitu diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran 

kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran 

berbasis masalah atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif 

memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 

Bentuk dan metode pembelajaran dipilih sesuai dengan karakteristik mata kuliah 

untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah. Berikut 

contoh pemilihan bentuk, metode, dan penugasan pembelajaran pada tabel di bawah 

ini: 

No Bentuk Pembelajaran Metode Pembelajaran Contoh penugasan 

1 Kegiatan proses belajar 

 Presentasi mahasiswa 

dalam kelas 

 Diskusi kelompok 

 Debat 

Tugas pemecahan 

masalah (problem 

solving), tugas 

kesenjangan 

informasi 

(information-gap 

task), Tugas 

kesenjangan 

penalaran (opinion-

gap task), atau 

minute paper 

2 
Kegiatan penugasan 

terstruktur 

 Pembelajaran berbasis 

proyek 

 Pembelajaran berbasis 

kasus 

 Pembelajaran kolaboratif 

Membuat proyek, 

mendiskusikan 

kasus tertentu yang 

dikerjakan secara 

kolaboratif 

3 Kegiatan mandiri 

 Tinjauan pustaka 

(Literature review) 

 Meringkas (Summarizing) 

Membuat portofolio 

aktivitas mandiri 

4 Praktikum Kelompok kerja dan diskusi 

Melaksanakan 

kegiatan dan 

pelaporan hasil 

kerja praktikum 

 

Bila dijabarkan dalam bentuk kegiatan atau aktivitas dosen dan mahasiswa, maka 

bentuknya seperti berikut: 

No Metode Pembelajaran Aktivitas Mahasiswa Aktivitas Dosen 
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1 

Diskusi kelompok 

kecil / Small Group 

Discussion 

 Membentuk kelompok (5-

10) 

 Memilih bahan diskusi 

 Mempresentasikan paper 

dan mendiskusikan di kelas 

 Membuat rancangan 

bahan dikusi dan 

aturan diskusi.  

 Menjadi moderator 

dan sekaligus 

mengulas pada setiap 

akhir sesion diskusi 

mahasiswa. 

2 Simulasi 

 Mempelajari dan 

menjalankan suatu peran 

yang ditugaskan 

kepadanya. 

 atau mempraktikkan/ 

mencoba berbagai model 

(komputer) yang telah 

disiapkan 

 Merancang situasi/ 

kegiatan yang mirip 

dengan yang 

sesungguhnya, bisa 

berupa bermain 

peran, model 

komputer, atau 

berbagai latihan 

simulasi. 

 Membahas kinerja 

mahasiswa. 

3 Discovery Learning 

Mencari, mengumpulkan dan 

menyusun informasi yang 

ada untuk mendeskripsikan 

suatu pengetahuan. 

 Menyediakan data, 

atau petunjuk 

(metode) untuk 

menelusuri suatu 

pengetahuan yang 

harus dipelajari oleh 

mahasiswa. 

 Memeriksa dan 

memberi ulasan 

terhadap hasil belajar 

mandiri mahasiswa 

4 Self Directed Learning 

Merencanakan kegiatan 

belajar, melaksanakan, dan 

menilai pengalaman 

belajarnya sendiri. 

Sebagai fasilitator, 

memberi arahan, 

bimbingan, dan 

konfirmasi terhadap 

kemajuan belajar yang 

telah dilakukan 

individu mahasiswa 

5 Cooperative Learning 

Membahas dan 

menyimpulkan masalah/ 

tugas yang diberikan dosen 

secara berkelompok 

 Merancang dan 

dimonitor proses 

belajar dan hasil 

belajar kelompok 

mahasiswa. 

 Menyiapkan suatu 

masalah/ kasus atau 
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bentuk tugas untuk 

diselesaikan oleh 

mahasiswa secara 

berkelompok. 

6 Contextual Instruction 

 Membahas konsep (teori) 

kaitannya dengan situasi 

nyata 

 Melakukan studi lapang/ 

terjun di dunia nyata untuk 

mempelajari kesesuaian 

teori. 

 Menjelaskan bahan 

kajian yang bersifat 

teori dan 

mengkaitkannya 

dengan situasi nyata 

dalam kehidupan 

sehari-hari, atau kerja 

profesional, atau 

manajerial, atau 

entrepreneurial. 

 Menyusun tugas 

untuk studi 

mahasiswa terjun ke 

lapangan 

7 Project Based Learning 

 Mengerjakan tugas (berupa 

proyek) yang telah 

dirancang secara 

sistematis. 

 Menunjukan kinerja dan 

mempertanggung 

jawabkan hasil kerjanya di 

forum. 

 Merancang suatu 

tugas (proyek) yang 

sistematik agar 

mahasiswa belajar 

pengetahuan dan 

ketrampilan melalui 

proses pencarian/ 

penggalian (inquiry), 

yang terstruktur dan 

kompleks.  

 Merumuskan dan 

melakukan proses 

pembimbingan dan 

asesmen. 

8 Collaborative Learning 

 Bekerja sama dengan 

anggota kelompoknya 

dalam mengerjakan tugas 

 Membuat rancangan proses 

dan bentuk penilaian 

berdasarkan konsensus 

kelompoknya sendiri 

 Merancang tugas 

yang bersifat open 

ended. 

 Sebagai fasilitator 

dan motivator. 

9 
Problem Based 

Learning 

Belajar dengan menggali/ 

mencari informasi (inquiry) 

serta memanfaatkan 

informasi tersebut untuk 

 Merancang tugas 

untuk mencapai CP 

tertentu 

  Membuat petunjuk 
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memecahkan masalah 

faktual/ yang dirancang oleh 

dosen. 

(metode) untuk 

mahasiswa dalam 

mencari pemecahan 

masalah yang dipilih 

oleh mahasiswa 

sendiri atau yang 

ditetapkan 

 

3) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

Setiap mata kuliah yang diajarkan memiliki Rencana Pembelajaran Semester atau 

yang sering disingkat menjadi RPS. RPS ini merupakan kegiatan atau tindakan 

mengoordinasikan komponen-komponen pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran, 

materi pembelajaran, cara penyampaian kegiatan (metode, model dan teknik) serta 

cara menilainya menjadi jelas dan sistematis.  

Rencana pembelajaran semester yang dibuat setidaknya berisi poin-poin berikut: 

a- Nama program studi 

b- Nama dan kode mata kuliah 

c- Semester 

d- Jumlah SKS 

e- Nama Dosen pengampu 

f- Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, 

g- Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran untuk memenuhi 

capaian pembelajaran lulusan 

h- Bahan kajian 

i- Metode pembelajaran 

j- Waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran 

k- Pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester 

l- Kriteria, Indikator, dan bobot penilaian 

m- Daftar referensi yang digunakan 

 

Format Rencana Pembelajaran Semester berdasarkan permentistekdikti No. 

44/2015 SNPT Pasal 12 sebagai berikut: 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER*  

Mata Kuliah :  

SKS :  
Kode MK :  
Semester :  
Nama Dosen Pengampu :  
Course Learning :  
Outcomes : (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

 
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) 

Kode Unsur Capaian Pembelajaran (CP) 
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Sikap (S) : 1. ……  

2. dst 

Keterampilan Umum (KU) : 1. …...  
2. dst 

Pengetahuan (P) : …… 

Keterampilan Khusus 

(KK) 
: 1. …..  

2. dst. 

 

 

Minggu 

Ke 

Kemampua
n yang 

Diharapkan 
pada Setiap 
Pertemuan 

Bahan 

Kajian 

Metode 

Pembelajaran 

Waktu 

Belajar 

(Menit) 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 
(Deskripsi 

Tugas) 

Kriteria, 
Indikator 
dan Bobot 
Penilaian 

Daftar 
Referensi 

yang 
digunakan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Ke-1        

Ke-2        

Ke-3        

Ke-4        

Ke-5        

Ke-6        

Ke-7        

Ke-8        

Ke-9        

Ke-10        

Ke-11        

Ke-12        

Ke-13        

Ke-14        

Ke-15        

Ke-16        

 

Evaluasi dan Penilaian 

Penilaian hasil belajar mahasiswa diambil melalui beberapa kegiatan: 

1. Kehadiran    : 10% 
2. Keaktifan    : 10% 
3. Tugas     : 20% 
4. Ujian Tengah Semester   : 20% 
5. Ujian Akhir Semester   : 40% 
 

Referensi: 

1. ….. 
Dibuat oleh : Disahkan oleh : Mengetahui : 
 
 
 
................................ 
NIP./NIDN 
 

 
 

 
.............................. 

Ketua Program Studi 
 

 
 
 

.............................. 
Dekan Fakultas  
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Evaluasi proses pembelajaran oleh mahasiswa melalui kuesioner disiapkan oleh 

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Hasil evaluasi proses pembelajaran diberikan 

kepada masing-masing dosen agar dapat memperbaiki diri sehingga mutu akademik 

dapat dijamin secara berkelanjutan. Hasil dari evaluasi mahasiswa terhadap proses 

pembelajaran mencerminkan bahwa sistem pembelajaran yang digunakan dapat 

menjamin mutu penyelenggaraan proses pembelajaran yang baik. Dengan adanya 

evaluasi proses pembelajaran ini maka pengembangan mutu proses pembelajaran 

bersumber dari program studi serta institut sehingga perubahan akan cepat terjadi 

karena adanya komitmen dari semua sivitas akademika. 

B. Perencanaan dan Sumber Daya Pembelajaran 

Perencanaan dan Sumber Daya Pembelajaran diatur dalam Surat Keputusan Rektor 

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dalam bentuk kegiatan Workshop 

Penyusunan Kurikulum Berbasis KKNI pada masing-masing fakultas dan program studi 

yang berada di dalamnya.  

Sumber daya pembelajaran berupa bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan 

yang digunakan untuk membantu dosen dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

di kelas. Sehingga bahan ajar merupakan salah satu sumber untuk memperoleh materi 

kuliah. Bahan ajar tersebut dapat berupa bahan tertulis. Pengelompokan bahan ajar 

seperti media tulis. Bahan ajar yang dikembangkan baru berupa media tulis (handout, 

buku, modul, model, gambar). Buku ajar yang berkualitas membutuhkan banyak referensi 

yang mutakhir serta materi kuliah sehingga bisa diakses mahsiswa dengan mudah oleh 

karena itu perlu adanya sebuah perpustakaan yang menggunakan teknologi informasi.  

Selain itu, sumber daya pembelajaran juga berasal dari pemanfaatan media 

pembelajaran yang pada umumnya sangat beragam, sebagai variasi dari media 

konvensional. Informasi penggunaan media pembelajaran dapat dilihat pada rancangan 

pembelajaran semester setiap mata kuliah. Selain itu penyediaan hot spot area yang 

digunakan untuk mengakses materi kuliah melalui internet. 

C. Evaluasi dan Syarat Kelulusan 

Evaluasi studi adalah penilaian terhadap capaian prestasi dan perkembangan proses 

studi Mahasiswa. Evaluasi studi meliputi: (1) Penilaian pembelajaran meliputi penilaian 

proses dan hasil belajar mahasiswa; (2) Penilaian pembelajaran dilakukan secara berkala 

dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, dan pengamatan dosen 

dan/atau kegiatan lainnya sesuai kekhususan bidang studi/mata kuliah; (3) Penilaian 

pembelajaran meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan ketrampilan; dan (4) Ketentuan 

lebih lanjut mengenai penilaian pembelajaran ditetapkan oleh Rektor. 

Evaluasi keberhasilan studi adalah kegiatan yang dilaksanakan terhadap seorang 

mahasiswa dalam mengikuti kegiatan-kegiatan akademik yang ditetapkan dalam kurun 

waktu tertentu. Evaluasi keberhasilan studi dimaksudkan untuk menentukan beban 

kredit yang boleh diambil oleh mahasiswa pada kegiatan semester berikutnya dan untuk 

menentukan apakah seorang mahasiswa diperkenankan melanjutkan kegiatan 

akademiknya atau/tidak di Institut.  

Pendekatan penilaian Pembelajaran yang digunakan oleh IAIN Syaikh Abdurrahman 

Siddik Bangka Belitung adalah sebagai berikut:  
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1. Apabila jumlah mahasiswa 30 orang atau lebih, dapat digunakan pendekatan 

Penilaian Acuan Norma (PAN) atau Norm Reference Evaluation. Bila jumlah 

mahasiswa kurang dari 30 orang dipakai Penilaian Acuan Patokan (PAP) atau 

Criterion Reference Evaluation. 

2. Keputusan untuk menggunakan salah satu dari pendekatan penilaian ini harus 

dijelaskan pada mahasiswa pada kuliah pertama di awal semester. 

3. Apabila yang dipilih PAP, nilai mahasiswa pada akhir semester ditentukan 

berdasarkan kerja dan kejujuran yang diperlihatkan sepanjang semester. Jika nilai 

yang diperoleh di bawah angka patokan lulus, maka mahasiswa dinyatakan tidak 

lulus. Apabila jumlah mahasiswa yang memperoleh di atas patokan lulus 20 orang 

atau lebih, maka nilai mereka dihitung dan dikategorikan ke dalam huruf A B, C dan 

D. Selisih antara patokan lulus dan nilai tertinggi yang dapat diperoleh mahasiswa 

harus habis dibagi 4 dengan hasil minimal 10. 

4. Apabila yang dipilih PAN maka nilai mahasiswa pada akhir semester ditentukan 

berdasarkan penilaian pengajar terhadap kemampuan, tertib kerja, dan kejujuran 

akademik sepanjang semester. Dengan pendekatan ini, nilai (pestasi) mahasiswa 

diukur secara nisbi tehadap prestasi rata-rata dari kelasnya dengan menghitung 

atau memperkirakan simpangan baku (standard deviation). 

5. Mahasiswa yang prestasinya sangat mencolok dibandingkan dengan mahasiswa lain 

di kelasnya (terlalu rendah atau terlalu tinggi) tidak disertakan dalam perhitungan 

rata-rata dan simpangan baku. Atas dasar perhitungan tersebut dilakukan konversi 

penilaian dengan pedoman sebagai berikut: 

(M + 1,5 SD) ke atas = A 

(M + 0,5) sampai (M + 1,5 SD) = B 

(M – 0,5 SD) sampai (M + 0,5 SD) = C 

(M – 0,5 SD) sampai (M – 0,5 SD) = D 

Di bawah dari (M – 1,5 SD) = E 
 

Arti nilai dan angka kualitasnya adalah sebagai berikut 

A = Amat Baik dengan angka kualitas 4 per kredit 

B = Baik dengan angka kualitas 3.00 per kredit 

C = Cukup dengan angka kualitas 2.00 per kredit 

D = Kurang dengan angka kualitas 1.00 perkredit 

E = Gagal dengan angka kualitas 0 per kredit 

L = Lulus, tanpa angka kualitas 

TL = Tidak Lulus, tanpa angka kualitas 

DT = Ditunda, tanpa angka kualitas 

 

Acuan konversi nilai ujian di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka 

Belitung sebagai berikut: 

Nilai Angka Nilai Huruf Bobot Predikat 

86 – 100 A 4.00 Amat Baik 

70 – 85 B 3.00 Baik 

60 – 69 C 2.00 Cukup 
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45 – 59 D 1.00 Kurang 

0 -  45 E 0 Gagal 

 

 

 

Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan 

indeks prestasi semester (IPS). Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran 

yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah 

yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah 

yang diambil dalam satu semester.  

Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan 

dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). 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 jumlah sks 

mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh. 

Mengenai syarat kelulusan mahasiswa, bila mengacu kepada KKNI dan SPNT, untuk 

jenjang sarjana adalah 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 2,00 (dua koma nol nol). 

Merujuk kepada pedoman Akademik IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka 

Belitung, mahasiswa dinyatakan lulus program sarjana (S1) apabila: 1) Telah 

mengumpulkan jumlah SKS yang disyaratkan; 2) Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,00; 

3) Jumlah mata kuliah bernilai D di luar MKK maksimal 10%. 

Predikat Yudisium yang berlaku di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik 

Bangka Belitung, sebagai berikut: 

1- Summa Cumlaude bila :1) IPK minimal 3,76; 2) masa penyelesaian studi paling lama 

8 semester berturut-turut tanpa pengulangan mata kuliah; 3) nilai paling rendah 

adalah B. 

2- Cumlaude bila :1) IPK minimal 3,51; 2) masa penyelesaian studi paling lama 8 

semester berturut-turut tanpa pengulangan mata kuliah; 3) nilai paling rendah 

adalah B. 

3- Amat Baik bila :1) IPK minimal 3,00; 2) masa penyelesaian studi paling lama 10 

semester berturut-turut; 3) nilai paling rendah adalah C. 

4- Baik bila :1) IPK minimal 2,75; 2) masa penyelesaian studi paling lama 12 semester 

berturut-turut. 

5- Cukup bila IPK minimal 2,00 

6- Bila predikat butir (1) dan (2) diperoleh melewati studi yang diisyaratkan, maka 

predikat poin (3) diperoleh melewati masa studi yang diisyaratkan dikategorikan 

“baik”. 

D. Monitoring dan Evaluasi, serta Pemanfaatannya 

Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mengacu pada manual prosedur IAIN 

Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Mekanisme monitoring dan evaluasi yang 

dilaksanakan setiap semester adalah sebagai berikut:  

1. Menyusun tim audit proses pembelajaran,  
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2. menyusun instrument penilaian  

3. menyusun jadwal,  

4. mengadakan audit proses mutu pembelajaran,  

5. mengolah data,  

6. LPM membuat laporan hasil audit kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.  

 

Manajemen pengendalian kurikulum dilakukan secara terus menerus selama kurun 

waktu implementasi kurikulum tersebut dan pada waktu tertentu setelah diketahui 

implikasi penerapan kurikulum tersebut.  

Evaluasi terhadap kurikulum dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu evaluasi 

penyempurnaan kurikulum dan evaluasi peninjauan kurikulum.  

a. Pengendalian Standar Melalui Evaluasi Penyempurnaan Kurikulum Evaluasi 

penyempurnaan kurikulum dilakukan secara terus menerus selama kurun waktu 

penggunaan kurikulum tersebut. Evaluasi penyempurnaan kurikulum Prodi di 

lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dilakukan pada 

setiap akhir semester, sehingga hasil penyempurnaan kurikulum dapat diterapkan 

pada semester berikutnya. Evaluasi penyempurnaan kurikulum sama dengan 

evaluasi mutu pembelajaran yang dilakukan secara internal oleh pejabat jurusan, 

dosen, dan mahasiswa. Untuk itu evaluasi penyempurnaan kurikulum dilakukan 

melalui evaluasi hasil pembelajaran dan evaluasi proses pembelajaran.  

b. Pengendalian Standar Melalui Evaluasi Peninjauan Kurikulum Evaluasi peninjauan 

kurikulum dilakukan setiap 2 tahun, atau setelah implikasi dari penerapan 

kurikulum tersebut atau bila terjadi perubahan tuntutan stakeholders yang 

mengharuskan IAIN/Fakultas/Program Studi meninjau kurikulumnya. Dalam 

evaluasi peninjauan kurikulum, perlu pelibatan pihak stakeholders baik secara 

eksternal maupun internal. Dalam evaluasi peninjauan kurikulum diperlukan 

masukan dari badan penasehat, penguji dan luar, umpan balik dari pengguna, 

dan/atau hasil pencapaian mahasiswa. Oleh karena itu, fakultas/program studi 

harus menyiapkan atau memiliki hal-hal berikut ini:  

1) Dokumen proses penilaian yang mampu memperlihatkan bagaimana tujuan 

pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dapat diukur dan 

dicapai.  

2) Perangkat atau mekanisme yang mampu meyakinkan bahwa hasil penilaian 

yang digabungkan dengan hasil survei ungguh dapat 

digunakan/dioperasikan sebagai bukti pada sistem perbaikan kurikulum 

program studi secara berkelanjutan. Hasil penilaian dan hasil survei untuk 

peninjauan kurikulum antara lain evaluasi diri, komentar penguji dari luar, 

umpan balik dari mahasiswa, komentar alumni, kepuasan stakeholders, hasil 

akreditasi. 

Pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan proses pembelajaran yang 

akan diaudit ulang pada semester berikutnya.  
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BAB 3 

STANDAR MUTU PEMBELAJARAN 

 

A. Standar Kompetensi Lulusan 

Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal yang harus dimiliki oleh lulusan 

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang diturunkan dari visi dan misi 

institut yaitu unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, religius dalam 

bersikap, dan profesional dalam bertindak. 

Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang 

dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik di IAIN Syaikh 

Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk 

memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, 

orang tua, dan penentu kebijakan. 

Setiap lulusan harus memiliki karakter unggul, religius, dan profesional yang 

meliputi: (a) Unggul: memiliki keunggulan di bidang sains dan teknologi, (b) Religius: 

bersikap dan berperilaku sesuai dengan tuntunan al-Quran‚ Hadis‚ dan sumber-sumber 

lain muktabarah‚ toleran‚ dan moderat. Sedangkan (c) profesional adalah menjalankan 

tugas dan fungsi secara etis dan bertanggung jawab. 

Setiap lulusan harus memiliki sikap sebagai berikut: 

1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

sikapreligius; 

2) Menginternalisasi keilmuan dasar keislaman baik yang normatif maupun 

empiris. 

3) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama,moral, dan etika; 

4) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan peradaban bangsa berdasarkan Pancasila; 

5) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;  

6) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

7) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

8) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;  

9) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

10) menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri; 

11) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.  

12) Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan 

kebebasan akademik dan otonomi akademik; 

13) Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang 

diembannya. 

Lulusan Program Sarjana harus memiliki keterampilan umum sebagai berikut: 
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1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya; 

2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi 

saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan 

mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;  

4) Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi 

atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;  

5) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah 

di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 

6) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, 

kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; 

7) Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya; 

8) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 

dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara 

mandiri; 

9) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 

kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi; 

Lulusan Program Magister harus memiliki keterampilan umum sebagai berikut: 

1) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui 

penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan 

hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, 

dan memublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional 

dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah atau 

yang setara; 

2) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya 

dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui 

pengembangan pengetahuan dan keahliannya; 

3) Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung 

jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui 

media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas; 

4) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan 

memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui 

pendekatan interdisiplin atau multidisiplin; 
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5) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental 

terhadap informasi dan data;  

6) Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan 

kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;  

7) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; 

8) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 

kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi; 

Lulusan Program Doktor harus memiliki keterampilan umum sebagai berikut: 

1) Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru 

memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan 

dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di 

bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan 

metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif; 

2) Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, 

termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, 

seni dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta 

memublikasikan 2 tulisan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional 

terindeks;  

3) Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan 

kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, 

atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan 

penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, 

berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun 

eksternal;  

4) Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, 

multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok 

penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;  

5) Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan 

pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta 

mengomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepadamasyarakat; 

6) Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, 

pengembangan dan pembinaan sumber daya serta organisasi yang berada di 

bawah tanggung jawabnya; 

7) Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan 

menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah 

tanggung jawabnya;  

8) Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di 

dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan komunitas 

peneliti di luar lembaga. 
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Untuk mewujudkan lulusan Unggul, religius, dan Profesional maka diperlukan 

indikator ketercapaian. Ada dua aspek yang dinilai, yaitu: 

a) Aspek karakter Unggul, religius dan professional, indikator ketercapaiannya 

sebagai berikut: 

 75% lulusan mendapatkan penilaian baik dari teman sejawat dan atasan 

tempat bekerja dari aspek sikap kritis, progresif, kreatif, bertanggung 

jawab, dan produktif. 

 75% lulusan mendapatkan penilaian baik dari masyarakat pada aspek 

sikap berkomunikasi  

 Semua lulusan mendapatkan sertifikat Baca Tulis Al-Qur’an dengan 

predikat lulus (baik) dari lembaga yang diakui.  

 Semua lulusan mendapatkan sertifikat praktik ibadah dengan predikat 

baik dari lembaga yang diakui. 

 Semua lulusan Magister menghasilkan karya tulis ilmiah yang diterbitkan 

di jurnal nasional dengan ditetapkan melalui surat keputusan Rektor 

 Semua lulusan program Doktor menghasilkan karya tulis ilmiah yang 

diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dengan ditetapkan melalui 

surat keputusan Rektor g. Masa tunggu lulusan kurang dari 6 bulan h. Masa 

studi 8 semester minimal 75% untuk S1 

 Mahasiswa DO 0 % j. Mahasiswa mengundurkan diri 0.5 % 

 Masa studi 4 semester mencapai 65% untuk S2 

 Masa studi 6 semester mencapai 65% untuk S3 (Jika Program Doktoral 

sudah dibuka) 

 Indek rasio pelamar S1 sebesar 5: 1 

b) Aspek keterampilan khusus, indikator ketercapaiannya sebagai berikut: 

 Institut memiliki profil lulusan institut 

 Fakultas memiliki profil fakultas 

 Program Studi memiliki spesifikasi kekhasan program studi 

 Fakultas dan Program Studi melakukan pelacakan alumni setahun sekali, 

minimal 50% dari jumlah lulusan 

 Memiliki skor TOEFL minimal 450 untuk semua program studi dari UPT 

Pengembangan Bahasa IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung 

atau yang ditunjuk oleh fakultas. 

 Minimal skor TOAFL minimal 450 pada Program Studi Pendidikan Bahasa 

arab dari UPT Pengembangan Bahasa IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik 

Bangka Belitung atau yang ditunjukoleh fakultas. 

 Memiliki sertifikat TIK dengan predikat baik dari lembaga yang ditunjuk. 

B. Standar Isi Pembelajaran 

Standar Isi adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum, 

pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban masa studi yang harus 

dipenuhi dalam pengembangan kurikulum IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka 

Belitung yang berbasis KKNI. 

Kurikulum IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah Kurikulum 

berbasis KKNI yang berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 
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bahan pelajaran, pengalaman, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan agar seluruh sivitas akademika memiliki keunggulan di bidang sains dan teknologi, 

bersikap dan berperilaku sesuai dengan tuntunan al-Quran‚ Hadis‚ dan sumber-sumber 

lain muktabarah‚ toleran‚ dan moderat, serta professional dalam menjalankan tugas dan 

fungsi secara etis dan bertanggung jawab. 

Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum dari seluruh aspek yang 

mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem 

pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali 

atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru yang berimbas pada 

perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang 

ditetapkan oleh Keputusan Rektor. 

Review kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan 

kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali 

oleh rumpun dosen keilmuan dan tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan 

lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor. 

Memiliki keunggulan di bidang sains dan teknologi, bersikap dan berperilaku sesuai 

dengan tuntunan al-Quran‚ Hadis‚ dan sumber-sumber lain muktabarah‚ toleran‚ dan 

moderat, serta professional dalam menjalankan tugas dan fungsi secara etis dan 

bertanggung jawab merupakan jabaran dari visi Institut yaitu: Unggul, Religius, dan 

Professional. 

Tim pengembang kurikulum adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh wakil 

Rektor Bidang Akademik untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik. 

Hidden Curriculum berbasis KKNI di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung 

adalah norma-norma yang disepakati oleh civitas akademika IAIN Syaikh Abdurrahman 

Siddik Bangka Belitung. 

Struktur Kurikulum Berbasis KKNI di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka 

Belitung berisi dengan ketentuan berikut: 

 Struktur kurikulum yang akan diberikan diarahkan untuk membentuk kompetensi 

peserta didik dengan menggunakan model serial. Struktur model serial adalah 

susunan mata kuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Artinya mata 

kuliah disusun dari yang paling dasar sampai di semester akhir yang merupakan 

mata kuliah lanjutan (advanced). Setiap mata kuliah saling berhubungan satu sama 

lain, sehingga dalam semester tertentu muncul mata kuliah prasyarat. 

 Struktur mata kuliah harus diatur dengan menggunakan tingkat capaian 

pembelajaran mulai dari Institut atau University Learning Outcome (ULO), Fakultas 

learning outcome, Program studi learning outcome (PLO) 

 Struktur keilmuan yang dikembangkan di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik 

Bangka Belitung, dimetaforakan sebagai tudung saji berbentuk lingkaran yang 

mengandung makna kekokohan akidah, kedalaman spritual, keluhuran akhlak, 

keluasan ilmu, dan kematangan profesional; kecakapan untuk menerapkan, 

mengembangkan, serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

seni; integritas tinggi, tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, serta 
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wawasan kebangsaan dan budaya Indonesia; serta kemandirian, daya cipta, dan 

jiwa kewirausahaan sosial.  

 Capaian pembelajaran di tingkat institut yang tercermin pada kekuatan sivitas 

akademika yang memiliki kekokohan akidah, kedalaman spritual, keluhuran 

akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional; kecakapan untuk menerapkan, 

mengembangkan, serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

seni; integritas tinggi, tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, serta 

wawasan kebangsaan dan budaya Indonesia; serta kemandirian, daya cipta, dan 

jiwa kewirausahaan sosial, melalui unit-unit yang ditunjuk. 

 Sedangkan capaian pembelajaran Program Studi yang tercermin pada kekuatan 

keluasan ilmu dikelola dan dikembangkan oleh Program studi. 

 Learning Outcome yang tercermin dalam kekuatan kematangan profesional 

dikelola dan dikembangkan oleh Program Studi dan harus menggambarkan apa 

yang dapat dilakukan mahasiswa di akhir perkuliahan 

 Kurikulum harus disusun berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh 

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, yaitu suatu struktur keilmuan 

yang memungkinkan terjadinya integrasi antara sains dan kearifan serta 

membentuk mahasiswa yang berkepribadian unggul, religius, dan professional.  

 Struktur kurikulum harus menggambarkan sebuah peta antar mata kuliah dengan 

jelas. 

Dalam pengembangan kurikulum hendaknya berdasarkan kepada pengembangan 

Kompetensi Unggul, Religius dan Profesional  dengan memperhatikan poin-poin berikut: 

 Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan 

manajerial. 

 Learning Outcome setidaknya harus mengacu pada butir-butir indikator Unggul, 

Religius, dan Professional 

 Butir-butir Unggul, Religius, dan Professional bisa dikembangkan sesuai dengan 

karakter materi yang diharapkan 

 Capaian pembelajaran harus mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan 

pengguna lulusan 

 Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata 

kuliah Institut, Fakultas, dan Program Studi, Prosentasenya 15 % untuk mata 

kuliah Institut, prosentase 15% untuk mata kuliah Fakultas dan 70 % untuk mata 

kuliah Program Studi 

 Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa 

g. Kurikulum harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam 

mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

 Kurikulum harus direview setidaknya 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan 

terbaru pemerintah. 

 Perubahan kurikulum harus dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum oleh 

stakeholder 

 Pelaksanaan kurikulum harus dimonitoring setiap setahun sekali agar dapat 

dipastikan ukuran ketercapaiannya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk 

pengembangan kurikulum selanjutnya 
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 Monitoring pelaksanaan kurikulum akan langsung dikoordinir oleh Ketua Program 

Studi. 

Mengenai pengembangan materi, materi yang berbasis integrasi setidaknya mengacu 

pada hal-hal sebagai berikut: 

 Materi harus dikembangkan oleh Rumpun Dosen Keilmuan 

 Standar kompetensi harus memuat minimal satu teori Islam (kognitif), dan atau 

nilai- nilai Islam (afektif), dan seharusnya ada muatan praktis (psikomotorik) yang 

bisa diterapkan dari standar kompetensi itu 

 Internalisasi nilai-nilai atau teori-teori Islam tidak harus mencakup tiga domain 

sekaligus (kognitif, afektif dan psikomotorik), akan tetapi menyesuaikan dengan 

karakter materi yang diajarkan 

 Teori, nilai dan praktek (kognitif, afektif dan psikomotorik) yang diambil dari 

ajaran Islam sudah dalam kategori insan yang unggul, religius dan profesional.  

 Butir-butir insan yang unggul, religius dan profesional bisa dikembangkan dalam 

materi yang diajarkan dengan memperhatikan konstruk kedalaman spiritual 

(afektif), keagungan akhlaq (afektif), keluasan ilmu (kognitif) dan kematangan 

profesional (kognitif danpsikomotorik). 

 Kurikulum harus disusun berdasarkan integrasi antara sains dan kearifan lokal 

guna membentuk mahasiswa yang berkepribadian yang unggul, religius dan 

professional 

 Struktur kurikulum harus diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik 

dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan 

profesional. 

 Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. 

 Kurikulum harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam 

mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. 

 Kurikulum harus mengikuti sistem kredit semester. 

 Kurikulum harus secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan 

stakeholder terkait. 

 Kurikulum harus bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi 

kemajuan ilmu, teknologi dan seni. 

 Kurikulum seharusnya memuat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang 

mutakhir. 

Besarnya kredit masing-masing mata kuliah ditentukan oleh lingkup materi mata 

kuliah yang bersangkutan. Jumlah beban kredit akumulatif dalam satu satuan pendidikan 

atau jenjang program adalah sebagai berikut: 

 Sarjana (S1), beban studi paling sedikit144 sks. 

 Program magister, beban studi paling sedikit 36 sks 

 Program Doktor, beban studi paling sedikit 42 sks 

Masa studi mahasiswa menurut Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 diatur sebagai 

berikut: 

 Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana 
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 Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan 

program sarjana dan diploma empat 

 Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister setelah 

menyelesaikan program sarjana atau diploma empat 

 Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor 

 Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi menghasilkan 

penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan senat perguruan tinggi 

dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program 

magister paling sedikit setelah menempuh program magister 1 (satu) tahun 

 Institut harus menyelenggarakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil. 

 Fakultas harus menentukan persyaratan spesifik tertentu untuk mahasiswa 

sehingga selaras dengan spesifikasi jurusan. 

 Fakultas harus menyelenggarakan matrikulasi pada mahasiswa baru agar 

diperoleh input yang sesuai.  

Terkait mekanisme perubahan kurikulum, mengikuti alur sebagai berikut: 

 Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan kajian tentang lulusan dengan tim 

pengembang kurikulum 

 Wakil Rektor Bidang Akademik dengan tim pengembang kurikulum 

mengumpulkan data kebutuhan dari pengguna lulusan 

 Hasil pengumpulan data tersebut dilakukan dasar analisis kebutuhan oleh tim 

pengembang kurikulum 

 Hasil analisis kebutuhan tersebut dijadikan butir-butir indikator bahan kajian 

pengguna lulusan oleh tim pengembang kurikulum 

 Butir-butir indikator bahan kajian pengguna lulusan ini kemudian diintegrasikan 

dengan butir-butir indikator unggul, religius, dan profesional oleh tim 

pengembang kurikulum 

 Hasil integrasi itu kemudian dijadikan dasar munculnya mata kuliah oleh tim 

pengembang kurikulum 

 Mata kuliah yang dihasilkan kemudian dilakukan pengkodean baru sesuai dengan 

tahun ajaran yang akan diterapkan 

 Kode baru mata kuliah kemudian dimasukkan dalam RPS (Rencana Pembelajaran 

Semester) 

 Tim pengembang kurikulum menyodorkan hasil kepada Wakil Rektor Bidang 

Akademik untuk mengeluarkan surat keputusan 

 Wakil Rektor Bidang Akademik mengeluarkan surat keputusan yang ditetapkan 

oleh Rektor untuk dilaksanakan kurikulum baru pada tahun ajaran yang baru. 

C. Standar Proses Pembelajaran 

Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam 

proses belajar mengajar. Karakter Unggul, Religius, dan Profesional adalah model 

pembelajaran yang didesain dengan menginternalisasi nilai-nilai Islam dengan prinsip 

religiosity, civility, dan modernity ke dalam proses pembelajaran. 

Ada beberapa aspek yang perlu dijelaskan dalam standar ini, yaitu: 

1- Aspek Integrasi, yang berisi poin-poin berikut: 
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 Proses pembelajaran harus dirancang dengan memperhatikan integrasi ilmu 

dan agama. 

 Proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan tetap menjaga nilai-nilai 

keislaman (religiusitas). 

 Proses pembelajaran di kelas minimal harus dimulai dengan salam, membaca 

basmalah, dan diakhiri dengan hamdalah 

 Sebelum proses pembelajaran pendidik harus selalu mengarahkan mahasiswa 

untuk selalu menata niat menuntut ilmu semata hanya karena Allah 

 Proses berfikir, meneliti dalam pembelajaran harus selalu diarahkan untuk 

mengenal Allah swt. 

 Proses pembelajaran harus diakhiri dengan melakukan refleksi antara ilmu 

pengetahuan yang dipelajari dengan al-Qur’an 

2- Aspek Proses Pembelajaran, yang berisi poin-poin berikut: 

 Proses pembelajaran harus disesuaikan dengan karakter mata kuliah; 

 Proses pembelajaran harus dipahami sebagai keterlibatan mahasiswa secara 

aktif dan kreatif serta dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam 

untuk mencapai pemahaman konsep yang tidak saja terbatas pada materi yg 

diberikan oleh pengajar. Mahasiswa harus ikut serta secara aktif merumuskan 

tujuan belajarnya dan berupaya mencapai tujuan pembelajarannya dengan 

penuh tanggung jawab 

 Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat memahami 

perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke 

sumbernya. 

 Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengolah 

informasi menjadi pengetahuan yang bermakna 

 Proses pembelajaran harus mengarahkan mahasiswa untuk mampu 

menggunakan pengetahuannya dalam menyelesaikan masalah 

 Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu 

mengkomunikasikan dan mentransfer pengetahuan pada pihak lain 

 Proses pembelajaran harus meningkatkan rasa ingin tahu mahasiswa. 

 Proses pembelajaran harus diarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa 

secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan 

 Proses pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan menunjuk 

pada perkembangan mutakhir metode pembelajaran. 

 Proses pembelajaran harus dilakukan secara efektif, dengan memperhatikan 

semua kelompok mahasiswa, termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus 

(dengan memperhatikan fisik dan psikis mahasiswa) 

 Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan 

belajar mandiri dan belajar kelompok dengan proporsi yang wajar. 

 Metode pembelajaran seharusnya bervariasi, inovatif, dan tepat untuk 

mencapai tujuan pembelajaran perkuliahan, dengan cara yang efektif dan 

efisien serta dibantu dengan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia. 

 Irama proses pembelajaran seharusnya memperhatikan sifat alamiah 

kurikulum, kemampuan mahasiswa dan pengalaman belajar sebelumnya yang 
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bervariasi serta kebutuhan khusus bagi mahasiswa dari yang mampu belajar 

dengan cepat sampai yang lambat. 

 Proses pembelajaran seharusnya diperkaya melalui lintas kurikulum, 

pengintegrasian ilmu, agama dan sains, hasil-hasil penelitian dan 

penerapannya dalam wilayah kajian masing-masing 

 Proses pembelajaran seharusnya diarahkan pada pendekatan kompetensi 

supaya dapat menghasilkan lulusan yang Unggul, Religius, dan Profesional 

3- Aspek Perencanaan Perkuliahan, yang berisi poin-poin berikut: 

 Fakultas dan program studi menyusun perencanaan tentang proses 

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil 

pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya 

proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 

 Tiap mata kuliah harus ada rencana pembelajaran semester dan outline 

pembelajarannya, 

 Fakultas dan Program Studi menyusun jadwal perkuliahan sedemikian rupa, 

sehingga memudahkan pelaksanaan kuliah oleh semua dosen yang terlibat. 

 Satu mata kuliah yang dipegang oleh beberapa dosen secara paralel, harus 

dikoordinir dan menggunakan satu RPS dan outline yang sama. 

D. Standar Penilaian Pembelajaran 

Standar Penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam 

proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan 

terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Penilaian yang baik adalah penilaian yang 

berdasarkan proses yang objektif, valid dan reliabel, berprinsip pada keadilan dan 

transparan. 

Isi dalam standar penilaian ini dibagikan ke dalam 4 aspek, yaitu: 

1- Aspek Integrasi 

 Satu dari kesekian item evaluasi harus dikaitkan dengan keilmuan dalam 

perspektif Islam. 

 Evaluasi harus dilakukan dengan prinsip kejujuran dan objektifitas dengan 

mekanisme yang disepakati oleh masing-masing fakultas. 

 Format evaluasi harus menyertakan logo IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik 

Bangka Belitung yang diletakkan di sebelah kiri kertas ukuran F4 dengan 

warna sebagaimana yang ditentukan dalam RPS. 

2- Aspek Validitas dan Reliabilitas 

 Format evaluasi harus menyertakan validator dari Koordinator Rumpun 

Dosen Keilmuan. 

 Evidence adalah bukti-bukti otentik yang harus ditunjukkan oleh mahasiswa 

mengenai perubahan perilaku baik yang mencakup perubahan aspek kognitif, 

afektif dan psikomotorik. 

 Evaluasi pembelajaran harus menggunakan teknik evaluasi yang standar 

untuk mengukur hasil belajar meliputi bidang kognitif, afektif dan 

psikomotorik mahasiswa. 

 Instrumen penilaian yang digunakan harus memenuhi unsur validitas dan 

reliabilitas. Validitas ialah tingkat ketepatan alat ukur terhadap kompetensi 
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bidang studi dan aspek yang diukur. Reliabilitas adalah keajegan isi yang 

ditentukan oleh Koordinator Rumpun Dosen Keilmuan. 

 Prosedur Evaluasi dipakai secara berkala untuk memastikan bahwa sedapat 

mungkin skema-skema penilaian adalah valid, dapat diandalkan dan 

diterapkan dengan adil. 

 Pemberian grade nilai pada mahasiswa menggunakan prinsip bertanggung 

jawab, berbasis evidence dan akuntabel. Bertanggung jawab artinya pemberian 

nilai itu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penilaian. 

Evidence adalah bukti-bukti otentik yang ditunjukkan oleh mahasiswa, baik 

dalam bentuk sikap, pengetahuan maupun keterampilan yang telah dikuasai. 

Akuntabilitas adalah pemberian nilai yang terpercaya pada tingkat standar 

keilmuan sejenis di tingkat nasional. 

 Kehandalan dan kesahihan instrument penilaian seharusnya 

didokumentasikan dan dievaluasi secara periodik. 

3- Aspek Peraturan dan Kebijakan 

 Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan mengacu kepada standar minimal 

pada SNPT. 

 Penetapan standar kelulusan minimal seharusnya mempertimbangkan (1) 

intake atau rata-rata kemampuan mahasiswa; (2) kompleksitas kompetensi 

dan atau materi yang harus dikuasai mahasiswa; dan (3) daya dukung seperti 

sarana dan prasarana, sumber daya manusia (dosen yang kompeten), (4) 

lingkungan (baik lingkungan yang diciptakan dan atau sudah tersedia di 

institut/fakultas/program studi dan di masyarakat. 

 Fakultas/program studi dengan pertimbangan tertentu harus memberikan 

layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran 

(seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, komplain nilai 

dan sebagainya); dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam SOP 

evaluasi pembelajaran fakultas/program studi. 

 Persyaratan boleh tidaknya mahasiswa mengikuti ujian, baik yang sifatnya 

akademik maupun administratif harus diatur oleh fakultas/program studi dan 

disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika di lingkungan fakultas/ 

program studi yang bersangkutan. 

 Penetapan nilai akhir mahasiswa harus dikomunikasikan kepada mahasiswa 

sejak awal perkuliahan oleh dosen pengampu, dengan menyampaikan 

besarnya bobot masing-masing aspek,misalnya besaran bobot tugas, besaran 

bobot UTS dan besaran bobot UAS. Penetapan ini seharusnya dituangkan 

dalam buku pedoman akademik fakultas/progam studi. 

 Institut harus mempunyai kebijakan yang adil, bertanggung jawab dan 

berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi. 

 Seluruh kebijakan evaluasi hasil studi harus disosialisasikan ke seluruh staf 

akademik. 

 Kebijakan tentang uji kompetensi lulusan dilakukan oleh Program Studi dan 

Fakultas. 



32 
 

 Fakultas/Program Studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang 

transparansi sistem evaluasi hasil studi. 

 Predikat lulusan program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor 

harus mengacu pada peraturan yang berlaku. 

4- Aspek Bentuk Evaluasi dan Pelaksanaan 

 Evaluasi hasil pembelajaran harus dilakukan pada tengah semester dan akhir 

semester. 

 Bentuk evaluasi bisa beragam seperti: tes tertulis, lisan, tes praktek, observasi, 

penugasan, baik perorangan maupun kelompok  

 Fakultas/Program Studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang 

mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa terhadap sistem 

penilaian. 

 Pengaturan penilaian seharusnya meliputi semua tujuan dan aspek mata 

kuliah yang diajarkan. 

 Penilaian terhadap kegiatan, kemajuan, dan kemampuan mahasiswa dilakukan 

secara berkala yang dapat berbentuk: ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, 

pengamatan oleh dosen, dan atau lainnya sesuai dengan kekhususan 

bidang/mata kuliah, baik dilaksanakan setiap akhir pokok bahasan, tengah 

semester, akhir semester, gabungan semuanya ataupun lainnya. 

 Jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara beragam, dan 

ketentuan pemilihan jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran diserahkan 

sepenuhnya kepada dosen pengampu mata kuliah 

 Seperangkat metode penilaian seharusnya disiapkan dan dipakai secara 

terencana untuk tujuan diagnostik, formatif, dan sumatif sesuai dengan 

metode/strategi pembelajaran yang digunakan. 

 Kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa seharusnya dimonitor dan direkam 

secara bersistem, diumpanbalikan ke mahasiswa dan diperbaiki secara 

berkala. 

 Penilaian hasil belajar menggunakan skala 5 yang dinyatakan dengan huruf A, 

B, C, D dan E yang masing-masing bobot nilainya adalah: (4), (3), (2), (1), dan 

(0). 

E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 

Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah kriteria minimal yang terdiri 

kompetensi, kualifikasi, dan sikap yang harus dimiliki oleh dosen dan tenaga 

kependidikan.  

Terdapat dua istilah dosen, yaitu: Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat dan 

ditempatkan sebagai tenaga dosen tetap di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka 

Belitung , yang terdiri dari Dosen Tetap PNS dan Dosen Tetap BukanPNS; dan dosen Luar 

Biasa adalah Dosen Tidak Tetap pada IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. 

Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang diangkat berdasarkan pendidikan dan 

keahliannya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di IAIN Syaikh Abdurrahman 

Siddik Bangka Belitung. Tenaga Kependidikan di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik 

Bangka Belitung terdiri atas Tenaga Kependidikan PNS. Tenaga Kependidikan Honorer, 

dan Tenaga Kependidikan Kontrak. Tenaga Kependidikan dengan Jabatan Fungsional 
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Tertentu terdiri atas peneliti, pustakawan, arsiparis, laboran, pranata komputer dan lain-

lain. 

Poin-poin penting yang berkaitan dengan standar ini, sebagai berikut: 

 Dosen wajib memiliki kompetensi dan kualifikasi akademik, berkepribadian 

unggul, religius, dan profesional serta memiliki kemampuan untuk 

menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mewujudkan capaian 

pembelajaran. 

 Dosen wajib melaksanakan dan memenuhi beban kerja dosen. 

 Tenaga kependidikan wajib memiliki kompetensi dan kualifikasi akademik, serta 

berkepribadian unggul, religius, dan profesional sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 Tenaga kependidikan dengan Jabatan Fungsional Tertentu wajib memiliki 

kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.  

 Tenaga Kependidikan wajib melaksanakan dan memenuhi SKP harian, bulanan, 

dan tahunan. 

 Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib mengacu pada kebutuhan 

penyelenggaraan pembelajaran. 

 Komposisi Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib sesuai kebutuhan 

penyelenggaraan pembelajaran dalam hal kompetensi, kualifikasi, pangkat, dan 

jabatan. 

 Rekruitmen dan promosi Dosen dan Tenaga Kependidikan harus dilakukan 

berdasarkan azas kebutuhan, kemanfaatan dan kelayakan. 

 Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan diidentifikasi secara sistematis 

sesuai kebutuhan pembelajaran. 

 Penambahan Dosen wajib memperhatikan pemenuhan ratio Dosen dan 

Mahasiswa. 

 Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib dievaluasi berdasarkan manajemen 

waktu. 

 Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib diberi kesempatan untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas untuk pengembangan diri. 

 Dosen wajib merefleksikan praktek pengajaran berbasis riset. 

 Tenaga Kependidikan wajib mengidentifikasi kebutuhan dan rencana untuk 

pengembangan yang berkelanjutan. 

 Dosen wajib merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional 

sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional & internasional. 

 Dosen wajib menggunakan metode pembelajaran untuk mencapai learning 

outcome yang diharapkan. 

 Dosen wajib mengembangkan dan menggunakan berbagai sumber belajar & 

berbagai media untuk pembelajaran. 

 Dosen wajib mengembangkan dan menggunakan beberapa alat & teknik untuk 

menilai hasil belajar mahasiswa dan mengkaitkannya dengan learning outcome 

pembelajaran yang sesuai. 

 Dosen wajib mengevaluasi metode pembelajaran yang digunakan. 



34 
 

 Untuk Dosen Program Strata Satu (S1), wajib memiliki kualifikasi Pendidikan 

Magister (S2). 

 Untuk Dosen Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3), wajib memiliki 

kualifikasi pendidikan Doktor (S3). 

 Pengangkatan dosen baru di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung 

sebagai Dosen Tetap, wajib memiliki kualifikasi pendidikan Magister (S2). 

F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 

Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria dan kesesuaian segala 

fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan dan 

pembelajaran. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan 

penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. 

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam standar ini adalah: 

 Institut harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh 

seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. 

 Institut seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses 

mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.  

 Institut harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Institut. 

 Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus sesuai perencanaan yang 

telah ditetapkan. 

 Perawatan sarana dan prasarana harus dilaksanakan secara berkala dengan 

memperhatikan spesifikasinya. 

 Institut harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan 

dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang 

digunakan dalam penyelengaraan program dan kegiatan akademik. 

 Institut harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi 

penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki. 

 Institut harus memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum. 

 Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta 

mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya. 

 Infrastruktur fasilitas fisik harus dituangkan dalam rencana dasar (master 

plan) yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni 

dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana 

pengembangannya. 

 Infrastruktur fasilitas fisik harus direncanakan secara sistematis agar selaras 

dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik 

 Seluruh ruang kuliah harus dilengkapi dengan sarana penunjang minimal 

papan tulis dan LCD. 

 Laboratorium-laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik 

mahasiswa harus mempunyai peralatan yang dibutuhkan dengan 

perkembangan IPTEK  

 Semua peralatan harus dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak 

terjadi kekeliruan yang akan menimbulkan kerusakan 
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 Perpustakaan Institut dan perpustakaan fakultas harus membuka pelayanan 

minimal 8 jam pada hari (efektif perkuliahan) kerja 

 Perpustakaan Institut dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan 

fasilitas peminjaman antar perpustakaan baik internal maupun eksternal 

 Perpustakaan Institut harus memiliki advisory board yang memberi masukan 

tentang perencanaan pengembangan perpustakaan 

 Perpustakaan Institut dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan 

perpustakaan elektronik  

 UPT TIPD (Teknologi Informasi dan Pangkalan Data) harus memberi 

pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi 

 Fasilitas fisik untuk aktivitas unit kegiatan mahasiswa intra kampus 

seharusnya diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan 

mahasiswa dengan mengindahkan prosedur serta peraturan yang berlaku. 

 Semua fasilitas fisik dan peralatan harus dipelihara secara teratur sesuai 

degan prosedur dan ketentuan yang berlaku  

 Perpustakaan Institut seharusnya bisa diakses dari seluruh perpustakaan 

fakultas baik secara manual maupun elektronik pelayanan peminjaman 

dengan perpustakaan dari Institut lain, baik negeri maupun swasta 

 UPT TIPD seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung 

dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses  

 Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pendidikan di IAIN Syaikh 

Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dapat diperoleh dari pemerintah 

dan/atau atas bantuan masyarakat. 

 Sarana dan prasarana yang diperoleh dari masyarakat menjadi milik dan 

bagian dari barang inventaris Institut, kecuali ada perjanjian tertentu.  

 Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik 

Bangka Belitung harus digunakan secara optimal untuk menunjang 

keberhasilan pendidikan di Institut. 

 Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik 

Bangka Belitung menjadi hak milik negara. 

 Dalam hal-hal tertentu, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung 

dapat melakukan kerja sama dengan fihak lain untuk mengadakan dan/atau 

memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan. 

 Setiap Fakultas dan Program Studi wajib memiliki sarana yang meliputi 

perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, 

bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk 

menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan 

 Setiap Fakultas, Jurusan atau Program Studi wajib memiliki prasarana yang 

meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, 

ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang dan lain-lain yang 

diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan 

berkelanjutan 
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 Institut, Fakultas, Jurusan dan semua unit harus dilengkapi dengan fasilitas 

internet yang dapat diakses oleh sivitas akademik IAIN Syaikh Abdurrahman 

Siddik Bangka Belitung . 

 Ketetapan tentang pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi-sanksi perusakan 

terhadap sarana dan prasarana IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka 

Belitung didasarkan keputusan Rektor dengan memperhatikan ketentuan lain 

yang berlaku. 

 Institut menyediakan guest house untuk para tamu IAIN Syaikh Abdurrahman 

Siddik Bangka Belitung 

 Semua gedung harus dilengkapi dengan MCK yang bersih dan memadai  

 Untuk mengefektifkan pemeliharaan sarana dan prasarana seharusnya 

disediakan gudang dengan fasilitas yang dibutuhkan pada masing-masing 

Fakultas, Jurusan dan unit. 

 Untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan di IAIN Syaikh 

Abdurrahman Siddik Bangka Belitung disiapkan dan dibangun pilar-pilar 

Institut yang meliputi: a). Sumber daya manusia yang tangguh, b) Masjid yang 

hidup dan semarak, c)Perpustakaan, d)Laboratorium-laboratorium sebagai 

wahana penelitian, e)Ruang belajar dosen dan mahasiswa, f) Perkantoran 

sebagai pusat pelayanan, g) UKM/UKK pengembangan seni, olah raga, dan 

kewirausahaan, dan, h)Sumber pendanaan yang kuat. 

 Unit-unit kelembagaan sebagai penunjang kegiatan akademik ialah: a) 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), b) Lembaga 

Penjaminan Mutu (LPM), c) Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), d) UPT 

Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD), e) UPT Pengembangan 

Bahasa, f) Laboratorium Terpadu yang terdiri dari: Laboratorium Micro 

Teaching, Laboratorium Bahasa, Laboratorium Komputer, dan Laboratorium 

Konseling 

G. Standar Pengelolaan Pembelajaran 

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang segala sesuatu 

yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pembelajaran. Standar pengelolaan 

pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan perbaikan secara 

berkelanjutan yang berkaitan dengan proses pembelajaran. 

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam standar ini adalah: 

 Institut harus menetapkan standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan 

kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan 

dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat prodi dengan 

memperhatikan integrasi ilmu dan agama. 

 Program studi harus melakukan penyusunan kurikulum 

 Dosen menyusun rencana pembelajaran semester setiap mata kuliah 

 Program studi harus menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar 

isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka 

mencapai capaian pembelajaran lulusan. 

 Program studi harus melakukan kegiatan akademik yang menciptakan suasana 

akademik, budaya mutu dan bernuansa islami. 
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 Program studi harus melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam 

rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. 

 Program studi harus melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik 

sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan 

pengembangan mutu pembelajaran. 

 Institut harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait 

dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku 

kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan 

program pembelajaran. 

 Institut harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi 

dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan 

sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi. 

 Fakultas harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program 

studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

 Fakultas harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 

pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan 

dosen. 

 Fakultas harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam 

menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan 

tinggi. 

H. Standar Pembiayaan Pembelajaran 

Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain 

(fasiliting, empowering dan enabling), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara 

efektif, yang menekankan pada sumber belajar.  Standar pembiayaan pembelajaran 

adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang 

berlaku selama satu tahun. 

Hal-hal yang perlu dilakukan oleh Institut dalam standar ini adalah: 

 Institut harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan 

pendidikan.  

 Institut harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai 

bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi. 

 Institut harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya 

pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. 

 Institut harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber 

di luar UKT mahasiswa. 

 Institut harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang 

sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan 

kualitas pendidikan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Agar mutu pembelajaran dapat terjaga yang kondusif dapat terus ditingkatkan, maka 

Pedoman Pengendalian Mutu Pembelajaran dikembangkan oleh IAIN Syaikh Abdurrahman 

Siddik Bangka Belitung harus dapat diterapkan di berbagai elemen-elemen akademik 

terutama dalam proses belajar mengajar.  

Pedoman ini sejalan dan bersanding sejajar dengan tanggung jawab dan etika 

pembelajaran, sehingga bentuk-bentuk pelaksanaannya yang melanggar tanggung jawab dan 

standar mutu pembelajaran akan memberi dampak negatif bagi pribadi dan komunitas sivitas 

akademika serta institut, yang oleh karena itu dapat diberikan sanksi yang tepat dan pantas 

menurut ketentuan aturan yang berlaku, sesuai dengan bobot dan keterulangan hakekat dari 

pelanggaran yang dilakukan. 
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