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A. Daftar Istilah  

a. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 

b. EDOM adalah Hasil evaluasi dosen oleh mahasiswa atau dikenal dengan indeks 

pengajaran dosen (IPD), merupakan penilaian terhadap: tingkat kehadiran, 

kesesuaian materi kuliah RPS kesesuaian metode pembelajaran, kesesuaian 

evaluasi pembelajaran, penampilan mengajar dan disiplin. 

c. KE adalah konversi EDOM yang dihitung dari skala interval EDOM/IPD. 

d. IKDps adalah Rata-rata pencapaian indeks kinerja dosen tetap program studi. 

e. IKDup adalah Rata-rata pencapaian indeks kinerja dosen tetap unit pengelola. 

f. FTE (Full-time Teaching Equivalent) adalah Rata-rata beban kerja dosen mencakup 

kegiatan tambahan dan kegiatan penunjang per semester. 

g. IKPps adalah indeks kinerja penelitian dosen tetap program studi yang dihitung 

berdasarkan aktivitas terkait penelitian yang dapat berupa penelitian karya ilmiah 

berupa: monograph, buku referensi, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, seminar poster. 

h. IKPup adalah indeks kinerja penelitian dosen tetap unit pengelola yang dihitung 

berdasarkan realisasi rencana aktivitas terkait penelitian yang dapat berupa 

penelitian dan penulisan karya ilmiah berupa: monograph, buku referensi, majalah 

ilmiah, jurnal ilmiah, seminar, poster. 

i. IKPkMps adalah indeks kinerja pengabdian kepada masyarakat dosen tetap 

program studi. Yang relevan dengan kompetensi program studi. Dihitung 

berdasarkan aktivitas terkait pengabdian kepada masyarakat yang dapat 

berupa memberi pelatihan/penyuluhan kepada masyarakat, membuat/menulis 

karya pengabdian, tenaga ahli, konsultan, nara sumber, dan jabatan struktural di 

luar PT. 

 
B. Rasional 

Undang-undang No 12/2012 menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi harus 

menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai 

dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan Mahasiswa. Salah satu otonomi 

pengelolaan di bidang nonakademik meliputi penetapan norma dan kebijakan 

operasional serta pelaksanaan sarana prasarana. 
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C. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran  

NS Pernyataan Standar Pernyataan Isi Standar 

1 Billfath menentukan 

Efektivitas sistem 

pengelolaan sumber daya 

manusia mencakup sesuai 

dengan standar nasional 

WR 3 melakukan sistem pengelolaan dosen dan 

tendik dengan memperhatikan: 

1) Seleksi dan rekrutmen 

2) Penempatan 

3) Pengembangan 

4) Penilaian kinerja dan 

5) Kompensasi 

6) Retensi 

7) Pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan 

2 Billfath menjamin kecukupan 

dan kualifikasi dosen tetap 

dan Tenaga Kependidikan 

untuk mendukung 

pelaksanaan akademik 

WR3 bersama Dekan dan Kadep menentukan: 

1) Jumlah dosen tetap setiap Prodi > 6 

2) Jumlah Rasio dosen : mahasiswa pada program 

studi (RDMPS) kurang dari 20 

3) Semua dosen tetap berpendidikan S2 dan S3 yang 

memiliki jabatan fungsional, sudah mengikuti 

pelatihan metode mengajar perguruan tinggi 

(Pekerti dan / AA dan yang setara) 

4) Minimal 50% Dosen tetap yang memiliki jabatan 

lektor dan lektor kepala yang bidang keahliannya 

sesuai dengan kompetensi program studi 

5) Rata-rata pencapaian indeks kinerja dosen tetap 

program studi (IKDps) > 1 

6) Rata-rata pencapaian indeks kinerja dosen tetap 

unit pengelola (IKDup) > 1 

7) Rata-rata beban kerja dosen mencakup kegiatan 

tambahan dan kegiatan penunjang per semester, 

atau rata-rata FTE (Full-time Teaching 

Equivalent) antara 11 sd 13 sks. 

8) Rata-rata IPD rata-rata adalah > 3.2 

9) Rata rata indeks kinerja penelitian dosen tetap = 1 

dan ada bukti publikasi dosen 

10) Rata-rata indeks kinerja penelitian dosen tetap 

program studi (IKPps) = 1 per tahun dan ada bukti 

publikasi dosen tetap pada jurnal ilmiah nasional 

terakreditasi/internasional 

11) Rata-rata indeks kinerja pengabdian kepada 

masyarakat dosen tetap 

(IKPKMps) = 1 dan ada bukti penerapan hasil 

penelitian. 

12) Prestasi dosen tetap dalam mendapatkan 

penghargaan hibah, pendanaan program dan 
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kegiatan akademika dari tingkat nasional dan 

internasional dari sumber institusi sendiri dan 

luar institusi. 

13) Persentase dosen tetap program studi 

mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan 

program tingkat internasional dan kegiatan 

akademik selama 3 tahun terakhir (PDlps) > 10%. 

14) Kecukupan dan kualitas tenaga kependidikan 

3 Billfath dan Fakultas 

melakukan peningkatan 

kualifikasi dan kompetensi 

Tenaga Kependidikan untuk 

mendukung kegiatan 

akademik. 

Kegiatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi 

tenaga kependidikan oleh unit pengeloala dan 

hasilnya untuk mendukung capaian pembelajaran 

dan rencana pengembangan program studi 3 tahun 

terakhir. Kegiatan peningkatan kualifikasi dan 

komptensi di kaitkan dengan : 

1) tugas belajar ke jenjang pendidikan yang relevan 

dan lebih tinggi 

2) pelatihan/seminar/workshop/ studi banding 

3) penyediaan fasilitas kerja termasuk dana 

4) jenjang karir 

4 Fakultas harus melakukan 

perencanaan proses 

pembelajaran yang 

mendukung tercapaianya CP 

lulusan 

1) Kadep bersama Kaprodi dan RMK/Kalab 

menetapkan isian SAR berdasarkan hasil SAR 

semester sebelumnya dan target untuk semester 

yang akan datang 

2) Kadep bersama Kaprodi dan RMK/Kalab 

melakukan tindak lanjut terhadap IPD dosen yang 

benilai < 2.75 

3) Kadep menetapkan jadwal perkuliahan minimal 8 

(delapan) minggu sebelum perkuliahan dimulai 

pada setiap semester. 

4) Kadep bersama Kaprodi dan RMK dalam 

menyusun jadwal perkuliahan, memperhatikan: 

(a) Jumlah sks beban mengajar setiap dosen 

antara 12 – 16 sks / semester kecuali dosen 

dengan tugas tambahan, (b) MK yang diampu 

dosen sesuai dengan kompetensi, jenjang 

pendidikan, rekam jejak penelitian dan 

pengabdian masyarakat, dan (c) Sertifikat 

keprofesian 

5) Departmen menetapkan jumlah mahasiswa 

maksimum dalam kelas adalah 40 

5 Fakultas harus menyiapkan 

kelengkapan perangkat 

pembelajaran 

Fakultas bersama Kaprodi dan Kasubag menyiapkan 

kelengkapan perangkat pembelajaran yang terdiri 

dari: 
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untuk memperlancar proses 

pembelajaran 

1) RPS 

2) RAE 

3) RT 

4) Bahan ajar dalam bentuk buku ajar dan atau / 

modul ajar dan diktat yang dapat berbentuk e-

modul dan diupload di share.billfath.ac.id. Paling 

lambat 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan. 

6 Fakultas harus melakukan 

Monitoring dan Evaluasi 

proses pembelajaran 

1) Fakultas melakukan monitoring terhadap 

kehadiran dosen dan mahasiswa dalam 

perkuliahan 

2) Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap penjelasan / penyampaian CP MK, RPS, 

RAE pada minggu pertama perkuliahan 

3) Kasubag melakukan Rekapitulasi kehadiran dosen 

dan mahasiswa dalam PBM dalam periode 

tertentu 

4) Kasubag melakukan pelaporan kehadiran dosen 

dan mahasiswa dalam PBM secara rutin kepada 

KaDep 

5) Fakultas bersama Kaprodi dan RMK / Kalab 

melakukan evaluasi kehadiran dosen dalam rapat 

yang diadakan secara rutin 

6) Rapat yang dilakukan di Fakultas membahas 

proses PBM 

7) Kadep bersama Kaprodi dan Kalab melakukan 

tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kehadiran 

dosen dan mahasiswa dalam PBM 

8) Jumlah kehadiran dosen dalam rapat pembahasan 

pembelajaran dipantau dan dievaluasi 

7 Fakultas menjamin 

kelancaran proses PBM 

untuk mendukung 

tercapaianya CPL 

1) Fakultas bersama Kaprodi dan Kasubag 

menyiapkan media pembelajaran dalam ruang 

kelas 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan. 

2) Fakultas bersama Kaprodi dan Kasubag 

menyiapkan ketersediaan wifi di ruang kelas 

dengan bandwidth sesuai standar 

1 (satu) minggu sebelum perkuliahan 

8 Fakultas melakukan 

monitoring, mengevaluasi 

dan memperbaiki tingkat 

ketersediaan materi kuliah 

dalam bentuk buku ajar dan 

/ atau modul ajar dan diktat 

1) Fakultas melakukan monitoring terhadap 

ketersediaan materi pembelajaran untuk setiap 

MK dalam bentuk buku ajar dan / modul ajar, 

diktat dalam bentuk hard / e-modul yang telah 

diupload pada share.billfath.ac.id 

2) Kasubag melakukan rekapitulasi ketersediaan 

buku ajar dan / atau modul ajar, diktat secara 



6 
 

periodik 

3) Kasubag melakukan pelaporan ketersediaan buku 

ajar dan / atau modul ajar, diktat secara periodik 

kepada Kadep 

4) Kadep bersama Kaprodi dan RMK/Kalab 

melakukan evaluasi terhadap ketersediaan buku 

ajar dan / atau modul ajar, diktat secara 

periodik 

5) Kadep bersama Kaprodi dan RMK/Kalab 

melakukan tindak lanjut terhadah hasil evaluasi 

ketersediaan buku ajar dan / atau modul 

ajar, diktat 

9 Prodi menjamin 

tercapaianya CP MK 

untuk mendukung 

tercapaian CP Lulusan 

1) Prodi mempunyai dokumen pemeriksaan 

kesesuaian alat ukur asesmen untuk semua MK 

2) Mata kuliah, dengan soal test diperiksa oleh 

Rumpun Mata Kuliah (RMK) / KaLab 

10 Fakultas menetapkan 

pelaksanaan TA/skripsi 

dengan jadwal, proses dan 

kualifikasi pembimbing 

TA/skripsi serta jumlah 

beban sesuai dengan standar 

nasional 

1) Fakultas bersama Kaprodi menetapkan jadwal 

pelaksanaan TA/skripsi yang terdiri dari jadwal: 

(a) seminar proposal dan (b) ujian paling lambat 

minggu ke 1 perkuliahan. 

2) Fakultas bersama Kaprodi menentukan jumlah 

maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh 

pembimbing utama pada semua jenjang 

pendidikan sebanyak 10 mahasiswa per semester. 

3) Fakultas menentukan dosen pembimbing 

TA/skripsi dengan memperhatikan: 

a. Minimal S2 dan Asisten Ahli 

b. Dosen pembimbing utama harus dalam bidang 

keilmuan yang sama dengan tema TA/skripsi 

c. Dosen yang sudah pensiun (dari Billfath) 

dengan kualifikasi S2, minimal dapat menjadi 

pembimbing ke 2 

d. Dosen pembimbing ke 2 dapat dari industri / 

instansi dengan syarat mempunyai 

kemampuan setara dengan level 8 KKNI 

4) Kaprodi dan RMK melakukan monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan TA/skripsi secara rutin 

5) Kaprodi bersama Kasubag dan RMK 

mempersiapkan sarana dan parasarana serta 

dokumen kelengkapan pelaksanaan TA/skripsi 

mulai dari: (a) seminar proposal, (b) monev 

pelaksanaan, dan (c) ujian. 
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D. Strategi Pelaksanaan SPMI 

a. Fakultas melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu sarana 

dan prasarana pembelajaran minimum sekali dalam satu semester. 

b. Fakultas melaporkan hasil evaluasi kepada Dekan Fakultas 

c. Fakultas melakukan perencanaan program kerja dan anggaran untuk tahun yang 

akan datang dalam rangka peningkatan mutu sarana dan prasarana pembelajaran. 
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E. Indikator Ketercapaian Standar SPMI 
 

No Pernyataan Standar Indikator 
Target 

Measures Dokumen 
2018 2019 2020 2021 

1 Billfath menentukan 

Efektivitas sistem 

pengelolaan sumber daya 

manusia mencakup sesuai 

dengan standar nasional 

 Billfath telah menentukan 

efektivitas pengelolaan 

SDM sesuai SN 

      

2 Billfath menjamin 

kecukupan dan kualifikasi 

dosen tetap dan Tenaga 

Kependidikan untuk 

mendukung pelaksanaan 

akademik 

 Billfath dapat menjamin 

kecukupan dosen tetap 

dan tendik 

      

3 Billfath dan Fakultas 

melakukan peningkatan 

kualifikasi dan kompetensi 

Tenaga Kependidikan untuk 

mendukung kegiatan 

akademik. 

 

 Billfath dan Fakultas 

harus meningkatkan 

kualifikasi dan 

kompetensi tendik 

     Beban kerja 

dosen (BKD) 

4 Fakultas harus melakukan 

perencanaan proses 

pembelajaran yang 

mendukung tercapaianya 

CP lulusan 

 Fakultas harus melakukan 

perencanaan proses 

pembelajaran agar 

mendukung CPL 

      

5 Fakultas harus menyiapkan 

kelengkapan perangkat 

 Fakultas harus 

mempersiapkan 
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pembelajaran 

untuk memperlancar proses 

pembelajaran 

kelengkapan proses 

pembelajaran  

6 Fakultas harus melakukan 

Monitoring dan Evaluasi 

proses pembelajaran 

 Fakultas harus melakukan 

monitoring proses 

pembelajaran 

     BKD 

7 Fakultas menjamin 

kelancaran proses PBM 

untuk mendukung 

tercapaianya CPL 

 Fakultas menjamin 

kelancaran proses PBM 

agar mendukung CPL 

      

8 Fakultas melakukan 

monitoring, mengevaluasi 

dan memperbaiki tingkat 

ketersediaan materi kuliah 

dalam bentuk buku ajar dan 

/ atau modul ajar dan diktat 

 Fakultas harus melakukan 

monitoring ketersedian 

materi kuliah dalam 

bentuk buku ajar 

      

9 Prodi menjamin 

tercapaianya CP MK 

untuk mendukung 

tercapaian CP Lulusan 

 Prodi harus menjamin 

tercapainya CP MK 

      

10 Fakultas menetapkan 

pelaksanaan TA/skripsi 

dengan jadwal, proses dan 

kualifikasi pembimbing 

TA/skripsi serta jumlah 

beban sesuai dengan 

standar nasional 

 Fakultas telah 

menetapkan pelaksanaan 

TA/skripsi beserta 

kualifikasi dosen 

pembimbing 
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F. Pihak yang Bertanggungjawab 

1. Wakil rektor II 

2. Dekan  

3. Kaprodi 
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