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A. Alasan Penetapan Standar Proses Pembelajaran 

1. Proses merupakan bagian penting dari proses pembelajaran. 

2. Adanya jaminan proses  pembelajaran dilaksanakan sesuai prinsip edukatif,   

otentik,   obyektif,   akuntabel,   berkeadilan,   dan   transparan   yang dilakukan 

secara terintegrasi. 

3. Sebagai dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih 

capaian pembelajaran mahasiswa. 

4. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya 

dalam mengawal mutu IPI. 

5. Sebagai bentuk akuntabilitas IPI terhadap pemangku kepentingan internal 

maupun eksternal. 

 

B. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Proses 

Pembelajaran 

1. Rektor 

2. Wakil Rektor 

3. Badan Penjaminan Mutu 

4. Dekan dan Wakil Dekan I 

5. Direktur dan Wakil Direktur Pasca 

6. Ketua Program Studi 

7. Dosen 

8. Pusdatin 

 

C. Definisi Istilah 

1. Standar    proses   pembelajaran   merupakan    kriteria minimal tentang   proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar.  

2. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi 

proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, 

serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. 
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D. Pernyataan Isi dan Indikator Standar Proses Pembelajaran 

1. Ketua program studi bersama tim dosen 

merancang karakteristik proses pembelajaran 

program studi yang mencakup seluruh 

pemenuhan karakteristik proses 

pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) 

interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 

5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) 

kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa, 

dan telah menghasilkan profil lulusan yang 

sesuai dengan visi, misi program studi dan 

capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan 

setiap awal pembelajaran semester.  

2. Dosen harus membuat RPS sesuai mata kuliah 

yang diampu pada setiap semester. RPS yang 

dibuat di dalamnya paling sedikit memuat; 

a. nama program studi, nama dan kode mata 

kuliah, semester, sks, nama dosen 

pengampu;  

b. capaian pembelajaran lulusan yang 

dibebankan pada mata kuliah;  

c. kemampuan akhir yang direncanakan pada 

tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi 

capaian pembelajaran lulusan;  

d. bahan kajian yang terkait dengan 

kemampuan yang akan dicapai;  

e. metode pembelajaranyang sesuai capaian 

pembelajaran ;  

f. waktu yang disediakan untuk mencapai 

kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;  

g. pengalaman belajar mahasiswa yang 

diwujudkan dalam deskripsi tugas yang 

harus dikerjakan oleh mahasiswa selama 

satu semester;  

h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan  

i. daftar referensi yang digunakan.  

3. Dosen membuat RPS yang dapat diakses oleh 

mahasiswa pada setiap mata kuliah Dosen 

menyampaikan Isi materi pembelajaran sesuai 

dengan RPS Setiap pelaksanaan perkuliahan 

1. Adanya rancangan proses 

pembelajaran yang mencakup 

seluruh pemenuhan karakteristik 

proses pembelajaran, yang terdiri 

atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 

3) integratif, 4) saintifik, 5) 

kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 

8) kolaboratif, dan 9) berpusat 

pada mahasiswa, dan telah 

menghasilkan profil lulusan yang 

sesuai dengan visi, misi program 

studi dan capaian pembelajaran 

2. Semua dosen membuat RPS yang 

relevan pada setiap semester,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Adanya RPS yang terpublikasi  
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4. Pelaksanaan proses pembelajaran wajib 

dilaksanakan Maksimal 3 pertemuan secara 

daring dan 11 Pertemuan secara tatap muka. 

 

5. Ketua prodi dan Koordinator rumpun mata 

kuliah melaksanakan tinjauan RPS disesuaikan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi satu semester sekali. 

6. Dosen melaksanakan kuliah sesuai RPS yang 

direncanakan dalam  bentuk interaksi antara 

dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam 

lingkungan belajar tertentu secara on-line dan 

off-line dalam bentuk audio-visual 

terdokumentasi dalam setiap semester. 

7. Dosen melaksanakan perkuliahan dapat dalam 

bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi 

dan tutorial, seminar, pratikum, penelitian, 

perancangan, dan pengembangan, serta 

pengabdian pada setiap semester. 

8. Perguruan tinggi memfasilitasi mahasiswa 

sarjana semster 5 dalam melaksanakan 

program MBKM, yaitu: 

a. Pembelajaran dalam program studi lain di 

IPI Garut selama satu semester atau setara 

dengan 20 SKS 

b. Pembelajaran dalam program studi yang 

sama atau berbeda pada perguruan tinggi 

yang berbeda, dan pembelajaran pada 

lembaga non-perguruan tinggi paling lama 

dua semester atau setara dengan 40 SKS. 

c. Kampus mengajar 

9. Proses pembelajaran di luar program studi 

dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja 

dan dilaksanakan di bawah bimbingan dosen. 

 

 

10. Dosen melaksanakan kuliah sebanyak 16 

pertemuan pada setiap semester dengan 

rincian, 14 kali perkuliahan, 1 kali UTS, dan 1 

kali UAS. 

4. Adanya daftar hadir perkuliahan 

yang mencakup Maksimal 3 

pertemuan secara daring dan 11 

Pertemuan secara tatap muka. 

5. Adanya peninjauan RPS setiap 

semester. 

 

 

6. Adanya dokumentasi pelaksanaan 

perkuliahan yang sesuai dengan 

RPS 

 

 

 

7. Adanya daftar hadir dosen 

 

 

 

 

8. Adanya pelaksanaan program 

MBKM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Adanya bukti perjanjian 

kerjasama dengan Perguruan 

tinggi lain atau lembaga non 

perguruan tinggi terkait kegiatan 

akademik. 

10. Adanya daftar hadir dosen  
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11. Prodi melaksanakan perkuliahan 

sebanyak dua semester dalam satu tahun. 

12. Program studi (S1) boleh mengadakan 

semester antara paling sedikit delapan 

pertemuan. 

13. Wakil Rektor 1 memastikan masa studi 

mahasiswa program sarjana maksimal 6 tahun 

dan program magister maksimal 4 tahun. 

 

14. Mahasiswa dapat mengikuti semester 

antara dengan jumlah sks paling banyak 9 sks 

dengan IPK minimal 3,51. 

 

15. Dosen melaksanakan proses pembelajaran 

berupa kuliah, responsi, atau tutorial, dengan 

alokasi waktu; 

a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit 

per minggu per semester;  

b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam 

puluh) menit per minggu per semester; dan  

c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit 

per minggu per semester.  

16. Dosen melaksanakan proses pembelajaran 

berupa seminar atau sejenis lainnya, dengan 

alokasi waktu; 

a. Kegiatan tatap muka 100 (seratur) menit 

per minggu per semester;  

b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit 

per minggu per semester. 

17. Dosen melaksanakan proses pembelajaran 

berupa seminar praktik, dengan alokasi waktu 

170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu 

per semester. 

18. Mahasiswa program sarjana yang 

berprestasi akademik tinggi dengan IPS 3.20 

(tiga koma nol) dapat mengambil maksimal 24 

sks setelah dua semester pada tahun akademik 

yang pertama. 

19. Mahasiswa program magister yang 

berprestasi akademik tinggi dengan IPS 3.50 

11. Adanya pelaksanaan perkuliahan  

dua semester dalam satu tahun 

12. Program SA dilaksanakan 

minimal 8 kali pertemuan 

 

13. Masa studi mahasiswa program 

sarjana maksimal 6 tahun dan 

program magister maksimal 4 

tahun. 

14. Mahasiswa yang mengikuti 

semester antara dengan jumlah 

sks paling banyak 9 sks dengan 

IPK minimal 3,51. 

15. Adanya daftar hadir dosen 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Adanya daftar hadir dosen 

 

 

 

 

 

 

17. Adanya daftar hadir dosen 

 

 

 

18. Mahasiswa S1 yang memiliki IPS ≥ 

3,20 dapat mengambil maksmal 

24 SKS tiap semester.  

 

 

19. Mahasiswa S2 yang memiliki IPS 

≥ 3,50 dapat mengambil 
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(tiga koma lima puluh) dapat mengambil 

maksimal 24 sks setelah dua semester pada 

tahun akademik yang pertama. 

20. Untuk memenuhi capaian pembelajaran 

lulusan program studi, mahasiswa wajib 

menempuh beban belajar sebagai berikut; 

a. Mahasiswa program sarjana dapat 

mengikuti perkuliahan paling lama 6 

(enam) tahun akademik dengan jumlah sks 

yang harus ditempuh  minimal 144 sks. 

b. Mahasiswa program magister dapat 

mengikuti perkuliahan paling lama 4 

(tahun) tahun akademik dengan jumlah sks 

yang harus ditempuh  minimal 36 sks. 

21. Mahasiswa program sarjana wajib 

membuat artikel dari skripsi yang 

dibuatnya; 

22. Mahasiswa program magister wajib 

menerbitkan artikel tesis minimal di jurnal 

nasional; 

23. Dosen melaksanakan proses pembelajaran 

yang terkait dengan penelitian harus mengacu 

SN Dikti Penelitian atau PKm: 1) hasil: harus 

memenuhi pengembangan IPTEKS, 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan 

daya saing bangsa. 2) isi: memenuhi 

kedalaman dan keluasan materi penelitian 

sesuai capaian pembelajaran. 3) proses: 

mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelaporan. 4) penilaian memenuhi unsur 

edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.  

24. UPPS memiliki sistem pemantauan kegiatan 

pembelajaran yang handal, dilaksanakan 

secara konsisten untuk menjamin 

terlaksananya pembelajaran yang efektif. 

Hasil pemantauan ditindaklanjuti dan 

disampaikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

25. PS melaksanakan pembelajaran mikro di 

ruang laboratorium pembelajaran mikro 

maksmal 24 SKS tiap semester 

 

 

20. Adanya sebaran mata kuliah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Adanya artikel mahasiswa 

program sarjana 

 

22. Adanya artikel mahasiswa 

magister yang publish di jurnal 

nasional 

23. Adanya bukti integrasi penelitian 

atau PKM dalam pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.  Adanya dokumen hasil 

pemantauan kegiatan 

pembelajaran. 

 

 

 

25. Adanya dokumentasi 

pembelajaran mikro ruang 

laboratorium pembelajaran 
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dengan peralatan yang lengkap. 

Keterampilan yang dilatihkan meliputi (1) 

membuka dan menutup pelajaran, (2) 

menjelaskan, (3) bertanya, (4) mengadakan 

variasi, (5) memberikan penguatan 

(reinforcement), (6) mengelola kelas, (7) 

membimbing diskusi, dan (8) mengajar 

kelompok kecil dan perseorangan. 

mikro  

 

 

  

E. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran 

1. Rektor menetapkan Standar Proses Pembelajaran. 

2. Wakil Rektor I menginstruksikan Ketua Prodi dan Tim dosen prodi untuk 

menyusun dan merumuskan standar proses pembelajaran prodi 

3. Dosen melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

4. BPM melakukan pengendalian terhadap setiap dokumen proses pembelajaran.  

 

F. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran 

1. Dokumen KKNI 

2. Dokumen Kurikulum dan RPS 

3. Pedoman Akademik 
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