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KATA PENGANTAR 

 

 
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmatnya 
maka Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) berhasil menyelesaikan Buku III 
A. Borang Program Studi Akreditasi Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PSPJJ) 
Program Sarjana (S1).  Instrumen akreditasi ini bersifat sementara dan disusun berdasarkan 
ketentuan dalam Peraturan BAN-PT Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penggunaan 
Instrumen Akreditasi Program Studi Sementara.  Pada saat ini BAN-PT sedang menyusun 
instrumen akreditasi baru sesuai dengan Peraturan BAN-PT Nomor 04 Tahun 2017. 
 
Buku III A. Borang Program Studi AkreditasiProgram Studi Pendidikan Jarak Jauh (PSPJJ) 
Program Sarjana (S1) menjelaskan isi dan cara untuk menyampaikan data dan informasi yang 
digunakan untuk menilai kelayakan dan mutu program studi PJJ. Buku ini juga menjelaskan 
dokumen apa yang harus disertakan saat pengajuan usulan akreditasi dan kelengkapan 
dokumen lainnya yang harus disiapkan pada saat asesmen lapangan. Diharapkan Buku III A 
dapat digunakan sebagai pedoman bagi perguruan tinggi dalam menyusun dokumen usulan 
akreditasi PSPJJ.  
 

 
 
Jakarta, Desember 2018 
 
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 
Direktur Dewan Eksekutif, 
 
 
 
 
Prof. T. Basaruddin 
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IDENTITAS PROGRAM STUDI 
 
 

Program Studi (PS) : ...................................................................... 

 

Jurusan/Departemen : ...................................................................... 

 

Fakultas : ....................................................................... 

 

Perguruan Tinggi : ....................................................................... 

 

Nomor SK Pendirian PS (*) : ....................................................................... 

 

Tanggal SK Pendirian PS : ..........................................................................   

 

Pejabat Penandatangan  

SK Pendirian PS : ....................................................................... 

 

Bulan & Tahun Dimulainya 

 Penyelenggaraan PS : ....................................................................... 

 

Nomor SK Izin Operasional (*)  : ...................................................................... 

 

Tanggal SK Izin Operasional : ..........................................................................  

 

Peringkat (Nilai) Akreditasi Terakhir : ................................................................ 

 

Nomor SK BAN-PT : ........................................................................  

 

Alamat PS : ....................................................................... 

     

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

 

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

 

No. Telepon PS : ....................................................................... 

 

No. Faksimili PS : ....................................................................... 

 

Homepage dan E-mail PS : ....................................................................... 

 

(*) : Lampirkan fotokopi SK terakhir 
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Bagi PS yang dibina oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan TInggi, sebutkan 

nama dosen tetap institusi yang terdaftar sebagai dosen tetap PS berdasarkan SK 

034/DIKTI/Kep/2002, dalam tabel di bawah ini. 

 

No. 

Nama 

Dosen 

Tetap 

 

NIDN* Tgl. 

Lahir 

Jabatan 

Akademik 

Gelar 

Akademik 

Pendidikan S1, 

S2, S3 dan Asal 

PT  

Bidang Keahlian 

untuk Setiap 

Jenjang 

Pendidikan 

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

        

        

        

 

* NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional 
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IDENTITAS PENGISI  
BORANG PROGRAM STUDI 

 
 

Nama    : ...................................................................... 

NIDN    : ...................................................................... 

Jabatan*   : ...................................................................... 

Tanggal Pengisian  : .......................... 

Tanda Tangan  :  

 

 

Nama    : ...................................................................... 

NIDN    : ...................................................................... 

Jabatan*   : ...................................................................... 

Tanggal Pengisian  : .......................... 

Tanda Tangan  :  

 

 

Nama    : ...................................................................... 

NIDN    : ...................................................................... 

Jabatan*   : ...................................................................... 

Tanggal Pengisian  : .......................... 

Tanda Tangan  :  

 

 

Nama    : ...................................................................... 

NIDN    : ...................................................................... 

Jabatan*   : ...................................................................... 

Tanggal Pengisian  : .......................... 

Tanda Tangan  :  

 
  
 
 
* Jabatan fungsional atau struktural. 
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STANDAR 1. 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN 

 

 

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program sarjana 

pada program studi pendidikan jarak jauh (PSPJJ) untuk meraih cita-cita di masa depan. 

Strategi dan upaya perwujudan visi, pelaksanaan/penyelenggaraan misi, dan pencapaian 

tujuannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi 

seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan 

secara logis, berurut dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang 

secara akademik wajar.  

 

Strategi yang dirumuskan berdasarkan analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan 

metode dan instrumen yang sahih dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-

langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan 

berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh 

sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya 

diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah dipahami seluruh pemangku kepentingan, 

sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (platitude).  

 

Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Keberhasilan pencapaian 

tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan 

keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan 

dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari 

program studi sarjana PTJJ dan program studi yang bersangkutan. 

 

1.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi Pencapaian Sasaran 

 

1.1.1 Jelaskan mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi, serta 

pihak-pihak yang dilibatkan. 

 

 

 

 

 

 

 Visi Program Studi 
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Misi Program Studi 

 

 

 

 

 

 

 Tujuan Program Studi 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Sasaran dan Strategi Pencapaian 

 

 

 

 

 

 

1.2 Sosialisasi dan Pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi 

 

Uraikan upaya penyebaran/ sosialisasi visi, misi dan tujuan program studi serta 

pemahaman sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan. 
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STANDAR 2. 

TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN,  

DAN PENJAMINAN MUTU 

 

 

2.1 Sistem Tata Pamong 

 

Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati 

bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan 

peran dalam program studi. Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang 

dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan, tatacara pemilihan pimpinan, etika 

dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi 

serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan 

studio). Sistem tata pamong (masukan, proses, keluaran dan hasil serta lingkungan 

eksternal yang menjamin terlaksananya tata pamong yang baik) harus diformulasikan, 

disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur 

yang jelas.  

 

Uraikan secara ringkas sistem dan pelaksanaan tata pamong di program studi untuk 

membangun sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung 

jawab dan adil. 

 

 

 

 

 

 

2.2 Kepemimpinan 

 

Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam 

program studi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati 

bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. Kepemimpinan 

mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistik, 

kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada 

keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif 

bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, 

tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam perguruan tinggi. Dalam 

menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan 

organisasi, dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan operasional berkaitan dengan 

kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional program studi. 

Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam 

organisasi perguruan tinggi. Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan 

menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik. 
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Jelaskan pola kepemimpinan dalam program studi, mencakup informasi tentang 

kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.  

 

  

 

 

 

 

2.3 Sistem Pengelolaan 

 

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup perencanaan, 

pengorganisasian, penstafan, pengawasan, operasi, representasi, dan penganggaran. 

 

Jelaskan sistem pengelolaan program studi serta dokumen pendukungnya. 

 

  

 

 

 

 

2.4 Penjaminan Mutu 

 

Jelaskan pelaksanaan penjaminan mutu pada program studi yang mencakup informasi 

tentang kebijakan, sistem dokumentasi, dan tindak lanjut atas laporan pelaksanaannya.  

 

 

 

 

 

 

2.5 Umpan Balik 

 

Apakah program studi telah melakukan kajian tentang proses pembelajaran melalui 

umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan mengenai harapan 

dan persepsi mereka? Jika Ya, jelaskan waktu pelaksanaan dalam tiga tahun terakhir, 

isi umpan balik dan tindak lanjutnya. 

 

Umpan Balik dari 
Waktu Pelaksanaan dalam Tiga 

Tahun Terakhir 

Isi Umpan 

Balik 
Tindak Lanjut 

(1) (2) (3) (4) 

Dosen     

Tutor Tatap Muka    

Tutor Online    

Mahasiswa    

Alumni    

Pengguna Lulusan    
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2.6 Keberlanjutan 

 

Jelaskan upaya dan hasilnya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program 

studi ini, khususnya dalam hal:  

1. Upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa. 

2. Upaya untuk meningkatkan mutu manajemen. 

3. Upaya untuk meningkatkan mutu lulusan. 

4. Upaya untuk meningkatkan kerjasama dan kemitraan. 

5. Upaya untuk memperoleh dana selain dari mahasiswa. 

 

 
 



STANDAR 3.  

MAHASISWA DAN LULUSAN 

 

 

3.1 Profil Mahasiswa dan Lulusan 

 

3.1.1 Tuliskan data mahasiswa baru dan lulusan dalam lima tahun terakhir dengan mengikuti 

format tabel berikut: 

 

Tahun 

Mahasiswa Lulusan 

Jumlah 

Mahasiswa 

Baru 

Jumlah 

Mahasiswa 

Aktif *) 

Jumlah 

Lulusan 

Rata2 

Masa 

Studi 

IPK 

Min Rata2 Mak 

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (10) 

TS-4        

TS-3        

TS-2        

TS-1        

TS        

Jumlah        

Catatan:  

TS: Tahun akademik penuh terakhir saat pengisian borang  

Min: IPK Minimum; Rata2:IPK Rata-rata; Mak:IPK Maksimum  

 
*) Jumlah mahasiswa aktif adalah jumlah mahasiswa yang teregistrasi di awal tahun 

akademik TS-4 s.d. TS. 

 

3.1.2 Sebutkan pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir di bidang 

akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian dan lomba karya 

ilmiah, olahraga, dan seni).  

 

No. 
Nama Kegiatan dan Waktu 

Penyelenggaraan 

Tingkat (Lokal/PT, 

Wilayah, Nasional, 

atau Internasional) 

Prestasi yang Dicapai 

(1) (2) (3) (4) 
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3.2 Layanan Mahasiswa  

 

3.2.1 Lengkapilah tabel berikut untuk setiap jenis pelayanan kepada mahasiswa program 

studi. 

 

No. 
Jenis Pelayanan kepada 

Mahasiswa 
Pelaksanaan Hasil 

(1) (2) (3) (4) 

1 Bimbingan dan konseling   

2 Layanan informasi, mencakup: 

layanan rujukan, akses 24 jam, 

petunjuk teknis pemanfaatan 

TIK.  

  

3 Beasiswa   

 

3.2.2 Jelaskan upaya-upaya program studi mencarikan tempat kerja bagi calon lulusannya.  

 

No. Jenis Upaya 

Keterangan (Jelaskan lembaga, waktu 

pelaksanaan, pihak yang diundang, 

atau bentuk kerjasama) 

(1) (2) (3) 

1 Memberikan informasi tentang kesempatan 

bekerja di berbagai instansi pemerintah/ 

swasta kepada mahasiswa/ lulusan. 

 

2 Membentuk wadah untuk mengumpulkan 

informasi tentang kesempatan kerja dan 

membantu lulusan memperoleh pekerjaan 

(job placement center). 

 

3 Mengundang pihak yang memerlukan 

tenaga lulusan ke kampus untuk memberi 

penjelasan tentang kesempatan kerja. 

 

4 Menawarkan kepada pihak-pihak yang 

dianggap memerlukan tenaga lulusan. 

 

5 Kerja sama antara program studi/ jurusan 

dengan pihak pengguna lulusan. 

 

 

3.3 Pelacakan data dan evaluasi lulusan 

 

3.3.1 Jelaskan kegiatan pelacakan data lulusan yang telah dilakukan. Lengkapi informasi 

dengan metoda, proses dan mekanisme studi pelacakan (tracer study) serta ukuran 

sampel yang digunakan.  
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3.3.2 Tuliskan hasil pelacakan data lulusan yang mengukur kesesuaian bidang kerja 

terhadap bidang keahlian lulusan. Lengkapi informasi dengan metoda, proses dan 

mekansime pelacakan serta ukuran sampel yang digunakan. 

 

 

 

 

 

 
3.3.3 Tuliskan hasil pelacakan data lulusan yang mengukur tingkat kepuasan pengguna 

lulusan terhadap mutu lulusan yang dinilai terhadap 7 aspek kemampuan dengan 

mengikuti format tabel berikut ini. 

 

No. Jenis Kemampuan 

Tanggapan Pihak Pengguna *) 
Penggunaan Hasil 

Pelacakan oleh 

Program Studi 

Sangat 

Baik 

(%) 

Baik 

(%) 

Cukup 

(%) 

Kurang 

(%) 

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

1 
Integritas (etika dan 

moral) 
     

2 

Keahlian berdasarkan 

bidang ilmu 

(profesionalisme) 

         

3 Bahasa Inggris           

4 
Penggunaan 

Teknologi Informasi 
          

5 Komunikasi           

6 Kerjasama tim           

7 Pengembangan diri      

Total A = B = C = D =  

 

Catatan : Sediakan dokumen pendukung pada saat asesmen lapangan 

*) persentase tanggapan pihak pengguna = [(jumlah tanggapan pada peringkat) / 

(jumlah tanggapan yang ada)] x 100 

 

3.3.4 Jelaskan bentuk tindak lanjut pemanfaatan hasil dari kegiatan pelacakan data lulusan, 

dalam hal: (1) perbaikan proses pembelajaran, (2) penggalangan dana, (3) informasi 

pekerjaan, (4) membangun jejaring. 

 

  

 

 

 

 



 

STANDAR 4.  
SUMBER DAYA MANUSIA 

 
 
4.1 Sistem Seleksi dan Pengembangan 

 
Jelaskan sistem seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan 
pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu 
penyelenggaraan program akademik (termasuk informasi tentang ketersediaan 
pedoman tertulis dan konsistensi pelaksanaannya). 

 

 
 
 
 

  
4.2 Sistem Monitoring dan Evaluasi 

 
4.2.1 Jelaskan sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja pendidik dan tenaga 

kependidikan (termasuk informasi tentang ketersediaan pedoman tertulis, monitoring 

serta evaluasi kinerja dosen serta dokumentasinya). 

 

 
 
 
 

 
4.2.2 Jelaskan sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen di bidang 

tridharma (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), termasuk 

informasi tentang ketersediaan pedoman tertulis, monitoring serta evaluasi kinerja 

serta dokumentasinya). 

 

 
 
 
 

 
4.3 Profil Pendidik 

 

Pendidik pada PSPJJ adalah dosen dan tutor atau sebutan lain yang sesuai dengan 

kekhususannya, yang berperan serta dalam penyelenggaraan PSPJJ. Pendidik pada 

PSPJJ memiliki fungsi sebagai:  

a) perancang pembelajaran;  

b) penyusun dan atau pengembang bahan ajar dan media;  

c) produser bahan ajar dan media;  

d) penulis soal, tugas, dan atau evaluasi hasil belajar;  

e) pengampu dan pengelola mata kuliah;  

f) tutor pada proses pembelajaran;  

g) pembimbing praktik dan atau tugas akhir; dan/atau  

h) penguji.  
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Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan iptek melalui 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen pada PSPJJ dapat 

merupakan dosen yang bekerja paruh waktu/tenaga tidak tetap pada perguruan tinggi 

penyelenggara PSPJJ. 

 

Dalam PSPJJ harus tersedia paling sediki 6 (enam) orang dosen pengampu mata 

kuliah. Dosen pengampu mata kuliah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.  

1. Berijazah paling rendah Magister atau Magister Terapan yang sebidang 

(PTN/PTS) 

2. Diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; 

termasuk dosen penugasan Kopertis, dosen yayasan pada PTS, dan dosen 

kontrak dengan masa kontrak sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dalam bidang 

yang relevan dengan keahlian bidang studinya.  

3. Bekerja penuh waktu setara dengan minimal 40 (empat puluh) jam per minggu. 

4. Tidak terdaftar sebagai dosen tetap di PS atau perguruan tinggi lain 

 

Tutor adalah tenaga kependidikan yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi 

memfasilitasi mahasiswa. 

1. Diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tidak tetap pada PT yang 

bersangkutan. 

2. Bekerja paruh waktu, sesuai dengan matakuliah yang ditutorialkan. 

3. Ijazah relevan dengan matakuliah yang ditutorialkan dan paling rendah sama 

dengan jenjang program studi yang bersangkutan. 

4. Menguasai bidang ilmu yang sesuai dengan mata kuliah yang ditutorkan 

5. Telah mengikuti pelatihan tutor baik di institusi pengusul maupun institusi 

lainnya dan ditunjukkan dengan kepemilikan sertifikat sebagai tutor. 

6. Mengisi surat kesediaan sebagai tutor. 

 

4.3.1 Data dosen pengampu (tenaga tetap) yang memiliki bidang keahlian sesuai program 

studi  

 

No 
Nama 

Dosen(1) 
NIDN/ 
NIDK(2) 

Jabatan 
Akademik 

Pendidikan 
tertinggi 

Bidang 
Keahlian 

(3) 

Bidang 
Tugas/ 

Fungsi (4) 

Nama Mata 
Kuliah 
yang 

Diampu 

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

1       1. 
2. 
dst 

2       1. 
2. 
dst 

dst        

 

Keterangan: 

(1) Dosen yang telah memperoleh sertifikat pendidik profesional agar diberi tanda 

bintang (*) dan lampirkan fotokopi sertifikatnya. 

(2) NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional. NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus 
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(3) Lampirkan fotokopi ijazah. Dosen yang memiliki sertifikat pengembang konten e-

learning agar diberi tanda bintang-bintang (**) dan lampirkan fotokopi sertifikatnya 

(4) Diisi dengan: Dosen pengampu mata kuliah; Pengembang/penelaah bahan ajar 

(cetak dan non-cetak) dan soal ujian; Pemeriksa ujian uraian. 

 

4.3.2 Data dosen yang berfungsi sebagai: a) perancang pembelajaran, penyusun dan atau 

pengembang bahan ajar dan media, b) produser bahan ajar dan media, c) penulis soal, 

tugas, dan atau evaluasi hasil belajar, d) pembimbing praktik dan atau tugas akhir, e) 

penguji  

 

No. 
Nama 

Dosen 

NIDN/ 

NIDK2 

Tgl. 

Lahir 

Status:  

Penuh/Paruh 

Waktu 

Pendidikan 

tertinggi 

Bidang 

Keahlian  
Fungsi 

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

1.        

2.        

3.        

dst.        

 

4.3.3 Aktivitas dosen pengampu dinyatakan dalam SKS rata-rata per semester (fulltime 

teaching equivalent) pada satu tahun akademik terakhir, diisi dengan perhitungan 

sesuai SN Dikti (12 SKS setara dengan 40 jam kerja per minggu). 

 

No. 
Nama  

Dosen 

SKS 

Pendidikan 

pada 
SKS 

Pene-

litian 

SKS 

PkM 

SKS 

Manajemen**,  

Sebagai 
Jumlah 

SKS 
PS 

Sendiri 

PS 

Lain Pengampu Struktural 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

         

         

         

Jumlah        

Rata-rata*        

 

Catatan: 

SKS pendidikan dapat diperoleh dari kegiatan sebagai penulis bahan ajar dan bahan 

ujian, pengembang media belajar, penelaah bahan ajar dan bahan ujian. Untuk 

kegiatan perkuliahan, SKS pembelajaran sama dengan SKS mata kuliah yang 

diajarkan. Bila dosen memberi kuliah kelas paralel, maka beban SKS pembelajaran 

untuk satu tambahan kelas paralel adalah 1/2 kali SKS mata kuliah. 

* rata-rata adalah jumlah SKS dibagi dengan jumlah dosen tetap. 

** SKS manajemen dihitung sbb : 

Beban kerja manajemen untuk jabatan-jabatan ini adalah sbb. 

- rektor/direktur politeknik 12 SKS 

- pembantu rektor/dekan/ketua sekolah tinggi/direktur akademi 10 SKS 

- ketua lembaga/kepala UPT 8 SKS 
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- pembantu dekan/ketua jurusan/kepala pusat/ketua senat akademik/ketua senat 

fakultas/Kepala Unit Pelaksana PTJJ 6 SKS 

- sekretaris jurusan/sekretaris pusat/sekretaris senat akademik/sekretaris senat 

universitas/ sekretaris senat fakultas/ kepala lab. atau studio/kepala balai/ketua 

PS 4 SKS 

- sekretaris PS 3 SKS 

  

Bagi PT yang memiliki struktur organisasi yang berbeda, beban kerja manajemen untuk 

jabatan baru disamakan dengan beban kerja jabatan yang setara. 

 

4.4 Tutor 

 

Tutor adalah pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi mem-

fasilitasi belajar mahasiswa. Tutor memiliki kualifikasi sebagai berikut: 

1. Berpendidikan minimum sama dengan program PSPJJ. 

2. Menguasai bidang ilmu yang sesuai dengan mata kuliah yang ditutorkan. 

3. Telah mengikuti pelatihan tutor baik di institusi pengusul maupun institusi lainnya 

4. Lulus pelatihan tutor 

 

Tuliskan data tutor yang ditugaskan pada program studi PJJ yang diusulkan sesuai 

dengan tabel berikut. 

 

No. PBJJ 
Nama 

Tutor1 

Pendidikan 

tertinggi 

Bidang 

Keahlian 

Mata Kuliah 

yang 

Ditutorkan 

Institusi 

Tempat 

Pelatihan Tutor 

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

1.       

     

     

2. 

 

      

     

     

3. 

 

 

      

     

     

 

4.5 Tenaga Kependidikan 

 

4.5.1 Tuliskan data tenaga kependidikan yang ada di PT induk yang melayani mahasiswa 

PSPJJ dengan mengikuti format tabel berikut. 

 

No 
Jenis Tenaga 

Kependidikan1 

Nama 

Unit 

Kerja/ 

Lab2 

Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan 

Tertinggi 

S3 S2 
Pro-

fesi 
S1 D4 D3 < D3 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Tenaga 

perpustakaan3 

 
      

 

2 Laboran         
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No 
Jenis Tenaga 

Kependidikan1 

Nama 

Unit 

Kerja/ 

Lab2 

Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan 

Tertinggi 

S3 S2 
Pro-

fesi 
S1 D4 D3 < D3 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

3 Analis         

4 Teknisi          

5 Operator & 

Programer 

 
      

 

6 Perancang 

Pembelajaran 

(Instructional 

Designer) 

 

      

 

7 Administrasi/ 

Arsiparis 

 
      

 

Total         

 

Catatan:   

1. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi minimal berijazah D3 kecuali untuk 

tenaga administrasi, berusia maksimum 58 tahun, dan bekerja penuh waktu 40 

(empat puluh) jam/minggu.  

2. Harap dirinci berdasarkan unit kerja/laboratorium (misalnya Perpustakaan Pusat, 

Laboratorium Mikrobiologi) yang melayani Program Studi PJJ. 

3. Pendidikan formal bidang perpustakaan/memiliki sertifikat resmi sebagai pustaka-

wan. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki 

sertifikat kompentensi sesuai dengan bidang tugasnya.  

  

4.5.2 Tuliskan data tenaga kependidikan yang melayani mahasiswa PSPJJ di PBJJ dengan 

mengikuti format tabel berikut.  

 

No. 
Jenis Tenaga 

Kependidikan1 
PBJJ2 

Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan 

Tertinggi 

S3 S2 
Pro-

fesi 
S1 D4 D3 < D3 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) 

1 Tenaga 

Pengelola 

dan/atau 

Administrasi  

PBJJ ...        

PBJJ ...        

PBJJ ...        

        

2 Teknisi 

(khususnya 

dalam bidang 

TIK)2 

PBJJ …        

PBJJ …        

PBJJ ...        

        

Total         

 

Catatan:  

1. Dirinci berdasarkan penempatan kerja di perguruan tinggi induk atau PBJJ. 

2. Tenaga pranata teknologi informasi dan komunikasi memiliki pendidikan formal 

dan sertifikat keahlian pada bidang yang relevan.  
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4.6 Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)  

 

4.6.1 Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara 

tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) dalam tiga tahun 

terakhir 

 

No. Nama Tenaga Ahli/Pakar Nama dan Judul Kegiatan 
Durasi dan Waktu 

Pelaksanaan 

(1) (2) (3) (4) 

    

    

    

    

    

 

4.6.2 Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang 

yang sesuai dengan bidang PS pada tahun sekarang (TS) 

 

No. 
Nama 

Dosen 

Jenjang 

Pendidikan 

Lanjut 

Bidang Studi 
Perguruan 

Tinggi 
Negara 

Tahun 

Mulai Studi 

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

       

       

       

       

       

 

4.6.3 Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar 

ilmiah/lokakarya/penataran/ pagelaran/ pameran/peragaan yang tidak hanya 

melibatkan dosen PT sendiri 

 

No. Nama Dosen Jenis Kegiatan* Tempat Waktu 
Sebagai** 

Penyaji Peserta 

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

       

       

       

Jumlah Na =  Nb =  

 

* Jenis kegiatan : Seminar ilmiah, Lokakarya, Penataran/Pelatihan, Pagelaran, 

Pameran, Peragaan dll 

** Beri tanda √ pada kolom yang sesuai. 
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4.6.4 Sebutkan pencapaian prestasi/reputasi dosen tetap (misalnya prestasi dalam 

pendidikan, penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat). 

 

No. Nama Dosen Prestasi yang Dicapai* 
Waktu 

Pencapaian 

Tingkat 

(Lokal, Wilayah, Nasional, 

Internasional) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

     

     

     

     

 

* Sediakan dokumen pendukung pada saat asesmen lapangan. 

 

4.6.5 Sebutkan keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi keilmuan atau organisasi profesi. 

 

No. Nama Dosen 

Nama Organisasi 

Keilmuan atau 

Organisasi Profesi 

Kurun Waktu 

Tingkat 

(Nasional dan 

Internasional) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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STANDAR 5.  

KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK 

 

 

5.1 Profil Lulusan 

 

Uraikan profil lulusan program studi yang berupa profesi atau jenis pekerjaan atau 

bentuk kerja lainnya berdasarkan studi keterlacakan lulusan dari program studi sejenis 

tingkat lokal, nasional, regional dan/atau internasional. 

 

 

 

 

 

 

5.2 Kurikulum 

 

Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Kurikulum harus 

memuat capaian pembelajaran mengacu pada deskripsi level 6 (Sarjana) Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Perpres Nomor 8 Tahun 2012 dan 

Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

(SN-Dikti), yang terstruktur untuk tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan 

terwujudnya visi keilmuan program studi. 

Kurikulum program studi PJJ harus sama dengan kurikulum program studi tatap muka 

yang diselenggarakan oleh PT pengusul. Kurikulum memuat mata kuliah/modul/blok 

yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada 

mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan 

minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/modul/blok, silabus, rencana 

pembelajaran dan evaluasi. Kurikulum harus dirancang berdasarkan relevansinya 

dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong 

terbentuknya hard skills serta keterampilan kepribadian dan perilaku (soft skills) yang 

dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. 

Jelaskan mekanisme penyusunan capaian pembelajaran program studi sesuai dengan 

level 6 (enam) (Sarjana) KKNI dan SN-Dikti beserta pihak-pihak yang terlibat. Lengkapi 

penjelasan dengan hasil studi banding dan studi pelacakan (perbedaan dan atau 

persamaan capaian pembelajaran dan kurikulum prodi yang diusulkan dengan prodi 

pembandingnya). 
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Tuliskan rumusan capaian pembelajaran program studi secara operasional dan sesuai 

dengan level 6 (enam) KKNI dan SN-Dikti. 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 Tuliskan susunan mata kuliah (MK) berdasarkan aspek berikut: 

1. Urutan yang sesuai dengan peta kompetensi; 

2. Beban studi maksimum 15 sks per semester; 

3. Beban dan kompetensi dosen sesuai dengan mata kuliah yang diampu. 

 

Catatan: 
1) Tuliskan nama mata kuliah. 
2) Tuliskan kredit mata kuliah (sks) untuk setiap mata kuliah (teori dan praktikum/ 

praktik). 
3) Tuliskan nama dosen pengampu setiap mata kuliah. 
4) Beri tanda √ pada mata kuliah yang dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah dan 

RPS. 

 

5.2.2 Tuliskan mata kuliah pilihan yang dilaksanakan dalam tiga tahun terakhir dengan 

mengikuti format tabel berikut ini. 

 

Smt 
Kode 

MK 
Nama MK Pilihan 

Kredit MK 

Pilihan 

Bobot 

Tugas 1) 

Departemen/ 

Bagian/ Fakultas 

Penyelenggara 

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

      

      

      

      

Total SKS    

 

Smt 
Kode 

MK 

Nama 

MK 1) 

Kredit MK 2) 
Dosen 

Pengampu 
3) 

Kelengkapan 
4) 

Departemen

/ Bagian/ 

Fakultas 

Penyeleng-

gara 

Teori 
Praktikum

/ Praktik  

Des-

kripsi 
RPS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

I         

         

         

II         

         

         

dst.         

Total       
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Catatan:  
1) beri tanda √ pada mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan 

bobot pada tugas-tugas (pekerjaan/tugas rumah atau makalah) ≥ 20%. 

 

5.2.3 Tuliskan paling sedikit 6 mata kuliah penciri program studi yang disediakan secara 

daring dengan mengikuti format tabel berikut ini. 

 

No Nama MK Alamat URL Kode Akses 

(1) (2) (3) (4) 

1.     

2.     

3.     

4.     

dst.    

 

5.2.4 Lampirkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) MK penciri prodi yang disediakan 

secara daring. RPS paling sedikit memuat : 

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen 

pengampu 

2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah 

3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran untuk 

memenuhi capaian pembelajaran lulusan 

4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai 

5. Metode pembelajaran 

6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap 

pembelajaran 

7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang 

harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester 

8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian, dan 

9. Daftar referensi yang digunakan 

 

5.2.5 Tuliskan substansi praktikum/praktik/PKL/PPL dan jam pelaksanaannya dengan 

mengikuti format tabel berikut ini. 

 

 

  

 Catatan : 

No 

Nama 

Praktikum/ 

Praktik/ PKL 

Judul 

Modul  

Substansi 

Modul  

Peralatan 

Penunjang  

Rencana 

Pelaksanaan 

Durasi1 
Tempat/ 

Lokasi 

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

1       

2       

3       

4       

dst.       
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Durasi praktikum dihitung berdasarkan SN-Dikti yaitu 1 (satu) sks praktikum setara 

dengan 170 menit per minggu. Jadi dalam 1 (satu) semester untuk setiap mata kuliah 

berpraktikum/praktik/ PKL dengan bobot X sks diperlukan jam praktikum/praktik/ PKL 

sebanyak =  sks mata kuliah berpraktikum × 14 x 
170

60
 jam  

 

Lampirkan minimum 6 (enam) buah panduan/petunjuk praktikum/praktik/PKL yang 

didaringkan 

 

5.3 Sistem Pembelajaran 

 

Sistem pembelajaran adalah mekanisme pelaksanaan pembelajaran pada program 

studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: 1) metode dan 

bentuk pembelajaran per mata kuliah, 2) sistem penilaian pembelajaran, 3) 

ketersediaan dan kelengkapan prasarana, sarana dan dana yang memungkinan 

terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika, 4) proses pembelajaran yang 

memfasilitasi mahasiswa menghasilkan karya ilmiah yang diunggah pada laman 

perguruan tinggi. 

Karakteristik pelaksanaan pembelajaran hendaknya memperhatikan sifat interaktif, 

holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, kolaboratif, dan berpusat pada 

mahasiswa. Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan 

mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. Holistik 

mencerminkan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang 

komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal 

maupun nasional. Integratif menunjukkan bahwa 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. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajar-an 

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. 

Kontekstual menjelaskan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah 

dalam ranah keahliannya. Tematik berarti capaian pembelajaran lulusan diraih melalui 

proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi 

dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. Efektif 

menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan 

mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang 

optimum. Kolaboratif adalah proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi 

antarindividu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan dalam upaya meraih capaian pembelajaran. Berpusat pada mahasiswa 

menunjukkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran 

yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan 

kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan 

menemukan pengetahuan.  

Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, 

ranah belajar dan hierarkinya. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan berbagai 

strategi dan teknik yang menantang, mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri 
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sehingga mampu berpikir kritis bereksplorasi, berkreasi dan bereksperimen dengan 

memanfaatkan aneka sumber. Pada program studi PJJ perlu diperhatikan terjadinya 

pembelajaran terbimbing (termasuk praktik/ praktikum), yang antara lain berupa 

tutorial, chatting via forum, simulasi virtual, pembelajaran mandiri, teleconference, dan 

lain-lain. Pembelajaran terbimbing dapat dilakukan secara sinkron dan asinkron 

dengan pemanfaatan teknologi informasi dan multimedia. 

 

5.3.1 Lengkapilah tabel berikut untuk setiap jenis layanan akademik (student supporting 

system) kepada mahasiswa ternasuk pemanfaatan dan hasilnya. 

  

No. 
Jenis Pelayanan kepada 

Mahasiswa 
Pelaksanaan Hasil 

(1) (2) (3) (4) 

1 Tutorial tatap muka   

2 Tutorial online   

3 Layanan bimbingan administrasi 

akademik 

  

4 Minat dan bakat (pemilihan cara 

dan strategi belajar berdasarkan 

preferensi mahasiswa) 

  

 

5.3.2 Bentuk pembelajaran terbimbing 

 

Jelaskan bentuk pembelajaran terbimbing (termasuk praktikum/praktik/PKL), yang 

antara lain berupa tutorial, chatting via forum, simulasi virtual, dan pembelajaran 

mandiri, teleconference, dan lain-lain. Pembelajaran terbimbing dapat dilakukan secara 

sinkron dan asinkron dengan pemanfaatan teknologi informasi dan multimedia. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3 Monitoring pembelajaran mandiri 

 

Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan 

memperbaiki secara periodik kegiatan tutorial yang mencakup kehadiran tutor dan 

mahasiswa, penyusunan rencana aktivitas tutorial (RAT) dan satuan acara tutorial 

(SAT), proses tutorial, serta penilaian hasil belajar. 

 

Jelaskan mekanisme untuk memonitor kegiatan tutorial tatap muka/on-line dan 

kelompok belajar, antara lain kehadiran tutor dan mahasiswa (atau bukti aktivitas on-

line), penyusunan rencana aktivitas tutorial (RAT) dan satuan acara tutorial (SAT), 

proses tutorial, serta penilaian hasil belajar mandiri. Jelaskan pula keberadaan 

dokumen dan mutunya. 
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5.3.4 Lampirkan tugas tutorial dan soal ujian dalam satu tahun terakhir untuk tiga mata kuliah 

keahlian/mata kuliah utama berikut silabusnya. 

 

 

 

 

 

5.3.5 Lengkapi tabel berikut dengan jumlah peserta ujian dan jumlah mahasiswa lulus ujian/ 

mengulang ujian dalam mengikuti ujian semester genap pada saat TS. 

 

No. Nama Mata Kuliah 

Jumlah 

Peserta Mata 

Kuliah 

Jumlah 

Peserta 

Ujian 

Jumlah yang Lulus Ujian 

Tanpa 

Mengulang 
Mengulang 

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

      

      

      

      

      

      

Jumlah     

 

5.4 Mutu Bahan Ajar 

 

Lampirkan paket bahan belajar (cetak dan noncetak) untuk tiga mata kuliah penciri 

program studi.  

 

 

 

 

 

5.5 Peninjauan Kurikulum 

 

 Jelaskan mekanisme peninjauan kurikulum dalam 5 tahun terakhir dan pihak-pihak yang 

dilibatkan dalam proses peninjauan tersebut. Tuliskan hasil peninjauan tersebut, 

mengikuti format tabel berikut. 

 

No. 
No. 

MK 
Nama MK 

MK 

Baru/ 

Lama/

Hapus 

Perubahan pada 
Alasan 

Perubahan 

Usulan/ 

masukan 

dari 

Berlaku 

mulai 

Sem./ 

Thn. 

Silabus

/ RMK 

Bahan 

Belajar 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
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5.6 Pembimbingan Akademik 

 

Jelaskan pelaksanaan pembimbingan akademik yang berlaku di PSPJJ ini, mengikuti 

format tabel berikut ini. 

 

No. Bentuk Layanan 

Jenis bimbingan (Beri Tanda  

Pada Kolom yang Sesuai) 
Media Layanan 

Lain (Tuliskan) 
Tatap Muka Daring 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Pemilihan mata kuliah    

2 Cara belajar mandiri    

3 Kesulitan belajar    

4 Informasi tentang nilai ujian    

5 Masalah pribadi    

6 Lain - lain    

 

 

5.7 Pembimbingan Tugas Akhir 

 

5.7.1 Jelaskan ketersediaan panduan Skripsi atau Tugas Akhir, sosialisasi dan pengguna-

annya. 

 

 

 

 

 

5.7.2 Jelaskan pelaksanaan pembimbingan Skripsi/Tugas Akhir yang diterapkan pada 

PSPJJ ini, mencakup:  

 Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen pembimbing Skripsi/Tugas Akhir. 

 Tuliskan nama-nama dosen yang menjadi pembimbing Skripsi/tugas akhir atau 

karya desain/seni/bentuk lain yang setara, dan jumlah mahasiswa yang dibimbing-

nya dengan mengikuti format tabel berikut: 

 

No. 
Nama Dosen dan Tutor Pembimbing  

Tugas Akhir pada saat TS 

Jumlah Mahasiswa 

Tatap Muka Online 

(1) (2) (3) (4) 
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5.7.3 Lama waktu penyelesaian Skripsi/Tugas Akhir atau karya desain/seni/bentuk lain 

dalam tiga tahun terakhir. 

 

No. 
Tahun 

Akademik 

Jumlah 

lulusan 

Jumlah lulusan berdasarkan lama waktu 

penyelesaian skripsi/ tugas akhir 

1-2 

semester 

3-4 

semester 

5-6 

semester 

> 6 

semester 

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

1 TS-2      

2 TS-1      

3 TS      

Total NL =  Na =  Nb =  Nc =  Nd =  

 

 

5.8 Upaya Perbaikan SIstem Pembelajaran 

 

Uraikan upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan serta hasil yang 

telah dicapai dalam tiga tahun terakhir. 

 

No. Aspek yang Diperbaiki 
Upaya Perbaikan 

Tindakan Hasil 

(1) (2) (3) (4) 

1 Bahan belajar   

2 Strategi pembelajaran (mencakup 

pengemasan dan penyajian bahan belajar 

dan pengelolaan kegiatan belajar) 

  

3 Evaluasi hasil belajar   

 

5.9 Upaya Peningkatan Suasana Akademik 

 

Berikan gambaran yang jelas mengenai upaya dan kegiatan untuk menciptakan 

suasana akademik yang kondusif di lingkungan PS, khususnya mengenai hal-hal 

berikut: 

 

5.9.1 Kebijakan tentang suasana akademik (etika akademik, otonomi keilmuan, kebebasan 

akademik, kebebasan mimbar akademik). 

 

 

 

 

 

5.9.2 Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana yang memungkinkan terciptanya interaksi 

akademik antara sivitas akademika. 
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5.9.3 Program dan kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran, yang dilaksanakan 

baik di dalam maupun di luar kelas, untuk menciptakan suasana akademik yang 

kondusif (misalnya seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, 

dan pengenalan sistem PJJ) 

 

 

 

 

 

5.9.4 Pengembangan perilaku kecendekiawanan dalam hal kepedulian terhadap masalah 

kemasyarakatan dan lingkungan, serta kemampuan untuk memberikan tanggapan dan 

solusinya. 

 

 

 

 

 

 

 

5.10 Sistem Penilaian Pembelajaran dan Tata Cara Pelaporan Penilaian 

 

Jelaskan sistem penilaian pembelajaran dan tata cara pelaporan penilaian yang 

transparan dan akuntabel diindikasikan dengan adanya (1) metode yang sistematis 

untuk mengukur capaian pembelajaran (jenis asesmen dan alat pengukuran), (2) 

mekanisme pelaksanaan penilaian capaian pembelajaran (daring vs manual), (3) 

standar penilaian yang dikomunikasikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan, dan 

(4) tata cara pelaporan hasil evaluasi yang dapat diakses secara mudah oleh 

mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

 

5.11 Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam Proses 

Pendidikan 

 

Uraikan kebijakan tentang integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dalam proses pendidikan 
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Tuliskan karya bidang pendidikan yang dihasilkan dosen tetap selama 3 (tiga) tahun 

terakhir yang meliputi buku teks, buku ajar, media pembelajaran, trainer kit (simulator), 

dan lain-lain mengikut format tabel berikut ini.  

 

No. 
Nama 

dosen 

Jenis hasil dengan HAKI Jenis Hasil tanpa HAKI 

Buku 

teks 

Buku 

ajar 

Media 

pembe-

lajaran 

Trainer 

kit 

Dan 

lain-

lain 

Buku 

teks 

Buku 

ajar 

Media 

pembe-

lajaran 

Trainer 

kit 

Dan 

lain-

lain 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

  Na1 

= … 

Na2 

= … 

Na3 = 

… 

Na4 = 

… 

Na5 

= … 

Nb1 

= … 

Nb2 

= … 

Nb3 = 

… 

Nb4 = 

… 

Nb5 

= … 
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STANDAR 6.  

PEMBIAYAAN, PRASARANA, SARANA, DAN SISTEM INFORMASI 

 

 

6.1 Pengelolaan Dana 

 

6.1.1 Jelaskan keterlibatan Unit Pengelola PSPJJ dalam perencanaan, pengelolaan, dan 

pelaporan dana. 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 Perolehan dan Alokasi Dana 

 

Tuliskan realisasi perolehan dan alokasi dana (termasuk hibah) dalam juta rupiah 

termasuk gaji, selama tiga tahun terakhir, pada tabel berikut: 

 

Sumber Dana Jenis Dana 
Jumlah Dana (Juta Rupiah) 

TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Mahasiswa     

    

    

PT sendiri      

    

    

Badan 

Penyelenggara (PTS) 

    

    

    

Kementerian (PTN 

dan PTS) 

    

    

    

Sumber lain     

    

    

Total    

 

Lengkapi dengan penjelasan biaya satuan yang dikenakan kepada setiap mahasiswa 

untuk setiap unsur beban biaya (uang pendaftaran calon mahasiswa, uang registrasi 

mahasiswa yang diterima, SPP, uang praktikum/ praktik/PKL, uang ujian, uang wisuda 

dll), dan asumsi jumlah calon mahasiswa yang mendaftar dan jumlah mahasiswa yang 

diterima sehingga diperoleh angka jumlah dana dari peserta didik  
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Alokasi Dana untuk PT Induk dan seluruh PBJJ 

 

No. Jenis Penggunaan*) 
Jumlah Dana (Juta rupiah) 

TS TS+1 TS+2 TS+3 

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

1 Pendidikan     

2 Penelitian     

3 Pengabdian kepada Masyarakat     

4 Investasi prasarana      

5 Investasi sarana      

6 Investasi SDM     

7 Penggalangan kerjasama     

8 Lain-lain     

Total     

 

Catatan: 

*) Merupakan besaran dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan program studi 

sebagai bentuk komitmen perguruan tinggi pengusul 

 

6.1.3 Tuliskan dana untuk kegiatan penelitian pada tiga tahun terakhir yang melibatkan 

dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi, dengan mengikuti 

format tabel berikut: 

 

Tahun Judul Penelitian 
Sumber dan Jenis 

Dana dari luar PT 

Jumlah Dana 

(dalam Juta Rupiah) 

(1) (2) (3) (4) 

    

    

    

    

Jumlah  

 

6.1.4 Tuliskan dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tiga tahun terakhir 

yang melibatkan dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi, dengan 

mengikuti format tabel berikut: 

 

Tahun 
Judul Pengabdian kepada 

Masyarakat 

Sumber dan Jenis 

Dana dari luar PT 

Jumlah Dana 

(dalam Juta Rupiah) 

(1) (2) (3) (4) 

    

    

    

    

Jumlah  
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6.2 Prasarana 

 

6.2.1 Ruang Pengelola dan Ruang Dosen di Perguruan Tinggi Induk 

 

Tuliskan ruang pengelola dan ruang kerja dosen PJJ dan luas masing-masing ruangan 

dengan mengikuti format tabel berikut. 

   

Ruang Kerja Dosen 
Jumlah 

Ruang 

Jumlah Luas 

(m2) 

(1) (2) (3) 

Satu ruang untuk lebih dari 4 dosen  (a) = 

Satu ruang untuk 3 - 4 dosen  (b) = 

Satu ruang untuk 2 dosen  (c) = 

Satu ruang untuk 1 dosen (bukan pejabat struktural)  (d) = 

Total  (t) = 

 

6.2.2 Fasilitas belajar di PT Induk 

 

Uraikan ketersediaan media pembelajaran dan sumber belajar berbasis TIK (termasuk 

untuk perpustakaan) di Perguruan Tinggi Induk, misalnya: proyektor; audio, video, 

ruang teleconference, ruang/fasilitas tutorial daring/luring. Uraikan pula mutu, 

aksesibilitas dan sistem perawatannya. 

 

 

 

6.2.3 Fasilitas Belajar di Pusat Belajar Jarak Jauh (PBJJ) 

 

Uraikan fasilitas belajar pendukung PBJJ (laboratorium, tempat praktik lapangan, 

workshop, ruang teleconference, ruang/fasilitas tutorial daring/luring, ruang kerja tutor, 

ruang ujian, dan sejenisnya) dengan mengikuti format tabel berikut. 

 

No. 
Jenis Fasilitas Belajar dan 

Fasilitas Pendukung 

 Luas Ruang 

(m2) 

Jumlah 

Unit 

Kepemilikan 

MS SW 

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

1      

    

    

2      

    

    

Dst.      

    

    

 

Keterangan:  

MS = Milik sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama/Hak Pakai 
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6.3 Sarana Pelaksanaan Kegiatan Akademik 

 

6.3.1 Ketersediaan buku teks 

 

Tuliskan jumlah bahan pustaka berupa buku teks, jurnal (nama jurnal yang volume dan 

nomornya lengkap), dan prosiding (dalam kurun 3 tahun terakhir) yang relevan dengan 

bidang program studi yang dimiliki atau dilanggan oleh perguruan tinggi dengan 

mengikuti format tabel berikut: 

 

No. Jenis Pustaka Tercetak Elektronik 

(1) (2) (3) (4) 

1 Buku Teks   

2 Jurnal   

3 Prosiding   

Jumlah   

 

6.3.2 Jelaskan lembaga-lembaga sumber terdekat atau perguruan tinggi yang menyediakan 

bahan pustaka untuk dapat dibaca dan/atau dipinjam atau menyediakan akses 

kepustakaan. Tuliskan laman atau url-nya yang dapat diakses, sehingga kepustakaan 

yang ada dapat dimanfaatkan oleh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

6.4 Sistem Pengelolaan Pembelajaran (Learning Management System)  

 

Uraikan jenis fasilitas/fitur yang dimiliki pada Sistem Pengelolaan Pembelajaran, seperti 

misalnya: 

1. presentasi (sinkron/asinkron); 

2. interaksi/komunikasi (sinkron/asinkron); 

3. asesmen (mengakomodasi berbagai format tes); 

4. pengarsipan bukti pembelajaran (catatan aktivitas/logbook, nilai mahasiswa, 

learning analytics, dan sejenisnya); 

5. Integrasi dengan Sistem Informasi Akademik; dan 

6. Integrasi dengan sumber belajar (e-library). 
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6.5 Infrastruktur IT 

 

6.5.1 Jelaskan tentang Infrastruktur perangkat keras TIK di perguruan tinggi induk yang 

meliputi: 

1) Jaminan pasok daya listrik tidak terputus dengan penyediaan cadangan catu daya 

(genset, UPS) yang memadai; 

2) Server (misalnya dalam bentuk farm server, colocation server, hosting, cloud, dan 

sejenisnya); 

3) Koneksi internet dengan bandwidth memadai; 

4) Fasilitas teleconference; dan 

5) Komputer. 

 

 

 

 

 

 

6.5.2 Jelaskan tentang Infrastruktur perangkat keras TIK di PBJJ yang meliputi: 

1) Komputer; 

2) Koneksi internet dengan bandwidth memadai; 

3) Jaminan pasok daya listrik tidak terputus dengan penyediaan cadangan catu daya 

(genset, UPS) yang memadai; dan 

4) Fasilitas teleconference. 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 Sistem Informasi Manajemen PT 

 

Jelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen PT yang meliputi: 

1) Ketersediaan Sistem Informasi Manajemen berbasis web (Akademik, 

Perpustakaan, Kepegawaian, Keuangan, Kemahasiswaan, Prasarana dan 

Sarana); 

2) Keterkaitan antar Sistem Informasi dalam PT; 
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STANDAR 7.  

PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,  

DAN KERJASAMA 

 

 

7.1 Kebijakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

 

Jelaskan: (1) arah pengembangan penelitian dan PkM, (2) komitmen untuk 

mengembangkan penelitian dan PkM yang bermutu, (3) keunggulan dan kesesuaian 

program penelitian dan PkM dengan visi keilmuan unit pengelola PSPJJ. Lampirkan 

Rencana Strategis Penelitian dan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat 

atau dokumen lain yang sejenis.  

 

 

 

 

 

 

7.2 Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

 

7.2.1 Tuliskan jumlah judul penelitian dan PkM berdasarkan sumber pembiayaan yang 

dilakukan oleh dosen tetap dan/atau dosen tetap bersama mahasiswa selama tiga 

tahun terakhir, dengan mengikuti format tabel berikut ini. 

 

No. 
Sumber 

Pembiayaan 

TS-2 TS-1 TS 

Dosen 
Dosen 

dan Mhs 
Dosen 

Dosen 

dan Mhs 
Dosen 

Dosen 

dan Mhs 

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

1 Pembiayaan sendiri 

oleh peneliti/ 

pelaksana PkM 

      

2 PT yang 

bersangkutan 

      

3 Kemenristekdikti       

4 Institusi dalam negeri 

di luar 

Kemenristekdikti 

      

5 Institusi luar negeri       

Jumlah       

 

Catatan: (*) sediakan data pendukung pada saat asesmen lapangan. 

 

  



 

Borang Akreditasi Program Studi Pendidikan Jarak Jauh – Program Sarjana (S1) 32 

7.2.2 Jelaskan jumlah karya ilmiah/seni/olahraga yang dihasilkan berdasarkan hasil 

penelitian oleh dosen yang bidang keahliannya sama dengan program studi selama 

tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut ini. 

 

No. Judul 

Nama-

nama 

Dosen 

Dihasilkan/ 

Dipublikasikan 

pada 

Tahun 

Penyajian/ 

Publikasi 

Tingkat*  

Lokal 
Nasi-

onal 

Interna-

sional 

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

        

        

        

Jumlah Nc = Nb = Na = 

 

Catatan: * = Tuliskan banyaknya dosen pada sel yang sesuai 

Catatan : Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang (landscape) 

 

7.2.3 Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh hak 

paten/HaKI atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga 

nasional/ internasional dalam tiga tahun terakhir. 

 

No. Judul 

Nama dosen 

dan/atau 

mahasiswa 

Hak 

Paten/ 

HaKI 

Pengakuan 

atau 

penghargaan 

dari lembaga 

lain 

Tahun 

Perolehan 

Tingkat* 

Nasional 
Interna-

sional 

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

        

        

        

 

Catatan: * = Tuliskan banyaknya dosen pada sel yang sesuai 

 

 

7.3 Kerja Sama 

 

7.3.1 Uraikan ketersediaan pedoman pelaksanaan kerjasama yang memuat aspek-aspek: 

(1) arah/misi, tujuan, sasaran dan asas kerjasama; (2) proses pelaksanaan, kendala, 

evaluasi, dan pengendalian; (3) bentuk dan kemanfaatan kerjasama; (4) sumber dana 

dan upaya pengadaan dana; serta (5) dukungan sarana dan prasarana. 
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7.3.2 Tuliskan institusi dalam negeri yang menjalin kerjasama* yang terkait dengan PSPJJ 

dalam tiga tahun terakhir. 

 

No. Nama Institusi 
Jenis 

Kegiatan 

Kurun Waktu  

Kerjasama 
Manfaat yang Telah 

Diperoleh 
Mulai Berakhir 

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

1      

2      

3      

dst.      

 

Catatan : (*) dokumen pendukung disediakan pada saat asesmen lapangan 

 

7.3.3 Tuliskan institusi luar negeri yang menjalin kerjasama* yang terkait dengan PSPJJ 

dalam tiga tahun terakhir. 

 

No. Nama Institusi 
Jenis 

Kegiatan 

Kurun Waktu  

Kerjasama 
Manfaat yang Telah 

Diperoleh 
Mulai Berakhir 

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

1      

2      

3      

dst.      

 

Catatan : (*) dokumen pendukung disediakan pada saat asesmen lapangan 

 

7.3.4 Tuliskan kerjasama dalam 3 (tiga) tahun terakhir dengan institusi lain dalam bidang 

akademik dan non akademik (penyediaan tutor, sarana dan prasarana, fasilitas 

kegiatan praktikum/praktik/PKL/PPL, dan kegiatan lain yang relevan), yang diperlukan 

dalam penyelenggaraan PSPJJ di seluruh wilayah jangkauan (nasional, regional, 

maupun internasional) untuk mencapai capaian pembelajaran dan meningkatkan daya 

saing lulusan. 

 

No. Wilayah PBJJ Nama Institusi 
Dokumen 

Kerjasama 

Uraian Bentuk 

Kerjasama 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1.     

   

   

2.     

   

   

 

Catatan:  

Lampirkan salah satu bukti kerjasama untuk setiap aspek kerjasama yang telah 

dilaksanakan pada periode 3 (tiga) tahun terakhir.  
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