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STANDAR 5. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK 
 
5.1  Kurikulum 

Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, 
bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaiannya, dan penilaian yang 
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di institusi 
perguruan tinggi. 
 

Kurikulum seharusnya memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam 
kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung  tercapainya tujuan, 
terlaksananya misi, dan terwujudnya visi institusi perguruan tinggi. 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 dan 
keterampilan kepribadian dan perilaku (soft skills) yang dapat diterapkan dalam 
berbagai situasi dan kondisi. 

 
5.1.1 Jelaskan kebijakan institusi dalam pengembangan kurikulum, bentuk dukungan  institusi 

dalam pengembangan kurikulum program studi, sistem monitoring dan evaluasi 
kurikulum, serta keberadaan dokumen. 

 

 
 

Kebijakan, peraturan dan pedoman untuk melakukan perencanaan pengembangan, dan 

pemutakhiran serta pelaksanaan kurikulum  IIB Darmajaya tertuang dalam:  

1. STATUTA IIB Darmajaya 

STATUTA IIB Darmajaya (SK. No. 003/YAH/KTA/VII-2016, SK No. 075/YAH/KTA/IIB/VII-

2018) pasal 21 butir 1 yang menyatakan: Kurikulum setiap program studi dikembangkan 

dan dilaksanakan  berdasarkan pada standar nasional pendidikan tinggi dan undang 

undang. Pada butir 2 menyatakan mekanisme dan tatacara penyusunan kurikulum diatur 

sesuai dengan peraturan pimpinan Insitut Informatika dan Bisnis Darmajaya.  

2. Peraturan Akademik 

Pasal 6 Peraturan Akademik (SK No.0358/DMJ/REK/WR1/IX-2018) menyatakan: 

(1) Kurikulum dirancang berdasarkan program studi magister, sarjana dan diploma. 

(2) Kurikulum dirancang berdasarkan capaian, dilaksanakankan, dan dievaluasi dengan 

mengacu pada Standar Nasional Pendidikan tinggi serta capaian diselaraskan 

IIB Darmajaya memiliki kebijakan, peraturan dan pedoman  
perencanaan, pengembangan dan pemutahiran kurikulum 
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dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 

(3) Kurikulum yang menjadi pedoman penyelenggaraan program studi terdiri atas: 

a. Kurikulum Inti, yaitu kelompok bahan kajian dan matakuliah yang wajib ada 

dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku 

secara nasional. 

b. Kurikulum Institusional, yaitu sejumlah bahan kajian dan matakuliah yang 

ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan memperhatikan kebutuhan pasar 

tenaga kerja serta ciri khas IIB Darmajaya. 

(4) Kurikulum setiap program studi ditetapkan oleh Rektor IIB Darmajaya setelah 

mendapat pertimbangan dari Senat Institut. 

(5) Setiap kurikulum dapat ditinjau kembali setelah diberlakukan selama satu tahun. 

(6) Perubahan yang tidak fundamental, seperti penambahan mata kuliah pilihan baru 

yang dapat ditawarkan suatu program studi, dapat dilaksanakan dengan keputusan 

Rektor. 

(7) Suatu kurikulum mencakup mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. 

(8) Mata kuliah yang bersifat wajib adalah mata kuliah yang wajib dan harus diambil 

oleh mahasiswa dan tidak dapat diganti dengan mata kuliah yang lainnya. 

(9) Mata kuliah pilihan terdiri dari mata kuliah pilihan wajib dan mata kuliah pilihan 

bebas. 

(10) Mata kuliah pilihan wajib adalah mata kuliah yang wajib diambil dari sejumlah mata 

kuliah yang tersusun dalam satu kurikulum agar sasaran/tujuan program studi dapat 

terpenuhi. 

(11) Setiap mata kuliah diberi kode huruf yang berdasarkan bidang ilmu dan nomor yang 

menyatakan tingkatan keilmuan serta nomor mata kuliah pada program studi yang 

menawarkan mata kuliah tersebut. 

(12) Mata kuliah yang berprasyarat diberi tanda pada distribusi mata kulah tiap 

semesternya dengan menuliskan kode mata kuliah prasyaratnya. 

(13) Mata kuliah bersyarat dapat diambil oleh mahasiswa suatu program studi jika mata 

kuliah prasyarat telah diambil dengan huruf mutu sekurang-kurangnya D. 

(14) Mahasiswa boleh mengambil mata kuliah di luar kurikulum program studi (mata 

kuliah pilihan bebas) dengan ketentuan: 

a. Semua mata kuliah yang wajib dan pilihan didalam kurikulum program studi 

telah atau akan diselesaikan. 

b. Beban studi seluruhnya tidak melebihi 45 sks untuk jenjang strata dua, 160 sks 

untuk jenjang strata satu dan 120 sks untuk jenjang diploma tiga. 
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3. Standar SPMI IIB Darmajaya 

Standar isi pembelajaran 

Standar: Program studi mempunyai dokumen buku kurikulum yang dimutahirkan secara 

berkala dan berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran program studi. 

Indikator: 

(1) Kurikulum memuat profil lulusan secara lengkap serta berorientasi pada pencapaian 

visi, misi, tujuan dan sasaran program studi. 

(2) Kurikulum mencantumkan rumusan capaian pembelajaran meliputi 4 aspek (sikap, 

pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus). 

(3) Kurikulum mencantumkan matrik bahan kajian yang diturunkan dari capaian 

pembelajaran program studi yang relevan. 

(4) Kurikulum mencantumkan keterkaitan mata kuliah dan domain capaian pembelajaran. 

(5) Kurikulum mencantumkan struktur kurikulum. 

(6) Seluruh mata kuliah (MK teori dan MK praktikum) dilengkapi dengan Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS) silabus, SAP, GBPP dari hasil pemutahiran kurikulum. 

(7) Program studi melakukan peninjauan setiap tahun dan melakukan pemutahiran 

kurikulum maksimal 1 periode implementasi, dengan melibatkan dan  

mempertimbangkan masukan dan saran dari pemangku kepentingan internal dan 

eksternal, serta dimutahirkan sesuai dengan perkembangan bidang ilmu dan 

teknologi. Periode pemutahiran kurikulum setiap jenjang pendidikan sebagai berikut : 

a) Diploma 3: 3 tahun, b) Sarjana: 4 tahun, c) Magister: 2 tahun.  

4. Pedoman Pemutahiran Kurikulum. 

Dalam Pelaksanaan pemutahiran atau peninjauan kurikulum IIB Darmajaya berpedoman 

kepada SOP 2.PM-DEK.01 dan 2.PM-P2.02.02 tentang peninjauan dan pemutahiran 

kurikulum serta buku panduan pemutahiran kurikulum  (SK No.0361/DMJ/REK/WR1/IX-

2015). Buku panduan tersebut (lampiran 5.1 Pedoman Pemutahiran kurikulum) 

merupakan revisi dari buku pandulan pemutahiran kurikulum tahun 2008. Buku pedoman 

tersebut disusun mengacu kepada  pedoman-pedoman yang diterbitkan oleh pemerintah 

antara lain  pedoman kurikulum berbasis kompetensi tahun 2008, panduan penyusunan 

capain pembelajaran lulusan perguruan tinggi tahun 2015, Modul Tahapan Penyusunan 

Kurikulum Pendidikan Tinggi tahun 2012 dan  SN-Dikti tahun 2015. 
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5.1.2 Jelaskan monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum program studi 
Monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum program studi. 

 

 
 

1. Analisis dan evaluasi pemutakhiran kurikulum program studi 

Monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum program studi dilakukan oleh 

Lembaga Penjaminan Mutu dan Pelaporan (LPMP) dan lembaga sertifikasi 

internasional. Kesungguhan IIB Darmajaya untuk meningkatkan penjaminan mutu 

secara berkesinambungan diwujudkan dalam bentuk kegiatan audit internal dan 

eksternal yang dilaksanakan setiap tahun. Pelaksanaan kegiatan audit mutu internal 

dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pelaporan (LPMP) berdasarkan 

standar ISO 9001:2015  dan Standar SPMI IIB Darmajaya,  audit mutu eksternal 

dilakukan oleh badan sertifikasi internasional URS. Pelaksanaan audit salah satunya 

bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kelulusan hasil belajar mahasiswa, peningkatan 

IPK mahasiswa, waktu penyusunan tugas akhir mahasiswa, dan ketepatan masa studi 

mahasiswa berkaitan dengan implementasi kurikulum. 

 

Kegiatan Monitoring dan evaluasi kurikulum juga dilakukan oleh Kelompok Bidang 

Keilmuan KBK atau peer group dalam bentuk rapat/diskusi apakah perlu tidaknya 

penambahan materi atau perubahan silabus. Hasil  diskusi KBK direkomendasikan 

kepada Ketua Program Studi untuk melakukan rencana peninjauan kurikulum. 

Peninjauan kurikulum hanya kepada silabus atau materi yang dilakukan setiap tahun. 

Pemutahiran kurikulum dilaksanakan setelah kurikulum diimplementasikan dalam satu 

periode (4 tahun) 

2. Tindak lanjut perbaikan secara berkelanjutan 

Hasil dari monitoring  dan evaluasi pengembangan kurikulum merupakan salah satu 

masukan yang menjadi dasar untuk melakukan rencana perbaikan (peninjauan) 

kurikulum. Tindak lanjut dari hasil analisa dan evaluasi peninjauan dan pemutahiran 

kurikulum (lampiran 5.2 laporan pemutahiran kurikulum) yang pernah dilakukan  oleh 

program studi dilingkungan IIB Darmajaya antara lain: 

a. Pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh prodi Teknik Informatika pada 

tahun 2015 terhadap kurikulum 2010. Hasil pengembangan kurikulum yaitu 

kurikulum diselaraskan dengan KKNI, kurikulum 2015 dengan konsentrasi 

Peninjauan dan pemutahiran kurikulum dilaksanakan dibuktikan 
dengan adanya dokumen laporan   
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rekayasa perangkat lunak dan multimedia serta penambahan jumlah mata kuliah 

pilihan dan bobot SKS, (SK Rektor No. 0402//DMJ/WRI/REK/VII/2014) Tentang 

Tim Pengembangan Kurikulum dan Surat Keputusan Rektor Nomor: SK. 

0317/DMJ/REK/VIII-2015 Tentang Kurikulum 2015/2016. 

b. Pemutahiran kurikulum yang dilakukan oleh Program Studi Sistem Informasi pada 

tahun 2015 terhadap kurikulum 2010. Hasil pengembangan kurikulum yaitu 

kurikulum diselaraskan dengan KKNI, modifikasi konsentrasi menjadi 3 

konsentrasi yaitu Analis dan Perancang Sistem Informasi, Manajemen Data dan 

Informasi dan Pengembang Perangkat Lunak serta penambahan jumlah mata 

kuliah pilihan dan bobot SKS (SK Rektor No. 0402//DMJ/WRI/REK/VII/2014 

Tentang Tim Pengembangan Kurikulum dan Surat Keputusan Rektor Nomor: SK 

.0317/DMJ/REK/VIII-2015 Tentang Kurikulum 2015/2016. 

c. Pemutahiran kurikulum yang dilakukan oleh program studi Sistem Komputer pada 

tahun 2015 terhadap kurikulum 2010. Hasil pengembangan kurikulum yaitu 

kurikulum diselaraskan dengan KKNI, modifikasi konsentrasi menjadi 2 

konsentrasi yaitu Otomasi dan Jaringan Komputer serta penambahan jumlah 

mata kuliah pilihan dan bobot SKS, (SK Rektor No. 0402//DMJ/WRI/REK/VII/2014 

Tentang Tim Pengembangan Kurikulum dan Surat Keputusan Rektor No. 

SK.0317/DMJ/REK/VIII-2015 Tentang Kurikulum 2015/2016. 

d. Pemutahiran kurikulum yang dilakukan oleh Program Studi Manajemen pada 

tahun 2015 terhadap kurikulum 2010. Hasil pengembangan kurikulum yaitu 

kurikulum diselaraskan dengan KKNI, modifikasi konsentrasi menjadi 3 

konsentrasi yaitu Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran dan 

Manajemen SDM serta penambahan jumlah mata kuliah pilihan dan bobot SKS 

(SK Rektor No. 0402//DMJ/WRI/REK/VII/2014 Tentang Tim Pengembangan 

Kurikulum dan Surat Keputusan Rektor No. SK .0317/DMJ/REK/VIII-2015 

Tentang Kurikulum 2015/2016. 

e. Pemutahiran kurikulum yang dilakukan oleh program Studi Akuntansi pada tahun 

2015 terhadap kurikulum 2010. Hasil pengembangan kurikulum yaitu kurikulum 

diselaraskan dengan KKNI, modifikasi konsentrasi menjadi 2 konsentrasi yaitu: 

Akuntansi Keuangan dan Audit serta penambahan jumlah mata kuliah pilihan dan 

bobot SKS (SK Rektor No. 0402//DMJ/WRI/REK/VII/2014 Tentang Tim 

Pengembangan Kurikulum dan Surat Keputusan Rektor No. SK. 

0317/DMJ/REK/VIII-2015 Tentang Kurikulum 2015/2016.  

f. Peninjauan kurikulum yang dilakukan oleh Program Studi Sistem Informasi pada 

tahun 2016 terhadap kurikulum 2015. Hasil pemutakhiran kurikulum yaitu 

penambahan jumlah matakuliah pilihan wajib, kurikulum diselaraskan dengan 
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KKNI, perubahan urutan distribusi matakuliah pada semester ganjil dan genap 

serta penambahan jumlah mata kuliah pilihan dan bobot SKS (SK Rektor No. 

0402//DMJ/WRI/REK/VII/2014 Tentang Tim Pengembangan Kurikulum dan Surat 

Keputusan Rektor Nomor: SK .0317/DMJ/REK/VIII-2015 Tentang Kurikulum 

2015/2016). 

g. Pemutahiran kurikulum pada tahun 2015 terhadap kurikulum 2010. Hasil 

pemutakhiran kurikulum yaitu matakuliah mata kuliah umum dan penciri institusi 

kerwirausahaan menjadi 6 (enam) sks yang dipecah dalam 2 mata kuliah yaitu 

matakuliah Perencanaan bisnis 2 sks dan pengembangan bisnis 4 sks dan 

penembahan bobot sks untuk matakuliah Agama dari 2 sks menjadi 4 sks (SK 

Rektor No. 0402//DMJ/WRI/REK/VII/2014 Tentang Tim Pengembangan 

Kurikulum dan Surat Keputusan Rektor Nomor: SK .0317/DMJ/REK/VIII-2015 

Tentang Kurikulum 2015/2016. 

h. Peninjauan kurikulum mata kuliah umum dan penciri institusi tahun 2016 terhadap 

kurikulum 2015. Hasil Peninjauan kurikulum yaitu: 1). Mata kuliah agama teori 

praktikum (2/2), 2). Matakuliah technopreneurship 6 SKS dipecah menjadi 4 teori 

technopreneurship dan praktikum 2 SKS dengan mata kuliah pengembangan 

bisinis. 3). Mata kuliah technopreneurship 4 SKS Fakultas Ilmu Komputer pada 

semester ganjil. 4). Mata kuliah pengembangan bisnis 2 SKS praktikum Fakultas 

Ilmu Komputer pada semester genap. 5). Mata kuliah agama (2/2) Fakultas Ilmu 

Komputer pada semester genap. 6). Mata kuliah character building 4 SKS 

menjadi 2 SKS. 

Kurikulum IIB Darmajaya yang telah diimplemantasikan yaitu kurikulum 2007 dan 

kurikulum 2010. Kurikulum yang berlaku Kurikulum tahun 2015 ditetapkan dengan SK 

Rektor IIB Darmajaya Nomor: SK. 0317/DMJ/REK/VIII/2015 tentang Kurikulum 2015 

(lampiran 5.3 Buku kurikulum).  

 

 

5.2  Pembelajaran 
5.2.1 Sistem Pembelajaran 
       Penjelasan berkaitan dengan unit organisasi yang melaksanakan kegiatan pengkajian 

dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran di Institut Informatika dan Bisnis 
Darmajaya untuk menghasilkan capaian pembelajaran yang sesuai dengan tujuan 
kurikulum dan lulusan yang mampu berpikir kritis, bereksplorasi, bereksperimen, dan 
memiliki integritas, serta pemanfaatan hasilnya. 
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1. Unit Pelaksana Pengkajian dan Pengembangan  Sistem dan mutu Pembelajaran.  

Bagian Pengembangan Pembelajaran IIB Darmajaya merupakan unit  pelaksana 

kegiatan pengembangan mutu pembelajaran. Kegiatan yang dihasilkan oleh Bagian 

Pengembangan Pembelajaran antara lain mengembangkan mengembangkan metode 

pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (SCL/student centered learning), 

mengembangkan bahan ajar, mengembangkan pembelajaran dengan memanfaatkan  

teknologi informasi dan komunikasi (TIK), mengembangkan rancangan pembelajaran, 

memacu program studi untuk selalu meningkatkan pengelolaan internal serta proses 

pembelajaran dengan menggunakan dana hibah dari pemerintah. Bagian 

Pengembangan Pembelajaran menjalankan fungsi pengembangan  metode 

pembelajaran dengan melibatkan dosen-dosen untuk mengembangkan metode 

pembelajaran melalui berbagai hibah, workshop dan seminar (lampiran 5.4 laporan 

kegiatan PengembanganPembelajaran) yaitu 

a.  Hibah e-learning 

Hibah e-learning menghasilkan konten e-learning yang dihasilkan dosen dapat 

menjadi salah satu metode belajar mengajar dan merupakan konten utama 

pembelajaran jarak jauh. Untuk menjaga kualitas konten e-learning yang dihasilkan, 

dibentuk tim reviewer khusus yang beranggotakan pakar-pakar e-learning. Hasil hibah 

e-learning  berupa konten e-learning yang digunakan sebagai suplemen untuk 

pembelajaran reguler. Konten e-learning diunggah dalam LMS (Learning 

Management System) yang dibangun mandiri IIB Darmajaya dengan alamat 

lms.darmajaya.ac.id 

b. Hibah Buku ajar 

Hibah buku ajar dilaksanakan setiap tahun dengan kuota dua pemenang untuk setiap 

program studi. Buku ajar bisa menjadi salah satu referensi wajib bagi mahasiswa 

untuk mata kuliah yang diambilnya.  

c. Hibah RPS dan PPT 

Hibah RPS dan PPT merupakan hibah yang diberikan kepada dosen yang meneliti 

tindakan kelas serta diutamakan untuk mata kuliah yang belum dilengkapi RPS dan 

PPT atau adanya perubahan silabus dan capaian pembelajaran.  

2. Pemanfaatan Hasil Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pembelajaran  

Bagian Pengembangan dan Pembelajaran adalah unit organisasi 
yang melaksanakan pengkajian dan pengembangan 
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Hasil dari pengkajian dan pengembangan mutu kurikulum dari Bagian Pengembangan 

Pembelajaran ditindak lanjuti dengan melakukan supervisi proses pembelajaran, 

melakukan perbaikan mutu pembelajaran dan mengadakan kegiatan pelatihan. Jenis 

pelatihan yang pernah dilakukan antara lain; pelatihan Pengembangan Ketrampilan 

Dasar Teknik  Instruksional (PEKERTI), Pelatihan Applied Approach (AA), dan 

Pelatihan dan Pengembangan Mutu Pembelajaran. Supervisi proses pembelajaran 

akan dilaksanakan mulai TA 2018/2019 
 
5.2.2 Pengendalian mutu proses pembelajaran 

Penjelasan tentang sistem pengendalian mutu pembelajaran yang diterapkan Institut 
Informatika dan Bisnis Darmajaya termasuk proses monitoring, evaluasi, dan 
pemanfaatannya. 

      

 
 
Sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif, berpusat 

kepada pebelajar dengan memanfaatkan beragam sumber belajar di IIB Darmajaya 

mencakup :  

1. Pendekatan Sistem Pembelajaran dan Pengajaran 

Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya telah menerapkan metode pembelajaran SCL 

(Student Centre Learning) hal ini tertuang dalam Peraturan Akademik, Pedoman 

Akademik, dan Pedoman penyusunan kurikulum dan Standar Penjaminan Mutu 

Internal IIB Darmajaya. Kegiatan pembelajaran berupa: 

- Ceramah interaktif, diskusi, presentasi di kelas. 

- Praktek di Laboratorium. 

- Pembelajaran asynchronous menggunakan sistem manajemen pembelajaran 

(LMS).  

- Pembelajaran synchronous menggunakan media teknologi informasi dan 

perangkat lunak konferensi. 

- Perlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen. 

- Pelibatan mahaiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

Pendekatan pembelajaran SCL mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri dan 

kelompok. Pengembangan metode ini bertujuan agar mahasiswa dapat belajar aktif, 

mampu bekerjasama dalam sebuah tim, bekerja mandiri, berkomunikasi secara efektif, 

Adanya sistem pengendalian mutu pembelajaran menjamin, 
mutu pembelajaran yang efektif. Pembelajaran menggunakan 
pendekatan Student Centered Learning.   



Borang Akreditasi Institusi – IIB Darmajaya 2018  156 
 

berpikir secara holistik, berpikir secara kritis dan kreatif, memiliki ketrampilan 

memecahkan masalah, memiliki integritas dan kesadaran serta berkarya sesuai 

dengan etika profesi. Informasi penggunaan metode SCL terdapat pada Rancangan 

Pembelajaran Semester (RPS) dengan pelaksanaan seperti; a) Berbagi informasi 

(curah gagasan, kooperatif, kolaboratif, diskusi kelompok, diskusi panel, simposium, 

dan seminar), b) Belajar dari pengalaman (simulasi, bermain peran, games, kelompok 

temu), c) Pembelajaran dengan model pemecahan masalah (studi kasus, tutorial, dan 

lokakarya). 

 
IIB Darmajaya juga telah mengembangkan sistem pembelajaran melalui internet atau 

sering disebut dengan e-Learning. Materi pembelajaran elektronik atau e-learning 

dikatakan sebagai enrichment, karena apabila mahasiswa dapat secara cepat 

menguasai dan memahami isi materi pelajaran yang disampaikan dosen dengan cara 

tatap muka (fast learners) diberikan kesempatan untuk dapat mengakses isi materi 

pembelajaran elektronik. Materi pembelajaran elektronik atau e-learning juga disebut 

sebagai program mengulang materi, apabila mahasiswa yang mengalami kesulitan 

memahami materi pelajaran yang disajikan dosen secara tatap muka di kelas (slow 

learners) diberikan kesempatan untuk menggunakan materi pembelajaran elektronik. 

  

Modul pembelajaran berbasis elektronik (e-learning) pada program regular 

memperkaya dan memperkuat pemahaman mahasiswa tanpa mengurangi jumlah 

pertemuan perkuliahan regular. Modul pembelajaran e-learning dapat diterapkan pada 

program reguler sebagai substitusi pertemuan perkuliahan regular, yaitu ketika dosen 

mendapatkan penugasan di luar kampus bersamaan dengan jadwal perkuliahan. 

Program Studi dapat melaksanakan e-learning sebanyak-banyaknya 25% dari jumlah 

keseluruhan pertemuan perkuliahan regular, tidak diperbolehkan mengadakan pada 

awal atau akhir semester.  

2. Perencanaan dan sumber daya pembelajaran 

a. Perencanaan bahan ajar. 
Seluruh program studi di IIB Darmajaya telah memiliki RPS dan bahan ajar 

multimedia PPT sehingga dosen pengampu mata kuliah dapat menggunakan 

langsung atau menambahkan materi perkuliahan. Untuk mendukung proses 

kegiatan  pembelajaran setiap dosen juga membuat bahan ajar. Bahan ajar adalah 

semua bentuk sumberdaya yang dimanfaatkan untuk membantu dosen dalam 

melaksanakan kegiatan prose belajar mengajar. Sehingga bahan ajar adalah salah 

satu sumber untuk memperoleh materi kuliah. Materi ajar tersebut dapat berupa 
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bahan tertulis handout, buku, modul, model, gambar, dan elektronik sehingga perlu 

adanya pengembangan bahan ajar untuk dosen seperti audio visual.   

b. Perencanaan praktikum 
IIB Darmajaya menerapkan manajemen laboratorium terpusat dikepalai oleh 

Koordinator Laboratorium. Sebelum perkuliahan dimulai pada awal semester 

laboratorium mengajukan bahan habis pakai atau perangkat lunak sesuai dengan 

kebutuhan mata kuliah praktikum pada semester tersebut. Laboratorium 

mendapatkan jadwal praktikum dari Pusat Layanan Pembelajaran dan Pelaporan 

(PLPP). Berdasarkan jadwal praktikum, Koordinator Laboratorium bersama Laboran 

menyusun jadwal asisten dan mempersiapkan peralatan, bahan dan meng-instal 

perangkat lunak. 

c. Perencanaan jadwal kuliah dan dosen pengampu.   
Jumlah kelas disusun oleh Biro ICT berdasarkan prediksi mahasiswa aktif semester 

sebelumnya. Dosen pengampu mata kuliah disusun oleh Jurusan kemudian 

diteruskan ke Bagian PLPP (prosedur P.PM-D37.37, 2.PM-S1.5.05). 

Pengisian/pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa secara on-line menggunakan 

Sistem Informasi Akademik (SISKA). Berdasarkan mahasiswa yang telah on-line, 

PLPPP mengadakan rapat bersama jurusan, Fakultas dan Wakil Rektor I untuk 

menentukan jumlah kelas dan beban SKS dosen. Setelah jumlah dosen terhadap 

jumlah kelas, beban SKS dosen dan penjadwalan ditentukan dilaksanakan rapat 

keseluruhan dosen tetap dan dosen tidak tetap sebelum perkuliahan dimulai. Rapat 

tersebut membahas evaluasi pelaksanaan perkuliahan semester lalu dan 

pembagian jadwal perkuliahan. 

d. Perencanaan ruang kelas 
Sebelum perkuliahan dimulai Biro Manajemen Aset dan Logistik (MAL) melakukan 

pengecekan kesiapan ruang kelas seperti personal komputer, LCD proyektor, TV 

LED, meja dan kursi, AC, penerangan serta kebersihan cat dinding.  

Selain itu, IIB Darmajaya menyediakan hot spot pada titik-titik potensial agar 

mahasiswa dapat materi kuliah melalui internet serta menambah wawasannya.  

3. Syarat Kelulusan 

Pasal 18 Peraturan Akademik (SK No. 0358/DMJ/REK/WR1/IX-2018) tentang penilaian 

hasil belajar menyatakan:  

 Penilaian dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas dan 

pengamatan yang dilakukan oleh dosen. 

 Penyelenggaraan penilaian: 
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a. Ujian yang meliputi, ujian kecil (kuis), Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir 

Semester (UAS) dan praktikum dan yang dilaksanakan secara tertulis. 

b. Ujian skripsi, tugas akhir dan komprehensif dilaksanakan secara lisan. 

c. Mahasiswa yang tidak bisa hadir dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan 

disertai bukti atau mendapat tugas luar dari instansi tempat mereka bekerja berhak 

menempuh ujian susulan yang dilaksanakan secara terprogram, dengan 

persetujuan ketua jurusan. 

 Berkas ujian dan tugas tertulis yang mendapat penilaian wajib dikembalikan kepada 

mahasiswa. 

 Penilaian hasil belajar dinyatakan dalam huruf mutu A, B, C, D, dan E yang masing-

masing berangka mutu: 4, 3, 2, 1, dan 0. 

 Konversi nilai akhir dalam angka ke dalam huruf mutu dan angka mutu adalah sebagai 

berikut:  

a. Berdasarkan Penilaian Acuan Patokan (PAP) 
 

Tabel 5.1  
Penilaian Acuan Patokan (PAP) 

 

 Nilai Akhir 
(0-100) 

Huruf Mutu 
(HM) 

Angka Mutu 
(AM) Status 

 > 80 A 4 Lulus 
 66 – 80 B 3 Lulus 
 51 – 65 C 2 Lulus 
 40 – 50 D 1 Lulus 
 < 40 E 0 Tidak Lulus 

 
a. Berdasarkan penggunaan kurva normal 

 
    

 Pelaksanaan tugas terstrukutur yaitu penilaian terhadap berbagai bentuk pekerjaan 

rumah. 

 Pengamatan di kelas yaitu penilaian terhadap kemampuan untuk mengemukakan 

pertanyaan dan pendapat serta menjawab pertanyaan. 

 
Peraturan akademik Pasal 27 tentang syarat  dan ketentuan pemberian gelar akademik 

dan sebutan profesional menyatakan syarat kelulusan program Magister, Sarjana dan 

Diploma 3 yaitu 

- Jumlah beban sks yang diwajibkan masing-masing program studi minimal S2 : 36 SKS, 

S1: 144 SKS, D3: 110 SKS 

- Telah menempuh dan lulus ujian tesis/skripsi/tugas akhir. 

- Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk S1 dan D3 minimal 2, 00. 

- Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk S2 minimal 3, 00. 
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- Transkrip akademik tidak terdapat huruf mutu D dan E untuk S2, S1 dan D3. 

- Transkrip akademik S2 maksimal huruf mutu C dua mata kuliah. 

- Semua kewajiban administrasi dan keuangan terhadap IIB Darmajaya telah dipenuhi.  

Syarat kelulusan dilaksanakan dengan baik (prosedur 2.PM.S1.9.09). Syarat kelulusan 

dimonitor oleh Ketua Program Studi pada proses mahasiswa pendaftaran sidang 

tesis/skripsi /tugas akhir. Ketua Program Studi mengecek transkrip nilai apakah syarat-

syarat telah terpenuhi, monitoring juga dilaksanakan pada saat akan Yudisium. Setelah 

Yudisium Ketua Program mengevaluasi nilai kelulusan  mahasiswa dengan membuat 

laporan kinerja,  mengisi KPI berikut tindak lanjutnya.  

 
5.2.3 Pedoman Pelaksanaan Tridarma PT  
Jelaskan keberadaan pedoman pelaksanaan tridarma PT, serta pengintegrasian 
kegiatan penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat kedalam proses 
pembelajaran, serta ketersediaan dokumen pendukung. 

 

 
 
Kebijakan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya yang mewajibkan pengintegrasian 

hasil penelitian dan PkM ke dalam proses pembelajaran tertuang dalam Peraturan 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (SK No. 0359/DMJ/REK/LP4M/IX-2018) 

pasal Pasal 11 tentang Peleburan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat dalam Kegiatan Penelitian, butir 1 menyatakan Hasil penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat dapat digunakan langsung dalam perkuliahan sebagai 

masukan yang terkini.  

 

Selain kebijakan dalam peraturan akademik, pada Sistem Standar Mutu Internal 

Darmajaya, penelitian memiliki standar hasil yaitu wajib membuat buku referensi ber-

ISBN/buku ajar sesuai skim penelitian, penelitian memiliki luaran lainnya berupa teknologi 

tepat guna, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), model/purwarupa/desain/karya seni/rekayasa 

sosial. Standar hasil PkM, pelaksana PkM wajib membuat buku referensi ber-ISBN/buku 

lainnya sesuai skim PkM. Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat IIB Darmajaya menggunakan buku pedoman edisi XII Kemenristek Dikti tahun 

2018. 

 

 

IIB Darmajaya memiliki pedoman pelaksanaan tridharma PT, 
hasil penelitian dan PkM telah diintergrasikan dalam proses 
pembelajaran dan dilaksanakan secara konsisten 
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Beberapa contoh penerapan kebijakan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dalam 

pengintegrasian hasil penelitian dan PkM ke dalam proses pembelajaran sebagai berikut: 

1. Hibah Penelitian Dosen Pemula tahun 2015 Zaidir Jamal, ST., M.Eng, topik Rancang 

Bangun Alat Peraga Fuzzy Logic Controller dengan luaran penelitian berupa 

purwarupa Fuzzy Logic Controller. Purwarupa tersebut dijadikan alat peraga 

(diintegrasikan) pada praktikum mata kuliah Fuzzy Logic Controller. 

2. Hibah penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi tahun 2016, Peneliti Rahmalia 

Syahputri, S.Kom., M.Eng.Sc dengan Universitas Gunadarma dengan judul penelitian 

Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Mobile (M-Learning) pada Mata Kuliah 

Keilmuan dan Keterampilan di Fakultas Ilmu Komputer IIB Darmajaya. Luaran 

penelitian berupa aplikasi M-Learning. 

3. Hibah penelitian Produk Terapan tahun 2017, dengan topik Pengembangan 

Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Gaya Belajar Mahasiswa Pada Matakuliah 

Umum Bahasa Inggris Di Perguruan Tinggi Swasta Di Bandar Lampung, peneliti Dra. 

Linda Septarina MM. Hasil penelitian diterapkan pada pembelajaran bahasa Ingris. 

Perancangan Perangkat dan Skenario Praktikum Menggunakan Hasil-hasil penelitian.  

4. Hibah Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi tahun 2016, peneliti Dr. R.Z Abdul Aziz, 

MT dengan topik   Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan 

Penerapan TQM Melalui Bagian Pengembangan Pusat Kajian Kualitas Perguruan 

Tinggi. Luaran penelitian digunakan sebagai referensi mata kuliah technopreneurship. 
 

 
5.3 Suasana Akademik  
5.3.1 Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan  

Penjelasan bagaimana institusi menjamin pelaksanaan kebebasan akademik, 
kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Selain itu, berikut adalah 
penjelasan ketersediaan dokumen pendukung serta konsistensi pelaksanaannya. 
 

 
 

IIB Darmajaya menjamin pelaksanaan kebebasan mimbar akademik dan otonomi 

keilmuan sebagaimana tertuang Statuta SK No.  003 /YAH/KTA/VII-2016. Seiring dengan 

perubahan VMTS dan struktur organisasi 2018, Statuta direvisi disahkan melalui SK No. 

075/YAH/KTA/IIB/VII-2018. Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan 

Otonomi Keilmuan terdapat pada Bab V. Pasal 23 tentang Kebebasan Akademik,  Pasal 

24 tentang Kebebasan Mimbar Akademik dan Pasal 25 tentang Kebebasan Otonomi 

Keilmuan. Pada pasal 54 Tentang Hak Mahasiswa butir b. menyatakan emanfaatkan 

Memiliki dokumen lengkap tentang otonomi keilmuan, kebebasan  
mimbar akademik serta dilaksanakan dengan konsisten 
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kebebasan Akademik dan memperoleh pengajaran/pelayanan akademik sesuai dengan 

peraturan akademik yang berlaku.  

Kebijakan lain pada Renstra 2018-2022 (SK No.0356 /DMJ/REK/VIII-2018) suasana 

akademik terdapat pada tujuan ke-4 menyatakan “Menghasilkan temuan ipteks yang 

berkualitas melalui penelitian sesuai dengan kebutuhan stakeholder” dengan sasaran 

strategis ke-10 yang menyatakan “Meningkatkan suasana akademik penelitian melalui 

pertemuan ilmiah berbagai disiplin ilmu”.  

 

5.3.2 Penjelasan terkait kebijakan dan dukungan institusi untuk menjamin terciptanya 
suasana akademik yang kondusif dan untuk peningkatan proses dan mutu 
pembelajaran di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya. Termasuk 
diantaranya penyediaan regulasi/peraturan dan sumber daya. 

 

 
 
1. Kebijakan dan strategis suasana akademik 

Kebijakan dan strategi suasana akademik dituangkan pada sasaran strategi ke-10 

yang menyatakan “Meningkatkan suasana akademik penelitian melalui pertemuan 

ilmiah berbagai disiplin ilmu”. Sasran strategi tersebut merupakan tujuan ke-4 pada 

Renstra 2018-2022 (SK No.0356 /DMJ/REK/VIII-2018) yang menyatakan 

“Menghasilkan temuan ipteks yang berkualitas melalui penelitian sesuai dengan 

kebutuhan stakeholder”. Implikasi dari kebijakan tersebut IIB Darmajaya membuka 

seluas-luasnya untuk: 

- Memberikan kebebasan civitas akademika untuk melakukan kegiatan ilmiah 

berupa penulisan hasil kajian, penelitian, diskusi, dan kegitatan ilmiah lainnya. 

- Menghadirkan tenaga ahli dari luar IIB Darmajaya untuk menyampaikan pikiran 

dan pendapat. 

- Mendorong agar setiap civitas akademika melaksanakan kebebasan akademik 

dalam rangka pelaksanaan tugas serta fungsinya secara mandiri. 

- Mengijinkan penggunaan sumberdaya IIB Darmajaya. 

- Meningkatkan kegiatan diseminasi hasil seminar, pelatihan dan workshop yang 

telah dilakukan oleh program studi.  

- Meningkatkan kegiatan seminar, dan diskusi baik ditingkat lokal, regional, 

nasional dan internasional dan melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaannya. 

- Meningkatkan dan memberi kesempatan kepada dosen dan mahasiswa untuk 

mengikuti pertukaran dosen dan mahasiswa.  

Pengembangan suasana akademik didukung dengan kebijakan,  
terprogram, dimonitor dan dievaluasi serta ditindaklanjuti 
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- Menumbuhkan dan mengembangkan atmosfer akademik untuk melakukan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan menulis buku ajar dan 

suplemen perkuliahan.  

- Menumbuhkan dan mengembangkan atmosfir untuk mengintegrasikan hasil 

penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai bahan ajar.  

- Mendorong dan memfasilitasi penerbitan jurnal ilmiah baik dalam bentuk jurnal 

cetak dan on-line. 

- Mengembangkan dan memfasilitasi pendirian pusat-pusat kajian. 

IIB Darmajaya memberikan seluas luasnya pengembangan organisasi 

kemahasiswaan serta kegiatannya sebagai bentuk dukungan terhadap 

pengembangan suasana akademik. Berikut ini organisasi kemahasiswaan di IIB 

Darmajaya: 

1. Lembaga Eksekutif 

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 

2. Lembaga Legislatif 

Majelis Permusyawarahan Mahasiswa 

3. Departemen Dalam Negeri 

Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika (HIMA TI), Himpunan Mahasiswa 

Sistem Informasi (HIMA MISI), Himpunan Mahasiswa Sistem & Teknik Komputer 

(HIMA STEKOM), Himpunan Mahasiswa Manajemen (HIMA MA), Himpunan 

Mahasiswa Akuntansi (HIMA AK). 

4. Departemen Kerohanian 

    Unit Kegiatan Mahasiswa Islam (UKM As-Salam), Unit Kegiatan Mahasiswa Hindu 

(UKM PERMADU), Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen (UKM HIMKRIS). 

5. Departemen Penalaran dan Keilmuan (Penalaran) 

Unit Kegiatan Mahasiswa Bahasa (UKM Bahasa), Unit Kegiatan Mahasiswa 

Darmajaya Computer Fans Club (UKM DCFC). 

6. Departemen Kesenian dan Kebudayaan 

 Unit Kegiatan Darma Suara (UKM DS), Unit Kegiatan Musik (UKM Musik). 

7. Departemen Sosial (Pengabdian Masyarakat) 

Unit Kegiatan Mahasiswa Korps Relawan (UKM KSR), Unit Kegiatan Mahasiswa 

Darmajaya Pecinta Alam (UKM ARTALA) 

8. Departemen Olahraga 

Unit Kegiatan Mahasiswa Darmajaya Basketball Association (UKM DBA), Unit 

Kegiatan Mahasiswa Persatuan Sepakbola Darmajaya (UKM PSDJ), Unit 

Kegiatan Mahasiswa Tae Kwon Do (UKM Tae Kwon Do) 
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9. Komunitas 

Komunitas Beatbox, Komunitas Pramuka, Komunitas Duta Kampus, Komunitas 

Silat Keratun Lampung, Komunitas Persatuan Setia Hati Teratai (PSHT) 

Dari sasaran strategi ke-10, tujuan strategi ke-4 Renstra 2018-2020 yang menyatakan 

“Meningkatkan suasana akademik penelitian melalui pertemuan ilmiah berbagai 

disiplin ilmu”, IIB Darmajaya menurunkan rencana kegiatan ke 

Bagian/Jurusan/Program Studi/Unit terkait. 

2. Program implementasi suasana akademik 

Sebelum memasuki tahun akademik baru, IIB Darmajaya mengadakan rapat untuk 

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) diseluruh unit. Dari RKA tiap-tiap unit 

telah diketahui rencana implementasi program pendukung suasana akademik dalam 

satu tahun akademik. Program pengembangan suasana akademik berupa kegiatan 

akademik dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Pada tabel 5.2 

menunjukkan program suasana akademik dalam satu tahun akademik. 
Tabel 5.2  

Program implementasi yang terjadwal 
 

No Bentuk Kegiatan Rencana Pelaksanaan 
A. Interaksi antar dosen 

1 Rapat dosen awal semester 1 kali per semseter 
2 Rapat tinjauan manajemen  1 kali per semester 
3 Rapat Jurusan 1 kali per mimggu 
4 Rapat Kelompok Bidanga Keahlian (KBK) 1 kali per bulan 
5 Grup Riset  2 kali per bulan 

B. Interaksi dosen-mahasiswa 
1 Perkuliahan 14 kali pertemuan per semester 
2 Praktikum 14 kali pertemuan per semester 
3 Responsi 8 kali pertemuan per semester 
4 Bimbingan akademik dan konseling 4 kali per semester 
5 Bimbingan Praktek Kerja Minmal 6 kali  per semester r 
6 Bimbingan tesis/skripsi/tugas akhir Minmal 6 kali  per semester 
7 Grup Riset 2 kali per bulan 
8 Pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa 4 kali per semester 
9 Pembinaan Kerohanian 1 kali per minggu 

C. Interaksi antar-mahasiswa 
1 Tugas Kelompok Tentativ 
 Perkuliahan 14 kali pertemuan per semester 
2 Praktikum 14 kali pertemuan per semester 
3 Diskusi Kelompok 4x per semester 
4 Praktek Kerja Pengabdian kepada 

Masyarakat 
1 bulan  per semester 

5 Pemira 1 kali per tahun akademik 
6 Rapat kerja UKM/HIMA 1 kali per tahun akademik 
7 Study Club 1  kali perminggu, 1 kali workshop 

per semester 
8 Kelompok lomba mahasiswa Tentativ menyesuaikan lomba 

D. IInteraksi akademik antar sivitas akademika dengan praktisi eksternal 
1 Kerjasama penelitian Tentative 
2 Pengabdian kepada Masyarakat 1 kali per semester 
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3 Kuliah tamu 2 kali per tahun akademik 
4 Kuliah umum 2 kali per tahun akademik  
5 Pembicara tamu Tentativ 
6 Penyelenggaraan seminar nasional dan 

internasional 
1 kali per tahun akademik 

7 Nara sumber diskusi akademik 3x per semester 
E. Interaksi sivitas akademika dengan masyarakat umum 

1 Sidang senat terbuka dalam rangka 
wisuda 

1 kali per semester 

2 Parents Day 
 

1 kali per tahun akademik 

3 Sidang senat terbuka dalam rangka dies 
natalis 

1 kali per tahun akademik 

4 Pameran Karya Tentative 

3. Pengerahan sumber daya 

Sebagai upaya pengembangan suasana akedemik IIB Darmajaya mengerahkan 

sumber daya yaitu 

a. Sumber daya Manusia dan kelembagaan meliputi: 
- Memiliki dosen yang cukup dan kompeten dibidangnya. 

- Memiliki tenaga kependidikan yang kompeten: pustakawan, programmer, 

laboran dan teknisi. 

- Memiliki staf administrasi yang kompeten. 

- Memiliki organisasi dan tata kerja yang baik. 

- Adanya kebijakan sistem reward dan punishment. 

- Memiliki kebijakan yang mendukung penciptaan suasana akademik yang 

kondusif. 
b. Perangkat kurikulum  

- Kurikulum telah diselaraskan KKNI. 

- Mempunyai standar metode pembelajaran (SCL=Student Centered Learning) 

- Mempunyai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

- Mempunyai aturan akademik. 

- Mempunya pedoman akademik 

c. Sumber daya prasarana dan sarana. 
Prasarana dan sarana yang secara konsisten direncanakan dan dibangun untuk 

mendukung peningkatkan suasana akademik adalah sebagai beseperti: 

- Penyediaan ruang sekretariat bagi UKM-UKM yang ada di IIB Darmajaya. 

- Penyediaan laboratorium.  

- Ruang kelas yang nyaman. 

- Penyediaan akses internet dengan bandwith besar 100 Mbps. 

- Penyediaan ruang aula dan seminar. 

- Penyrdiaan sarana dan prasarana olah raga.  

- Penyediaan fasilitas umum yang baik. 
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d. Sumber daya sistem informasi dan akses kepustakaan. 
Untuk meningkatkan suasana akademik, berbagai fitur sistem informasi dibangun 

secara terintegrasi yang memfasilitasi interaksi on-line antar dosen, antar 

mahasiswa, dosen-mahasiswa, civitas akademika dengan pihak luar dan dosen 

dengan sumber-sumber kepustakaan dunia. 

e. Sumber daya finansial. 
Pendanaan untuk seluruh kegiatan mencukupi bersumber dari unit bisnis, 

penelitian dan PkM, kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta   dan dari 

mahasiswa. 

f. Kebijakan lingkungan kampus 
Kebijakan-kebijakan di lingkungan kampus diberlakukan untuk membuat suasana 

kampus menjadi kondusif, yaitu: Kebijakan disiplin kampus, kebijakan kampus 

hijau, kebijakan penataan parkir, kebijakan penggunaan energ listrik, dan 

kebijakan pengelolaan kebersihan kampus. 

4. Monitoring dan Evaluasi Suasana Akademik  

Monitoring dan evaluasi suasana akademik IIB Darmajaya dilakukan secara berkala 

oleh Fakultas dan Biro Kemahasiswaan dan Karakter untuk menjamin terlaksananya 

kegiatan dan berkelanjutannya. Monitoring juga dilakukan oleh LPMP dalam bentuk 

audit AMAI setiap tahunnya. Bentuk monitoring dan evaluasi oleh Fakultas dan Biro 

Kemahasiswaan dan Karakter adalah memeriksa kegiatan kemahasiswaan dan 

program studi sesuai dengan rencana kerja, instrumen penilaian akreditasi BAN-PT 

dan standar SPMI digunakan acuan. 

5. Tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara berkelanjutan 

Hasil monitoring dan evaluasi oleh LPMP dilaporkan dalam bentuk laporan temuan 

hasil audit. Temuan audit berupa mayor, minor, PNC dan OFI untuk setiap butir mutu 

sebagai tindakan koreksi yang akan disampaikan kepada pimpinan unit kerja terkait. 

Tindak lanjut monitoring dan evaluasi oleh Fakultas dan Biro Kemahasiswaan dan 

Karakter disampaikan ke unit kerja terkait kemudian ditindak lanjuti dengan 

mengagendakan pada rapat Fakutas untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi. 
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