
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STKIP 

KUSUMA NEGARA 

Jalan Raya Bogor Km 24 Cijantung Jakarta 13770 
upm@stkipkusumanegara.ac.id 

LAPORAN 

MONEV INTERNAL PROGRAM 
STUDI  

PENJAMINAN MUTU 

STKIP KUSUMA NEGARA 



2 

LEMBAR PENGESAHAN 

Setelah menimbang, membaca dan meneliti hasil yang dimaksud dalam Laporan Monev 

Internal program Studi tahun akademik Tahun 2019/2020 yang telah dilaksanakan dengan 

baik oleh tim Gugus Kendali Mutu STKIP Kusuma Negara maka dokumen ini layak 

disahkan sebagai dokumen hasil evaluasi capaian mutu program studi STKIP Kusuma 

Negara Tahun Akademik Tahun 2019/2020. 

 

Jakarta, 08 April 2019 

 

Mengetahui,     Mengetahui, 

Ka. LPM     Wakil II Bid. Administrasi & Keuangan 

     

Dr. Lutfi Hardiyanto, S.Sos, MM  Dr. Sudjoko. S, MM 

 

 

Mengetahui, 

Ketua STKIP Kusuma Negara 

 

 

    Dr. Herinto Sidik Iriansyah, M.Si 

 

 

 

 



3 

LAPORAN  

MONEV INTERNAL PROGRAM STUDI 

 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 
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laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai peta mutu di 

lingkungan STKIP Kusuma Negara. 

Dengan dibantunya gugus mutu tingkat program studi, pelaksanaan dan tindak lanjut 
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STKIP Kusuma Negara. 
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dengan jelas perkembangan Mutu di setiap Unit kerja. 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

IDENTIFIKASI MONEV INTERNAL 

Selain pengukuran kinerja, monitoring dan evaluasi dimulai dengan mengidentifikasi 

keberadaan dokumen standar nasional Dikti. Standar yang digunakan dalam kegiatan Monev 

Mutu Internal merupakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang terdiri atas 

Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan, Standar Sarana dan Prasaran, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, 

Standar Penilaian, Standar Penelitian, Standar Pengabdian Kepada Masyarakat serta Standar 

Kerjasama. Adapun mengidentifikasi keberadaan dokumen standar nasional pada tingkat 

Prodi di STKIP Kusuma Negara adalah sebagai berikut : 

 

No Standar Ketersediaan Dokumen 

Inggris Matematika PPKn PAUD PGSD POR 

1 Standar 

Kompetensi 

Lulusan 

a) Rumusan 

Kualifikasi 

Lulusan 

b) Pedoman 

Rumusan 

Capaian 
Pembelajaran 

Lulusan 

c) Penetapan 
Manual 

Standar 

Kelulusan 

d) RPS 

 

 

 

 

Ada 

 

Belum 

ada 

 

 

Belum 

ada 

 

Ada 

 

 

 

 

Ada 

 

Belum ada 

 

 

 

Belum ada 

 

 

Ada 

 

 

 

Ada 

 

Belum 

ada 

 

 

Belum 

ada 

 

Ada 

 

 

 

 

Ada 

 

Belum 

ada 

 

 

Belum 

ada 

 

Ada 

 

 

 

 

Ada 

 

Belum 

ada 

 

 

Belum 

ada 

 

Ada 

 

 

 

Ada 

 

Belum 

ada 

 

 

Belum 

ada 

 

Ada 

2 

 

 

 

 

 

 

Standar Isi 

a) Rumusan 

profil lulusan 
(SKPI) 

b) Tracer study 

c) Panduan 

Akdemik 

d) RPS 

 

Ada 

 

Ada 

Ada 

Ada 

 

 

Ada 

 

Ada 

Ada 

Ada 

 

Ada 

 

Ada 

Ada 

Ada 

 

Ada 

 

Ada 

Ada 

Ada 

 

Ada 

 

Ada 

Ada 

Ada 

 

Ada 

 

Ada 

Ada 

Ada 
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3 Standar Proses 

a) Panduan 

Akademik 

b) RPS 

c) BAP 

d) Kalender 

Akademik 

 

Ada 

Ada 

Ada 

Ada 

 

 

Ada 

Ada 

Ada 

Ada 

 

Ada 

Ada 

Ada 

Ada 

 

Ada 

Ada 

Ada 

Ada 

 

Ada 

Ada 

Ada 

Ada 

 

Ada 

Ada 

Ada 

Ada 

4 Standar Penilaian 

a) Master Nilai 

b) BAP 

c) Pedoman 

Akademik 

d) Berkas 

Penilaian di 

BAAK 

 

Ada 

Ada 

Ada 

Ada 

 

Ada 

Ada 

Ada 

Ada 

 

Ada 

Ada 

Ada 

Ada 

 

Ada 

Ada 

Ada 

Ada 

 

Ada 

Ada 

Ada 

Ada 

 

Ada 

Ada 

Ada 

Ada 

 

5 Standar Dosen dan 

Tenaga 
Kependidikan 

a) Arsip 

Kepegawaian 

b) Buku 

bimbingan  

 

 

Ada 

 

Ada 

 

 

Ada 

 

Ada 

 

 

Ada 

 

Ada 

 

 

Ada 

 

Ada 

 

 

Ada 

 

Ada 

 

 

Ada 

 

Ada 

6 Standar 

Pengelolaan 

pembelajaran 

a) Kurikulum 

Prodi 

b) Edom 

 

 

Ada 

Ada 

 

 

 

Ada 

Ada 

 

 

Ada 

Ada 

 

 

Ada 

Ada 

 

 

Ada 

Ada 

 

 

Ada 

Ada 

7 Standar Hasil  

Penelitian 

a) Panduan 

Akademik 

 

 

 

Ada 

 

 

Ada 

 

 

Ada 

 

 

Ada 

 

 

Ada 

 

 

 

Ada 

8 Standar Proses 
Penelitian 

a) Panduan 

Akademik 
 

 

 

Ada 

 

 

Ada 

 

 

Ada 

 

 

Ada 

 

 

Ada 

 

 

Ada 

9 Standar Penilaian 

Penelitian  

a) Panduan 
Akademik 

 

Ada Ada Ada Ada Ada Ada 

10 Standar Proses 
Pengabdian 

kepada 

Masyarakat 

Tidak 

Ada 

 

Tidak Ada Tidak 

Ada 

 

Tidak 

Ada 

 

Tidak 

Ada 

 

Tidak 

Ada 
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PENDAHULUAN 

 

Visi STKIP Kusuma Negara adalah “ Mewujudkan Sekolah Tinggi yang unggul, 

menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi keguruan berkarakter islami, berdaya saing 

global, serta berjiwa Entrepreneur pada tahun 2030 .” Pada tahap awal lebih menitikberatkan 

pada kepada pencapaian institusi pendidikan yang berstandar nasional artinya bahwa setiap 

kegiatan yang dilakukan oleh STKIP Kusuma Negara harus mengacu pada Standar Nasional 

Perguruan Tinggi (SNPT). Untuk mewujudkan itu, maka perlu diketahui terlebih dahulu 

kondisi saat ini agar dapat diketahui pancapaian standar saat ini sebagai bentuk evaluasi diri 

STKIP Kusuma Negara. Monev Mutu Internal (AMI) adalah cara yang tepat untuk 

mengetahui kondisi STKIP Kusuma Negara saat ini. 

Monev Mutu Internal (AMI) adalah proses yang sistematis, independent dan 

terdokumentasi untuk mendapatkan bukti Monev dan mengevaluasinya secara obyektif untuk 

menentukan sejauh mana kesesuaian antara kriteria Monev dengan kenyataan dipenuhi. 

Kegiatan AMI ini akan dilaksanakan secara rutin setiap tahun dalam rangka membentuk 

sebuah siklus perbaikan dan peningkatan mutu yang terus menerus berkesinambungan.  

Kegiatan AMI periode 2019-2020 berlangsung dimulai dari program studi yang 

dilakukan mulai 21 Januari 2019 sampai dengan 02 Maret 2019 secara serentak mulai dari 

pucuk pimpinan prodi dalam hal ini Ketua Prodi sampai dengan unsur penunjang akademik. 

Pelaksanaan Monev melibatkan gugus mutu masing-masing prodi  yang telah ada. Tentu saja 

dengan adanya gugus mutu prodi diharapkan kegitan Monev dapat dilaksanakan dengan lebih 

teliti dan menghasilkan gambaran yang utuh mengenai peta mutu setiap prodi. Hasil Monev 

ini akan menjadi bahan penting dalam rapat tinjauan manajemen pimpinan STKIP Kusuma 

Negara. 

Salah satu tahap dari proses Monev internal ialah melakukan asesmen lapangan untuk 

verifikasi, validasi, serta melakukan penilaian lapangan terhadap Program Studi yang 

bersangkutan. Monev Mutu Internal dilakukan paling lambat selama dua sampai tiga hari 

kerja penuh di lapangan oleh tim yang telah ditunjuk oleh Unit Penjaminan Mutu. 

Monev merupakan salah satu simpul dalam siklus penjaminan mutu STKIP Kusuma 

Negara. Monev mutu internal merupakan upaya peningkatan mutu bukan penilaian. Dengan 

demikian baik Tim Monev maupun Program Studi duduk pada sisi yang sama yaitu sisi untuk 

meningkatkan mutu Program serta mutu Institusi.  

Dengan demikian Monev mutu merupakan kegiatan yang perlu dilakukan secara 

internal dengan kesadaran dan kemauan dari dalam institusi. Laporan ini dimaksudkan untuk 
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memberikan informasi kepada civitas akademik STKIP Kusuma Negara mengenai peta mutu 

di lingkungan STKIP Kusuma Negara serta sebagai bahan evaluasi dengan sasaran yang tepat 

guna meningkatkan kualitas penyelenggaran pendidikan dilingkungan kampus dari waktu ke 

waktu. 
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INDIKATOR PENGUKURAN 

 

Manfaat Monev ialah didapatkannya materi nyata bahan bahan tinjauan manajemen 

untuk membuat keputusan mutu. Dengan demikian Monev internal merupakan salah satu 

soko guru pengembangan institusi. Karena tujuan utama dilakukannya Monev internal untuk 

meningkatkan kualitas institusi, maka dalam hal ini Monev dilakukan kepada seluruh unit 

kerja yang ada di lingkungan STKIP Kusuma Negara dengan istilah yang mengacu pada 

karakteristik Institusi. Monev dilakukan oleh seseorang atau yang ditunjuk untuk melakukan 

Monev. 

Pelaksanaan AMI di lingkungan STKIP Kusuma Negara yang terdiri dari 6 Program 

Studi yang terdiri dari : 

1. Pendidikan Bahasa Inggris 

2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

3. Pendidikan Matematika 

4. Pendidikan Anak Usia Dini 

5. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

6. Pendidikan Olah Raga 

Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan-PendidikanTinggi (SNP-PT), hal ini 

dilakukan dengan maksud 1) Strategi mewujudkan sebagai institusi pendidikan berstandar 

Nasional, 2) Membantu Program Studi untuk meningkatkan status akreditasi. Secara 

terperinci indikator SNP-PT adalah sebagai berikut : 

1. Standar Pendidikan dan Pengajaran 

a. Standar isi 

b. Standar proses 

c. Standar kompetensi lulusan 

d. Standar penilaian pembelajaran 

e. Standar Pendidik dan tenaga kependidikan 

f. Standar Pengelolaan pembelajaran 

2. Standar Penelitian 

a. Standar hasil penelitian 

b. Standar proses penelitian 

c. Standar penilaian penelitian 

3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat 

a. Standar proses pengabdian kepada masyarakat 
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TIM MONEV DAN PELAKSANAAN MONEV 

 

TIM MONEV 

Pelaksanaan Monev internal tahun 2019 di STKIP Kusuma Negara dilakukan oleh 

Gugus Kendali Mutu, pelaksanaan Monev dilaksanakan secara lintas prodi. Monevor tersebut 

adalah: 

No Program Studi Gugus 

1 Pendidikan Bahasa 

Inggris 

Wahyuni Nadar, M. Pd 

2 Pendidikan Matematika Wahyuni Nadar, M. Pd 

3 Pendidikan PPKn Wahyuni Nadar, M. Pd 

4 PAUD Herlina, M. Pd 

5 PGSD Herlina, M. Pd 

6 POR Herlina, M. Pd 

 

 

PELAKSANAAN MONEV 

Berdasarkan surat nomor 03 /UPM/ STKIP–KN/ I / 2019 tentang Pengantar dan 

Jadwal Monev Internal 2019 STKIP Kusuma Negara, maka kegiatan selanjutnya adalah 

pelaksanaan Monev Mutu Internal. Pelaksanaan Monev mutu Internal dilaksanakan dengan 

sosialisasi pelaksanaan monev, membuat jadwal asesmen lapangan dan pembagian tugas tim 

dalam pelaksanaan Monev internal kepada unit kerja di lingkungan STKIP Kusuma Negara. 

Pelaksanaan Monev internal STKIP Kusuma Negara dilaksanakan oleh Gugus Kendali Mutu 

yang dimulai dari tanggal 21 Januari 2019 yang diawali dengan sosialisasi kemudian 

pelaksanaan monev sampai dengan 2 Maret 2019. Adapun pembagian dan penjadwalan 

asesmen lapangan adalah sebagai berikut: 

 

No Program Studi Pelaksanaan Monev 

1 Pendidikan Bahasa Inggris 25-26 Januari 2019 

2 Pendidikan Matematika 29-30 Januari 2019 

3 Pendidikan PPKn 29-30 Januari 2019 

4 PAUD 25-26 Januari 2019 

5 PGSD 29-30 Januari 2019 

6 POR 01-02 Februari 2019 

7 Pengumpulan bukti fisik 03-04 Februari 2019 

8 Pengolahan Hasil Monev 11-15 Februari 2019 

9 Pelaporan Hasil Monev 02 Maret 2019 
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FOTO-FOTO PELAKSANAAN MONEV 
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HASIL MONEV 

 

HASIL MONEV PROGRAM STUDI 

Pelaksananaan Monev internal terhadap Program Studi di lingkungan STKIP Kusuma 

Negara dilaksanakan oleh Gugus Kendali Mutu. Komposisi ini disusun berdasarkan 

pertimbangan asas objektivitas dan transparansi. Selain itu, pelaksanaan monev diharapkan 

akan memberikan dampak perbaikan dengan tepat dan cepat setelah Monev selesai 

dilaksanakan. Instrumen yang digunakan adalah instrumen Evaluasi Mutu Internal Perguruan 

Tinggi (EMI-PT) terdiri atas 10 (sepuluh) standar yang terdiri dari 6 (enam) standar 

Pendidikan, 3 (tiga) standar penelitian, dan 1 (satu) standar pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT). Hasil Monev didokumentasikan 

di prodi masing-masing dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pendidikan Bahasa Inggris 

2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

3. Pendidikan Matematika 

4. Pendidikan Anak Usia Dini 

5. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

6. Pendidikan Olah Raga 

 

TEMUAN-TEMUAN PENTING HASIL MONEV INTERNAL TAHUN 2019 

Berdasarkan hasil Monev mutu internal, maka di dapat standar komptensi lulusan dan 

standar pengabdian kepada masyarakat belum lengkap dokumennya. Akan tetapi catatan 

penting dari hasil monev tersebut yaitu prodi belum memiliki pedoman atau panduan yang 

baku dari institusi berkaitan dengan perumusan dan juga pelaksanaan semua standar. 

Dokumen yang dimiliki oleh prodi berupa dokumentasi pelaksaaan standar pengajaran, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga ada beberapa perbedaan pelaksanaan 

di setiap prodi. Berikut penjelasan temuan monev di setiap standar: 

 

1. Standar Pendidikan dan Pengajaran 

a. Standar isi 

Dalam pelaksanaan monev internal pada masing-masing program studi 

terdapat temuan-temuan yaitu terdapatnya standar kelulusan yang tergambar 

dalam SKPI (surat keterangan pendamping ijazah) pada masing-masing prodi, 
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tingkat keluasan dan kedalaman materi tergambar dalam masing-masing RPS 

(rencana pembelajaran semester) yang mengacu pada standar KKNI (kerangka 

kualifikasi nasional Indonesia), namun belum tersedianya landasan dan 

pijakan kebijakan dari institusi berupa pedoman perumusan kurikulum, 

dokumen yang saat ini tersedia berupa dokumen yang digunakan untuk 

keperluan internal prodi khususnya keperluan akreditasi yang belum 

terintegrasi dengan unit-unit lain dan belum sepenuhnya terimplementasi. 

 

b. Standar proses 

Prodi melaksanakan pembelajaran yang interaktif, integrative, holistic, 

scientific, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada 

mahasiswa, kemudian masing-masing prodi memiliki RPS yang 

didistribusikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan, proses pembelajaran 

melalui kegiatan ekstrakurikuler secara terstruktur di beberapa mata kuliah, 

masing-masing prodi melaksanakan metode pembelajaran yang variative, 

melaksanakan masa, beban dan proses  belajar mahasiswa dalam besaran SKS 

sesuai dengan SN-Dikti, namun temuan penting dalam standar proses pada 

program studi yaitu belum terdapat layout atau template RPS yang seragam 

dan baku, dan pedoman peninjauan RPS secara terstruktur, terencana dan 

berkelanjutan. 

c. Standar kompetensi lulusan 

Pada standar kompetensi lulusan ditemukan bahwa masing-masing prodi 

sudah memiliki kualifikasi lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, 

dan ketrampilan khusus yang sesuai dengan rumusan forum program studi 

atau forum sejenis, namun belum terdapat pedoman dalam merumuskan CPL 

(Capaian Pembelajaran Lulusan) yang disepakati besaman dan dibakukan.  

d. Standar penilaian pembelajaran 

Masing-masing prodi melaksanakan prinsip penilaian dan Teknik penilaian 

yang variative, melaksanakan prosedur dan mekanisme penilaian proses dan 

hasil, masing-masing prodi juga memiliki dokumentasi penilaian mahasiswa 

yang akuntabel dan transparan. Dokumen standar penilaian terdapat pada 

master nilai, BAP (berita acara perkuliahan), Pedoman akademik dan 

pedoman penilaian pada BAAK, sementara itu belum adanya panduan untuk 
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prodi dalam merumuskan penilaian dan SOP secara tertulis dan dibakukan 

bagi dosen dalam melasanakan penilaian pembelajaran. 

e. Standar Pendidik dan tenaga kependidikan 

Kualifikasi dosen pada masing-masing prodi sudah memenuhi standar yang 

terdapat pada tuntutan dalam SN Dikti yaitu sebagian besar sudah 

berkualifikasi pendidikan S2 dan S3 yang memiliki linieritas dengan program 

studi yang diselenggarakan pada STKIP Kusuma Negara. Jumlah rasio antara 

dosen dan mahasiswa berada pada posisi yang ideal. Beban kerja dosen 

berdasarkan pada 12-16 SKS yang pada umumnya sudah tercapai maksimal 

termasuk bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Dosen sebagai 

pembimbing utama dalam penelitian terstruktur bersama mahasiswa 

dianjurkan untuk membimbing maksimal 10 mahasiswa, namun masing-

masing prodi  belum memiliki acuan yang baku dalam penugasan dosen dalam 

pembimbingan mahasiswa untuk melaksanakan tugas akhir/ skripsi sehingga 

tidak terjadwal dan tidak terstruktur dalam pelaksanaanya. 

f. Standar Pengelolaan pembelajaran 

Dalam standar pengelolaan pembelajaran masing-masing prodi sudah 

melaksanakan penyusunan kurikulum, perencanaan dan penyelenggaraan 

pembelajaran sesuai dengan standar isi, proses dan penilaian. Prodi juga 

melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodic dalam rangka menjaga 

dan meningkatkan mutu proses pembelajaran yang tergambar pada EDOM 

(evaluasi dosen dan mahasiswa), namun prodi belum memiliki pedoman 

penyusunan kurikulum dan penyusunan RPS, serta belum terlapornya hasil 

program pembelajaran secara periodic sebagai sumber data dan informasi 

dalam pengambilan keputusan perbaikan mutu pembelajaran. 

 

2. Standar Penelitian 

a. Standar hasil penelitian 

Temuan hasil penelitian yang terdapat pada masing-masing prodi memenuhi 

aspek pengembangan ipteks, peningkatan kesejahteraan masyarakat, 

meningkatkan daya saing bangsa, capaian pembelajaran dan ketentuan pada 

Instutusi yang terdapat pada skripsi/ tugas akhir mahasiswa. 

b. Standar proses penelitian 
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Dalam proses penelitian prodi dapat memastikan dalam kegiatan penelitian 

telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan peneliti masyarakat dan lingkungan. 

Prodi juga memberikan jaminan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan 

oleh mahasiswa mencapai pembelajaran lulusan, ketentuan peraturan di 

perguruan tinggi dan dinyatakan dalam besaran SKS. 

c. Standar penilaian penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan 

laporan tugas akhir/ skripsi berdasarkan ketentuan yang berlaku pada STKIP 

Kusuma Negara.  

3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat 

a. Standar proses pengabdian kepada masyarakat 

Prodi belum memiliki dokumen dan perangkat yang berkaitan dengan standar 

proses pengabdian kepada masyarakat. 
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SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

SIMPULAN 

Secara keseluruhan setelah dilaksanakan monev internal, maka dapat dilihat dan 

dipetakan kelengkapan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Standar Nasional 

Pendidikan (SN-DIKTI) pada masing-masing program studi. Meskipun demikian masih ada 

beberapa dokumen standar pada program studi yang belum ada dan terdokumentasi dengan 

baik. Semua standar rata-rata sudah dilaksanakan dengan baik namun belum adanya pedoman 

dan kebijakan baku dari institusi yang seharusnya dijadikan rujukan dalam melaksanakan 

seluruh standar. 

Monev yang dilakukan oleh Penjaminan Mutu STKIP Kusuma Negara pada tatanan 

keberadaan dokumen yang terdapat pada program studi. Sementara itu, Penjaminan Mutu 

belum melihat secara rinci terkait dengan isi dokumen, sinkronisasi antar standar dokumen, 

dan keakuratan, keterlaksanaan serta keberlanjutan dokumen masing-masing standar. Hasil 

temuan audit menunjukkan Ketua Program studi belum sepenuhnya memahami dan 

menyadari tugas dan kewajibannya di lingkungan kerja masing-masing. 

Kondisi ini tentu saja harus menjadi perhatian semua pihak agar semua dokumentasi 

yang berkaitan dengan SN-Dikti dapat dilengkapi mulai dari Penetapan, Pelaksanaan, 

Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan atau disingkat PPEPP. Hal ini diharapkan akan 

terwujudnya budaya mutu yang menjadi prioritas dari STKIP Kusuma Negara. Audit yang 

akan dilaksanakan tiap tahun diharapkan hasilnya bermuara pada peningkatan peringkat 

akreditasi program studi dan institusi oleh BAN-PT.  

Dokumen standar-standar yang diaudit masih didominasi oleh standar yang berkaitan 

dengan dharma kesatu, yaitu pendidikan dan pengajaran sedangkan untuk dokumen darma 

penelitan dan pengabdian kepada masyarakat masih diperlukan upaya yang lebih maksimal 

dalam rangka peningkatan mutu STKIP Kusuma Negara.  
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REKOMENDASI 

1. Institusi harus segera menyiapkan kebijakan-kebijakan umum yang baku dan dapat 

dijadikan acuan bagi prodi untuk menjabarkan dan mengimplementasikan kebijakan 

tersebut. 

2. Institusi segera melakukan keseragaman format dalam menuangkan kebijakan serta 

turunannya. Dokumen-dokumen yang seharusnya dipersiapkan, disahkan oleh 

Institusi dan dilaksanakan pada tatanan prodi, antara lain : 

a) Pedoman Akademik Institusi yang terintegrasi antar prodi dan unit-unit di 

lingkungan STKIP Kusuma Negara 

b) Renstra dan Renop Prodi yang terintegrasi dengan Statuta dan Renstra, Renop 

Institusi 

c) Rumusan Kurikulum yang mengacu pada KKNI, Asosiasi Program Studi 

sejenis, dan kebutuhan kerja serta kemajuan ipteks. 

3. Program Studi harus segera melaksanakan system administrasi dokumen/ 

pendokumentasian yang baik, terkait segala bentuk aktifitas keprodian yang kemudian 

dilaporkan kepada Institusi serta Penjaminan Mutu STKIP Kusuma Negara secara 

berkala, berkelanjutan setiap bulan Februari dan September. 

4. Pembinaan berkelanjutan berkaitan dengan proses penyusunan sampai pada tatanan 

implementasi dokumen Mutu di tingkat Program Studi. 

5. Adanya komitmen dan implementasi dari pimpinan untuk mengakselerasi nilai 

capaian perstandar yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas unit kerja secara 

keseluruhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran-lampiran 
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A. LATAR BELAKANG 

Menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 pasal 16 ayat 1, Perguruan 

tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk 

mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan akademis dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan 

menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Perguruan tinggi sebagai 

jenjang pendidikan tertinggi dalam menghasilkan lulusan yang menghasilkan pekerja 

yang profesional, peneliti dan inovator yang diharapkan oleh bangsa dan masyarakat. 

Perguruan tinggi yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas tidak 

lepas dari mutu pendidikan. Kementrian Riset dan Tekhnologi Perguruan Tinggi 

memiliki  standar pendidikan tinggi yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. 

Standar Nasional Pendidikan akan menjadi standar minimal Pendidikan Tinggi dalam 

melaksanakan pembelajaran.  

Kementrian Riset dan Tekhnologi Pendidikan Tinggi menyatakan mutu 

perguruan tinggi dan program studi di Indonesia saat ini belum pada kondisi yang 

ideal (https://ristekdikti.go.id/mutu-perguruan-tinggi-menentukan-kompetensi-

lulusan/). Pernyataan tersebut dilansirkan oleh Kemenristekdikti melihat data 

124 Perguruan Tinggi (PT) Negeri, 3.127 PT Swasta, 175 PT 

Kementerian/Lembaga, 968 PTAS, dan 78 PTAN (Data PDDikti, 11 Maret 

2017). Dari jumlah tersebut, data BAN-PT menunjukan hanya 1.131 yang 

terakreditasi dengan rincian 50 PT mempunyai akreditasi A (4%), 345 PT 

berakreditasi B (31%), dan 736 PT berakreditasi C (65%), dan sisanya 3.340 

belum terakreditasi. Terdapat 26.672 prodi (PDDikti, 4 Mei 2017) dengan 

sejumlah 20.254 prodi terakreditasi dengan rincian jumlah prodi dengan 

akreditasi A sebanyak 2.512 (12%), akreditasi B sebanyak 9.922 (49%), dan 

akreditasi C sebanyak 7.820 (39%), bahkan ada 5.000an  prodi yang tidak 

terakreditasi. (BAN-PT, 3 Mei 2017). 

Upaya peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi dilakukan secara 

berencana dan terprogram. Untuk itu, Kemenristekdikti mengeluarkan Peraturan 

Mentri Kemenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi. Didalamnya terdapat pengertian, mekanisme, tugas dan 

wewenang Sistem Penjaminan Mutu (SPM). Dalam Permenristekdikti nomor 62 

https://ristekdikti.go.id/mutu-perguruan-tinggi-menentukan-kompetensi-lulusan/
https://ristekdikti.go.id/mutu-perguruan-tinggi-menentukan-kompetensi-lulusan/
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tahun 2016 tersebut digambarkan pentingnya SPM dalam meningkatkan dan menjaga 

mutu pendidikan di perguruan tinggi.  

Dalam rangka menjalankan tugas Sistem Penjaminan Mutu (SPM) khususnya 

di STKIP Kusuma Negara diantaranya yaitu monitoring dan evalusi, maka Satuan 

Penjaminan Mutu (SPM) akan melakukan monitoring dan evaluasi program studi 

yang ada di STKIP Kusuma Negara. Program studi tersebut yaitu PKN, Matematika, 

Bahasa Ingrris, PG PAUD, PGSD dan POR. Monitoring dan evaluasi ini akan 

dilakukan secara berencana, berkala dan terprogram. Monitoring dan evaluasi juga 

akan dilakukan pada bidang lain yang ada di lingkup STKIP Kusuma Negara. 

Diharapkan hasil dari monitoring dan evaluasi ini akan menemukan hal-hal yang tidak 

sesuai dengan standar, sehingga dapat disikapi dan diupayakan perbaikan secepat 

mungkin.  

 

B. NAMA KEGIATAN 

Adapun nama kegiatan yang akan kami laksanakan adalah : 

 

MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM STUDI PKN, MATEMATIKA, 

BAHASA INGGRIS, PG PAUD, PGSD DAN POR 

 

C. MAKSUD DAN TUJUAN 

⦿ Tujuan Umum 

1. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala di semua Program studi yang ada di 

STKIP Kusuma Negara 

2. Mengidentifikasi temuan mayor dan minor di proram studi. 

 

 

⦿ Tujuan Khusus 

1. Memberikan gambaran kondisi setiap program studi di STKIP Kusuma Negara 

2. Memberikan rekomendasi kepada program studi terhadap hasil monitoring dan 

evaluasi. 

 

D. SASARAN KEGIATAN 

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini ditujukan kepada semua bidang yang terdapat di 

STKIP Kusuma Negara Jakarta. 
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E. BENTUK KEGIATAN. 

Bentuk kegiatan ini yaitu monitoring dan evaluasi dokumentasi prodi. 

 

F. WAKTU/TEMPAT  PELAKSANAAN 

Kegiatan monitoring dan evaluasi program studi akan dilakukan mulai bulan 

September-Oktober 2019. Setiap program studi akan dijadwalkan 2 minggu untuk 

pengambilan data dan pengisian instrumen oleh tim. 

 

G. SUSUNAN PANITIA 

Terlampir 

 

H. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN 

Terlampir 

 

I. PENUTUP 

Demikian proposal kegiatan  Monitoring dan Evaluasi Prodi ini kami sampaikan. Besar 

harapan kami atas bantuan dan kerjasamanya guna kelancaran kegiatan tersebut. Atas 

perhatian dan partisipasinya kami sampaikan terima kasih. 

 

 

 

 

Lampiran I 
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SUSUNAN PANITIA  

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

PRODI PG PAUD STKIP KUSUMA NEGARA 

  

Penanggung Jawab  : Dr. Herinto Sidik Iriansyah, M.Si 

Pengarah    : Dr. Sudjoko, M.M 

Ketua Tim   : Lutfi Hardiyanto, S.Sos., M.M 

Pelaksana    : 1. 

      2. 

      3. 

      4. 

      5. 

      6. 

      7. 

      8.  

       

    

  

 

      Jakarta,      Agustus 2019 

      Ketua STKIP Kusuma Negara 

 

 

      Dr. Herinto Sidik Iriansyah  

      NIDN: 0003116213 

 

 

 

Lampiran 2 

 

 

 

 

 



24 

LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persiapan  

Menyiapkan Tim Monev 
Melakukan pembekalan instrumen untuk 

tim monev 
Menyusun jadwal monev untuk setiap prodi 
Koordinasi dengan prodi berkaitan kegiatan 

dan jadwal monev 

 

 Pelaksanaan  
Melaksanakan monev oleh 

tim 

Mengolah data hasil monev 

 Pelaporan  
Peyusunan 

pelaporan oleh tim  
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INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI 

PROGRAM STUDI 

 

A. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 
NO.  STANDAR ADA BELUM 

ADA 

1. Prodi memiliki rumusan kualifikasi lulusan 

yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan dan sudah dituangkan di 

capaian pembelajaran lulusan. 

  

2. Prodi memiliki pedoman/kebijakan 

perumusan capaian pembelajaran lulusan. 

  

3.  Prodi memiliki dan melaksanakan capaian 

pembelajaran lulusan yang telah : 

a. Mengacu pada deskripsi capaian 

pembelajaran lulusan KKNI. 

b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang 

kualifikasi pada KKNI. 

  

4. Prodi melakukan proses perumusan capaian 

pembelajaran telah melibatkan pihak 

eksternal, alumni dan pengguna lulusan. 

  

5. Prodi memiliki dan melaksanakan pemenuhan 

aspek pengetahuan: 

a. Sesuai dengan rumusan forum program 

studi sejenis atau nama lain yang setara. 

b. Pengelola program studi dalam hal tidak 

memiliki forum program studi sejenis. 

 

  

6. Prodi memiliki dan melaksanakan pemenuhan 

aspek keterampilan umum sesuai jenjang 

pendidikan seperti yang dituangkan di lampiran 

PERMENRISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015. 

  

7. Prodi memiliki dan melaksanakan pemenuhan 

aspek keterampilan khusus sesuai: 

a. Rumusan forum program studi sejenis 

atau nama lain yang setara. 

b. Pengelola program studi dalam hal tidak 

memiliki forum program studi sejenis. 

 

  

8. Pengelola Prodi memiliki mekanisme 

pemutakhiran capaian pembelajaran lulusan 

dengan memperhatikan kemajuan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan perkembangan dunia 
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kerja. 

 

 

 

2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN 

NO.  STANDAR ADA BELUM 

ADA 

1. Prodi memiliki rumusan profil lulusan 

menurut program studi perjenjang pendidikan 

yang diselenggarakan. 

  

2. Prodi Memiliki pedoman perancangan, 

perumusan, penetapan, pelaksanaaan, dan 

pemutakhiran prodi lulusan. 

 

  

3.  Prodi merancang, merumuskan dan 

memutakhiran profil lulusan melibatkan pihak 

eksternal, yaitu alumni dan penggunan 

lulusan. 

  

4. Prodi memiliki rumusan kedalaman dan 

keluasan materi pembelajaran yang telah 

mengacu ke capaian pembelajaran lulusan 

dari KKNI sesuai dengan jenjang pendidikan: 

1) Program Diploma Satu 

2) Program Diploma Dua 

3) Program Diploma Tiga 

4) Program Diploma Empat/Sarjana Terapan 

5) Program Sarjana 

6) Program Profesi 

7) Program Magister dan Magister Terapan 

8) Program Doktor dan Doktor Terapan 

 

  

5. Bagi pengelola program profesi, spesialis, 

magister, magister terapan, doktor, dan doktor 

terapan, perumusan kedalaman dan keluasan 

materi pembelajaran telah memanfaatkan 

hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada 

masyarakat. 

 

  

6. Prodi menuangkan tingkat kedalaman dan 

keluasan materi pembelajaran dalam bahan 

kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata 

kuliah. 
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3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 
NO.  STANDAR ADA BELUM 

ADA 

1. Prodi merumuskan dan melaksanakan proses 

pembelajaran yang bersifat: 

a. interaktif, 

b. holistik, 

c. integratif, 

d. saintifik, 

e. kontekstual, 

f. tematik, 

g. efektif, 

h. kolaboratif, dan 

i. berpusat pada mahasiswa 

 

  

2. Prodi memiliki Rencana pembelajaran 

Semester (RPS) atau istilah lain untuk setiap 

mata kuliah yang disusun dan dikembangkan 

dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau 

bersama dalam kelompok keahlian suatu 

bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi 

dalam program studi. 

 

  

3.  RPS yang disusun telah memuat: 

a) Identitas mata kuliah, 

b) Capaian pembelajaran lulusan yang 

dibebankan pada mata kuliah, 

c) Kemampuan akhir yang direncanakan, 

dan waktu yang disediakan pada tiap 

tahap pembelajaran, 

d) bahan kajian, 

e) metode pembelajaran, 

f) pengalaman belajar mahasiswa yang 

diwujudkan dalam deskripsi tugas, 

g) Metode penilaian, dan 

 

  

4. RPS telah didistribusikan kepada mahasiswa 

pada awal perkuliahan. 

 

  

5. Proses pembelajaran yang dilaksanakan pada 

setiap mata kuliah telah sesuai dengan RPS. 

 

  

6. Prodi memiliki pedoman peninjauan dan 

pemutakhiran RPS dengan memperhatikan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 

danperkembangan dunia kerja. 
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7. Proses pembelajaran yang terkait penelitian 

mahasiswa dikembangkan dan dilaksanakan 

dengan mengacu Standar Nasional Penelitian. 

 

  

8. Proses pembelajaran yang terkait pengabdian 

kepada Masyarakat dikembangkan dan 

dilaksanakan dengan mengacu Standar 

pengabdian kepada Masyarakat. 

 

  

9. Proses pembelajaran melalui kegiatan 

kurikuler yang dilakukan secara sistematis 

dan terstruktur pada berbagai mata kuliah 

dengan beban belajar yang terukur dengan 

menggunakan metode pembelajaran yang 

efektif sesuai dengan karakteristik mata 

kuliah seperti tercantum dalam RPS. 

 

  

10. Proses pembelajaran melalui kegiatan 

kurikuler yang dilakukan secara sistematis 

dan terstruktur pada berbagai mata kuliah 

dengan beban belajar yang terukur dengan 

menggunakan metode pembelajaran yang 

efektif sesuai dengan karakteristik mata 

kuliah seperti tercantum dalam RPS. 

 

  

11. Prodi merumuskan dan melaksanakan metode 

pembelajaran yang efektif sesuai dengan 

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, 

antara lain: 

1) diskusi kelompok, 

2) simulasi, studi kasus, 

3) pembelajaran kolaboratif, 

4) pembelajaran kooperatif, 

5) pembelajaran berbasis proyek, 

6) pembelajaran berbasis masalah, ataupun 

7) metode lainnya 

 

  

12. Prodi merumuskan dan melaksanakan bentuk 

pembelajaran sebagai wadah pelaksanaan 

metode pembelajaran, yang dapat berupa: 

1) kuliah, 

2) responsi dan tutorial, 

3) seminar, dan 

4) praktikum atau aktivitas sejenis 

 

  

13. Bagi prodi pengelola jenjang pendidikan 

diploma empat, sarjana, profesi, magister, 

magister terapan, spesialis, doktor dan doktor 
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terapan telah menambah bentuk 

pembelajarannya berupa penelitian, 

perancangan atau pengembangan. 

 
14. Bagi prodi pengelola jenjang pendidikan 

diploma empat, sarjana, profesi, dan spesialis 

telah menambah bentuk pembelajarannya 

berupa pengabdian kepada masyarakat. 

  

15. Prodi merumuskan dan melaksanakan masa 

dan beban belajar mahasiswa dalam besaran 

sks sesuai dengan persyaratan yang telah 

ditentukan SN Dikti. 

1) Program diploma satu dengan masa 

belajar paling lama 2 tahun dan beban 

belajar paling sedikit 36 sks. 

2) Program diploma dua dengan masa 

belajar paling lama 3 tahun dan beban 

belajar paling sedikit 72 sks. 

3) Program diploma tiga dengan masa 

belajar paling lama 5 tahun dan beban 

belajar paling sedikit 108 sks. 

4) Program sarjana, diploma empat/sarjana 

terapan dengan masa belajar paling lama 

7 tahun dan beban belajar paling sedikit 

144 sks. 

5) Program magister, magister terapan, atau 

spesialis setelah menyelesaikan program 

sarjana, atau diploma empat/sarjana 

terapan dengan masa belajar paling lama 

4 tahun dan beban belajar paling sedikit 

36 sks. 

6) Program doktor, doktor terapan, atau 

subspesialis setelah menyelesaikan 

program magister, magister terapan, atau 

spesialis dengan masa paling lama 7 tahun 

dan beban belajar paling sedikit 42 sks. 

 

  

16. Prodi menyusun, merancang, dan 

melaksanakan proses dilaksanakan paling 

sedikit 16 minggu, termasuk ujian tengah 

semester (UTS) dan ujian akhir semester 

(UAS). 

 

  

17. Prodi yang melaksanakan semester antara 

memastikan proses pembelajaran yang 

dilaksanakan paling sedikit 8 (delapan) 

minggu, dengan beban belajar mahasiswa 

paling banyak 9 (sembilan) sks. 
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18. Prodi menetapkan dan melaksanakan 1 (satu) 

sks pada proses pembelajaran yang berupa 

kuliah, responsi, tutorial: 

1) kegiatan tatap muka 50 menit per minggu 

per semester; 

2) kegiatan penugasan terstruktur 60 menit 

per minggu persemester. 

3) egiatan mandiri 60 menit per minggu per 

semester. 

  

19. Prodi menetapkan dan melaksanakan 1 (satu) 

sks pada proses pembelajaran seminar atau 

bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: 

1) kegiatan tatap muka 100 menit per 

minggu per semester; 

2) kegiatan mandiri 70 menit per minggu per 

semester. 

 

  

20. Bagi Prodi pengelola program diploma dua, 

program diploma tiga, program diploma 

empat/sarjana terapan, dan program sarjana 

telah menetapkan dan melaksakan beban 

belajar mahasiswa yang berprestasi akademik 

tinggi DAPAT mengambil 24 sks setelah 2 

(dua) semester pada tahun akademik pertama. 

 

  

 

4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN 
 

NO.  STANDAR ADA BELU

M ADA 

1. Prodi merumuskan dan melaksanakan prinsip penilaian proses 

dan hasil pembelajaran menggunakan prinsip-prinsip: 

1) Edukatif, 

2) Otentik, 

3) objektif, 

4) akuntabel, dan 

5) transparan. 

  

 

2. Prodi merumuskan dan melaksanakan teknik penilaian proses 

dan hasil pembelajaran menggunakan teknik penilaian antara 

lain: 

1) observasi, 

2) partisipasi, 

3) unjuk kerja, 

4) tes tertulis, 

5) tes lisan, dan 

6) angket 

  



31 

3.  Prodi merumuskan dan melaksanakan prosedur menilaian proses 

dan hasil pembelajaran mengikuti tahapan: 

1) perencanaan, 

2) pemberian tugas atau soal, 

3) observasi kinerja, 

4) pengembalian hasil observasi, dan 

5) pemberian nilai akhir. 
 

  

4. Prodi merumuskan dan melaksanakan Mekanisme penilaian 

proses dan hasil pembelajaran dengan menggunakan: 

1) rubrik sebagai instrumen penilain proses pembelajaran; 

2) portofolio atau karya desain sebagai instrumen penilain 

hasil pembelajaran 

3) teknik observasi untuk penilaian penguasaan sikap 

mahasiswa. 
 

  

5.  

Dosen menyusun, menyampaikan, menyepakati, dan 

melaksanakan teknik penilaian, instrumen penilaian, 

kriteria penilaian, indikator penialian, dan bobot penilaian 

antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana 

pembelajaran 
 

  

6.  

Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 

mempertanyakan hasil penilaian pembelajaran. 
 

  

7.  

Dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar 

mahasiswa secara akuntabel dan transparan. 
 

  

8.  

Dosen melaksanakan penilaian proses dan hasil pembelajaran 

sesuai dengan rencana pembelajaran dan standar penilaian 

pembelajaran yang ditetapkan. 

 
 

  

9.  

Bagi pengelola Program subspesialis, doktor, dan doktor 

terapan telah melibatkan tim penilai eksternal dari 

perguruan tinggi yang berbeda dalam melaksanakan 

penilaian pembelajaran. 
 

  

10.  

yang merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang 

dinyatakan dalam kisaran: 

1) A bernilai 4 dengan kategori sangat baik; 

2) B bernilai 3 dengan kategori baik; 

3) C bernilai 2 dengan kategori cukup; 

4) D bernilai 1 dengan kategori kurang; 

5) E bernilai 0 dengan kategori sangat kurang. 
 

  

11.  

Prodi merumuskan, menetapkan peraturan dan prosedur 

pengumuman hasil penilaian pembelajaran kepada mahasiswa 
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setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana 

pembelajaran. 
 

12.  

Bagi Prodi pengelola program D1, D2, D3, D4 dan 

Sarjana 

lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang 

ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan 

yang 

ditargetkan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih 

besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol). 
 

  

13.  

Bagi Prodi pengelola program magister, magister terapan, 

doktor, dan doktor terapan, menetapkan dan 

melaksanakan rumusan mahasiswa dinyatakan lulus 

apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang 

ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan 

yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks 

prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 

3,00 (tiga koma nol nol). 
 

  

14.  

Bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus, prodi wajib 

memberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus: 

1) Ijazah dan Transkrip akademik , bagi lulusan program 

diploma, program sarjana, program magister, program 

magister terapan, program doktor, dan program doktor 

terapan; 

2) Gelar; 

3) sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; 

4) surat keterangan pendamping ijazah. 
 

  

 

 

5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 
 

NO.  STANDAR ADA BELU

M ADA 

1.  

Bagi Dosen program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, 

diploma empat, dan sarjana minimal memiliki kualifikasi akademik 

magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi 

yang dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi. 

 
 

  

 

2.  

Bagi Dosen program magister dan program magister terapan minimal 

memiliki kualifikasi akademik doktor atau doktor terapan yang 

relevan dengan program studi yang dibuktikan dengan ijazah dari 

perguruan tinggi terakreditasi. 
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3.   

Bagi pengelola program Diploma satu wajib memastikan dosen 

bersertifikat profesi yang diperbolehkan mengajar adalah dosen 

bersertifikat profesi yang relevan dengan dan setara dengan jenjang 

level 6 KKNI. 

 
 

  

4.  

Bagi pengelola program Diploma dua, Diploma tiga, Diploma empat 

(sarjana terapan) dan Sarjana wajib memastikan dosen bersertifikat 

profesi yang diperbolehkan mengajar adalah dosen bersertifikat 

profesi 

yang relevan dengan dan setara dengan jenjang level 8 KKNI 

 
 

  

5.  

 

Bagi pengelola program magister, magister terapan, doktor, dan 

doktor terapan wajib memastikan dosen bersertifikat profesi yang 

diperbolehkan mengajar adalah dosen bersertifikat profesi yang 

relevan dengan dan setara dengan jenjang level 9 KKNI. 

 
  

  

6. Prodi menetapkan dan melaksanakan jumlah dosen tetap yang 

ditugaskan secara penuh waktu untuk melaksanakan proses 

pembelajaran pada Program studi telah memenuhi kriteria 

minimal 

yang ditetapkan SN-Dikti dengan rasio dosen-mahasiswa yang 

wajar. 

 

  

7.  

Prodi merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan penghitungan 

beban kerja dosen yang didasarkan beban kerja dosen 12-16 sks pada 

kegiatan: 

1) merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses 

pembelajaran, melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran dan 

melaksanakan proses pembimbingan minimal 9 sks. 

2) merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penelitian yang 

sesuai dengan bidang keahliannya minimal 3 sks. 

3) merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pengabdian 

kepada masyarakat dan kegiatan penunjang sesuai dengan 

bidang keahlian minimal 3 sks. 

 
 

  

8.  

Dosen sebagai sebagai pembimbing utama dalam penelitian 

terstuktur 

dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau 

karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) 

mahasiswa. 
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9.  

Dosen melakukan proses pembimbingan karya akhir terstruktur dan 

terjadwal minimal 8 (delapan) kali pertemuan. 

 
 

  

 

6. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 
NO.  STANDAR ADA BELU

M ADA 

1.  

Unit pengelola program studi wajib melakukan penyusunan 

kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah. 
 

  

 

2.  

Unit Pengelola program studi wajib menyelenggarakan program 

pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian 

yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran 

lulusan. 
 

  

3.   

Unit Pengelola program studi wajib melakukan kegiatan sistemik 

yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. 
 

  

4.  

Unit Pengelola program studi wajib melakukan kegiatan 

pemantauan 

dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan 

meningkatkan mutu proses pembelajaran. 

 
 

  

5.  

 

Unit Pengelola program studi wajib melaporkan hasil program 

pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi 

dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu 

pembelajaran. 
  

  

 

 

 

B. STANDAR HASIL PENELITIAN 
1. STANDAR HASIL PENELITIAN 

NO.  STANDAR ADA BELU

M ADA 

1.  

Pengelola program studi hasil penelitian mahasiswa harus 

memenuhi: 

1) diarahkan untuk mengembangkan IPTEK; 

2) diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 

3) diarahkan untuk meningkatkan daya saing bangsa; 

4) capaian pembelajaran; 

5) ketentuan di perguruan tinggi. 
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2. STANDAR ISI PENELITIAN 
NO.  STANDAR ADA BELU

M ADA 

1.  

Pengelola penelitian menjamin bahwa kedalaman dan keluasan 

materi 

penelitian dosen telah meliputi materi pada penelitian dasar dan 

penelitian terapan, dimana: 

1) Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian 

yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi 

suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; 

2) Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran 

penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, 

dunia usaha, dan/atau industri. 

 

  

2.  

Pengelola perguruan tinggi menjamin bahwa materi penelitian 

mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. 

 

  

3.  

Pengelola Penelitian perguruan tinggi menjamin bahwa materi 

penelitian memuat: 

1) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat 

prinsip-prinsip kemanfaatan; 

2) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat 

prinsip-prinsip kemutahiran; 

3) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus 

mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. 

 

  

 

3. STANDAR PROSES PENELITIAN 
NO.  STANDAR ADA BELU

M ADA 

1.  

Pengelola penelitian perguruan tinggi bahwa menjamin kegiatan 

penelitian telah mempertimbangkan: 

1) mempertimbangkan standar mutu; 

2) keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan 

peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 

 

  

2.    
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Pengelola program studi harus menjamin kegiatan penelitian yang 

dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, 

skripsi, tesis, atau disertasi juga memenuhi: 

1) capaian pembelajaran lulusan; dan 

2) ketentuan peraturan di perguruan tinggi; 

3) dinyatakan dalam besaran sks. 

 

 

 

4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN 

 

NO.  STANDAR ADA BELU

M ADA 

1.  

Pengelola prodi menjamin penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh 

mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, 

tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di 

perguruan tinggi. 

 

  

 

 

 

 

5. STANDAR PENELITI 
NO.  STANDAR ADA BELU

M ADA 

1.  

Pengelola penelitian perguruan tinggi menjamin bahwa 

kemampuan 

peneliti untuk penentuan kewenangan melaksanakan penelitian 

ditentukan berdasarkan: 

1) kualifikasi akademik; dan 

2) hasil penelitian. 

 

  

 

 

C. STANDAR NASIONAL PENGABDIAN DAN KEPADA MASYARAKAT 

1. STANDAR HASIL PKM 

 

NO.  STANDAR ADA BELU

M ADA 

1.  

Setiap dosen tetap harus melaksanakan pengabdian kepada 

masyarakat sebanyak 1 kali per tahun dengan hasil yang memiliki 
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kriteria sebagai berikut: 

1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan 

memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; 

2) pemanfaatan teknologi tepat guna; 

3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau 

4) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber 

belajar. 

 

 

 

 

 

2. STANDAR PROSES PKM 
NO.  STANDAR ADA BELU

M ADA 

1.  

Pengelola program studi menjamin bahwa kegiatan PkM yang 

dilakukan oleh mahasiswa merupakan salah satu dari bentuk 

pembelajaran telah: 

1) diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan 

ketentuan peraturan di perguruan tinggi; 

2) dinyatakan dalam besaran sks. 

 

 

  

2.  

Pengelola PkM perguruan tinggi, Kaprodi sesuai lingkupnya 

menjamin 

bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh 

dosen maupun mahasiswa harus diselenggarakan secara terarah, 

terukur, dan terprogram. 
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UNIT PENJAMINAN MUTU (U.P.M) 
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

KUSUMA NEGARA 
Kampus :Jl. Raya Bogor Km. 24 Cijantung Jakarta Timur Kode Pos 13770 Telp.(021) 87791773 

http://www.stkipkusumanegara.ac.id, email :upm@stkipkusummanegara.ac.id 

 
 

 

BERITA ACARA 
MONEV INTERNAL PROGRAM STUDI 2019 

 
Pada hari ini Senin tanggal 31 Bulan Januari Tahun 2019 kami telah 
melaksanakan Monev Internal dengan uraian di bawah ini: 
 
No Standar yang di Monev 

 
Kondisi saat ini Kendala Rencana Tindak 

Lanjut 

A. Standar Nasional 
Pendidikan 

1 Kompetensi Lulusan  7 standar yang 
ada di 
kompetensi 
lulusan 
memiliki 
dokumen. 
Standar 
kompetensi 
lulusan ada 
dalam 
dokumen 
kurikulum 
prodi 
 

- Belum adanya 
pedoman dari 
lembaga 

 

- Meminta 
lembaga 
membuat 
pedoman 
berkaitan dengan 
kompetensi 
lulusan 

2 Isi Pembelajaran 3 standar  ada 
dokumen dari 6 
standar. 
Isi standar 
tersebut ada di 
dokumen 
kurikulum 
PPKn, PPM 
Dosen, RPS  

- Belum adanya 
rujukan dari 
lembaga 

- Dokumen 
dibuat untuk 
keperluan 
internal prodi 

- Perlu sinkronisasi 
kepada institusi 
dan prodi 

3 Proses Pembelajaran 19 standar ada - Belum ada - Perlu sinkronisasi 

http://www.stkipkusumanegara.ac.id/
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dokumen 20 
standar. 
Standar 
tersebut ada di 
panduan 
akademik, RPS, 
jadwal mata 
kuliah, PPPM 
dan PKM, 
kurikulum. 

pedoman 
peninjauan 
RPS dari 
lembaga 

 

kepada institusi 
dan prodi. 
 

4 Penilaian Pembelajaran 11 standar ada 
dokumen dari 
14 standar. 
Standar 
tersebut ada di 
dokumen 
master nilai, 
panduan 
akademik dan 
penilaian 
dosen. 
 

  

5. Standar Dosen dan 
Tenaga Kependidikan 

5 standar ada 
dokumen dari 
9.  
Standar 
tersebut ada di 
dokumen arsip 
ijazah prodi 
 

  

6. Standar pengelolaan 
pembelajaran 

5 standar ada 
dokumen dari 5 
standar. 
Standar ini 
terdapat di 
dokumen 
kurikulum 
prodi. 

  

B. Penelitian 

1. Standar hasil penelitian 1 standar ada 
dokumen dari 1 
standar. 
Standar ini ada 
di dokumen 
hasil skripsi 
mahasiswa. 

  

2. Standar Proses 2 standar ada   
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penelitian dokumen dari 2 
standar. 
Standar ini ada 
di dokumen 
hasil skripsi 
mahasiswa dan 
penelitian 
dosen dan 
mahasiswa. 

4. Standar penilaian 
penelitian 

1 standar ada 
dokumen dari 1 
standar. 
Standar ini ada 
di dokumen 
panduan 
penulisan 
skripsi. 

 - Sinkronisasi 
institusi dan 
prodi 

C. Pengabdian Kepada Masyarakat 

1. Standar proses PKM Tidak ada 
dokumen 

- Tidak ada 
pedoman PKM 

- Perlu adanya 
pedoman 
(di isi dengan narasi) 

 

 
Hasil 

100% standar kompetensi lulusan memiliki semua dokumen yang terangkum dalam 
kurikulum prodi, 50% isi pembelajaran memiliki dokumen,  isi pembelajaran tersebut ada 
di dokumen kurikulum PPKn, PPM Dosen dan RPS. 95% dokumen standar proses 
pembelajaran ada di panduan akademik, RPS, jadwal mata kuliah, PPPM dan PKM, 
kurikulum. 78,5 %  standar penilaian pembelajaran ada di master nilai, panduan akademik 
dan penilaian dosen.  55,5 % standar dosen dan tenaga kependidikan memiliki dokumen, 
dokumen tersebut ada di dokumen arsip ijazah prodi. 100% standar pengelolaan 
pembelajaran ada di dokumen kurikulum prodi. 100% hasil, proses dan penilaian 
penelitian memiliki dokumen berupa skripsi mahasiswa. Prodi tidak memiliki dokumen 
PKM untuk mahasiswa. Beberapa dokumen yang dimiliki prodi PPKn ditujukan untuk 
proses aktreditasi sehingga perlu dilakukan kajian kembali terhadap isi dokumen. 
 
 
 

(di isi dengan narasi) 

 
Rekomendasi  

1. Perlu adanya pedoman tentang merumuskan kompetensi lulusan, pedoman 
tersebut merujuk pada statuta dimana terdapat visi, misi dan tujuan institusi. 

2. Perlu adanya pedoman untuk perancangan, peninjauan dan pemutakhiran RPS. 
3. Perlu adanya acuan dalam menetapkan beban belajar mahasiswa. 
4. Perlu adanya sinkronisasi dan koordinasi dengan bagian kepegawaian berkaitan 

dengan data dosen dan pelaksanaan beban kerja dosen. 
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5. Perlu adanya dokumen yang menjadi acuan pelaksanaan penelitian mahasiswa 
dan juga pengabdian kepada masyarakat di prodi yang diturunkan dari LPPM. 

 
 
 

(di isi dengan narasi) 
 
Demikian Berita Acara Monitoring ini dibuat bersama untuk digunakan sebagai 
pengembangan Implementasi Penjaminan Mutu STKIP Kusuma Negara. 

 
Jakarta,…………,……………..2019 

Ketua Program Studi 
 
 
 
 
 

Mahmud, M.Pd 

Petugas Monev/ Gugus Mutu 
 
 
 
 
 

Wahyuni Nadar, M.Pd 
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UNIT PENJAMINAN MUTU (U.P.M) 
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

KUSUMA NEGARA 
Kampus :Jl. Raya Bogor Km. 24 Cijantung Jakarta Timur Kode Pos 13770 Telp.(021) 87791773 

http://www.stkipkusumanegara.ac.id, email :upm@stkipkusummanegara.ac.id 

 
 

 

BERITA ACARA 
MONEV INTERNAL PROGRAM STUDI 2019 

 
Pada hari ini ......... tanggal ...... Bulan ...................... Tahun .......... kami telah 
melaksanakan Monev Internal dengan uraian di bawah ini: 
 
No Standar yang di Monev Kondisi saat ini Kendala Rencana Tindak Lanjut 

1 Kompetensi Lulusan    

2 Isi Pembelajaran    

3 Proses Pembelajaran    

4 Penilaian Pembelajaran    
(di isi dengan narasi) 

 

 
Hasil 

 
 
 
 

(di isi dengan narasi) 
Rekomendasi  

 
 
 
 

(di isi dengan narasi) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stkipkusumanegara.ac.id/
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Demikian Berita Acara Monitoring ini dibuat bersama untuk digunakan sebagai 
pengembangan Implementasi Penjaminan Mutu STKIP Kusuma Negara. 

 
Jakarta,…………,……………..2019 

Ketua Program Studi 
 
 
 
 
 

……………………… 

Petugas Monev/ Gugus Mutu 
 
 
 
 
 

……………………………. 
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UNIT PENJAMINAN MUTU (U.P.M) 
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

KUSUMA NEGARA 
Kampus :Jl. Raya Bogor Km. 24 Cijantung Jakarta Timur Kode Pos 13770 Telp.(021) 87791773 

http://www.stkipkusumanegara.ac.id, email :upm@stkipkusummanegara.ac.id 

 

 
BERITA ACARA 

MONEV INTERNAL PROGRAM STUDI 2019 
 

Pada hari ini Kamis tanggal 31 Bulan Januari Tahun 2019 kami telah 
melaksanakan Monev Internal dengan uraian di bawah ini: 
 
No Standar yang di Monev 

 
Kondisi saat ini Kendala Rencana Tindak 

Lanjut 

A. Standar Nasional 
Pendidikan 

1 Kompetensi Lulusan 5 standar ada 
dokumen dari 
7 standar. 
Standar 
tersebut ada di 
panduan 
akademik, 
kurikulum 
prodi dan SKPI. 
 

- CPL belum 
dirumuskan 
prodi 

- Standar yang 
belum ada 
dokumen akan 
dimasukan 
dalam Panduan 
akademik. 

2 Isi Pembelajaran 4 standar ada 
dokumen dari 
6 standar. 
Standar 
tersebut 
terdapat dalam 
dokumen 
panduan 
akademik, 
renstra dn 
renop prodi 
serta SAP. 

- Belum adanya 
rujukan dari 
lembaga 
 

- Membuat 
pedoman 
perancangan 
profil lulusan 

3 Proses Pembelajaran 16 standar ada 
dokumen 20 
standar. 
Standar 

- Belum ada 
pedoman 
peninjauan RPS 
dari lembaga. 

- Akan dilakukan 
perbaikan 
panduan 
akademik. 

http://www.stkipkusumanegara.ac.id/
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tersebut ada 
dalam 
dokumen 
kurikulum, RPS 
dan panduan 
akademik 

- Beberapa 
standar telah 
dilakukan 
tetapi tidak ada 
panduan 
pelaksanaannya 

 

- Akan dirancang 
egiatan yang 
berkaitan 
dengan 
kurikulum. 
 

4 Penilaian 
Pembelajaran 

12 standar  ada 
dokumen dari 
14 standar. 
Standar 
tersebut ada 
dalam 
dokumen SAP, 
Agenda 
perkuliahan, 
KHS, Form 
penilaian dari 
dosen, 
Panduan 
akademik 
 

- Belum ada 
panduan yang 
memasukan 
prinsip 
penilaian 

- Belum ada 
permusan 
teknik penilaian 
walaupun 
sudah 
dilakukan 

 

5. Standar Dosen dan 
Tenaga Kependidikan 

6 standar ada 
dokumen dari 
9 standar. 
Standar 
tersebut ada di 
dokumen data 
dosen tetap 
dan tidak 
tetap, jadwal 
perkuliahan, 
buku 
bimbingan 
skripsi. 

- Tidak adanya 
kebijakan 
lembaga 
mengatur 
tentang 
pembimbingan 
mahasiswa 
 

 

6. Standar pengelolaan 
pembelajaran 

3 standar ada 
dokumen dari 
5 standar. 
Standar 
tersebut ada 
dalam 
dokumen 
pedoman 
akademik, 
kurikulum dan 
evaluasi dosen 
(edom). 

- Belum 
dimasukan 
dalam panduan 
akademik 

- Belum ada SOP 
yang mengatur 
teknis 
pelaksanaan 
edom 

- Melengkapi 
standar isi, 
proses dan 
penilaian dalam 
penduan 
akademik. 



46 

B. Penelitian 

1. Standar hasil 
penelitian 

1 standar ada 
dokumen dari 
1 standar. 
Standar ini ada 
dalam skripsi 
mahasiswa 

 - Dimasukan 
dalam panduan 
akademik 

2. Standar Proses 
penelitian 

2 standar ada 
dokumen dari 
2 standar. 
Dokumen 
tersebut ada 
dalam SKPI, 
panduan 
akademik dan 
kurikulum. 
 

  

4. Standar penilaian 
penelitian 

1 standar ada 
dokumen dari 
1 standar. 
Standar 
penilaian 
penelitian ini 
ada dalam 
panduan 
akademik 

- Tidak ada 
pedoman 

 

C. Pengabdian Kepada Masyarakat 

1. Standar proses PKM Tidak ada 
dokumen 

- Tidak ada 
pedoman PKM 

 

(di isi dengan narasi) 

 
Hasil 

71,4 % standar kompetensi lulusan memiliki dokumen yang tersebar di panduan 
akademik, kurikulum prodi dan SKPI. 66,7 % standar isi penilaian memiliki dokumen yaitu 
panduan akademik, renstra dn renop prodi serta SAP. 80% standar proses pembelajaran 
memiliki dokumen yang terdapat di dokumen kurikulum, RPS dan panduan akademik. 
85,7 % standar penilaian pembelajaran memiliki dokumen yang terdapat dalam dokumen 
SAP, Agenda perkuliahan, KHS, Form penilaian dari dosen, panduan akademik. Dokumen 
hasil penelitian terdapat di skripsi mahasiswa. Standar proses penelitian terdapat dalam 
dokumen SKPI, panduan akademik dan kurikulum. Standar penilaian penelitian ada dalam 
panduan akademik. Sedangkan standar pengabdian kepada masyarakat untuk mahasiswa 
dan dosen belum ada dokumen yang terdapat di prodi. Beberapa standar sebenarna 
sudah dilakukan hanya saja belum ada pedomannya, begitujuga dengan panduan 
akademik di prodi matematika sudah ada tetapi isinya masih belum lengkap. Hal tersebut 
karena tidak adanya acuan dalam menyusun dokumen panduan akademik prodi dari 
institusi. 
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(di isi dengan narasi) 

Rekomendasi  

1. Institusi membuat pedoman akademik untuk menjadi acuan dalam penyusunan 
prodi membuat pedoman akademik prodi. 

2. Melengkapi panduan akademik agar memasukan standar isi, standar proses, 
standar penilaian dan kompetensi lululusan. 

3. Menyusun dan merancang CPL dan profil lulusan. 
4. Membuat dokumen yang berisi tentang pembimbingan penelitian mahasiswa dan 

untuk panduannya dapat diturunkan dari LPPM 
 
 

(di isi dengan narasi) 
 
Demikian Berita Acara Monitoring ini dibuat bersama untuk digunakan sebagai 
pengembangan Implementasi Penjaminan Mutu STKIP Kusuma Negara. 

 
Jakarta,…………,……………..2019 

Ketua Program Studi 
 
 
 
 
 

……………………… 

Petugas Monev/ Gugus Mutu 
 
 
 
 
 

……………………………. 
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UNIT PENJAMINAN MUTU (U.P.M) 
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

KUSUMA NEGARA 
Kampus :Jl. Raya Bogor Km. 24 Cijantung Jakarta Timur Kode Pos 13770 Telp.(021) 87791773 

http://www.stkipkusumanegara.ac.id, email :upm@stkipkusummanegara.ac.id 

 
 

BERITA ACARA 
MONEV INTERNAL PROGRAM STUDI 2019 

 
Pada hari ini Jumat tanggal 25 Bulan Januari Tahun 2019 kami telah melaksanakan Monev 
Internal dengan uraian di bawah ini: 
 

No Standar yang di Monev 
 

Kondisi saat ini Kendala Rencana Tindak 
Lanjut 

A. Standar Nasional 
Pendidikan 

1 Kompetensi Lulusan 5 standar (a, c, 
e, f, g) ada 
dokumen dari 7 
standar. 
  
Standar 
kompetensi 
lulusan ada di 
SKPI dan RPS 
 

- Belum adanya 
pedoman dari 
lembaga 

- Pendanaan 
- Koordinasi 

dengan waket 
1 

- Meminta 
lembaga 
membuat 
pedoman 
berkaitan 
dengan 
kompetensi 
lulusan 

2 Isi Pembelajaran 3 standar (a, d, 
f) ada dokumen 
dari 6 standar. 
 
Standar ini ada 
di SKPI, RPS 
dan Panduan 
Akademik 

- Belum adanya 
rujukan dari 
lembaga 

- Dokumen 
dibuat untuk 
keperluan 
internal prodi 

- Meminta 
lembaga 
membuat 
pedoman 
perancangan, 
perumusan, 
penetapan, 
pelaksanaan 
dan 
pemutakhiran 
prodi lulusan 

3 Proses Pembelajaran 15 standar (a, 
b, c, d, i, j, k, l, 
m, n, o, p, q, r, 
t) ada dokumen 
20 standar. 

- Belum ada 
pedoman 
peninjauan 
RPS dari 
lembaga 

- Lembaga 
membuat 
pedoman 
peninjauan dan 
pemutakhiran 

http://www.stkipkusumanegara.ac.id/
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Dokumen 
proses 
pembelajaran 
ada di RPS, BAP 
dan Panduan 
Akademik, 
kalender 
akademik. 

 RPS 

4 Penilaian Pembelajaran 9 standar (a, b, 
c, d, e, f, g, h, j) 
ada dokumen 
dari 14 standar. 
 
Standar 
penilaian 
pembelajaran 
ada di 
dokumen 
master nilai, 
BAP, pedoman 
akademik dan 
BAAK. 
 

- Belum adanya 
SOP untuk 
dosen dalam 
melakukan 
penilaian 

- Lembaga 
membuat 
perumusan, 
penetapan 
peraturan dan 
prosedur 
pengumuman 
hasil penilaian 
pembelajaran 
kepada 
mahasiswa 

5. Standar Dosen dan 
Tenaga Kependidikan 

2 standar (a, k) 
ada dokumen 
dari 9 standar. 
Dokumen ini 
ada di ijazah, 
buku 
bimbingan 
lembaga 
 

- Tidak adanya 
kebijakan 
lembaga 
mengatur 
tentang 
pembimbingan 
mahasiswa 
 

- Lembaga 
membuat 
kebijakan yang 
mengatur 
tentang 
pembimbingan 
mahasiswa 

6. Standar pengelolaan 
pembelajaran 

1 standar (d) 
ada dokumen 
dari 5 standar. 
 
Standar 
pengelolaan 
pembelajaran 
ada di 
dokumen edom 

- Tidak ada 
ketetapan 
prodi 
melakukan 
penyusunan 
kurikulum dan 
rencana 
pembelajaran 
dalam setiap 
mata kuliah 

- Tidak adanya 
ketetapan 
prodi wajib 
menyusun 

- Lembaga 
membuat 
ketetapan yang 
dibutuhkan 
dalam 
pengelolaan 
pembelajaran 
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program 
pembelajaran 
sesuai standar 
isi, standar 
proses, standar 
penilaian 

- Tidak adanya 
pelaporan hasil 
program 
pembelajaran 
secara periodik 
hanya rapat 
koordinasi 

- Tidak ada 
ketetapan 
prodi wajib 
melakukan 
kegiatan 
sistemik yang 
menciptakan 
budaya mutu 
yang baik 

B. Penelitian 

1. Standar hasil penelitian 1 standar ada 
dokumen dari 1 
standar. 
Standar ini ada 
di dokumen 
panduan 
akademik 

  

2. Standar Proses 
penelitian 

1 standar (c) 
ada dokumen 
dari 2 standar. 
Standar ini ada 
di dokumen 
panduan 
akademik 

  

4. Standar penilaian 
penelitian 

1 standar ada 
dokumen dari 1 
standar. 
Dokumen ini 
ada di format 
nilai. 

- Tidak ada 
pedoman 

- Membuat 
pedoman 
penilaian 
penelitian 

C. Pengabdian Kepada Masyarakat 

1. Standar proses PKM Tidak ada 
dokumen 

- Tidak ada 
pedoman PKM 

- Unit terkait 
membuat 
pedoman 
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tentang standar 
PKM 

(di isi dengan narasi) 
 
 
Hasil 

55,6 % standar pendidikan telah memiliki dokumen, 75 % standar penelitian telah 
memiliki standar dan standar PKM belum ada dokumen di prodi. Berdasarkan hasil 
wawancara dan observasi dokumen yang dimiliki oleh prodi saat ini merupakan dokumen 
yang dibuat prodi untuk keperluan akreditasi dan merupakan inisiatif dari prodi. Hal 
tersebut dikarenakan institusi tidak memliki pedoman yang dibutuhkan prodi dalam 
membuat dokumen teknis pelaksanaan pendidikan, penelitian maupun pengabdian 
kepeda masyarakat.  
 
 

(di isi dengan narasi) 
 
 
 

Rekomendasi  

- Berdasarkan hasil monev, institusi harus cepat merevisi statuta dengan waktu yang 
secepat mungkin agar pedoman yang dibutuhkan prodi dapat dibuat merujuk dari 
statuta tersebut.  

- Prodi juga harus merancang tindak lanjut untuk melengkapi dokumen yang belum 
ada. 

- Adanya koordinasi dengan semua pihak agar sistem pelaksanaan pendidikan, 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di prodi dapat berjalan dengan baik. 
 
 

(di isi dengan narasi) 
 
 
 
Demikian Berita Acara Monitoring ini dibuat bersama untuk digunakan sebagai 
pengembangan Implementasi Penjaminan Mutu STKIP Kusuma Negara. 
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