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KATA SAMBUTAN 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 

2016, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan melaksanakan SPMI yang 

mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta sumber 

daya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Pelaksanaan penjaminan mutu 

oleh perguruan tinggi bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan 

agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Untuk itu maka adanya buku 

panduan ini sebagai salah satu dokumen dalam melaksanakan semua perundangan yang berlaku di 

perguruan tinggi. 

Dalam rangka menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri, Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan perlu melakukan percepatan mutu melalui 

peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui sistem penjamin mutu pendidikan tinggi. Salah satu 

sistem penjamin mutu pendidikan tinggi adalah Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) 

Identitas perguruan tinggi sering diidentikkan dengan kualitasnya, untuk itulah peningkatan 

kualitas harus terus-menerus dilakukan. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan 

penjaminan mutu (Quality Assurance). Dengan upaya ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai 

dari bagaimana menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan pelaksanaan 

dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (Continuous Quality Improvement). 

Kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan buku ini, kami mengucapkan 

terimakasih, Diharapkan buku ini dapat menjadi model dasar dan pokok-pokok pengetahuan, dasar 

pengembangan SPM- PT, dan panduan praktis pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal 

(SPMI) di Lingkungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. 

 

Padangsidimpuan,    April 2022       

Dekan,  

 

 

 

 

Dr. Magdalena, M.Ag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KATA  PENGANTAR 

 

Syukur alhamdulillah disampaikan ke hadirat Allah, Tuhan Rabb al-‘Alamin. Shalawat dan 

salam disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw., atas selesainya penyusunan Standar Pendidikan 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

mengamanatkan bahwa dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan mempunyai tugas utama 

melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu mentransformasikan, mengembangkan dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

Peningkatan mutu, baik dalam aspek manajemen, individu, kompetensi, dan kinerjanya 

menjadi dasar bagi peningkatan mutu pendidikan di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan. Tanpa manajemen mutu, kualitas dosen sulit ditingkatkan sesuai dengan standar 

yang diinginkan. Oleh kerena itu, Standar Pendidikan merupakan bagian integral dari kegiatan 

penjaminan mutu pendidikan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan.  

Buku Standar Mutu Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan ini 

bertujuan untuk memberikan panduan bagi pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan dalam pelaksanaan penjaminan mutu Tridharma 

Perguruan Tinggi.  

Kehadiran buku standar ini juga diharapkan menjadi pegangan dalam perbaikan dan 

peningkatan mutu manajemen, individu, kompetensi, dan kinerja di lingkungan Fakultas Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. Demikian buku Standar Pendidikan ini dibuat, 

semoga dapat bermanfaat bagi penjaminan mutu Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. Amin, ya Rabbal „Alamin.  

 

Padangsidimpuan,    April 2022       

Dekan,  

 

 

 

 

Dr. Magdalena, M.Ag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KEPUTUSAN DEKAN 

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN 

NOMOR 25 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENETAPAN STANDAR MUTU 

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN 

TAHUN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN 

Menimbang : a. bahwa untuk lancarnya pelaksanaan sistim Penjamin Mutu, baik internal maupun eksternal 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan, perlu 

menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan Tentang Standar Mutu Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

IAIN Padangsidimpuan; 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003   tentang   Sistem Pendidikan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4586); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5336); 

4. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5670); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 

5500); 

6. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri 

Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

122); 

7. Peraturan Menteri Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 

tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repoblik Indonesia Nomor 59 

Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repoblik Indonesia Nomor 49 

Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repoblik Indonesia Nomor 50 

Tahun 2014 tentang sistim Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi; 
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11. Peraturan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja IAIN Padangsidimpuan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 1459); 

12. Keputusan Rektor IAIN Padangsidimpuan Nomor: 36 tahun 2014 tentang 

Penetapan Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri 

Padangsidimpuan; 

13. Keputusan Rektor IAIN Padangsidimpuan Nomor: 

509/In.14/A/B.2a/KP.07.6/03/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri 

Padangsidimpuan; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU 

KOMUNIKASI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 

PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU 

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI INSTITUT 

AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN 

Kesatu : Menetapkan Standar Mutu Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut 

Agama Islam Negeri Padangsidimpuan; 

Kedua : Standar Mutu Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi  Institut  Agama Islam 

Negeri Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM 

PERTAMA, disusun untuk; 

1. Memberikan acuan dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, 

mengendalikan, dan meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi 

di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri 

Padangsidimpuan 

2. Menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara 

sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya 

akademik demi mewujudkan pendidikan yang bermutu di Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi  Institut Agama Islam Negeri 

Padangsidimpuan. 

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan 

dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Padangsidimpuan Pada 

tanggal 01 April 2022       

INSTITUT AGAMA ISLAM 

NEGERI PADANGSIDIMPUAN, 

Dekan 

 

 

Dr. Magdalena, M.Ag 

Tembusan: 

1. Rektor IAIN Padangsidimpuan 

2. Para Wakil Rektor IAIN Padangsidimpuan 
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Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa globalisasi di 

dunia pada masa kini membawa perubahan paradigma pendidikan. Orientasi 

pendidikan diarahkan kepada student oriented based learning, sehingga mampu 

memproduksi lulusan yang memiliki kompetensi pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan sesuai dengan kompetensi program studi. Perubahan ini dituntut 

untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang dapat diterima sesuai dengan 

kebutuhan pasar kerja. 

Tujuan pendidikan perguruan tinggi didasarkan pada Tridharma Perguruan 

Tinggi. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pendidikan harus berorientasi kepada 

pengembangan dharma pendidikan dan pengajaran, dharma penelitian, dan 

dharma pengabdian kepada masyarakat, ditambah dengan kerja sama lembaga. 

Keseluruhannya diarahkan untuk sampai kepada visi Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi IAIN Padangsidimpuan sebagai pelaksana akademik yang “unggul 

dalam pengembangan Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi berbasis ICT dan 

kearifan Lokal pada tahun 2024” untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan, 

Keilmuan, KeIslaman dan KeIndonesiaan.  

Sesuai dengan visi dan misinya, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

IAIN Padangsidimpuan berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni, terutama dalam pembangunan bangsa melalui penyediaan 

sumber daya manusia terdidik, terlatih, dan berkualitas. Fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan berperan serta dalam peningkatan  

kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, dan sekaligus 

memelihara kelestarian lingkungan dan budaya. Dalam pelaksanaan 

tridharmanya, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan 

menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dan menguatkan dengan 

berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, baik dalam maupun luar negeri. 

Sementara itu, untuk kebutuhan dan kepuasan pemangku kepentingan 

(stakeholders) dan perkembangan dunia pendidikan mendorong Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan untuk berkomitmen 

mengupayakan perbaikan terus-menerus dalam kualitas proses pendidikannya, 

terutama dengan menekankan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas proses 

dan  relevansi kompetensi lulusan serta spesifikasi ilmu pengetahuan yang 

dihasilkan. Ini diperlukan untuk menjaga eksistensi Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi IAIN Padangsidimpuan, sekaligus peningkatan peran Fakultas 

    BAB I PENDAHULUAN 



Standar Mutu 

2 
  

Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan melalui perwujudan Visi 

dan Misinya. Hal ini dilakukan dengan harapan Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi IAIN Padangsidimpuan dapat terus meningkat, berkembang, dan 

unggul (terkemuka) di lingkungan pendidikan tinggi, paling tidak di tingkat 

Nasional. 

Pengembangan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi diarahkan menuju 

research-based university dan dilakukan secara bertahap. Perubahan dari 

teaching university menjadi research-based university membutuhkan 

perubahan yang mendasar, termasuk perubahan budaya dan etos kerja. Untuk 

mewujudkan ini, tentu, membutuhkan dukungan kepemimpinan yang kuat dan 

visioner untuk menciptakan organisasi sehat dan iklim kerja kondusif bagi 

pengembangan dan pelaksanaan kegiatan akademik. 

Tidak mudah menjadi research-based university dan tantangan terbesar 

adalah menumbuhkembangkan budaya akademik dan penelitian di kalangan 

sivitas akademika sebagai dasar pelaksanaan pendidikan dan pengabdian kepada 

masyarakat. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan 

berupaya agar pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat 

dilaksanakan dengan dasar hasil penelitian para dosen dengan melibatkan 

mahasiswa. Penguatan budaya penelitian berkualitas di kalangan sivitas 

akademika memerlukan langkah-langkah yang sistematis, terencana, dan 

berkelanjutan. Oleh sebab itu, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan mengintensifkan peningkatan mutu Tridharma Perguruan 

Tinggi. 

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan merupakan upaya 

perguruan tinggi membuka peluang seluas-luasnya bagi seluruh 

masyarakat. Isu utama ini juga mencakup pengertian „long life education' yang 

berimplikasi bahwa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan harus mengupayakan layanan pendidikan tinggi kepada 

semua kelompok umur yang secara akademik berpotensi menerima 

layanan pendidikan tinggi. Perluasan akses tidak hanya bagi warga negara 

Indonesia tidak mampu secara ekonomi, tetapi juga yang berdomisili di daerah 

terpencil, dan bebas bias jender. 

Tuntutan dalam penyelenggaraan pendidikan untuk pengembangan 

tridharma perguruan tinggi menghendaki adanya arah penyelenggaraan akademik. 

Arah penyelenggaraan akademik tersebut didasarkan atas telaah kritis yang 

didasarkan pada kebutuhan dan harapan menghasilkan lulusan yang berkualitas. 

Di samping itu, penyelenggaraan pendidikan ini disusun berdasarkan nilai-nilai 

dan identitas institusi, serta mengacu kepada isu-isu strategis Fakultas Dakwah 
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dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. Atas dasar pemikiran ini 

disusunlah Standar Pendidikan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
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A. VISI 

Adapun visi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan 

adalah “Unggul dalam pengelolaan fakultas dakwah dan ilmu komunikasi 

berbasis ICT dan kearifan lokal untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan 

keilmuan, keislaman dan keindonesiaan pada tahun 2024. 

 

B. Misi  

1.   Melaksanakan pendidikan dan pengajaran ilmu dakwah dan ilmu 

komunikasi yang unggul dan integratif-interkonektif berbasis ICT dan 

kearifan lokal; 

2.   Mengembangkan penelitian di bidang ilmu dakwah dan ilmu komunikasi 

berbasis nilai-nilai historis dan budaya lokal; 

3.   Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang dakwah 

Islam; 

4.   Mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam rangka 

optimalisasi pengamalan Tri Darma Perguruan Tinggi; 

5.   Melakukan pembinaan akhlak, kreatifitas, dan life skill mahasiswa agar 

menjadi teladan serta berprestasi dalam kehidupan bermasyarakat; 

6.   Menjamin mutu lulusan dan tata kelola yang baik. 

 

C. Tujuan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi 

1. Menjadi pusat keunggulan dalam pengkajian ilmu dakwah dan ilmu 

komunikasi berbasis ICT dan kearifan lokal dengan pendekatan integratif dan 

interkonektif 

2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas dan aplikatif 

dalam bidang ilmu dakwah dan ilmu komunikasi. 

3. Menghasilkan pengabdian pada masyarakat dalam pengembangan dakwah 

Islam. 

4. Menghasilkan lulusan yang memiliki akhlak al-karimah, kreatif dan memiliki 

life skill serta mampu berperan aktif dalam kegiatan dakwah dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

5. Menghasilkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka 

optimalisasi pengamalan Tri Darma Perguruan Tinggi. 

6. Menjadi fakultas dengan tata kelola yang baik (good faculty governance) dan 

budaya yang baik (good faculty culture) yang efektif dan efesien, transparan 

dan akuntabel. 

 

    BABI II 
VISI, MISI, TUJUAN  

DAN SASARAN FAKULTAS 
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D. Sasaran Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi 

Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri 

Padangsidimpuan mempunyai 18 (delapan belas) sasaran yang ingin dicapai 

dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Sasaran ini merupakan penjabaran dari 6 

(enam) tujuan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan. Adapun sasaran tersebut adalah: 

 
1.1.1 Tercapainya   Sistem    Manajemen    yang    Efektif,    Efesien, 

Transparan dan Akuntabel Melalui Manajemen Sumber Daya Manusia 
yang Saleh, Moderat, Unggul, Cerdas, dan     Berintegritas. 

1.1.2 Terjaminnya Mutu Pengelolaan Organisasi    dengan Tata Kelola dan 

Budaya Mutu yang Baik (Good University Governance and Culture) 

Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Menuju Fakultas Dakwah 

Dan Ilmu Komunikasi Bertaraf Internasional. 

1.1.3 Optimalnya Layanan dan Aksesibilitas Sistem Administrasi 

kepegawaian, Akademik dan Non-akademik secara Terintegrasi. 

1.1.4 Bertambahnya Jumlah Program Studi dan Meningkatnya Rekognisi 

dan Akreditasi Program Studi. 

1.2.1 Meningkatnya Kualifikasi Akademik, Jabatan Fungsional, dan 

Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 

1.2.2 Terwujudnya Kawasan Bebas Korupsi. 

1.3.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sistem Teknologi Informasi 

dan Komunikasi Secara Terintegrasi untuk Aksesibilitas Pelayanan 

Akademik dan Non-Akademik. 

2.1.1 Terwujudnya Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama (Networking) dengan 

Lembaga-Lembaga Pendidikan, Penelitian, Sosial Keagamaan, dan 

Pemangku Kepentingan (Stakeholders). 

3.1.1 Terselenggaranya Pembelajaran Berbasis Teoantropoekosentris (Al-

Ilahiyah Al-Insaniyah Al-Kauniyah) untuk Meningkatkan Produktivitas 

dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Global. 

3.1.2 Terwujudnya Kurikulum   Berbasis   Kerangka   Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI) dengan mengintegrasikan sistem penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat dalam kurikulum pendidikan. 

3.2.1 Terwujudnya Karakter dan Kepemimpinan Mahasiswa yang Saleh, 

Moderat, Cerdas, dan Unggul untuk Memperkuat Moderasi Beragama 

dan Kerukunan Umat Beragama. 

3.2.2 Meningkatnya Bakat, Minat, Kreativitas dan Keterampilan 

kewirausahaan (Enterpreneurship) Mahasiswa Berbasis Karakter Islami, 

Budaya Bangsa, dan Kearifan Lokal (Local Wisdom) untuk Meningkatkan 

Daya Saing dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi. 
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4.1.1 Terselenggaranya      Penelitian       Ilmu-Ilmu       Keislaman, Humaniora, 

Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris dengan Pendekatan 

Interdisipliner, Multidisipliner, dan Transdisipliner untuk Memperkuat 

Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama. 

4.1.2 Terwujudnya Peningkatan Penelitian Berbasis Pengabdian dan 

Pengabdian Berbasis Penelitian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa tingkat 

Nasional dan Internasional. 

4.1.3 Tercapainya Peningkatan Kuantitas Hak atas Kekayaan Intelektual 

(HaKI) atau Hak Paten Penelitian, Karya Ilmiah, dan Karya Seni Dosen. 

 
4.2.1 Tercapainya Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Publikasi Ilmiah Dosen 

dan Mahasiswa pada Publikasi Nasional dan Internasional untuk 

Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti 

Dinamika Globalisasi. 

4.2.2 Meningkatnya Suasana Akademik Dosen dan Mahasiswa pada Taraf 

Nasional dan Internasional untuk Meningkatkan Daya Saing Pendidikan. 

5.1.1 Terwujudnya Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui 

Kegiatan Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa Berbasis Kebutuhan 

(Community Based) Bertaraf Nasional dan Internasional. 

Program Komunikasi Penyiaran Islam 

A. Visi 

Unggul dalam pengembangan Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam berbasis 

ICT dan kearifan lokal di Indonesia pada tahun 2024 untuk menghasilkan 

tenaga profesional di bidang Penyiaran Islam (Tabligh). 

B. Misi 

1. Melaksanakan pendidikan   dan   pengajaran   ilmu   komunikasi dan 

tabligh/ penyiaran Islam yang unggul dan integratif-interkonektif berbasis 

ICT dan kearifan lokal; 

2. Mengembangkan       penelitian       di        bidang        komunikasi dan 

tabligh/ penyiaran   Islam   dengan pendekatan inter- konektif/ 

multidisipliner berbasis nilai-nilai historis dan budaya lokal; 

3. Meningkatkan partisipasi pengabdian kepada masyarakat dalam rangka 

tabligh/ penyiaran Islam; 

4. Mengembangkan jaringan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait 

dengan optimalisasi pengamalan Tridharma Perguruan Tinggi; 

5. Melakukan pembinaan akhlak, kreativitas dan lifeskill mahasiswa agar 

menjadi teladan dan berprestasi dalam kehidupan bermasyarakat; 

6. Menjamin mutu lulusan dan tata kelola yang baik. 

 

C. Tujuan 

1. Menghasilkan lulusan yang menguasai teori-teori dakwah (tabligh), 

komunikasi dan jurnalistik Islam, serta mampu memanfaatkan media 

komunikasi sebagai media tabligh; 
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2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas dan 

aplikatif dalam bidang tabligh; 

3. Menghasilkan lulusan yang memiliki akhlak al-karimah, kreatif, dan 

memiliki life skill, serta mampu berperan aktif dalam kegiatan dakwah 

Islam ditengah-tengah masyarakat. 

4. Menghasilkan jaringan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka 

optimalisasi pengamalan Tridharma Perguruan Tinggi. 

 

D. Profil Lulusan 

Profil utama lulusan Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) 

jenjang Strata Satu (S1) adalah Dai, Praktisi Media, Tenaga HUMAS,  dan 

Jurnalis yang mampu mengembangkan teori-teori Komunikasi Penyiaran 

Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian serta 

menghasilkan karya kreatif, inovatif, dan teruji melalui pendekatan inter atau 

multidisipliner serta terpublikasikan dan memperoleh pengakuan nasional. 

 

No Profil Deskriptor 

1 Dai Sarjana sosial yang berkepribadian baik, 

berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya, serta 

mampu melaksanakan tugas Dai dalam kehidupan 

sosial keagamaan, kebangsaan dan kenegaraan 

berlandaskan ajaran Islam. 

2 Praktisi 

media 

penyiaran 

Sarjana sosial yang berkepribadian baik, 

berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta 

mampu melaksanakan sebagai praktisi media  

penyiaran dalam kehidupan sosial keagamaan, 

kebangsaan dan kenegaraan berlandaskan ajaran dan 

etika keislaman, keilmuan dan keahlian. 

3 
Tenaga 

HUMAS 

Sarjana sosial yang berkepribadian baik, 

berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta 

mampu melaksanakan tugas keHumasan berlandaskan 

ajaran dan etika keislaman.  

4 Jurnalis Menjadi jurnalis, wartawan, penyiar melalui  

pendekatan informasi dan teknologi (media cetak dan 

media elektronik), yang profesional yang kompeten 

dibidangnya 
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Program Studi Bimbingan Konseling Islam 

A. Visi 

Unggul dalam pengembangan ilmu Bimbingan Konseling Islam berbasis ICT dan 

kearifan lokal di Indonesia pada tahun 2024 untuk menghasilkan tenaga konselor 

Islami. 

B. Misi 

1. Melaksanakan pendidikan dan Pengajaran ilmu bimbingan konseling      Islam yang 

unggul dan integratif-interkonegtif berbasis ICT dan          kearifan lokal. 

2. Mengembangkan penelitian dibidang bimbingan konseling Islam dengan 

pendekatan inter-konektif/multidisipliner berbasis nilai-nilai historis dan 

budaya lokal. 

2. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Bimbingan 

Konseling Islam dalam upaya membantu penyelesaian persoalan individu, 

keluarga dan masyarakat. 

3. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait 

dengan optimalisasi pengamalan tridarma Perguruan Tinggi. 

4. Melakukan pembinaan akhlak, kreativitas dan life skill mahasiswa agar menjadi 

teladan dan berprestasi dalam kehidupan bermasyarakat. 

5. Menjamin mutu lulusan dan tatakelola yang baik. 

 

C. Tujuan 

1. Menghasilkan sarjana sosial Islam dibidang konseling Islam, menguasai ilmu-ilmu 

bimbingan konseling Islam berbentuk irsyad dari isytisfa, baik  bersifat individual 

maupun kelompok. 

2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas aplikatif dalam 

bidang ilmu bimbingan konseling Islam. 

3. Menghasilkan sarjana sosial dalam bidang bimbingan konseling Islam yang 

mampu memberikan solusi bagi persoalan kehidupan masyarakat berbasis 

agama dan kearifan lokal. 

4. Menghasilkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka optimalisasi 

pengamalan Tridarma Perguruan Tinggi. 
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D. Profil Lulusan 

 

No Profil Deskriptor 

(1) (2) (3) 

1 Konselor Lulusan yang mampu memberikan bimbingan dan 

Konseling Islam secara individu, keluarga, 

kelompok dan kelembagaan secara profesional 

dan Islami 

2 Motivator Lulusan yang mampu memberikan motivasi bagi 

individu, keluarga, kelompok dan kelembagaan 

dengan teori-teori dan metode- metode yang 

Integratif berbasis ICT secara profesional dan 

Islami 

3 Penyuluh 

Agama (Da'i) 

Lulusan yang mampu berdakwah dengan 

menggunakan ICT dan kearifan lokal secara 

profesional. 

4 Tenaga 

Bimbingan 

mental 

Lulusan yang mampu memberikan bimbingan 

mental, dan spritual dalam lembaga TNI dan 

POLRI. 

 

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam 

A. Visi 

Menjadikan Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam yang Unggul 

dengan berbasis ICT dan Kearifan Lokal di Indonesia pada tahun 2024. 

 

B. Misi 

1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran Ilmu Pengembangan Masyarakat 

Islam yang Unggul dan Integratif-Interkonektif Berbasis ICT dan Kearifan 

Lokal. 

2. Melaksanakan Penelitian di Bidang Pengembangan Masyarakat Islam Berbasis 

Nilai-Nilai Historis dan Budaya Lokal. 

3. Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Bidang 

Pengembangan Masyarakat Islam dalam Upaya Membantu Menyelesaikan 

Persoalan Individu, Keluarga dan kelompok Masyarakat. 

4. Mengembangkan Jaringan Kerja Sama dengan Berbagai Pihak yang Terkait 

dengan Optimalisasi Pengamalan Tri Darma Perguruan Tinggi. 
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5. Melakukan Pembinaan Akhlak, Kreativitas dan Life Skill Mahasiswa agar 

Menjadi Teladan dan Berprestasi dalam Kehidupan Bermasyarakat. 

6. Menjamin Mutu Lulusan dan Tata Kelola yang Baik 

 

C. Tujuan 

1. Menghasilkan Sarjana Dakwah dalam Bidang Pengembangan Masyarakat 

Islam, yang Menguasai Ilmu-Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam 

Berbentuk Dakwah Bil Hal, Baik Bersifat Individu Maupun Kelompok. 

2. Menghasilkan Penelitian dan Publikasi Ilmiah yang Berkualitas dan Aplikatif 

dalam Bidang Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam. 

3. Menghasilkan Sarjana Dakwah dalam Bidang Pengembangan Masyarakat 

Islam yang Mampu Memberikan Solusi bagi Persoalan Kehidupan 

Masyarakat dengan Basis Agama, Ekonomi dan Spritualitas. 

4. Menghasilkan Jaringan Kerjasama dengan Berbagai Pihak dalam Rangka 

Optimalisasi Pengamalan Tri Darma Perguruan Tinggi. 

 

D. Profil Lulusan 

No Profil Deskriptor 

(1) (2) (3) 

1 Da’i  Praktisi Dakwah yang mampu membimbing dan 

mendampingi hingga mengembangkan potensi 

masyarakat    dengan pendekatan Local Wisdom 

dan Islamic Value secara Profesional. 

2 Pendamping 

Sosial 

Pendamping sosial yang terampil dalam 

melakukan pendampingan terhadap berbagai jenis 

aktifitas sosial, melalui pendekatan partisipatif 

berbasis kebutuhan. 

3 Analis Kebijakan 

Sosial 

Pendamping dan pengawas kebijakan pemerintah 

terkait isu-isu sosial melalui pendekatan people 

centered dalam Program Pembangunan 

Masyarakat yang Islami. 
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Program Studi Manajemen Dakwah 

A. Visi 

Menjadikan Program Studi Manajemen Dakwah yang Unggul dengan 

berbasis ICT dan Kearifan Lokal di Indonesia pada tahun 2024 

B. Misi 

1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran Ilmu Manajemen Dakwah yang 

Unggul dan Integratif-Interkonektif Berbasis ICT dan Kearifan Lokal. 

2. Melaksanakan Penelitian di Bidang Manajemen Dakwah Berbasis Nilai-Nilai 

Historis dan Budaya Lokal. 

3. Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Bidang 

Manajemen Dakwah; Upaya Membantu Menyelesaikan Persoalan Individu, 

Keluarga dan Masyarakat. 

4. Mengembangkan Jaringan Kerja Sama dengan Berbagai Pihak yang Terkait 

dengan Optimalisasi Pengamalan Tri Darma Perguruan Tinggi. 

5. Melakukan Pembinaan Akhlak, Kreativitas dan Life Skill Mahasiswa agar 

Menjadi Teladan dan Berprestasi dalam Kehidupan Bermasyarakat. 

6. Menjamin Mutu Lulusan dan Tata Kelola yang Baik 

 

C. Tujuan 

1. Menghasilkan Sarjana Dakwah dalam Bidang Manajemen Dakwah, yang 

Menguasai Ilmu-Ilmu Manajemen Dakwah. 

2. Menghasilkan Penelitian dan Publikasi Ilmiah yang berkualitas dan Aplikatif 

dalam Bidang Ilmu Manajemen Dakwah. 

3. Menghasilkan Sarjana Dakwah dalam Bidang Manajemen Dakwah yang mampu 

memberikan Solusi bagi Persoalan Kehidupan Masyarakat dengan Basis 

Agama, Ekonomi dan Spritualitas 

4. Menghasilkan Jaringan Kerjasama dengan Berbagai Pihak dalam Rangka     

Optimalisasi Pengamalan Tri Darma Perguruan Tinggi. 
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D. Profil Lulusan 

No Profil Deskriptor 

(1) (2) (3) 

1 Da‟i  Sarjana sosial dengan berkepribadian positif, 

berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya, 

terampil dalam melaksanakan kegiatan dakwah 

pada kehidupan sosial  keagamaan, kebangsaan 

dan kenegaraan dengan berlandaskan pendekatan  

theoantropoecosentris. 

2 Administrator 

ZISWA  

Sarjana yang  berkepribadian positif, 

berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya, 

terampil dalam mengelola sistem administrasi 

lembaga ZISWA. 

3 Manajer 

Lembaga 

dakwah  

Sarjana sosial yang berjiwa pemimpin, 

berpengetahuan luas dan mutakhir,terampil dalam 

menerapkan keilmuan dan keahliannya pada 

bidang manajerial pengembangan lembaga 

dengan berlandaskan pendekatan 

theoantropoecosentris 
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A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 

1. Definisi Istilah 

a. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian 

pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan program studi. 

b. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 

c. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan 

aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial 

melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau 

pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 

d. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang 

ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses 

pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian 

kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 

e. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan 

konsep, teori, metode, bahan, dan atau instrumen, yang diperoleh melalui 

pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian 

kepada masyarakat yang terkait pembelajaran yang mencakup: 

1) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh 

setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai 

tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan 

2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki 

oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. 

f. Standar Keagamaan PTKI adalah kriteria minimal tentang nilai, aspek, prinsip, 

dan komponen keagamaan Islam pada pendidikan Tinggi keagamaan Islam, terdiri 

dari standar keagamaan pada pendidikan, standar keagamaan pada penelitian dan 

standar keagamaan pada pengabdian kepada masyarakat. 

 

 

 

    BAB III STANDAR PENDIDIKAN 
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2. Rasional Standar 

Lulusan yang memiliki kompetensi tertentu menjadi ujung semua kegiatan 

pada lembaga pendidikan. Tanpa standar kompetensi lulusan, sebuah program 

pembelajaran akan berjalan tanpa arah dan tidak dapat mengukur kinerja dan 

pengembangannya. Ketiadaan standar kompetensi lulusan akan berdampak secara 

sistemik terhadap keseluruhan proses pengelolaan pembelajaran. Kegunaan standar 

kompetensi lulusan adalah sebagai acuan utama pengembangan standar isi 

pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar 

dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar 

pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Oleh karena itu 

perlu dipastikan bahwa standar kompetensi lulusan Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi IAIN Padansidimpuan mengacu kepada standar nasional pendidikan 

tinggi dan jenjang KKNI. 

 

3. Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar 

a. Dekan 

b. Ketua Program Studi 

c. Dosen 

d. Mahasiswa  

e. Alumni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Standar Mutu 

15 
  

4. Indikator ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan 

 

 

No. 
Pernyataan Isi         Standar Indikator Kinerja 

Utama (IKU) 

Indikator Kinerja 

Tambahan 

(IKT) 

Rujukan 

LKPT Kriteria 

 Program Studi dalam 

menetapkan standar 

kompetensi lulusan 

harus memenuhi 

kriteria minimal 

tentang kualifikasi 

kemampuan lulusan 

yang meliputi aspek 

sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang 

dinyatakan dalam 

rumusan capaian 

pembelajaran lulusan 

yang mengacu pada 

deskripsi capaian 

pembelajaran lulusan 

KKNI; dan memiliki 

kesetaraan dengan 

jenjang kualifikasi pada 

KKNI. 

Program studi 

memiliki standar 

kompetensi lulusan, 

capaian 

pembelajaran yang 

mengacu kepada 

KKNI, bahan kajian, 

struktur kurikulum 

dan rencana 

pembelajaran 

semester (RPS) yang 

mengacu ke SN-

DIKTI dan 

benchmark pada 

institusi, peraturan-

peraturan  terkini, dan 

kepekaan terhadap 

isu-isu terkini 

meliputi pendidikan 

karakter, SDGs, 

NAPZA, dan 

pendidikan anti 

korupsi sesuai 

dengan program 

pendidikan yang 

dilaksanakan. 

1. Lulusan FDIK 

IAIN 

Padangsidimp uan 

memiliki 

kemampuan 

Bahasa Arab dan 

Inggris. 

2. Lulusan FDIK 

IAIN 

Padangsidimp 

uan memiliki 

kemampuan 

BTQ dan 

praktek ibadah 

yang baik 

dengan 

pembinaan    

Ma‟had Al- 

Jami‟ah. 

3. Lulusan FDIK 

IAIN 

Padangsidimp 

uan memiliki 

kemampuan 

berdakwah 

secara baik. 

4. Lulusan FDIK 

IAIN 

Padangsidimp 

uan memiliki 

kemampuan 

menggukan 

teknologi 

komunikasi 

secara baik 

5. Lulusan FDIK 

IAIN 

Padangsidimp 

uan memiliki 

kemampuan 

berkomunikasi 

secara baik. 

 Matriks 

c.6.4.1 
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2 Pengelola Program 

Studi harus 

menggunakan standar 

kompetensi lulusan 

seperti disebutkan 

pada  nomor 1 sebagai 

acuan utama 

Pengembangan standar 

isi pembelajaran, 

standar proses 

pembelajaran, standar 

penilaian       

pembelajaran, standar 

dosen dan tenaga 

kependidikan, standar 

sarana dan prasarana 

pembelajaran, standar 

pengelolaan 

pembelajaran, dan 

standar pembiayaan 

pembelajaran. 

1. Program studi 

memiliki 

pedoman yang 

komprehensif 

dan rinci 

tentang 

penerapan 

sistem 

penugasan 

dosen 

Berdasarkan 

kebutuhan, 

kualifikasi, 

keahlian dan 

pengalaman 

dalam proses 

pembelajaran. 

2. Program studi 

memiliki 

pedoman yang 

komprehensif 

dan rinci tentang 

penetapan 

strategi, metode 

dan media 

pembelajaran, 

serta penilaian 

Pembelajaran. 

1. Program studi 

melakukan 

monitoring dan 

evaluasi terkait 

penerapan sistem 

pembelajaran  

2. Program studi 

melakukan 

monitoring dan 

evaluasi terkait 

penerapan strategi 

dan metode 

pembelajaran.  

 Matriks 

c.6.4.b 

3 Setiap lulusan pada 

program studi harus 

memiliki kompetensi 

sikap yang merupakan 

perilaku benar dan 

berbudaya sebagai 

hasil dari  internalisasi 

dan aktualisasi nilai 

dan norma yang 

tercermin dalam 

kehidupan spiritual dan 

sosial melalui proses 

pembelajaran, 

pengalaman kerja 

mahasiswa, penelitian 

dan/atau pengabdian 

kepada masyarakat 

yang terkait 

Pembelajaran. 

Program studi 

memiliki standar 

yang terukur dan 

pedoman yang 

jelas tentang 

kompetensi sikap 

lulusan yang 

berkaitan dengan; 

etika, kemampuan 

berkomunikasi, 

kerjasama dan 

pengembangan 

diri. 

Lulusan FDIK IAIN 

Padangsidimp uan 

memiliki kedalaman 

pengetahuan tentang 

norma-norma hukum 

(negara, agama, dan 

kerifan lokal) 
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4 Setiap lulusan harus 

memiliki Kompetensi 

Pengetahuan yakni 

merupakan  penguasaan 

konsep, teori, metode, 

dan/atau             falsafah 

bidang ilmu tertentu 

secara sistematis yang 

diperoleh melalui 

penalaran          dalam proses 

pembelajaran, 

pengalaman kerja 

mahasiswa, penelitian 

dan/atau pengabdian 

kepada masyarakat 

yang terkait 

Pembelajaran. 

Program studi 

memiliki standar dan 

pedoman yang  jelas 

dan terukur tentang 

pencapaian 

kompetensi 

pengetahuan 

keahlian pada bidang 

ilmu (kompetensi 

utama), kemampuan 

berbahasa asing, 

penggunaan 

teknologi informasi. 

1. Lulusan FDIK IAIN 

Padangsidimp uan 

memiliki 

penguasaan teori 

dalam bidang 

kelimuannya. 

2. Lulusan FDIK IAIN 

Padangsidimp uan 

mencerminkan 

akhlakul karimah   

  

5 Setiap lulusan harus 

memiliki Kompetensi 

Keterampilan yang 

merupakan 

kemampuan melakukan 

unjuk  kerja dengan 

menggunakan konsep, 

teori, metode, bahan, 

dan/atau instrumen, 

yang diperoleh melalui 

pembelajaran, 

pengalaman kerja 

mahasiswa, penelitian 

dan/atau pengabdian 

kepada masyarakat 

yang 

Terkait 

pembelajaran, 

mencakup: 

a) keterampilan umum 

sebagai kemampuan 

kerja umum yang 

wajib dimiliki oleh 

setiap lulusan dalam 

rangka menjamin 

kesetaraan 

kemampuan lulusan 

sesuai tingkat 

program             dan jenis 

pendidikan tinggi; 

dan 

b) keterampilan 

khusus sebagai 

kemampuan kerja 

khusus yang wajib 

dimiliki oleh setiap 

lulusan sesuai 

dengan bidang 

keilmuan program 

studi.  

Program studi 

memiliki standar 

pengembangan 

keterampilan 

melalui praktek 

kerja, praktikum 

dan praktek 

lapangan minimal 

20 % dari 

keseluruhan jumlah 

sks. 
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 Program Studi dalam 

merumuskan Capaian 

Pembelajaran lulusan 

harus memuat 

Kompetensi 

Pengalaman kerja 

mahasiswa berupa 

pengalaman dalam 

kegiatan di bidang 

tertentu pada jangka 

waktu tertentu, 

berbentuk 

pelatihan kerja, kerja 

praktik, praktik kerja 

lapangan atau bentuk 

kegiatan 

lain yang sejenis. 

Program studi 

memiliki standar dan 

pedoman 

pelaksanaan tentang 

pembelajaran dalam 

bentuk praktikum, 

praktik  dan praktik 

lapangan yang 

diselenggarakan 

untuk pembentukan 

kompetensi 

mahasiswa program 

studi. 

Program studi 

melakukan monitoring 

dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan 

praktikum, dan praktek 

lapangan.  

  

 Program Studi dalam 

menetapkan Rumusan 

sikap dan keterampilan 

umum sebagai bagian 

dari capaian 

pembelajaran lulusan 

harus mengacu pada 

lampiran SN- Dikti 

ditambah dengan 

capaian pembelajaran 

lulusan mengacu 

pada VMTS PT 

Prodi memiliki 

lulusan, capaian 

pembelajaran yang 

mengacu kepada 

KKNI, bahan kajian, 

struktur kurikulum 

dan rencana 

pembelajaran 

semester (RPS) yang 

mengacu ke SN-

DIKTI dan 

benchmark pada  

institusi 

internasional. 

Program studi 

melakukan monitoring 

dan evaluasi terkait 

hard skill mahasiswa 

berdasarkan bidang 

keilmuannya.   

  

 

5. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar 

a. Formulir perumusan profil lulusan. 

b. Formulir perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan. 

c. Instrumen tracer study lulusan. 

d. Formulir rekap data tracer study lulusan. 

e. Instrumen studi kepuasan pengguna lulusan. 

f. Formulir rekap data studi kepuasan pengguna lulusan. 

 

6. Dasar Hukum 

a. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

b. Perpres No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI; 

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

Tinggi; 

d. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti Renstra IAIN 

Padangsidimpuan; 

e. Pedoman Edukasi IAIN Padangsidimpuan. 

f. KMA No. 39 Tahun 2015 tentang Renstra Kemenag RI 2020-2024; 
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g. Panduan SKL dan CPL Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada PTKI 

tahun 2020; 

h. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan 

Pengembangan Kurikulum Prodi pada PTKI; 

i. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan 

PTKI. 

 

B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN 

1. Definisi Istilah 

Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman      dan 

keluasan materi pembelajaran. 

a. Standar Isi berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 bab I pasal 1 ayat (5) 

adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam 

kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi 

mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta 

didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 

b. Standar Isi berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 bab III pasal 5 ayat (2) 

memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum 

tingkat satuan pendidikan, dan kalender akademik. 

c. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum merupakan pola dan susunan mata 

kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran. 

d. Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang 

dibebankan pada mahasiswa per semester dalam proses pembelajaran 

melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas 

keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu 

program studi. 

e. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian 

pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 

f. Kurikulum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri nomor 49 

tahun 2014 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian 

pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 

g. Kurikulum sebagaimana tercantum pada PP nomor 17 tahun 2010 pasal 27 

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. 

h. Kurikulum Institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran 

yang merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan 

dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan 

memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan 
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tinggi. 

i. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan 

dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban 

studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban 

penyelenggaraan program. 

j. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi 

merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, 

menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur 

pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke 

dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi berdasarkan Permendikbud no 73 

tahun 2013. 

k. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. 

2. Rasional Standar 

Perancangan serta evaluasi kurikulum merupakan salah satu proses yang 

terus dilakukan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan. Kurikulum yang tersusun harus merepresentasikan visi dan 

misi institusi, sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Seiring dengan 

perubahan yang terjadi di masyarakat, maka Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi IAIN Padangsidimpuan memandang perlu untuk membuat suatu 

standar isi sehingga dapat mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. 

Dengan demikian lulusannya dapat diterima dan sesuai dengan permintaan 

masyarakat. Hal inilah yang menjadi latarbelakang sehingga muncul kurikulum 

berbasis SNPT mengacu KKNI yang secara tidak langsung memberikan 

gambaran terhadap lulusan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN 

kedepannya. 

Standar isi merupakan acuan atau tolak ukur didalam institusi sehingga 

dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam 

mengembangkan standar isi tersebut. Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria 

minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada 

capaian pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi IAIN Padangsidimpuan, deskripsi capaian pembelajaran lulusan 

KKNI, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. 

Agar isi pembelajaran berjalan efektif dan menghasilkan alumni yang 

mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus 

dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institut. 
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3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar 

a. Dekan 

b. Ketua Program Studi 

c. Dosen  

d. Mahasiswa  

e. Gugus penjaminan mutu 

 

4. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran (SN-Dikti 44/2015) 

a. Program Studi dalam menyusun Isi pembelajaran harus memenuhi kriteria 

minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang 

mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. 

b. Program Studi dalam menyusun Isi pembelajaran terkait Kedalaman dan 

keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, 

magister terapan, doktor, dan doktor terapan, harus memanfaatkan hasil 

penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 

c. Fakultas/Program Studi dalam menentukan keluasan dan kedalaman isi 

pembelajaran harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian 

kepada masyarakat dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran 

lulusan dari KKNI yang terumus pada Standar                                                                       k      ompetensi Lulusan. 

d. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap jenjang 

adalah sebagai berikut: 

1) Setiap lulusan program diploma satu paling sedikit harus menguasai 

konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap; 

2) Setiap lulusan program diploma dua paling sedikit harus menguasai 

prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian 

tertentu; 

3) Setiap lulusan program diploma tiga paling sedikit hatus menguasai 

konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara 

umum; 

4) Setiap lulusan program diploma empat dan sarjana harus menguasai 

konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara 

umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan 

keterampilan tersebut secara mendalam dalam kerangka integrasi 

keilmuan; 

5) Setiap lulusan program profesi harus paling sedikit menguasai teori 

aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; 

6) Setiap lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis harus 

menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu dalam 

kerangka integrasi keilmuan; 

7) Setiap lulusan program doktor, doktor terapan, dan sub spesialis harus 

menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan 
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tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan. 

e. Fakultas/Program Studi dalam menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan 

materi pembelajaran pada program akademik, profesi, dan advokasi harus 

bersifat kumulatif dan terintegrasi yang tertuang dalam bahan kajian yang 

distrukturkan dalam bentuk mata kuliah; 

f. Institut dan program studi secara rutin melakukan proses evaluasi dengan 

penyebaran kuisioner atau komunikasi langsung terhadap kurikulum yang 

berjalan kepada stakeholder; 

g. Tahapan penyusunan kurikulum program studi meliputi: 

1) Evaluasi/penilaian diri program studi, 

2) tracer study terhadap alumi dan penggalian input dari stakeholder, 

3) penyusunan profil lulusan sesuai dengan lapangan pekerjaan, 

4) penyusunan capaian pembelajaran, 

5) penentuan bahan kajian, 

6) penentuan mata kuliah dan pembobotannya, 

7) penentuan silabus mata kuliah, dan 

8) pendistribusian mata kuliah ke dalam semester; 

h. Kurikulum yang telah disusun kemudian diujipublikkan dengan 

mengundang perwakilan dari komponen stakeholder serta asosiasi profesi. 

i. Institut wajib menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses 

pembelajaran untuk dosen. 

 

5. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran 

a. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Fakultas Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. 

b. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi 

tentang Standar Isi Pembelajaran Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

IAIN Padangsidimpuan. 

c. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen dan 

pelaksanaan materi pembelajaran matakuliah program studi lingkup 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. 

d. Memastikan seluruh perubahan dalam penetapan/perubahan struktur 

matakuliah telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data 

pendidikan tinggi IAIN Padangsidimpuan. 
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6. Indikator ketercapaian Standar Isi Pembelajaran 

 

 

No. 

Pernyatan Isi 

Standar 

Indikator Kinerja 

Utama (IKU) 

Indikator Kinerja 

Tambahan (IKT) 
Rujukan 

 

LKPT 

 

Kriteria 

1 

1 
Program Studi 

memiliki kebijakan 

formal 

pengembangan 

kurikulum yang 

mempertimbangkan 

keterkaitan dengan 

visi Misi Fakultas 

Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi, 

pengembangan ilmu 

pengetahuan dan 

kebutuhan 

stakeholder secara 

berkala 4 sd 5 tahun. 

Program Studi memiliki 

bukti dokumen formal 

tentang kebijakan 

pengembangan 

kurikulum secara 

berkala 4 sd 5 tahun 

yang 

mempertimbangkan: 

1. Keterkaitan dengan 

visi Misi Fakultas 

Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi (IKT); 

2. Pengembangan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi; (IKT) 

3. Kebutuhan 

stakeholders yang 

komprehensif; (IKT) 

dan 

Mempertimbangkan 

perubahan di masa 

depan. (IKT) 

1. Program Studi  

Mengadakan 

FGD atau 

Workshop untuk 

merumuskan 

struktur 

kurikulum (isi 

pembelajaran) 

dengan 

melibatkan pakar, 

asosiasi prodi, 

pengguna 

lulusan, dosen 

prodi dan dosen 

lain. 

2. Melaksanakan 

benchmarking 

dari perguruan 

tinggi lain yang 

berkualifikasi 

unggul. 

  

2. 
Program Studi 

memiliki dokumen 

formal tentang 

Pedoman 

Pengembangan 

Kurikulum. 

Program Studi memiliki 

bukti dokumen formal 

Pedoman 

Pengembangan 

Kurikulum yang 

memuat: 

a. Profil lulusan; 

Kaprodi dan tim 

pengembang 

kurikulum 

Mempelajari peraturan 

perundang-undangan. 

tentang kurikulum. 

1. Membentuk 
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(IKU) 

b. Capaian 

pembelajaran yang 

mengacu KKNI, 

SN- Dikti, (IKU), 

SKL- CPL PTKI 

dan Standar 

Keagamaan pada 

PTKI; (IKT) 

Bahan kajian, 

(IKU); 

c. Struktur kurikulum; 

(IKU) dan 

d. Dokumen RPS.  

Tim/Menugaskan 

Pusat Kurikulum 

menyusun draft 

pedoman 

kurikulum 

2. Menerbitkan SK 

Dekan 

Pemberlakuan 

pedoman 

kurikulum dan 

mensosialisasika

nnya. 

3. Meneyelnggaraka

n FGD/Worshop 

pedoman 

Kurikulum. 

 Program studi dalam 

dalam menyusun isi 

pembelajaran harus 

memenuhi standar 

muatan kurikulum 

dalam KKNI, 

meliputi; Nasional 

dan landasan 

kepribadian, 

Penguasaan 

akademik dan 

keilmuan, 

kemampuan dan 

keterampilan 

berkarya, sikap dan 

perilaku dalam 

berkarya, 

penguasaan 

berkehidupan 

bermasyarakat. 

1. Ketersediaan mata 

kuliah 

pengembangan 

kepribadian yang 

memuat bahan 

kajian dan pelajaran 

untuk 

mengembangkan 

manusia Indonesia 

yang beriman dan 

bertakwa kepada 

Tuhan YME dan 

berbudi pekerti 

luhur.  

2. Ketersediaan mata 

kuliah keilmuan 

dan keterampilan 

yang memuat 

bahan kajian yang 

ditujukan untuk 

landasan 

penguasaan ilmu. 

3. Ketersediaan mata 

kuliah keahlian 

berkarya memuat 

bahan kajian dadn 

pelajaran yang 

bertujuan 

menghasilkan 

tenaga ahli dengan 

kekaryaan. 

4. Ketersediaan mata 

kuliah perilaku 

1. Adanya nilai-nilai 

Nasionalisme dan 

karakter dalam 

setiap isi mata 

kuliah 

2. Adanya 

kedalaman 

konsep dan teori 

pada setiap mata 

kuliah 

3. Adanya 

kedalaman 

konsep dalam 

meningkatkan 

kemampuan 

berkarya dalam 

setiap matakuliah 

4. Adanya 

kedalaman 

pengetahuan 

tentang sikapa 

dalam berkarya 

pada setiap 

matakuliah  

5. Adanya 

kedalaman 

konsep tentang 

norma/kaidah 

kehidupan 

bermasyarakat 

pada setiap mata 

kuliah.         
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berkarya memuat 

bahan kajian dan 

pelajaran yang 

bertujuan untuk 

membentuk sikap 

dan perilaku yang 

diperlukan 

seseorang dalam 

berkarya. 

5. Ketersediaan mata 

kuliah kehidupan 

bermasyarakat 

yang memuat 

bahan kajian dan 

pelajaran 

diperlukan 

seseorang untuk 

dapat memahami 

kehidupan 

bermasyarakat.  

 Program studi 

menetapkan beban 

SKS efektif selama 

masa studi sebanyak 

146 sks yang 

meliputi; 

pengetahuan, 

praktikum, dan 

penelitian.    

1. Program studi 

mendistribusikan 

mata kuliah 

sebanyak 20 SKS 

per semester 

2. Program studi 

mendistribusikan 

mata kuliah 

praktikum sebanyak 

20% dari 146 SKS                     

   

 Program studi 

menyusun Kalender 

akademik selama 

satu tahun akademik 

meliputi; 

pembayaran spp, 

registrasi online, 

penyusunan KRS 

mahasiswa, jadwal 

perkuliahan, jadwal 

Ujian Akhir 

Semester. 

1. Program studi 

menyelenggaraka

n kalender 

akademik 

berjalan sesuai 

dengan yang 

dijadwalkan.  

   

 

7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar 

a. Renstra Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN. 

b. Pedoman penyusunan kurikulum dan RPS. 

c. SOP penerbitan SK Dekan. 

d. IK penetapan matakuliah Inti prodi dan pembobotannya. 
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e. Formulir Profil Lulusan. 

f. Formulir Capaian Pembelajaran Lulusan. 

g. Formulir Peta Kurikulum dan Bahan Kajian. 

h. Formulir struktur/sebaran matakuliah. 

i. Formulir Monev Kurikulum. 

 

8. Dasar Hukum 

a. UU Nomor 20 Tahun 23 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 

c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tingggi; 

d. Perpres tentang KKNI. 

e. Permenristekdikti tentang SN-Dikti. 

f. KMA No. 39 Tahun 2015 tentang Renstra Kemenag RI 2015-2019; 

g. PMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Statuta Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

IAIN Padansidimpuan. 

h. Panduan SKL dan CPL Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada PTKI; 

i. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan 

Kurikulum Prodi pada PTKI; 

j. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan 

PTKI. 

k. Per-BAN tentang matriks penilaian IAPT 3.0. 

 

C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 

1. Definisi Istilah 

a. Merancang Standar Proses Pembelajaran adalah olah pikir untuk 

menghasilkan Standar Proses Pembelajaran yang dibutuhkan untuk 

mengembangkan mutu lulusan IAIN Padangsidimpuan. Kegiatan ini 

merupakan penjabaran Standar Proses Pembelajaran SN Dikti. 

b. Merumuskan Standar Proses Pembelajaran adalah menuliskan isi setiap 

Standar Proses Pembelajaran kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh 

dengan menggunakan rumusan Audience, Behaviour, Competence, dan 

Degree. 

c. Menetapkan Standar Proses Pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan 

pengesahan Standar Proses Pembelajaran sehingga Standar Proses 

Pembelajaran dinyatakan berlaku. 

d. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang  pelaksanaan 

pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran 

lulusan. Standar proses ini mencakup karakteristik proses, perencanaan 
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proses, pelaksanaan dan beban belajar. 

e. Proses pembelajaran merupakan sebuah bentuk interaksi antara dosen, 

mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. 

f. Beban belajar adalah jumlah SKS yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa 

pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka 

memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan. 

g. Pelaksanaan proses pembelajaran harus mengacu pada RPS yang           telah 

disusun dengan karakteristik; interaktif, holistik, integratif, saintifik, 

kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada        mahasiswa. 

Proses pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk interaksi mahasiswa 

dosen, mahasiswa, dan sumber belajar pada lingkungan belajar tertentu. 

Adapaun bentuk-bentuk pembelajaran dapat dilakukan berupa; kuliah, 

responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktik studi, atau praktik 

lapangan. Selain itu, bentuk pembelajaran dapat dilakukan berupa penelitian, 

pengembangan atau perancangan, dan bentuk pengabdian. 

 

2. Rasional Standar 

Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang 

kualifikasi proses pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian 

pembelajaran lulusan. 

Standar Proses Pembelajaran Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

IAIN Padangsidimpuan mengacu pada upaya pencapaian Fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi VMTS IAIN Padangsidimpuan, deskripsi capaian 

pembelajaran lulusan KKNI, dan disesuaikan dengan  kesetaraan dengan jenjang 

kualifikasi pada KKNI. Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan 

daya saing alumni, maka ditetapkan Standar Proses Pembelajaran. 

Standar isi pembelajaran yang disusun dalam rangka mencapai 

kompetensi lulusan dilakukan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh 

dosen, yang biasa dikenal dengan istilah perkuliahan. Proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh dosen mesti memiliki prinsip dan kriteria tertentu sebagaimana 

tertulis dalam Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015. 

Oleh karena itu, standar proses pembelajaran paling sedikit memuat atau 

mencakup; karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; 

pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa. Karakteristik 

proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, 

kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 

Perencanaan proses pembelajaran mesti disusun untuk setiap mata kuliah 

dalam bentuk Rancangan Pembelajaran Semester (RPS). Rencana ini dapat 

disusun oleh dosen secara mandiri atau bersama-sama dalam kelompok keahlian 
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suatu bidang ilmu tertentu. Rencana Pembelajaran ini wajib ditinjau dan 

disesuaikan secara berkala dengan mengacu pada perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Beban studi dinyatakan dalam bentuk SKS dengan waktu pertemuan 

maksimal 16 minggu termasuk UTS. Beban studi mahasiswa untuk program 

sarjana dan sejenis minimal 138-146 SKS dengan waktu studi paling lama 7 

tahun.  

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar 

a. Dekan 

b. Ketua Program Studi 

c. Dosen 

d. Mahasiswa 

4. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran 

a. Program Studi dalam lingkup Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan dalam melaksanakan proses pembelajaran harus memenuhi 

kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian 

pembelajaran lulusan, yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, 

pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa 

b. Program Studi dalam lingkup Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan dalam melaksanakan proses pembelajaran harus 

mengupayakan tersusunnya dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

pada seluruh mata kuliah sebelum pelaksanaan perkuliahan yang disusun 

secara mandiri atau bersama. 

c. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan dokumen tertulis yang 

menyajikan perencanaan proses pembelajaran sebuah matakuliah yang 

disusun oleh dosen secara mandiri atau  berkelompok 

d. Program Studi dalam menyusun RPS matakuliah harus mencantumkan 

nama program studi, nama dan kode mata kuliah, sks, nama dosen 

pengampu, dengan komponen terdiri dari unsur: 

1. Nama mata kuliah 

2. Kode mata kuliah 

3. Jumlah SKS 

4. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

5. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)  

6. Deskripsi Mata kuliah; 

7. Topik & Sub Topik serta indikator kompetensi dan kemampuan  akhir 

tiap sub topik; 
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8. Alokasi waktu; 

9. Metode Pembelajaran; 

10. Tugas; 

11. Kriteria, indikator, penilaian dan bobot; 

12. Pustaka yang digunakan dan wajib ditinjau dan disesuaikan secara 

berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

pemenuhan tuntutan stakeholders. 

e. Fakultas dan Program Studi wajib mengupayakan pemenuhan pelaksanaan 

RPS untuk seluruh proses pembelajaran mata kuliah. 

5. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran 

a. Menelaah kompetensi lulusan program, Capaian Pembelajaran Program Studi 

sesuai level KKNI, kemudian menurunkan kedalam Capaian Pembelajaran 

untuk setiap Mata kuliah yang mendukung capaian tersebut. 

b. Menetapkan indikator capaian pembelajaran mata kuliah sesuai dengan 

Capaian Pembelajaran untuk setiap Mata kuliah. 

c. Memastikan bahan kajian untuk setiap Capaian Pembelajaran Mata kuliah. 

d. Menetapkan metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai Capaian 

Pembelajaran untuk setiap Mata kuliah. 

e. Menetapkan metode penilaian untuk mengukur Capaian Pembelajaran untuk 

setiap bahan kajian Mata kuliah. 

f. Menyusun RPS sesuai dengan komponen yang ditentukan. 

g. Melakukan pengesahan terhadap Standar Proses Pembelajaran program 

studi. 

6. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran 

a. Tersedia dan terimplementasi RPS pada seluruh mata kuliah dan  seluruh 

dosen; 

b. Tersedianya RPS mata kuliah pada Program Studi yang disusun oleh  dosen 

atau tim dosen bidang ilmu. 
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No. 

 

Pernyatan Isi Standar 

Indikator Kinerja 

Utama (IKU) 

Indikator 

Kinerja 

Tambahan 

(IKT) 

Rujukan 

 

LKPT 
 

Kriteria 

1 Program Studi dalam 

merencanakan pembelajaran 

berdasarkan  kriteria 

minimal pelaksanaan 

pembelajaran yang 

mencakup capaian 

pembelajaran lulusan, 

capaian pembelajaran mata 

kuliah, materi pembelajaran, 

materi/ strategi 

pembelajaran, dan beban 

belajar 

Mahasiswa, dan penilaian. 

Ketersediaan bukti 

yang sahih tentang 

rumusan rencana 

pembelajaran semester 

sebelum perkuliahan 

dimulai. 

   

2 Program Studi dalam 

melaksanakan proses 

pembelajaran harus 

memenuhi kriteria minimal 

pelaksanaan pembelajaran 

untuk memperoleh capaian 

pembelajaran lulusan, yang 

mencakup perencanaan 

proses pembelajaran, 

pelaksanaan proses 

pembelajaran dan beban 

belajar 

Mahasiswa. 

Ketersediaan bukti 

yang sahih tentang 

penetapan strategi, 

metode dan media 

pembelajaran serta 

penilaian 

pembelajaran 

   

3 Program Studi dalam 

melaksanakan proses 

pembelajaran harus 

mengupayakan tersusunnya 

dokumen Rencana 

Pembelajaran Semester 

(RPS) pada seluruh mata 

kuliah sebelum pelaksanaan 

perkuliahan yang disusun 

secara mandiri 

atau bersama. 

1. Tersedia dan 

terimplementasi 

RPS pada seluruh 

matakuliahdan 

seluruh do sen 

2. Tersedianya  RPS 

matakuliah pada 

Program Studi 

yang 

disusun oleh 

dosen atau tim 

dosen 

bidang ilmu. 
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4 Program Studi menyusun 

RPS matakuliah harus 

mencantumkan nama 

program studi, nama dan 

kode mata kuliah, sks, nama 

dosen pengampu, dengan 

komponen terdiri dari unsur: 

a. Nama mata kuliah 

b. Kode mata kuliah 

c. Jumlah SKS 

d. Capaian Pembelajaran 

Lulusan (CPL) 

e. Capaian Pembelajaran 

Mata Kuliah (CPMK) 

f. Deskripsi Mata kuliah; 

Topik & Sub Topik 

serta indikator 

kompetensi dan 

kemampuan  akhir tiap 

sub topic; 

Alokasi waktu; 

g. Metode Pembelajaran; 

h. Tugas; 

i. Kriteria, indikator, 

penilaian dan bobot; 

j. Pustaka yang digunakan 

dan wajib ditinjau dan 

disesuaikan secara 

berkala dengan 

perkembangan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi serta 

pemenuhan tuntutan 

stakeholders. 

Ketersediaan 

pedoman tentang 

penerapan sistem 

penugasan dosen 

berdasarkan 

kebutuhan, 

kualifikasi, keahlian 

dan pengalaman. 

   

5  Program Studi wajib 

mengupayakan 

pemenuhan pelaksanaan RPS 

untuk      seluruh proses 

pembelajaran mata 

kuliah. 

    

6 Program Studi melaksanakan 

proses pembelajaran yang 

terkait dengan penelitian 

mahasiswa wajib mengacu 

pada Standar Nasional 

Penelitian. 

Program Studi 

memiliki dokumen 

formal proses 

pembelajaran yang 

terkait dengan 

penelitian mengacu 

pada Standar 

Nasional Penelitian 
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7 
Program Studi melaksanakan 

proses pembelajaran yang terkait 

dengan pengabdian kepada 

masyarakat oleh mahasiswa 

(PkM-M) wajib mengacu pada 

Standar Nasional Pengabdian 

kepada Masyarakat 

Program studi 

magster memiliki 

dokumen formal 

proses 

pembelajaran yang 

terkait dengan 

penelitian mengacu 

pada Standar 

Nasional Penelitian 

   

8 Program studi melaksanakan 

proses pembelajaran melalui 

dua cara; secara tatap muka 

dan dalam jaringan.  

1. Ketersediaan ruang 

kelas sebagai 

sarana perkuliahan 

tatap muka 

2. Ketersediaan 

aplikasi online 

sebagai sarana 

untuk melaksanan 

kuliah online  

   

9 Program studi melaksanakan 

proses pembelajaran selama 

16 kali pertemuan dalam satu 

semester dengan alokasi 

waktu 50 menit untuk 1 SKS.  

Ketersediaan absensi 

mengajar, berita 

acara, jurnal 

perkuliahan bagi 

dosen dan daftar 

hadir bagi 

mahasiswa.   

   

10 Program studi menyusun 

jadwal perkuliahan dalam dua 

sesi; pagi mulai pukul 07-30 

s.d 12.30, dan sore mulai 

pukul 13.30 s. d 16.50.    

Ketersedian jadwal 

yang bisa diakses 

setiap mahasiswa dan 

dosen melalui siakad.  

   

11 Program studi melakukan 

penilaian proses pembelajaran 

melalui lima kriteria 

penilaian; sikap, tugas 

mandiri, tugas terstruktur, 

ujian tengah semester, dan 

Ujian akhir semester. 

Ketersediaan form 

penilaian meliputi 

lima kriteria; sikap, 

tugas mandiri, tugas 

terstruktur, ujian 

tengah semester, dan 

Ujian akhir semester 

berdasarkan hasil 

ujian.    

   

12 Program studi melakukan 

pengawasan proses 

pembelajaran secara insidentil 

pada proses perkuliahan, dan 

secara terjadwal pada saat 

ujian akhir semester.  

Ketersediaan form 

pengawasan 

kepatuhan dosen dan 

mahasiswa dalam 

melaksanakan jadwal 

perkuliahan. 

   

13 Program studi melakukan 

pengawasan absensi mengajar 

dosen dan daftar hadir 

mahasiswa secara berkala.  

Ketersediaan jurnal 

mengajar dosen dan 

daftar hadir 

mahasiswa 
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7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar 

a. Pedoman Akademik. 

b. Pedoman proses pembelajaran dan penilaian. 

c. Pedoman Praktikum Matakuliah. 

e. Pedoman dan kebijakan suasana Akademik. 

f. Pedoman Penyusunan RPS. 

g. Pedoman penulisan dan pembimbingan skripsi. 

h. Pedoman KKN-IK. 

i. Dokumen kebijakan dan arah (road map) penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

j. Dokumen Kurikulum Program Studi. 

k. Dokumen Ketuntasan Belajar. 

l. SOP Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran. 

m. SOP, IK dan Formulir terkait Penyusunan RPS. 

n. SOP, IK, dan Formulir terkait penyusunan Skripsi dan Munaqosyah. 

o. SOP, IK, dan Formulir tekait PkM-M KKN-IK. 

p. Formulir Kehadiran Mahasiwa. 

q. Formulir Kehadiran Dosen. 

r. Formulir Jurnal Mengajar. 

s. Formulir Rekap nilai EPP. 

t. Formulir Presensi UTS dan UAS. 

u. Formulir KRS, dan KHS. 

8. Dasar Hukum 

a. UU Nomor 20 Tahun 23 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 

c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tingggi; 

d. Perpres tentang KKNI. 

e. Permenristekdikti tentang SN-Dikti. 

f. KMA No. 39 Tahun 2015 tentang Renstra Kemenag RI 2015-2019; 

g. Panduan SKL dan CPL Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada PTKI; 

h. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan 

Pengembangan Kurikulum Prodi pada PTKI; 

i. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan 

PTKI. 

j. Per-BAN tentang matriks penilaian IAPT 3.0. 
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D. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN 

1. Definisi Istilah 

a. Pimpinan Institut adalah para pejabat institusi, seperti Rektor dan para 

Wakil Rektor, terutama Wakil Rektor yang membidangi                                 pendidikan. 

b. Pimpinan Fakultas adalah para pejabat institusi, seperti Dekan dan para 

Wakil Dekan. 

c. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama

 mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat.  

d. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. 

e. Sistim Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan 

pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk 

menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar 

dan beban penyelenggaraan program. 

f. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya masa 

program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan, dimana kegiatannya 

merupakan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) 

minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 

g. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut sks adalah satuan yang 

digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, dan 

besarnya pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman belajar yang 

diperoleh selama satu semester melalui 3 (tiga) kegiatan per-minggu 

meliputi 50 menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 menit kegiatan 

terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri, atau 100 menit praktikum, atau 

240 menit kerja lapangan. 

h. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat 

dihitung berdasarkan jumlah sks matakuliah yang diambil                                 dikalikan dengan 

nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks 

matakuliah yang diambil pada semester tersebut. 

i. Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang 

penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan 

pencapaian pembelajaran lulusan. 

j. Penilaian proses pembelajaran dimaksudkan untuk mengungkapkan 

kompetensi mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran secara 

autentik, baik berupa penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian porto 

folio, maupun penilaian tertulis yang dapat dilakukan dengan cara 

pengamatan (observasi), anecdotal record (catatan anekdot/narasi), rating 

scale (skala bertingkat) atau cara yang lainnya. 

k. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil- hasil 
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belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, 

bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan. 

l. Skripsi atau tugas akhir merupakan karya tulis ilmiah yang dikerjakan oleh 

mahasiswa Strata 1 (S1) menjelang akhir studinya. Kualitas penulisan 

skripsi menjadi gambaran kuat terhadap kemampuan akademik mahasiswa 

di dalam merancang, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya.  

 

2. Rasional Standar 

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak 

saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontineu dan 

menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir 

pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, 

seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, knowledge), sikap (afeksi, 

value, attitudes, akhlak) dan keterampilan (konasi/psikomotorik/skill) mahasiswa 

ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap 

proses   dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi 

prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan 

secara terintegrasi. 

Penilaian dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pemberian tugas atau 

soal, observasi kinerja dan pengembalian hasil observasi         kinerja serta pemberian 

nilai akhir. 

Dosen seyogyanya dapat menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, 

teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian antara penilai dan yang 

dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilakukan pada saat kontrak 

perkuliahan (learning contract) dimulai. 

Agar pemberian penilaian dapat memenuhi prinsip transparansi, maka 

tampaknya sudah menjadi suatu keniscayaan bagi pengampu mata kuliah agar 

dapat melakukan akselerasi terhadap proses meng-upload nilai maupun data 

lainnya secara online ke dalam situs smart campus/Siakad IAIN 

Padangsidimpuan dengan tepat waktu. 

Penilaian yang terstandar akan memberikan banyak manfaat, baik bagi 

dosen pengampu yang menilai (tester/evaluator), maupun bagi mahasiswa yang 

dinilai (testee). Sistem penilaian terstandar menjadi tolok ukur keberhasilan 

proses dan hasil pendidikan untuk menghasilkan mutu lulusan perguruan tinggi 

yang kompeten dan mampu berkompetisi secara nasional maupun secara 

internasional.                        Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap: 

1. Standar Kriteria Penilaian 

2. Standar Pelaporan Nilai Mata Kuliah 



Standar Mutu 

36 
  

3. Standar Diseminasi Nilai Mahasiswa 

4. Standar Revisi Nilai 

5. Standar Penyusunan Proposal 

6. Standar Skripsi Mahasiswa 

Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang 

penilaian proses pembelajaran matakuliah dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan. 

Standar Penilaian Pembelajaran Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi  

IAIN Padangsidimpuan mengacu pada capaian pembelajaran dan upaya 

pencapaian VMTS Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, dan 

disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. 

Agar penilaian pembelajaran berjalan efektif dalam mengukur 

kompetensi alumni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria               tertentu 

yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan jurusan/ program 

studi/fakultas. 

 

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Penilaian      

Pembelajaran 

a. Dekan 

b. Pimpinan Program Studi 

c. Dosen 

d. Mahasiswa 

 

4. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran (SN-Dikti 44/2015) 

1. Pengelola Prodi harus menetapkan kriteria minimal penilaian pembelajaran 

yang terkait dengan proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup: 

prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur 

penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan 

mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk 

setiap mata kuliah. 

2. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus 

mempertimbangkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan 

transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah. 

3. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus 

mempertimbangkan prinsip edukatif yang memotivasi mahasiswa agar 

mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian 

pembelajaran lulusan pada setiap pertemuan. 



Standar Mutu 

37 
  

4. Dosen dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan 

prinsip otentik yang berorientasi pada proses belajar yang 

berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan 

kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran 

berlangsung pada setiap pertemuan. 

5. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar 

mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip objektif yang 

didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan 

mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan 

yang dinilai pada setiap matakuliah. 

6. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar 

mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip akuntabel yang 

dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas,     

disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa pada 

setiap mata kuliah. 

7. Dosen dalam melakukan penilaian harus mempertimbangkan 

prinsip transparan yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat 

diakses oleh semua pemangku kepentingan untuk setiap aspek 

penilaian. 

8. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar 

mahasiswa harus menggunakan teknik penilaian yang terdiri atas 

observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan 

angket untuk setiap mata kuliah. 

9. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar 

mahasiswa harus menggunakan instrumen penilaian yang terdiri 

atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil 

dalam bentuk portofolio atau karya desain untuk setiap mata 

kuliah. 

10. Dosen dalam melakukan penilaian sikap mahasiswa harus dapat 

menggunakan teknik penilaian observasi untuk setiap mata 

kuliah. 

11. Dosen dalam melakukan penilaian penguasaan pengetahuan, 

keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan 

hasil belajar mahasiswa harus memilih satu atau kombinasi dari 

berbagi teknik dan instrumen penilaian untuk setiap mata kuliah. 
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12. Dosen dalam menentukan hasil akhir penilaian harus 

mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian 

yang digunakan untuk setiap mata kuliah. 

13. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar 

mahasiswa harus melalui mekanisme penilaian yang terdiri atas: 

1) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, 

instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara 

penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. 

2) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, 

instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang 

memuat prinsip penilaian. 

3) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk 

mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan 

4) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar                      

mahasiswa secara akuntabel dan transparan untuk setiap mata 

kuliah. 

14. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar 

mahasiswa harus melalui prosedur penilaian mencakup tahap    

perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi 

kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir 

untuk setiap mata kuliah. 

15. Dosen melaporkan nilai mata kuliahnya secara online dan/atau 

manual adalah mempublikasikan nilai secara manual maupun 

yang dapat diakses melalui bantuan internet. 

16. Dosen mendiseminasikan nilai mata kuliahnya paling lambat 

(maksimal) 14 hari setelah mata kuliahnya diujikan. 

17. Dosen dan mahasiswa dapat melakukan revisi nilai paling lambat 

3 (tiga) hari setelah nilai MK diujikan. 

18. Narasumber proposal memberikan penilaian proposal berupa 

rekomendasi dengan pernyataan diteruskan, diterima dengan 

revisi, atau ditolak secara langsung setelah proposal diujikan. 

19. Ketua penguji langsung memberikan penilaian berupa pernyatan 

lulus atau tidak lulus, setelah skripsi selesai diujikan. 

20. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar 

mahasiswa harus melalui prosedur penilaian pada tahap 
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perencanaan yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau           

penilaian ulang untuk setiap mata kuliah. 

21. Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar 

mahasiswa harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran 

pada setiap pertemuan. 

22. Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus 

dilakukan oleh: 

1) dosen pengampu atau tim dosen pengampu, 

2) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan 

mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau 

3) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikut-

sertakan pemangku kepentingan yang relevan untuk setiap 

mata kuliah. 

23. Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk 

program sub spesialis, program doktor, dan program doktor 

terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan 

tinggi yang berbeda untuk setiap mata kuliah. 

24. Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar 

mahasiswa harus melakukan pelaporan penilaian berupa 

kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata 

kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: 

1) huruf A (dengan nilai 80,00 – 100,00) setara dengan angka 4 

(empat) berkategori sangat baik. 

2) huruf B (dengan nilai 70,00 – 79,00) setara dengan angka 3 

(tiga) berkategori baik. 

3) huruf C (dengan nilai 60,00 – 69,00) setara dengan angka 2 

(dua) berkategori cukup. 

4) huruf D (dengan nilai 50,00 – 59,00) setara dengan angka 1 

(satu) berkategori kurang; atau 

5) huruf E (dengan nilai 00,00 – 49,00) setara dengan angka 0 

(nol) berkategori sangat kurang untuk setiap mata kuliah. 

25. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka 

antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat). 

26. Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar 

mahasiswa, harus mengumumkan hasil penilaian kepada 
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mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana 

pembelajaran  untuk setiap mata kuliah. 

27. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester 

dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) 

28. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program 

studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). 

29. Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara 

menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah 

yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan 

jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester. 

30. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara 

menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah 

yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan 

jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh. 

31. Setiap mahasiswa harus menempuh seluruh beban belajar yang 

ditetapkan, dan 

1) Memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh 

program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih 

besar dari 2,00 (dua koma nol nol) sebelum dinyatakan lulus 

pada setiap  program sarjana. 

2) Apabila ketika menempuh beban belajar, mahasiswa memiliki 

IPK di bawah 2,00 pada tahun akademik I dan II, maka 

mahasiswa diberhentikan (Drop Out). 

32. Setiap mahasiswa harus menempuh seluruh beban belajar yang 

ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang 

ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif 

(IPK) lebih besar dari 2,50 (dua koma lima nol) sebelum 

dinyatakan lulus pada setiap program dan magister. 

33. Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan 

predikat Cukup, Memuaskan, Sangat Memuaskan, atau pujian 

dengan kriteria: 

1) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “Cukup” apabila  

mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,00 (dua koma nol 
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nol) sampai dengan 2,75 (dua koma tujuh lima); 

2) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “Memuaskan” 

apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua 

koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); 

3) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “Sangat 

Memuaskan” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 

(IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga 

koma lima nol); 

4) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “pujian” apabila 

mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma 

lima satu) sampai dengan 4,00 (empat nol nol). 

34. Kelulusan mahasiswa dari program sarjana, progam profesi, dan 

program magister dapat diberikan predikat baik, amat baik, atau 

cumlaude/dengan pujian dengan kriteria: 

1) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “baik” apabila 

mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,50 (dua koma 

lima nol) sampai dengan 2,99 (dua koma Sembilan sembilan); 

2) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “amat baik” 

apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga 

koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma empat 

sembilan); 

3) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat 

„cumlaude/dengan pujian” apabila mencapai indeks prestasi 

kumulatif (IPK) lebih dari 3,51 (tiga koma nol). 

35. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh Gelar; 

a. Ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, 

program magister, program magister terapan, program doktor, 

dan program doktor terapan; 

b. Sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai 

dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki 

prestasi di luar program studinya yang diterbitkan oleh 

perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, 

lembaga  pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi; 

c. Surat Keterangan Pendamping Ijazah, kecuali ditentukan lain 

oleh peraturan perundang-undangan. 
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5. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran 

a. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Jurusan/Program Studi 

dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya 

pencapaian Visi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan. 

b. Melakukan penyusunan butir soal untuk mengukur capaian 

pembelajaran matakuliah yang telah ditetapkan 

c. Melakukan analisis butir soal untuk mengukur validitas dan 

reabilitas butir soal. 

d. Setiap dosen membuat jurnal belajar yang memuat narasi terkait 

dengan pengamatan pengalaman belajar mahasiswa. 

e. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan 

Jurusan/ Program Studi tentang Standar Penilaian Pembelajaran 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. 

f. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen 

penilaian pembelajaran program studi lingkup Fakultas Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. 

6. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran 

 

 
No. 

 

Pernyataan Isi  

Standar 

Indikator 

Kinerja Utama 

(IKU) 

Indikator 

Kinerja 

Tambahan 

(IKT) 

Rujukan 

 

LKPT 

 

Kriteria 

1 Pengelola Prodi 

harus menetapkan 

kriteria minimal 

penilaian 

pembelajaran yang 

terkait dengan 

proses dan hasil 

belajar mahasiswa 

yang mencakup: 

prinsip penilaian, 

teknik dan instrumen 

penilaian, mekanisme 

dan prosedur 

penilaian, pelaksanaan 

penilaian, pelaporan 

Tersedia buku 

pedoman tentang 

penilaian 

pembelajaran 

mahasiswa yang 

mencakup prinsip 

teknik, instrumen, 

mekanisme, 

prosedur 

pelaksanaan dan 

kelulusan. 
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penilaian, dan 

kelulusan mahasiswa 

dalam rangka 

pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan 

untuk setiap 

mata kuliah. 

2 Dosen dalam 

melakukan penilaian 

proses dan hasil belajar 

mahasiswa harus 

mempertimbangkan 

prinsip edukatif, 

otentik, objektif, 

akuntabel, dan 

transparan yang 

dilakukan secara 

terintegrasi untuk 

setiap mata kuliah 

Tersedianya form 

penilaian yang 

akuntabel dan 

transparan, mudah 

diakses 

mahasiswa 

   

3 Dosen dalam 

melakukan penilaian 

proses dan hasil 

belajar mahasiswa 

harus 

mempertimbangkan 

prinsip edukatif yang 

memotivasi mahasiswa 

agar mampu 

memperbaiki 

perencanaan dan cara 

belajar dan meraih 

capaian pembelajaran 

lulusan pada setiap 

pertemuan 

Adanya upaya 

untuk mendorong 

tercapainya 

capaian 

pembelajaran 

lulusan 
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4 Dosen dalam 

melakukan penilaian 

harus 

mempertimbangkan 

prinsip otentik yang 

berorientasi pada 

proses belajar yang 

berkesinambungan dan 

hasil belajar yang 

mencerminkan 

kemampuan 

mahasiswa pada saat 

proses pembelajaran 

berlangsung pada 

setiap pertemuan. 

    

5 Dosen dalam 

melakukan penilaian 

proses dan hasil 

belajar mahasiswa 

harus 

mempertimbangkan 

prinsip objektif yang 

didasarkan pada 

standar yang 

disepakati antara 

dosen dan mahasiswa 

serta bebas dari 

pengaruh subjektivitas 

penilai dan yang 

dinilai pada setiap 

matakuliah 

Tersedianya 

dokumen 

penilaian yang 

autentik pada 

setiap proses 

pembelajaran.  

   

6 Dosen dalam 

melakukan penilaian 

proses dan hasil 

belajar mahasiswa 

harus 

mempertimbangkan 

prinsip akuntabel yang 

dilaksanakan 

sesuai dengan 

prosedur dan 

kriteria yang jelas, 

disepakati pada 

awal kuliah, dan 

dipahami oleh 

mahasiswa pada 

setiap matakuliah 
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7 Dosen dalam 

melakukan penilaian 

harus 

mempertimbangkan 

prinsip transparan 

yang prosedur dan 

hasil penilaiannya 

dapat diakses oleh 

semua pemangku 

kepentingan untuk 

setiap aspek 

penilaian 

Adanya media 

publikasi nilai 

yang mudah 

diakses oleh 

dosen, 

mahasiswa, dan 

Program Studi  

   

8 Dosen dalam 

melakukan penilaian 

proses dan hasil 

belajar mahasiswa 

harus menggunakan 

teknik penilaian yang 

terdiri atas observasi, 

partisipasi, unjuk 

kerja, tes tertulis, tes 

lisan, dan angket 

untuk setiap mata 

kuliah. 

Tersedianya 

dokumen 

observasi dan 

angket pada setiap 

mata kuliah.  

   

9 Dosen dalam  

melakukan penilaian 

sikap mahasiswa harus 

dapat menggunakan 

teknik penilaian 

observasi untuk setiap 

mata 

Kuliah 

Tersedianya dan 

terlaksananya 

teknik penilaian 

observasi untuk 

setiap 

mata kuliah 

   

10 Dosen dalam 

melakukan penilaian 

penguasaan 

pengetahuan, 

keterampilan umum, 

dan keterampilan 

khusus pada proses 

dan hasil belajar 

mahasiswa harus 

memilih satu atau 

kombinasi dari berbagi 

teknik dan instrumen 

penilaian untuk setiap 

mata kuliah 

Terimplement 

asinya 

penggunaan satu 

atau kombinasi 

dari    berbagi teknik 

dan instrumen 

penilaian untuk 

menilai 

penguasaan 

pengetahuan, 

keterampilan 

umum, dan 

keterampilan 

khusus pada 

proses dan hasil 
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belajar mahasiswa 

untuk setiap 

mata kuliah. 

11 Dosen dalam 

menentukan hasil akhir 

penilaian harus 

mengintegrasikan 

antara berbagai teknik 

dan instrumen  

penilaian yang 

digunakan untuk setiap 

mata kuliah. 

Tersedianya dan 

terimplementa 

sinya penggunaan 

berbagai teknik 

dan istrumen 

penilaian yang 

digunakan untuk 

setiap mata kuliah 

dalam 

menentukan hasil 

akhir penilaian 

mata kuliah. 

   

12 Dosen dalam 

melakukan penilaian 

proses dan hasil belajar 

mahasiswa harus 

melalui mekanisme 

penilaian     yang terdiri 

atas: 

1. menyusun, 

menyampaikan, 

menyepakati tahap, 

teknik, instrumen, 

kriteria, indikator, 

dan bobot penilaian 

antara penilai dan 

yang dinilai sesuai 

dengan rencana 

pembelajaran. 

2. melaksanakan 

proses penilaian 

sesuai dengan 

tahap, teknik, 

instrumen, kriteria, 

indikator, dan 

bobot penilaian 

yang memuat 

1. Terlaksananya 

mekanisme 

penilaian proses 

dan hasil belajar 

mahasiswa 

melalui tahapan 

penyusunan, 

penyampaian, 

menyepakati 

tahap, teknik, 

instrumen, 

kriteria, 

indikator, dan 

bobot penilaian 

antara penilai 

dan yang dinilai 

sesuai dengan 

rencana 

pembelajaran 

2. Terlaksanan ya 

mekanisme 

penilaian 

proses dan 

hasil belajar 

mahasiswa 
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prinsip penilaian. 

3. memberikan 

umpan balik dan 

kesempatan untuk 

mempertanyakan 

hasil penilaian 

kepada mahasiswa, 

dan 

4. mendokumentasi 

kan penilaian 

proses dan hasil 

belajar mahasiswa 

secara  akuntabel 

dan transparan 

untuk  setiap mata 

kuliah. 

sesuai dengan 

tahap, teknik, 

instrumen, 

kriteria, 

indikator, dan 

bobot 

penilaian yang 

memuat 

prinsip 

penilaian. 

3. Terlaksananya 

mekanisme 

penilaian 

proses dan hasil 

belajar 

mahasiswa 

dengan 

memberikan 

umpan balik dan 

kesempatan 

untuk 

mempertany 

akan hasil 

penilaian 

kepada 

mahasiswa, 

4. Tersedianya 

dokumen 

penilaian 

proses dan hasil 

belajar 

mahasiswa 

secara 

akuntabel dan 

transparan 

untuk setiap 

mata kuliah.  

13 Dosen dalam 

melakukan penilaian 

proses dan hasil 

belajar mahasiswa 

harus melalui prosedur 

penilaian mencakup 

tahap perencanaan, 

kegiatan pemberian 

tugas atau soal, 

observasi kinerja, 

pengembalian hasil 

observasi, dan 

Terlaksanan ya 

prosedur 

penilaian 

mencakup 

tahap 

perencanaan, 

kegiatan 

pemberian 

tugas atau soal, 

observasi 

kinerja, 

pengembalia n 
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pemberian nilai akhir 

untuk setiap mata 

kuliah. 

hasil observasi, 

dan Pemberian 

nilai akhir 

untuk setiap 

mata kuliah 

14 Dosen dalam 

melakukan penilaian 

proses dan hasil 

belajar mahasiswa 

harus melalui prosedur 

penilaian pada tahap 

perencanaan yang 

dilakukan melalui 

penilaian bertahap 

dan/atau penilaian 

ulang untuk setiap 

mata kuliah. 

Terlaksananya 

penilaian proses 

dan hasil belajar 

mahasiswa harus 

melalui prosedur 

penilaian pada 

tahap 

perencanaan yang 

dilakukan melalui 

penilaian bertahap 

dan/atau penilaian 

ulang untuk setiap 

mata 

Kuliah 

   

15 Dosen dalam 

melaksanakan 

penilaian proses dan 

hasil belajar 

mahasiswa harus 

dilakukan sesuai 

dengan rencana 

pembelajaran pada 

setiap pertemuan. 

Adanya pedoman 

penilaian yang 

ditetapkan oleh 

program studi. 

   

16 Pelaksanaan penilaian 

proses dan  hasil 

belajar mahasiswa 

harus dilakukan oleh: 

1. dosen pengampu 

atau tim dosen 

pengampu, 

2. dosen pengampu 

atau tim dosen 

pengampu dengan 

mengikutsertakan 

mahasiswa, 

Terimplementasin

ya penilaian yang 

melibatkan 

mahasiswa dan 

pemangku 

kepentingan pada 

setiap mata 

kuliah.  
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dan/atau  

3. dosen pengampu 

atau tim dosen 

pengampu dengan 

mengikutsertakan 

pemangku 

kepentingan yang 

relevan untuk 

setiap mata kuliah 
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17 Dosen dalam 

melaksanakan 

penilaian proses dan 

hasil belajar 

mahasiswa harus 

melakukan pelaporan 

penilaian berupa 

kualifikasi 

keberhasilan 

mahasiswa dalam 

menempuh suatu mata 

kuliah yang 

dinyatakan dalam 

kisaran: 

a. huruf A (dengan 

nilai 80,00–100,00) 

setara dengan angka 

4 (empat) 

berkategori sangat 

baik. 

b. huruf B (dengan 

nilai 70,00–79,00) 

setara        dengan 

angka 3 (tiga) 

berkategori baik. 

c. huruf C (dengan 

nilai 60,00–69,00) 

setara dengan  

angka 2 (dua) 

berkategori cukup. 

d. huruf D (dengan 

nilai 50,00–59,00) 

setara dengan angka 

1 (satu) berkategori 

kurang 

e.   huruf E (dengan 

nilai 00,00 – 49,00) 

setara dengan   angka 

0 (nol)  berkategori 

sangat kurang untuk 

setiap mata 

kuliah. 

Adanya panduan 

tentang 

pelaksanaan 

penilaian proses 

dan hasil belajar 

yang tercantum 

dalam Panduan 

Akademik. 
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18 Program Studi dapat 

menggunakan  huruf 

antara dan angka 

antara untuk nilai pada 

kisaran 0 (nol) sampai 

4 

(empat). 

Adanya panduan 

penomoran angka 

yang dimuat 

dalam panduan  

akademik  

   

19 Dosen dalam 

melaksanakan 

penilaian proses dan 

hasil belajar 

mahasiswa harus 

mengumumkan hasil 

penilaian kepada 

mahasiswa setelah satu 

tahap pembelajaran 

sesuai dengan rencana 

pembelajaran untuk 

setiap mata kuliah. 

Tersedianya 

media publikasi 

rekap nilai 

mahasiswa di 

siakad dan 

program studi 

   

20 Hasil penilaian capaian 

pembelajaran lulusan  

di tiap semester 

dinyatakan dengan 

Indeks Prestasi 

Sementara (IPS) 

    

21 Hasil penilaian capaian 

pembelajaran lulusan 

pada akhir program 

studi dinyatakan 

dengan Indeks Prestasi 

Kumulatif 

(IPK). 

    

22 Indeks Prestasi 

Semester (IPS) 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(4) dinyatakan dalam 

besaran yang dihitung 

dengan cara 

menjumlahkan 

perkalian antara nilai 

huruf setiap mata 

kuliah yang ditempuh 

dan sks mata kuliah 

bersangkutan dibagi 

dengan jumlah sks 

mata kuliah yang 
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diambil dalam satu 

semester. 

23 Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(5) dinyatakan dalam 

besaran yang dihitung 

dengan cara 

menjumlahkan 

perkalian antara nilai 

huruf setiap mata 

kuliah yang ditempuh 

dan sks mata kuliah 

bersangkutan dibagi 

dengan jumlah sks 

mata kuliah yang 

diambil yang telah 

ditempuh. 

    

24 a. Setiap mahasiswa 

harus menempuh 

seluruh beban 

belajar yang 

ditetapkan dan 

memiliki capaian 

pembelajaran 

lulusan yang 

ditargetkan oleh 

program studi 

dengan Indeks 

Prestasi 

Kumulatif (IPK) 

lebih besar dari 

2,00 (dua koma 

nol nol) sebelum 

dinyatakan lulus 

pada setiap 

program sarjana.  

Tersedianya 

panduan yang 

dilihat pada 

panduan 

akademik 
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b. Apabila ketika 

menempuh beban 

belajar, 

mahasiswa 

memiliki IPK di 

bawah 2,00 pada 

tahun akademik I 

dan II, maka 

mahasiswa 

diberhentikan 

(Drop Out). 

25 Setiap mahasiswa 

harus menempuh 

seluruh beban belajar 

yang ditetapkan dan 

memiliki capaian 

pembelajaran lulusan 

yang ditargetkan  oleh 

program studi dengan 

Indeks Prestasi 

Kumulatif   (IPK) lebih 

besar dari 2,50 (dua 

koma lima nol) 

sebelum  dinyatakan 

lulus      pada setiap 

program studi. 

Adanya pedoman 

tertulis yang 

mudah diakses 

program studi dan 

mahasiswa. 

   

26 Kelulusan mahasiswa 

dari program studi  

dapat diberikan 

predikat Cukup, 

Memuaskan, Sangat 

memuaskan, atau pujian 

dengan 

kriteria: 

a. mahasiswa 

dinyatakan lulus 

dengan predikat 

“Cukup” apabila 

mencapai indeks 

prestasi kumulatif 

(IPK) 2,00 (dua 

koma nol nol) 

sampai dengan 2,75 

(dua koma tujuh 

lima); 

b. mahasiswa 

dinyatakan lulus 

Adanya panduan 

yang mengatur  
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dengan predikat 

“Memuaskan” 

apabila mencapai  

indeks prestasi 

kumulatif (IPK) 2,76 

(dua koma tujuh 

enam) 

sampai dengan 3,00   

(tiga koma nol nol); 

c. mahasiswa 

dinyatakan lulus 

dengan predikat 

“Sangat 

Memuaskan” 

apabila mencapai 

indeks prestasi 

kumulatif (IPK) 

3,01 (tiga koma nol 

satu) sampai 

dengan 3,50 (tiga 

koma lima nol); 

d. mahasiswa 

dinyatakan lulus 

dengan predikat 

“pujian” apabila 

mencapai indeks 

prestasi kumulatif 

(IPK) 3,51 (tiga 

koma lima satu) 

sampai dengan 

4,00 (empat nol 

nol). 

27 Kelulusan mahasiswa 

dari program studi  

dapat diberikan 

predikat Cukup, 

Memuaskan, sangat 

Memuaskan, atau 

pujian dengan 

kriteria: 

a. mahasiswa 

dinyatakan lulus 

dengan predikat 

“baik” apabila 

mencapai indeks 

prestasi kumulatif 

(IPK) 2,50 (dua 

koma lima nol) 

sampai dengan 2,49 

Adanya panduan 

yang termuat 

dalam panduan 

akademik  
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(dua koma empat 

sembilan); 

b. mahasiswa 

dinyatakan lulus 

dengan predikat 

“amat baik” apabila 

mencapai indeks 

prestasi kumulatif 

(IPK) 3,00 (tiga 

koma nol nol) 

sampai dengan 3,49 

(tiga koma empat 

sembilan); atau 

c. mahasiswa 

dinyatakan lulus 

dengan predikat 

“kumlaud/cumlau

de; apabila 

mencapai indeks 

prestasi 

kumulatif (IPK) 

sama atau lebih 

dari 3,50 (tiga 

koma nol). 

28 Mahasiswa yang 

dinyatakan lulus 

berhak memperoleh:  

a. Ijazah, bagi lulusan 

program sarjana. 

b. Sertifikat 

Kompetensi bagi 

lulusan program 

pendidikan sesuai 

dengan keahlian 

dalam cabang 

ilmunya dan/atau 

memiliki prestasi 

di luar program 

studinya yang 

diterbitkan oleh 

perguruan tinggi 

bekerja sama 

dengan organisasi 

profesi, lembaga 

pelatihan, atau 

lembaga sertifikasi 

yang 

Terakreditasi 
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c. Gelar; 

d. Surat Keterangan 

Pendamping 

Ijazah, kecuali 

ditentukan lain 

oleh peraturan 

perundang-

undangan 

 

7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar 

a. Pedoman proses pembelajaran dan penilaian pembelajaran. 

b. Dokumen Kurikulum Program Studi. 

c. Pedoman penerbitan Ijzah, Transkrip dan SKPI. 

d. Pedoman penyusunan RBKD dan LBKD. 

e. Pedoman penyusunan portofolio matakuliah. 

f. Pedoman dan IK penggunaan aplikasi SIAKAD. 

g. SOP validasi soal ujian. 

h. SOP Penentuan kelulusan mahasiswa. 

i. SOP pembuatan kontrak kuliah. 

j. Formulir Rekap Data IPK lulusan dan predikat kelulusannya. 

k. Formulir HSS. 

l. Formulir Transkrip Nilai lulusan. 

m. Formulir SKPI. 

n. Formulir validasi soal ujian. 

o. Formulir kontrak kuliah. 

p. Formulir penilaian mata kuliah. 

 

8. Dasar Hukum 

a. UU Nomor 20 Tahun 23 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 

c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tingggi; 

d. Perpres tentang KKNI. 

e. Permenristekdikti tentang SN-Dikti. 



Standar Mutu 

57 
  

f. KMA No. 39 Tahun 2015 tentang Renstra Kemenag RI 2015-2019; 

g. Panduan SKL dan CPL Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

pada PTKI; 

h. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan 

Pengembangan Kurikulum Prodi pada PTKI; 

i. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar 

Keagamaan PTKI. 

j. j. Per-BAN tentang matriks penilaian IAPT 3.0. 

 

 

E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

1. Definisi Istilah 

a. Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah merupakan 

kriteria  minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan 

tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam 

rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 

b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

c. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 

(satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada 

satuan kerja atau satuan pendidikan lain. 

d. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang 

mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan 

pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, 

laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi. 

e.  Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang 

harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan 

ijazah dan atau sertifikasi keahlian yang relevan sesuai ketentuan 

perundang- undangan yang berlaku. 

f.  Kompetensi seperangkat adalah tindakan cerdas, penuh tanggung 

jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap 
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mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di 

bidang pekerjaan tertentu.    

g.  Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui 

internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan 

akumulasi pengalaman kerja. 

 

2. Rasional Standar 

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria 

minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga 

kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka 

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 

Agar dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan dapat melaksanakan kinerja 

pembelajaran dan layanan akademik secara efektif dan memuaskan 

pemangku kepentingan maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, 

kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen dan tenaga 

kependidikan dalam pengelolaan pembelajaran. 

Pemenuhan capaian pembelajaran tentu dipengaruhi oleh 

dosen dan tenaga kependidikan. hal ini berimplikasi pada pentingnya 

kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan 

sebagaimana tertulis dalam Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015. 

Oleh karena itu, standar dosen dan tenaga kependidikan paling 

sedikit memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi 

tenaga kependidikan dalam rangka menyelenggarakan pedidikan. 

lebih lanjut dinyatakan dalam pasal 27 ayat (1) yakni Dosen wajib 

memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat 

jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan. kualifikasi akademik dosen juga ditentukan 

berdasarkan program dimana dosen tersebut mengajar. 

Dosen memiliki tugas pokok berkaitan dengan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi, juga memiliki kesempatan melaksanakan tugas 

tambahan dan penunjang seperti yang termuat dalam pasal 28, 
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Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015. Lebih lanjut, tenaga 

kependidikan diatur pada pasal 30, 31, 32 yang berkaitan dengan 

kualifikasi akademik, tenaga administrasi dan kebutuhan keahlian 

khusus. Oleh karena itu, agar mutu dosen dan tenaga kependidikan 

di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan 

dapat terus maju, diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan 

beserta standar turunannya, yang penyusunannya mengacu pada 

Perundang-undangan, Renstra Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi IAIN Padangsidimpuan serta kebijakan umum tentang 

SPMI Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan yang mencakup standar: 

a. Standar Recruitment Dosen 

b. Standar Recruitment Tenaga Kependidikan 

c. Standar Beban Kerja Dosen 

d. Standar Pembinaan Dosen dan Tenaga Kependidikan 

e. Standar Mutasi Tenaga Kependidikan 

f. Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

g. Standar Perjalanan Dinas 

h. Standar Cuti Dan Kerja Lembur 

i. Standar Penilaian Kinerja 

j. Standar Promosi 

k. Standar Jamsos dan Kesejahteraan 

l. Standar Masa Percobaan 

Standar mutu tersebut dirancang dan disusun serta ditetapkan 

melalui suatu mekanisme penetapan standar, pelaksanaan, 

pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI. 

Standar mutu tersebut merupakan dokumen SPMI Standar Isi yang 

dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir. 

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar 

a. Dekan 

b. Ketua Program Studi 

c. Dosen 

d. Tenaga Kependidikan 
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4. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (SN- 

Dikti 44/2015) 

1. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi 

pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan 

untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan. 

2. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik yakni tingkat 

pendidikan paling rendah dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan dan dibuktikan dengan ijazah. 

3. Dosen dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 

harus memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat 

pendidik, dan/atau sertifikat profesi. 

4. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling 

rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan 

dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat 

yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling 

rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI. 

5. Dosen program magister dan program magister terapan harus 

berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang 

relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen 

bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan 

berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI. 

6. Dosen program doktor dan program doktor terapan harus 

berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang 

relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen 

bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan 

berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; 

7. Dosen sebagai pembimbing utama pada program doktor dan 

program doktor terapan harus telah menghasilkan paling sedikit 1 

(satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal 

internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang 

diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan 

tinggi dalam waktu 5(tahun) terakhir. 

8. Dosen dengan kualifikasi kompetensi harus melalui penyetaraan 

atas jenjang KKNI melalui mekanisme rekognisi pembelajaran 
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lampau yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan. 

9. Dosen memiliki beban kerja yang harus disesuaikan dengan 

besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan 

tugas tambahan pada setiap masa evaluasi. 

10. Dosen dengan beban kerja sebagai pembimbing utama dalam 

penelitian terstuktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas 

akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain setara 

paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. 

11. Dosen dalam pemenuhan beban kerjanya mengacu pada nisbah 

dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri. 

12. Dosen tetap PT yang ditugaskan menjalankan proses 

pembelajaran pada setiap program studi secara penuh waktu 

harus berjumlah paling sedikit 6 (enam) orang; paling sedikit 

60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen; Dosen tetap 

untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit 

memiliki 2 (dua) orang profesor dan semua dosen harus memiliki 

keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada 

program studi. 

13. Tenaga kependidikan kecuali tenaga administrasi harus memiliki 

kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 

(tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi 

tugas          pokok dan fungsinya. 

14. Tenaga administrasi yang melayani kegiatan pendidikan harus 

memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat 

dibuktikan dengan ijazah. 

15. Tenaga kependidikan yang melayani kegiatan pendidikan yang 

memerlukan keahlian khusus harus memiliki sertifikat 

kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 

16. Dosen dan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan 

akademik kepada mahasiswa harus memiliki pengetahuan dan 

kemampuan melakukan integrasi dan interkoneksi pembelajaran 

dengan nilai-nilai Islam dan budaya lokal. 

17. Institut mengadakan recruitment dosen sesuai persyaratan agar 

terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa. 
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18. Institut mengadakan recruitment dosen sesuai persyaratan agar 

terpenuhi beban kerja yang ada. 

19. Pengelola Fakultas mengorganisasikan beban kinerja dosen 

minimal 12 SKS untuk setiap dosen. 

20. Institut menyusun panduan/pedoman pembinaan SDM secara 

implementatif mulai tahun 2017. 

21. Pimpinan Institut menentukan mutasi tenaga kependidikan 

didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada. 

22. Institut menyediakan panduan/petunjuk keselamatan kerja bagi 

dosen dan tenaga kependidikan secara rinci dan sistematis. 

23. Institut memberikan kesempatan perjalanan dinas bagi dosen dan 

tenaga kependidikan setiap tahun dalam rangka peningkatan diri 

atau tugas lainnya. 

24. Institut menyusun ketentuan cuti dan lembur pegawai sesuai 

peraturan perundangan yang berlaku mulai tahun 2017. 

25. Institut membuat instrumen pengukuran kinerja pegawai sesuai 

tugas pokkok dan fungsinya secara transparan dan akuntabel. 

26. Institut menyusun ketentuan tentang promosi pegawai 

berdasarkan kriteria yang ditetapkan secara transparan dan 

akuntabel. 

27. Institut memberikan jaminan sosial dan kesehatan sesuai 

peraturan perundangan untuk setiap pegawai. 

28. Institut membuat ketentuan tentang masa percobaan bagi pegawai 

sesuai peraturan yang ada. 

 

 

5. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 

a. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian Visi 

Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. 

b. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan 

Program Studi tentang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. 

c. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pemenuhan 
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Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan program studi lingkup 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. 

d. Memastikan peningkatan kompetensi dosen dan tenaga 

kependidikan dilaksanakan secara periodik. 

e. Memastikan penempatan dosen dan tenaga kependidikan sesuai 

dengan kompetensi dan tupoksi unit/bidang ilmu. 

 

6. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 

 
No. Pernyataan Isi 

Standar 

Indikator 

Kinerja Utama 

(IKU) 

Indikator 

Kinerja 

Tambahan 

(IKT) 

Rujukan 

LKPT Kriteria 

1 Program Studi harus 

memiliki kualifikasi 

akademik dan 

kompetensi 

pendidik, yang 

memiliki 

kemampuan untuk 

menyelenggarakan 

pendidikan dalam 

rangka pemenuhan 

capaian 

pembelajaran 

Lulusan 

Program studi  

memiliki 

kualifikasi 

akademik 

minimal tamat 

s.2 dengan gelar 

magister sesuai 

dengan bidang 

keilmuan prodi 

 

 Matrik 22 

tabel 3.a.2 

 

Matrik 22 

tabel 3.a.2 

C.6 

2 Dosen harus 

memiliki kualifikasi 

akademik yakni 

tingkat pendidikan 

paling rendah dalam 

rangka pemenuhan 

capaian 

pembelajaran lulusan 

dan dibuktikan 

dengan 

Ijazah 

Seluruh dosen 

minimal 

berpendididkan 

s2, bergelar 

magister. 

 Matrik 22 

tabel 3.a.2 

C.6 



Standar Mutu 

64 
  

3 Dosen dalam rangka 

pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan 

harus memiliki 

kompetensi pendidik 

dinyatakan dengan 

sertifikat pendidik, 

dan atau sertifikat 

profesi. 

60 % dosen 

memiliki 

sertifikat 

pendidik. 

 Matrik 22 

tabel 3.a.3 

C.4.4.a 

4 Dosen program 

sarjana harus 

berkualifikasi 

akademik paling 

rendah lulusan 

magister atau yang 

relevan dengan 

program studi dan 

dapat menggunakan 

dosen bersertifikat 

yang relevan dengan 

program studi dan 

berkualifikasi paling 

rendah setara 

dengan jenjang 8 

(delapan) 

KKNI 

Seluruh dosen 

untuk jenjang 

sarjana minimal 

bergelar 

Magister yang 

relevan dengan 

program studi 

 Matrik 22 

tabel 3.a.2 

C.4.4.a 

5 Dosen program 

sarjana memiliki 

kualifikasi akademik 

lulusan magister  

yang relevan dengan 

program studi dan 

dapat menggunakan 

dosen bersertifikat 

profesi yang relevan 

dengan program 

studi dan 

berkualifikasi setara 

dengan jenjang 9 

(sembilan) KKNI 

Seluruh dosen  

untuk program 

sarjana minimal 

bergelar 

Magister yang 

relevan dengan 

program studi 

 Matrik 22 

tabel 3.a.2 

C.4.4.a 
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6 Dosen sebagai 

pembimbing utama 

pada program 

sarjana harus telah 

menghasilkan paling 

sedikit 1 (satu) 

karya ilmiah      pada 

jurnal nasional 

terakreditasi  yang 

bereputasi; atau 1 

(satu) bentuk lain 

yang diakui oleh 

kelompok pakar 

yang ditetapkan 

senat perguruan 

tinggi dalam waktu 

5(tahun) 

terakhir. 

Dosen program 

sarjana 

mempublikasi 

kan karya 

ilmiah pada 

jurnal nasional 

terakreditasi 

yang bereputasi 

satu kali dalam 

setahun 

 Matrik 26 

tabel 3.c.1 

C.4.4.b 

7 Dosen dengan 

kualifikasi 

kompetensi harus 

melalui 

penyetaraan atas 

jenjang KKNI 

melalui 

Mekanisme rekognisi 

pembelajaran lampau 

yang dilakukan oleh 

Direktur Jenderal 

Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan. 

Dosen 

memiliki 

kualifikasi 

kompetensi 

melalui 

penyetaraan 

mendapat 

sertifikat 

profesi dan setara 

jenjang             9 KKNI 

  Permenris 

tek Dikti 

44 2015 

pasal 24 

8 Dosen memiliki 

beban kerja yang 

harus disesuaikan 

dengan besarnya 

beban tugas 

tambahan, bagi 

dosen yang 

mendapatkan tugas 

tambahan pada 

setiap masa 

Evaluasi  

Dosen tugas 

tambahan wajib 

mengajar 

minimal 3 sks. 

 Matrik 25 

tabel 3.b 

C.4.a. 



Standar Mutu 

66 
  

9 Dosen dengan 

beban kerja sebagai 

pembimbing utama 

dalam penelitian 

terstuktur dalam 

rangka penyusunan 

skripsi/ tugas akhir, 

paling banyak 10 

(sepuluh) 

mahasiswa. 

Jumlah 

mahasiswa 

yang 

dibimbing oleh 

setiap         dosen 

maksimal 

adalah 10 

mahasiswa 

   

10 Dosen dalam 

pemenuhan beban 

kerjanya mengacu 

pada nisbah dosen 

dan mahasiswa yang 

diatur dalam 

Peraturan Menteri 

Beban kerja 

dosen minimal 

12 sks dan 

maksimal 16 

sks dalam satu 

semsester 

Dosen dengan 

tugas 

tambahan 

   

11 Dosen tetap PT 

yang ditugaskan 

Menjalankan proses 

pembelajaran pada 

setiap program studi 

secara penuh          waktu 

harus berjumlah 

paling sedikit 6 

(enam) orang; paling 

sedikit 60% (enam 

puluh persen) dari 

jumlah seluruh 

dosen,  dan semua 

dosen harus memiliki 

keahlian di bidang 

ilmu yang sesuai 

dengan disiplin ilmu 

pada 

program studi 

1. Jumlah 

dosen tetap 

Prodi 

minimal 6 

orang 

2. Semua dosen 

harus memiliki 

keahlian di 

bidang ilmu 

yang sesuai 

dengan disiplin 

ilmu      pada 

program studi 

 Matrik 21 

Tabel 

3.a.1 

C.4.4.a.1. 

12 Program studi 

menetapkan rasio 

dosen per 

mahasiswa 

sebanyak 1 : 25 

Tersedianya 

rekap jumlah 

dosen 

program studi 

dan 

mahasiswa 

secara 

periodik 
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13 Tenaga kependidikan 

kecuali tenaga 

administrasi harus 

memiliki kualifikasi 

akademik paling 

rendah lulusan 

program diploma 3 

(tiga) yang 

dinyatakan dengan 

ijazah sesuai dengan 

kualifikasi tugas 

pokok dan 

fungsinya. 

Laboran, 

pustakawan, 

operator, dan 

teknisi, dan 

pranata 

komputer 

minimal D-3 

 Matrik 29 C.4.4.c. 

14 Tenaga administrasi 

yang melayani 

kegiatan pendidikan 

harus memiliki 

Kualifikasi 

akademik paling 

rendah SMA atau 

sederajat dibuktikan 

dengan 

Ijazah 

Tenaga 

administrasi 

minimal SMA 

atau sederajat 

 Matrik 29 C.4.4.c. 

15 Tenaga kependidikan 

yang melayani 

kegiatan pendidikan 

yang memerlukan 

keahlian khusus 

harus memiliki 

sertifikat kompetensi 

sesuai dengan bidang 

tugas dan 

keahliannya. 

Laboran, 

pustakawan, 

operator, dan 

teknisi harus 

memiliki 

sertifikat 

kompetensi 

sesuai dengan 

bidang tugas 

dan 

keahliannya 

 Matrik 29 C.4.4.c. 

16 Dosen dan tenaga 

kependidikan dalam 

memberikan 

pelayanan akademik 

kepada  mahasiswa 

harus       memiliki 

pengetahuan dan 

kemampuan 

melakukan integrasi 

dan interkoneksi 

pembelajaran dengan 

nilai-nilai Islam dan 

budaya  lokal. 

 Memiliki 

nilai-nilai ke- 

Islaman yang 

tinggi dalam 

kehidupan 

sehari-sehari, 

serta 

memahami 

konsep budaya 

lokal untuk 

diintegrasika n 

dengan 

pembelajaran 
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yang 

dilakukan. 

 

7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar 

a. Dokumen Analisis Jabatan 

b. Data Forlap Dikti 

c. Data pada Sistem Informasi SDM IAIN Padangsidimpuan 

d. Kebijakan dan Pedoman peningkatan kompetensi dosen dan tendik. 

e. Pedoman Evaluasi Proses Pembelajaran (EPP). 

f. Pedoman jam kerja dosen; 

g. Pedoman penugasan dosen; 

h. Pedoman rekrutmen dosen dan tendik; 

i. SOP penerbitan Sk Dekan; 

j. SOP penyusunan jadwal kuliah; 

k. SOP sertifikasi dosen; 

l. SOP, IK dan Formulir Penyusunan RPS; 

m. Formulir rekap nilai EPP; 

n. Formulir rekap kehadiran dosen dan tendik; 

o. Formulir rekap kikutsertaan dosen dalam jejaring keilmuan; 

p. Fromulir jadwal kuliah; 

q. Formulir prestasi dan rekognisi dosen; 

r. Formulir rekap jumlah dan kompetensi dosen tetap dan dosen tidak 

tetap; 

s. Formulir rekap jumlah mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dan prodi; 

t. Formulir rekap jumlah tenaga kependidikan dan komptensinya; 

u. Formulir rekap dosen bersertifkasi; 

v. Formulir usulan kebutuhan dan pengangkatan dosen dan tendik. 

 

8. Dasar Hukum 

a. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

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

c. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti 

d. Rencana Strategis IAIN Padangsidimpuan. 

e. Pedoman Edukasi IAIN Padangsidimpuan. 

f. UU Nomor 20 Tahun 23 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

g. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 

h. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tingggi; 

i. PP tentang disiplin PNS; 

j. Permenristekdikti tentang SN-Dikti; 

k. PMA jam kerja dosen; 

l. Per-BAN tentang matriks penilaian APT 3.0 dan Draft matriks 

penilaian APS 4.0. 

 

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA 

1. Definisi Istilah 

a. Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah fasilitas perguruan 

tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran yang 

terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang 

dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses 

pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran sebagai salah satu 

Tridarma perguruan tinggi. 

b. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria 

minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan 

isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan. 

c. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program 

studi. 

d. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

e. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran sebagaimana 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan. 
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f. Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang 

berkebutuhan khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal 

Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 

 

2. Rasional Standar 

Keberhasilan proses pembelajaran dalam mencapai capaian 

pembelajaran disamping ditentukan oleh sumber daya manusia, juga 

dipengaruhi oleh sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai 

dan mendukung. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, 

ketercapaian hasil pembelajaran tidak akan maksimal. Oleh karena itu 

perlu disusun standar sarana dan prasarana pembelajaran. 

 

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar 

a. Dekan 

b. Ketua Program Studi 

c. Tenaga kependidikan 

4. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 

(SN-Dikti 44/2015) 

a. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan harus menyediakan sarana dan 

prasarana minimal terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, 

media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori; sarana 

teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, 

sarana olah raga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, 

bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan 

keamanan yang disesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses 

pembelajaran pada                  setiap pelaksanaan proses pembelajaran. 

b. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan 

mengadakan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan 

berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik 

metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin 
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terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan 

administrasi akademik yang baik dan lancar. 

c. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan harus menyediakan standar 

prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang 

kelas; perpustakaan; laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit 

produksi; tempat berolah raga; ruang untuk berkesenian; ruang 

unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan perguruan tinggi; 

ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum (jalan; air; 

listrik; jaringan komunikasi suara; dan data) yang disesuaikan 

dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran pada setiap 

pelaksanaan proses pembelajaran dan penunjang kegiatan 

pembelajaran. 

d. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan 

mengadakan lahan harus berada dalam lingkungan yang secara 

ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses 

pembelajaran dan menjadi hak milik PT. 

e. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan 

mengadakan bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar 

kualitas minimal kelas A atau setara didasarkan pada peraturan 

menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang 

pekerjaan umum. 

f. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan 

mengadakan bangunan perguruan tinggi harus memenuhi 

persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan 

keamanan,  serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya 

memadai dan instalasi, baik limbah domestic maupun limbah 

khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhasan program 

studi. 

g. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam merencanakan dan 

mengadakan/ menyediakan sarana dan prasarana harus dapat 

diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus dengan 

melengkapi pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi 

dalam bentuk suara; lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; 

jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di 
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lingkungan kampus; peta/ denah kampus atau gedung dalam 

bentuk peta/ denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk 

pengguna kursi roda. 

 

5. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana 

Pembelajaran 

a. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. 

b. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan 

Program Studi tentang Sarana dan Prasarana Pembelajaran 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. 

c. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen dan 

ketersediaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran pada tingkat 

program studi, fakultas dan institut. 

d. Memastikan seluruh perencanaan dan pengadaan serta 

penempatan sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang 

ditetapkan. 

6. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana 

Pembelajaran 

 

No 

 

Pernyataan Isi Standar 

Indikator 

Kinerja Utama 

(IKU) 

Indikator 

Kinerja 

Tambahan 

(IKT) 

Rujukan 

 

LKPT 
 

Kriteria 

1 

Dekan dan Ketua Prodi  

dalam merencanakan 

dan mengadakan lahan 

harus berada dalam 

lingkungan yang secara 

ekologisnya aman dan 

sehat untuk menunjang 

proses pembelajaran 

dan menjadi hak milik 

Perguruan Tinggi. 

Tersedianya 

lahan yang secara 

ekologisnya 

aman dan sehat 

untuk menunjang 

proses 

pembelajaran 

dengan wilayah 

gedung 

perkuliahan, 

ruang 

administrasi, 

ruang pimpinan, 

sarana olahraga, 
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kesenian dan 

lainnya minimal 

50 x 50 meter 

dengan bangunan 

minimal tiga 

lantai. 

2 Dekan dan Ketua Prodi 

dalam rangka 

pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan 

harus menyediakan 

sarana dan prasarana 

minimal terdiri dari 

perabot, peralatan 

pendidikan, media 

pendidikan, buku, 

buku elektronik, dan 

repositori; sarana 

teknologi informasi dan 

komunikasi, 

instrumentasi 

eksperimen, sarana 

olah raga, sarana 

berkesenian, sarana 

fasilitas umum, bahan 

habis pakai, dan sarana 

pemeliharaan, 

keselamatan, dan 

keamanan yang 

disesuaikan dengan 

kebutuhan isi dan 

proses pembelajaran 

pada setiap 

pelaksanaan proses 

pembelajaran. 

Tersedianya 

sarana dan 

prasarana 

pembelajaran 

yang terdiri 

dari perabot, 

peralatan 

pendidikan, 

media 

pendidikan, 

buku, buku 

elektronik, dan 

repositori; 

sarana 

teknologi 

informasi dan 

komunikasi, 

sarana olah raga, 

sarana 

berkesenian, 

sarana fasilitas 

umum, bahan 

habis pakai.   

   

3 Dekan dan Ketua 

Prodi dalam 

merencanakan dan 

mengadakan jumlah, 

jenis, dan spesifikasi 

sarana ditetapkan 

berdasarkan rasio 

penggunaan sarana 

sesuai dengan 

karakteristik metode 

dan bentuk 

pembelajaran, serta 

harus menjamin 

terselenggaranya 

Tersedia dan 

terimplementasin

ya perencanaan 

dan pengadaan 

sarana ditetapkan 

berdasarkan rasio 

penggunaan 

sarana sesuai 

dengan 

karakteristik 

metode dan 

bentuk 

pembelajaran. 
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proses pembelajaran 

dan pelayanan 

administrasi akademik 

yang baik dan lancar 

4 Dekan dan Ketua Prodi, 

dan tenaga 

kependidikan dalam 

rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran 

lulusan harus 

menyediakan standar 

prasarana pembelajaran 

paling sedikit terdiri 

atas: lahan; ruang kelas; 

perpustakaan; 

laboratorium/ studio/  

tempat berolah raga; 

ruang untuk 

berkesenian; ruang unit 

kegiatan mahasiswa; 

ruang 

pimpinan perguruan 

tinggi; ruang dosen; 

ruang tata usaha; dan 

fasilitas umum (jalan; 

air; listrik; jaringan 

komunikasi suara; dan 

data) yang disesuaikan 

dengan kebutuhan isi 

dan proses 

pembelajaran pada 

setiap pelaksanaan 

proses pembelajaran 

dan penunjang 

kegiatan 

pembelajaran. 

a. Tersedianya 

ruang kelas 

dengan ukuran 

minimal 7 x 6 

m, daya 

tampung 30 

orang. 

b. Tersedianya 

perpustakaan 

Fakultas 

dengan ukuran 

minimal 5 x 6 

m dengan daya 

tampung 20 

orang   

c. Tersedianya 

studio/ 

laboratorium 

dengan ukuran 

minimal 3 x 4 

dengan daya 

tampung 10 

orang.   

   

5 Dekan, ketua Prodi, dan 

tenaga kependidikan 

dalam menunjang 

pelayanan dan 

efektivitas kerja harus 

menetapkan standar 

ruang pimpinan, dosen, 

dan tata usaha.  

a. Tersedianya 

ruang 

pimpinan di 

tingkat 

dekanan 

minimal  4 x 4 

m dengan daya 

tampung 10 

orang. 

b. Tersedianya 

raung 

pimpinan 
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Prodi minimal 

3 x 4m dengan 

daya tampung 

6 orang.  

c. Tersedianya 

ruang tata 

usaha minimal 

3 x 4 m dengan 

daya tampung 

6 orang. 

  

5 Dekan dan Ketua Prodi 

dalam merencanakan 

dan mengadakan 

bangunan      perguruan 

tinggi harus        memiliki 

standar kualitas 

minimal kelas A atau 

setara didasarkan pada 

peraturan menteri yang 

menangan iurusan 

pemerintahan di 

bidang pekerjaan 

Umum 

Tersedianya 

gedung Fakultas 

dengan standar 

minimal kelas A. 

   

6 Dekan dan Ketua Prodi 

dalam merencanakan 

dan mengadakan 

bangunan perguruan 

tinggi harus memenuhi 

persyaratan 

keselamatan, 

kesehatan, 

kenyamanan, dan 

keamanan, serta 

dilengkapi dengan 

instalasi listrik yang 

berdaya memadai dan 

instalasi, baik 

limbah domestik 

maupun limbah 

khusus, disesuaikan 

dengan  kebutuhan 

dan kekhasan 

program 

studi 

Tersedianya 

gedung Fakultas 

yang memenuhi 

standar 

keselamatan, 

kesehatan, 

kenyamanan, 

keamanan, serta 

dilengkapi 

instalasi listrik 

yang berdaya 

memadai.  
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7 Dekan, Ketua Prodi 

dan tenaga 

kependidikan 

menetapkan standar 

minimal sarana dan 

prasarana olahraga, 

kesenian, dan kegiatan 

lainnya.  

Tersedianya 

sarana olah raga 

dan kesenian 

yang terdiri dari 

lapangan olah 

raga dan 

laboratorium 

kesenian. 

   

8 Dekan, Ketua Prodi 

dan tenaga 

kependidikan 

menetapkan standar 

minimal sarana dan 

prasarana lainnya 

penunjang proses 

pembelajaran 

Tersedianya 

sarana 

pembelajaran di 

luar kampus yang 

bekerja sama 

dengan pihak 

swasta seperti 

radio, studio foto, 

konseling centre, 

lembaga 

pendamping 

sosial, travel 

umrah, dan 

LAZIS 

   

9 Dekan, Ketua Prodi 

dan tenaga 

kependidikan 

menetapkan standar 

perlengkapan minimal 

ruang kuliah sebagai 

penunjang proses 

pembelajaran 

Tersedianya 

peralatan ruang 

kuliah yang 

memadai dengan 

kriteria minimal; 

meja dan kursi 

dosen, kursi 

mahasiswa, 

papan tulis, 

instalasi listrik, 

dan infocus bila 

diperlukan.  

   

10  Dekan, Ketua Prodi 

dan tenaga 

kependidikan 

menetapkan standar 

perlengkapan 

laboratorium sebagai 

penunjang proses 

pembelajaran 

a. Terseidanya 

peralatan 

laboratorium 

penyiaran 

berupa; 

mikser, 

microfon, 

speaker, dan 

computer. 

b. Tersedianya 

peralatan 

laboratorium 

travel haji dan 

umrah berupa 

miniatur 
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ka‟bah  

c. tersedianya 

peralatan 

laboratorium 

klinis BKI 

berupa; 

konseling 

individu, 

keluarga dan  

kelompok. 

d. Tersedianya 

peralatan 

laboratorium 

khitobah 

berupa; 

podium 

transparan, 

cermin, 

microfon. 

e. Tersedianya 

laboratorium 

komputer yang 

berisi; CPU, 

Monitor, 

Infocus, 

Printer.  

11 Dekan, Ketua Prodi 

dan tenaga 

kependidikan 

menetapkan standar 

perlengkapan minimal 

ruang pimpinan, dan 

tata usaha. 

a. Tersedianya 

perlengkapan 

ruang 

pimpinan 

minimal; kursi, 

meja, file 

cabinet, dan 

ATK 

   

12 Dekan, Ketua Prodi 

dan tenaga 

kependidikan 

menetapkan standar 

perlengkapan ruang 

kantor. 

Tersedianya 

peralatan 

ruang kantor 

minimal; kursi, 

meja, file 

cabinet, 

computer, 

printer, lemari, 

rak 

penyimpanan 

dokumen, dan 

ATK 
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13 Dekan, Ketua Prodi 

dan tenaga 

kependidikan 

menetapkan standar 

buku dan sumber 

belajar dalam 

menunjang proses 

pembelajaran. 

a. Tersedianya 

buku dan 

sumber belajar 

yang berkaitan 

dengan mata 

kuliah Institut, 

Fakultas, dan 

Prodi terbaru. 

b. Tersedianya 

sumber belajar 

berupa jurnal, 

dan aplikasi 

seperti google 

scholar, 

Garuda, 

mendeley dan 

sebagainya. 

   

 

 

7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar 

a. Hasil Monev Ketersediaan Sarana dan Prasarana 

b. Rencana pengembangan sarana dan prasarana 

c. Data Sarana dan Prasarana pembelajaran 

d. Pedoman penggunaan sarana dan prasarana. 

e. Pedoman inbentarisasi sarana dan prasarana. 

f. Pedoman pengadaan sarana dan prasarana. 

g. Pedoman perpustakaan. 

h. IK perawatan kebersihan sarana dan prasarana. 

i. IK pengelolaan koleksi perpustakaan. 

j. Checklist keadaan sarana dan prasarana. 

k. Checklist keadaan peralatan kebersihan. 

l. Formulir Inventarisasi Sarana dan Prasarana. 

m. Formulir rekap koleksi perpustakaan. 

 

8. Dasar hukum 

a. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

b. Perpres No 8 tahun 2012 tentang KKNI. 

c. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. 
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d. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti. 

e. Renstra IAIN Padangsidimpuan 

f. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti 

g. Statuta IAIN. 

h. Renstra IAIN. 

i. Renstra Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi/Program Studi. 

j. Peraturan pengelolaan dan pengadaan BMN. 

k. Per-BAN tentang matriks penilaian IAPT 3.0. 

 

 

G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 

1. Definisi Istilah 

a. Rekrutmen mahasiswa merupakan usaha dalam rangka menjaring 

mahasiswa melalui tahapan seleksi dengan jalur- jalur yang telah 

ditetapkan oleh rektor. 

b. Penyelenggaraan kegiatan merupakan usaha yang dilakukan oleh 

institusi dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka 

meningkatkan kompetensi, efektifitas dan efisiensi kegiatan. 

Penyelenggaraan kegiatan seperti stadium general, Team 

Teaching, dan pengelolaan Unit Kegiatan Mahasiswa. 

c. Team Teaching adalah beberapa dosen yang mengampu kegiatan 

pengajaran dalam satu mata kuliah. 

d. Pembimbingan Skripsi adalah proses kegiatan pembimbingan 

oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa yang sedang 

mengerjakan skripsi. 

e. Pembimbingan Akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau 

pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen Penasehat 

Akademik dan SKPA kepada seorang atau sekelompok 

mahasiswa selama menjalani pendidikannya            agar mereka 

mampu mencapai prestasi akademik yang optimal dan 

menyelesaikan studinya dengan baik. 

f. Pelaksanaan Munaqasyah merupakan ujian akhir mahasiswa 

untuk menyelesaikan jenjang S-1 dan S-2 dihadapan tim penguji. 

g. Penilaian Munaqasyah merupakan proses dan kegiatan menilai 
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untuk menentukan kelulusan mahasiswa setelah mengikuti 

munaqasyah. 

h. Pembinaan Kemahasiswaan merupakan kegiatan dalam rangka 

memberikan penguatan keterampilan melalui kegiatan 

pelatihan/workshop dalam bidang akademik maupun non 

akademik (bakat minat). 

i. Penelusuran alumni merupakan kegiatan melacak alumni untuk 

memperoleh informasi/umpan balik dari alumni sebagai salah 

satu dasar yang penting bagi evaluasi dan pengembangan IAIN 

Padangsidimpuan, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 

Program Studi dalam bidang kurikulum, proses pembelajaran, 

sarana dan prasarana dan pelayanan. 

j. Monitoring Perkuliahan adalah kegiatan pemantauan atau 

pengamatan kegiatan perkuliahan yang berlangsung selama 

kegiatan berjalan untuk memastikan dan mengendalikan 

keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah 

ditetapkan. 

k. Cuti Akademik adalah masa istirahat mahasiswa dari kegiatan 

akademik dan non akademik dalam waktu tertentu selama yang 

bersangkutan mengikuti program studi di Fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan dengan alasan yang 

sah. 

l. Mutasi Mahasiswa adalah perpindahan mahasiswa dari IAIN 

Padangsidimpuan ke perguruan tinggi lain, perpindahan 

mahasiswa dari program studi ke program studi lain dalam satu 

institusi, perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke 

IAIN Padangsidimpuan yang melalui tahapan rekrutmen 

mahasiswa dan memenuhi persyaratan dan ketentuan berlaku. 

m. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan mahasiswa yang 

dilaksanakan dalam menunjang proses pembelajaran dalam 

bidang pengembangan penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, 

kerohanian, kesejahteraan mahasiswa, serta pengabdian pada 

masyarakat pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan. 

n. Penyelenggaraan Kegiatan kemahasiswaan merupakan kegiatan 
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non kurikuler yang dilakukan oleh Dewan Mahasiswa (DEMA) 

dan Himpunan Mahasiswa Program Studi  (HMPS). 

o. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) adalah Himpunan 

mahasiswa aktif yang dipimpin oleh seorang Ketua Himpunan. 

p. Standar Pengelolaan Pembelajaran: kriteria minimal tentang 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat 

program studi. 

q. Sistem Kredit Semester: takaran waktu kegiatan belajar yang di 

bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam               proses 

pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau 

besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam 

mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. 

r. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses,            dan penilaian 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program 

studi. 

s. Silabus adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang 

kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil 

belajar. 

t. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

u. Pengelolaan pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan dalam pembelajaran yang mencakup kegiatan 

merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, 

dan mengembangkan segala upaya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

v. Program pembelajaran adalah rancangan atau perencanaan satu 

unit atau kesatuan kegiatan yang berkesinambungan dalam 

proses pembelajaran, yang memiliki tujuan, dan melibatkan 

sekelompok orang (dosen dan mahasiswa) untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 
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2. Rasional Standar 

Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal 

tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat 

program studi. 

Standar Pengelolaan Pembelajaran Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi IAIN Padangsidimpuan mengacu pada capaian 

kompetensi lulusan dan upaya pencapaian Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. Agar pengelolaan pembelajaran 

berjalan efektif dan dapat menjamin terbentuknya alumni yang 

mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu 

yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program 

studi/fakultas/institut. 

Peningkatan mutu pendidikan tinggi menjadi agenda besar 

pemerintah untuk menghadapai MEA dan era millenial. Peraturan-

peraturan dikeluarkan dari mulai Undang-Undang PT, Peraturan 

Presidententang KKNI, Permendiknas tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. 

Untuk itu, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan 

membuat beberapa dokumenter terkait mutu, termasuk Standar 

Pengelolaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang 

Pengelolaan, yaitu: 

a. Standar Rekrutmen Mahasiswa 

b. Standar Penyelenggaraan Kegiatan Dosen 

c. Standar Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan 

d. Standar Pembimbingan Akademik 

e. Standar Pembimbingan Skripsi 

f. Standar Pelaksanaan Munaqasyah 

g. Standar Penilaian Munaqasyah 

h. Standar Pembinaan Kemahasiswaan (Bakat Minat) 

i. Standar Penelusuran Alumni 

j. Standar Monitoring Perkuliahan 

k. Standar Cuti Akademik 

l. Standar Mutasi Mahasiswa 
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m. Standar Pengelolaan Ma‟had 

n. Standar Pengelolaan Pusat Pengembangan Bahasa 

o. Standar Pengelolaan Baca Tulis al-Qur‟an. 

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar 

Pengelolaan Pembelajaran 

a. Dekan; 

b. Program Studi 

c. Dosen 

d. Mahasiswa 

e. Tenaga Kependidikan 

 

4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran (SN-Dikti 

44/2015) 

a. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam menetapkan standar 

pengelolaan pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal 

tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat 

program studi. 

b. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan dalam menetapkan Standar 

pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi 

lulusan, standarisi pembelajaran, standar proses pembelajaran, 

standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan 

prasarana pembelajaran yang berlaku pada setiap program studi. 

c. Rektor atau Dekan dalam melaksanakan pengelolaan                    pembelajaran 

harus membentuk Unit Pengelola pembelajaran sebagai pelaksana 

pengelolaan pembelajaran pada program studi dan perguruan tinggi 

d. Pengelola Program studi dalam melakukan Pengelolaan 

pembelajaran harus menyusun kurikulum dan rencana 

pembelajaran setiap mata kuliah yang mengacu pada capaian 

pembelajaran lulusan berdasarkan KKNI. 

e. Pengelola Program Studi dalam menyelenggarakan program 

pembelajaran harus sesuai dengan standar isi, standar proses, dan 

standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai 
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capaian pembelajaran lulusan 

f. Pengelola Program Studi harus melakukan kegiatan sistemik yang 

dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang 

berperadaban. 

g. Pengelola Program Studi dalam rangka menjaga dan meningkatkan 

mutu proses pembelajaran harus melakukan kegiatan pemantauan 

dan evaluasi harus bersifat periodic dan kontinu minimal setahun 

sekali. 

h. Pengelola Program Studi harus melaporkan hasil program 

pembelajaran secara periodik dan kontineu agar dapat dijadikan 

sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, 

perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran minimal setiap 

semester. 

i. Pengelola Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan harus menyusun kebijakan, rencana strategis dan 

operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh 

sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan 

pedoman bagi program studi dalam lingkup Fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan dalam melaksanakan 

program pembelajaran 

j. Pengelola Program Studi harus menyelenggarakan pembelajaran 

yang mengacu pada pencapaian Visi Misi danTujuan, capaian 

pembelajaran lulusan dan KKNI pada semua program studi 

k. Pengelola Program Studi dalam melaksanakan program 

pembelajaran harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan 

program studi secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan 

l. Pengelola Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan harus melakukan pemantauan dan evaluasi 

terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran secara periodik setiap pekan (pemantauan) dan 

minimal setiap semester (evaluasi). 

m. Pengelola Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi, pengawasan, penjamian mutu dan pengembangan 
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kegiatan pembelajaran dan dosen harus memiliki panduan dan 

mengacu pada panduan tersebut. 

n. Pengelola Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan harus meyampaikan laporan kinerja program 

studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran secara 

periodic melalui pangkalan data perguruan tinggi (PD-Dikti) setiap 

semester. 

 

5. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran 

a. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan 

b. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan 

Program Studi tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan 

c. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pengelolaan 

pembelajaran program studi lingkup Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi IAIN Padangsidimpuan 

d. Memastikan seluruh perubahan dalam penetapan/perubahan 

struktur matakuliah telah dikoordinasikan dengan pengelola 

pangkalan data pendidikan tinggi Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. 

 

6. Indikator ketercapaian standar proses pembelajaran   

 
 

 
No 

 

Pernyataan Isi 

Standar 

 

Indikator Kinerja 

Utama (IKU) 

Indikator 

Kinerja 

Tambahan 

(IKT) 

Rujukan 

 

LKPT 
 

Kriteria 

1 Dekan dan ketua 

Program Studi  

memiliki kebijakan, 

rencana strategis, 

dan operasional 

terkait dengan 

pembelajaran yang 

dapat diakses oleh 

Program Studi 

memiliki bukti 

dokumen formal: 

1. Kebijakan, renstra, 

dan renop terkait 

pembelajaran. 

(IKU=SN-Dikti 

  

 

 

 

 

. 
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sivitas akademika 

dan pemangku 

kepentingan, serta 

dapat dijadikan 

pedoman bagi 

program studi 

dalam 

melaksanakan 

pembelajaran  

program studi.  

Ps.39:3a) 

2. Dokumen kebjiakan, 

renstra dan renop 

terkait pembelajaran 

diunggah di laman 

utama Fakultas 

Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi IAIN 

Padansidimpuan. 

(IKU=SN-Dikti 

Ps.39:3a) 

3. Dokumen 

kebijakan, renstra 

dan renop terkait 

pembelajaran 

dijadikan pedoman 

oleh program studi.  

pembelajaran serta 

penilaian 

pembelajaran. 

2 Dekan dan Ketua 

Prodi dalam 

menetapkan 

Standar 

pengelolaan 

pembelajaran harus 

mengacu       pada 

standar kompetensi 

lulusan, standarisi 

pembelajaran, 

standar proses 

pembelajaran, 

standar dosen dan 

tenaga 

kependidikan, serta 

standar sarana dan 

prasarana 

pembelajaran yang 

berlaku pada setiap 

program studi. 

metode dan media 

pembelajaran, serta 

penilaian 

pembelajaran. 

3.Perguruan tinggi 

telah melaksanakan 

monitoring dan 

evaluasi yang efektif 

tentang mutu proses 

pembelajaran yang 

hasilnya 

terdokumentasi 

secara komprehensif 

dan ditindak lanjuti 

secara berkelanjutan. 

 

1. Perguruan tinggi 

memiliki dokumen 

formal kebijakan dan 

pedoman yang 

komprehensif dan 

rinci untuk 

mengintegrasikan 

kegiatan penelitian 

dan PkM ke dalam 

pembelajaran. 

   

3 Dekan dan Ketua 

Prodi dalam 

menetapkan 

Standar 

pengelolaan 

pembelajaran harus 
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mengacu pada 

standar kompetensi 

lulusan, standarisi 

pembelajaran, 

standar proses 

pembelajaran, 

standar dosen dan 

tenaga 

kependidikan, serta 

standar sarana dan 

prasarana 

pembelajaran yang 

berlaku pada setiap 

program studi. 

Perguruan tinggi 

memiliki pedoman 

pelaksanaan, 

evaluasi, 

pengendalian, dan 

peningkatan kualitas 

secara berkelanjutan 

terintegrasi kegiatan 

penelitian dan PkM 

ke dalam 

pembelajaran. 

3.Perguruan tinggi 

memiliki bukti yang 

sahih tentang hasil 

monitoring dan 

evaluasi integrasi 

penelitian danPkM 

terhadap 

pembelajaran yang 

ditindak-lanjuti 

secara berkelanjutan. 

 Dekan dalam 

melaksanakan 

pengelolaan 

pembelajaran 

harus membentuk 

Unit Pengelola 

pembelajaran 

sebagai pelaksana 

pengelolaan 

pembelajaran pada 

program studi dan 

perguruan tinggi 

   

 Pengelola Program 

studi dalam 

melakukan 

Pengelolaan 

pembelajaran harus 

menyusun 

kurikulum dan 

rencana 

pembelajaran setiap 

mata kuliah yang 

mengacu pada 

capaian 

pembelajaran 

lulusan berdasarkan 

KKNI 

    

 Pengelola Program 

Studi dalam 

menyelenggarak an 

program 

Pembelajaran harus 

sesuaidengan 

standarisi, standar 

proses, dan standar 
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penilaian yang telah 

ditetapkan dalam 

rangka mencapai 

capaian 

pembelajaran 

lulusan  

 Pengelola Program 

Studi harus 

melakukan kegiatan 

sistemik yang dapat 

menciptakan 

suasana akademik 

dan budaya mutu 

yang 

berperadaban 

    

 Pengelola Program 

Studi dalam rangka 

menjaga dan 

meningkatkan mutu 

proses 

pembelajaran harus 

melakukan 

kegiatanpemanta 

uan dan evaluasi 

harus bersifat 

periodic dan 

kontinu minimal 

setahun sekali. 

    

 Pengelola Program 

Studi      harus 

melaporkan hasil 

program 

pembelajaransec ara 

periodic dan kontinu 

agar dapat 

dijadikan sumber 

data dan informasi 

dalam pengambilan 

keputusan, 

perbaikan dan 

pengembangan 

mutu pembelajaran 

minimal setiap 

semester. 

    

 Pengelola PT harus 

menyusun 

kebijakan, rencana 

strategis     dan 

operasional terkait 
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dengan 

pembelajaran yang 

dapat diakses oleh 

sivitas akademika 

dan pemangku 

kepentingan, serta 

dapat dijadikan 

pedoman bagi 

program studi 

dalam lingkup PT 

dalam 

melaksanakan 

program 

Pembelajaran 

 Pengelola Program 

Studi        harus 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mengacu pada 

pencapaian Visi 

Misi dan Tujuan, 

capaian 

pembelajaran 

lulusan dan KKNI 

pada semua 

program 

Studi 

    

 Pengelola 

Program Studi 

dalam 

melaksanakan 

program 

pembelajaran 

harus menjaga 

dan 

meningkatkan 

mutu 

pengelolaan 

program studi 

secara 

berkelanjutan 

sesuai dengan 

visi misi PT  

    

 Pengelola Program 

Studi    harus 

melakukan 

pemantauan dan 

evaluasi terhadap 

kegiatan program 
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studi dalam 

melaksanakan 

kegiatan 

pembelajaran 

secara periodic 

setiap pekan 

(pemantauan) 

dan minimal setiap 

semester 

(evaluasi). 

 Pengelola Program 

Studi      dalam 

melakukan 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

evaluasi, 

pengawasan, 

penjamian mutu 

dan 

pengembangan 

kegiatan 

pembelajaran dan 

dosen harus 

memiliki panduan 

dan mengacu pada 

panduan 

Tersebut 

    

 Pengelola 

Program Studi 

harus 

meyampaikan 

laporan kinerja 

program studi 

dalam 

menyelenggarak an 

program 

pembelajaran 

secara periodik 

melalui pangkalan 

data perguruan 

tinggi (PD-Dikti) 

setiap 

Semester 
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7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar 

a. Dokumen Kurikulum; 

b. RPS; 

c. Hasil monitoring pembelajaran; 

d. Hasil AMI; 

e. Hasil BKD. 

f. Pedoman pengembangan kurikulum. 

g. Pedoman penyusunan RPS 

h. Pedoman integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran. 

i. Pedoman pembimbingan akademik. 

j. Pedoman pembimbingan tugas akhir. 

k. Pedoman monev pembelajaran. 

l. Pedoman suasana akademik. 

m. Pedoman monev kinerja dosen. 

n. Dokumen penjaminan mutu. 

o. Formulir pembingan skirpsi. 

p. Formulir rekap jumlah mahasiwa dan dosen pembimbing TA. 

q. Formulir rekap jumlah mahasiwa bimbingan dosen PA. 

r. Formulir rekap masa studi mahasiswa. 

s. Formulir RPS. 

t. Formulir kepuasan suasana akademik. 

u. Formulir monev integasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran. 

 

8. Dasar Hukum 

a. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti 

b. Statuta IAIN 

c. Renstra Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

d. Per-BAN tentang matriks penilaian IAPT 3.0 
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H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN 

1. Definisi Istilah 

a. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal 

tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya 

operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan 

b. Perencanaan Biaya merupakan kegiatan dalam rangka 

merencanakan target kerja, perencanaan kegiatan/kerja dan 

perencanaan alokasi dan pengelolaan dana untuk masing- masing 

unit kerja. 

c. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya 

pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, 

pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan 

tinggi. 

d. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya 

pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan 

pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga 

kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya 

operasional tidak langsung. 

e. Biaya investasi Perguruan Tinggi adalah meliputi biaya penyediaan 

sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan 

modal kerjatetap dari Perguruan Tinggi. 

f. Biaya operasional perguruan tinggi meliputi: 

1. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan 

yang melekat pada gaji. 

2. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, 

3. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa 

telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang 

lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. 

g. Biaya personal mahasiswa adalah biaya pendidikan yang harus 

dikeluarkan oleh mahasiswa untuk bias mengikuti proses 

pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. 
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2. Rasional Standar 

Peningkatan mutu pendidikan tinggi menjadi agenda besar 

pemerintah untuk menghadapai MEA dan era millenial. Peraturan-

peraturan dikeluarkan dari mulai Undang-Undang, PT, Peraturan 

Presiden tentang KKNI, Permendiknas tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi us mempertimbangkan pembiayaan yang 

memadai. 

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal 

tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional 

yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 

Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya 

pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana danprasarana, 

pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi. 

Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan kelancaran 

proses pembelajaran untuk menghasilkan alumni yang berdaya saing, 

maka ditetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran. 

Untuk itu, IAIN Padangsidimpuan terus berupaya untuk 

memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, 

termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan 

standar mutu Pembiayaan, yaitu: 

a. Standar Perencanaan Biaya 

b. Standar Biaya Operasional dan Pengembangan 

c. Standar Pembiayaan Penelitian 

d. Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat 

 

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar 

Pembiayaan Pembelajaran 

a. Rektor dan Wakil Rektor IAIN Padangsidimpuan 

b. Kepala Biro 

c. Dekan dan Wakil Dekan 

d. Ketua Program Studi 

e. Bagian Perencana dan Keuangan 
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4. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran 

a. Perguruan Tinggi harus menetapkan biaya investasi pendidikan 

yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk 

pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan 

tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi setiap tahunnya. 

b. Perguruan Tinggi harus menetapkan biaya operasional 

pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan 

tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan 

yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya 

bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak 

langsung setiap tahunnya. 

c. Perguruan Tinggi dalam menetapkan biaya operasional 

pendidikan tinggi harus dihitung per mahasiswa per tahun yang 

disebut sebagai standar satuan biaya operasional pendidikan 

tinggi. 

d. Perguruan Tinggi dalam menyusun rencana anggaran pendapatan 

dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan 

biaya yang ditanggung oleh mahasiswa harus mengacu kepada 

Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi 

perguruan tinggi negeri yang ditetapkan secara periodik oleh 

Menteri yang mempertimbangkan: a. jenis program studi; b. 

tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan c. 

indeks kemahalan wilayah. 

e. Perguruan Tinggi harus: a. mempunyai system pencatatan biaya 

dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program 

studi; b. melakukanan alisis biaya operasional pendidikan tinggi 

sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran 

tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan 

evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan 

tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. 

f. Perguruan Tinggi harus mengupayakan pendanaan pendidikan 

tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang 

diperoleh dari mahasiswa setiap tahunnya. 

g. Perguruan Tinggi harus menyediakan pembiayaan lain di luar 



Standar Mutu 

95 
  

biaya pendidikan, untukhibah; jasa layanan profesi dan/atau 

keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau 

kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahunnya. 

h. Perguruan Tinggi harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan 

prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel 

dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan 

sebelum pelaksanaan perancangan dan    pengelolaan dana. 

5. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran 

a. Mensosialisasikan kebijakan nasional pembiayaan  pembelajaran 

b. Mensosialisasikan standar pembiayaan pembelajaran 

c. Melakukan perencanaan pembiayaan secara matang dan   sesuai 

regulasi. 

d. Melakukan pencatatan atas pengelolaan pembiayaan 

pembelajaran. 

 

6. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran 

 

 

No. 

 

Pernyataan Isi 

Standar 

Indikator 

Kinerja Utama 

(IKU) 

Indikator 

Kinerja 

Tambahan 

(IKT) 

Rujukan 

 

LKPT 
 

Kriteria 

1 Fakultas harus 

menetapkan biaya 

investasi pendidikan 

yang merupakan 

bagiandari biaya 

pendidikan tinggi 

untuk pengadaan 

sarana dan prasarana, 

pengembangan 

dosen, dan tenaga 

kependidikan pada 

pendidikan tinggi 

setiap tahunnya 

Tersedianya 

dokumen 

analisis 

kecukupan, 

proporsi, dan 

keberlanjutan 

dariperolehan 

dana (Tabel 4.a 

LKPT) dan 

penggunaan 

dana (Tabel 4.b 

LKPT). 

  LED C. 

5. 4.a 

hlm. 24 
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2 Fakultas harus 

menetapkan biaya 

operasional 

pendidikan tinggi 

yang merupakan 

bagian dari biaya 

pendidikan tinggi 

yang diperlukan 

untuk melaksanakan 

kegiatan pendidikan 

yang mencakup biaya 

dosen, biaya tenaga 

kependidikan, biaya 

bahan operasional 

pembelajaran, dan 

biaya operasional 

tidak langsung 

setiap tahunnya. 

Persentase 

perolehan dana 

yang bersumber 

dari mahasiswa 

terhadap total 

perolehan dana 

perguruan tinggi 

(PDM) ≤ 50%  

  Matriks 

Penilaia 

n point 

30 C.5.4 

 Fakultas dalam 

menetapkan biaya 

operasional 

pendidikan tinggi 

harus dihitung per 

mahasiswa per tahun 

yang disebut sebagai 

standar satuan biaya  

operasional 

pendidikan tinggi. 

Rata-rata dana 

operasional 

proses 

pembelajaran/m

ahasiswa/ tahun 

(DOM) ≥ 20) 

 

  Matriks 

Penialia

n point 

32 Tabel 

4.b 

 Fakultas dalam 

menyusun 

rencanaanggaran 

pendapatan dan 

belanja (RAPB) 

perguruan 

tinggitahunan dan 

menetapkan biaya 

yang ditanggung 

oleh mahasiswa 

harus mengacu 

kepada Standar 

satuan biaya 

operasional 

pendidikan tinggi 

bagi perguruan tinggi 

negeri yang 

ditetapkan secara 

periodik oleh 

Menteri yang 

mempertimbangkan: 

Tersedianya 

RAPB PT 

tahunan sesuai 

dengan standar 

satuan biaya 

operasional 

pendidikan 

tinggi yang 

ditetapkan secara 

periodic oleh 

Menteri 

  SN 

DIKTI 

Pasal 40 

ayat 5 
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a. jenis program 

studi; 

b. tingkat 

akreditasi 

perguruan tinggi 

dan program 

studi; dan 

c. indeks kemahalan 

wilayah 

 Perguruan Tinggi 

harus: 

a. mempunyai 

system 

pencatatan biaya 

dan melaksanakan 

pencatatan biaya 

sesuai dengan 

ketentuan 

peraturan 

perundang- 

undangan sampai 

pada satuan 

program studi; 

melakukan 

analisis biaya 

operasional 

pendidikan tinggi 

sebagai      bagian 

dari penyusunan 

rencana kerja dan 

anggaran tahunan 

perguruan tinggi 

yang 

bersangkutan; 

dan 

c. melakukan 

evaluasi tingkat 

ketercapaian 

standar satuan 

biaya pendidikan 

tinggi pada 

setiap akhir tahun 

anggaran. 

Tersedianya 

Pedoman dan 

rekaman 

tentang 

a. System 

pencatatan 

biaya 

b. Pencatatan 

biaya sesuai 

dengan 

ketentuan 

peraturan 

perundang- 

undangan 

c. Hasil analisis 

biaya 

operasional 

pendidikan 

tinggi Evaluasi 

tingkat 

ketercapaian 

standar satuan 

biaya 

pendidikan 

tinggi pada 

setiap akhir 

tahun 

anggaran. 

  SN 

DIKTI 

Pasal 

41 

 Fakultas harus 

mengupayakan 

pendanaan 

pendidikan tinggi 

dari berbagai sumber 

Persentase 

perolehan dana 

perguruan tinggi 

yang bersumber 

selain dari 

  Matriks 

Penilaia 

n point 

31 C.5.4 
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di luar biaya 

pendidikan yang 

diperoleh dari 

mahasiswa setiap 

tahunnya. 

mahasiswa dan 

kementerian/ 

lembaga 

terhadap total 

perolehan dana 

perguruan tinggi 

(PDL ≥ 

10%) 

 Fakultas harus 

menyediakan 

pembiayaan lain di 

luar biaya 

pendidikan, untuk 

hibah; jasa layanan 

profesi       dan/atau 

keahlian; dana lestari 

dari alumni dan 

filantropis; dan/atau 

kerja sama 

kelembagaan 

pemerintah       dan 

swasta setiap 

tahunnya. 

Tersedianya dana 

lain di luar biaya 

pendidikan untuk 

hibah, 

jasa layanan 

profesi, dana lestari 

dan dana filantropis 

  SN 

DIKTI 

Pasal 42 

ayat 2 

 Fakultas harus 

menyusun 

kebijakan, 

mekanisme, dan 

prosedur dalam 

menggalang 

sumber dana lain 

secara akuntabel 

dan transparan 

dalam rangka 

peningkatan 

kualitas pendidikan 

sebelum 

pelaksanaan 

perancangan dan 

pengelolaan dana. 

Tersusunnya 

dokumen 

kebijakan, 

mekanisme, dan 

prosedur dalam 

menggalang 

sumber dana lain 

secara akuntabel 

dan transparan 

  SN 

DIKTI 

Pasal 42 

ayat 3 

 

 

  



 

 

7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar 

a. Dokumen laporan BKD 

b. Dokumen kehadiran dosen 

c. Dokumen RKAKL 

d. Dokumen Realisasi anggaran 

e. Dokumen Pelaporan kegiatan 

f. Dokumen Audit SPI 

g. Pedoman penyusunan target kinerja dan program kerja. 

h. Pedoman kerjasama. 

i. Pedoman ikatan alumni. 

j. Pedoman pencatatan keuangan. 

k. SOP mekanisme dan prosedur pencarian sumber dana. 

l. Formulir rekap perolehan dana. 

m. Formulir rekap penggunaan dana. 

n. Formulir RKAKL. 

 

8. Dasar Hukum 

a. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

b. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar  Nasional 

Pendidikan Tinggi; 

c. Permenristek Dikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 

d. Standar Biaya Minimum Perguruan Tinggi; 

e. Rencana Strategis IAIN Padangsidimpuan; 

f. Pedoman pengelolaan dana IAIN Padangsidimpuan. 

g. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI 

h. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikt 

i. Statuta 

j. Renstra Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keberhasilan penyelenggaraan akademik bergantung kepada capaian dan 

kinerja akademik. Capaian dan kinerja akademik diukur berdasarkan capaian 

standar yang ditentukan. Untuk itu, standar penddikan ini, yang merupakan 

pedoman dan arah, sekaligus indikator capaian, dalam perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi akademik bagi seluruh komponen. Standar Pendidikan ini, harus 

menjadi acuan bagi pimpinan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan 

mahasiswa untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. 

Standar Pendidikan harus dapat dijadikan petunjuk dan indikator  praktis 

dalam penyelenggaraan dharma pendidikan. Seiring dengan perjalanan waktu dan 

perkembangan zaman yang terus menerus berubah, maka perubahan paradigama 

pendidikan menjadi suatu keniscayaan dan kelaziman. Oleh sebab itu, tidak 

mustahil bahwa perubahan Standar Pendidikan dapat terjadi di kemudian hari 

seiring dengan perkembangan zaman. Karenanya, Standar Pendidikan ini dapat 

ditinjau dan dirumuskan kembagli sesuai dengan kebutuhan Fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi dan program studi di lingkungan Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. 

    BAB IV PENUTUP 


