
 

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PERGURUAN TINGGI 

Menjelaskan strategi pencapaian standar terkait Pendidkan di perguruan tinggi yang mencakup 

isi pembelajaran (kurikulum), proses pembelajaran (pembelajaran, suasana akademik, integritas 

penelitian dan PKM dalam pembelajaran) dan penilaian pembelajaran yang memenuhi dan/atau 

melampaui standar nasional Pendidikan tinggi. 

Strategi Pencapaian Standar Perguruan Tinggi  

No  Standar  Indikator  Strategi Pencapaian  

1. Standar Isi 

Pembelajaran  

Ketersediaan 

Kalender Akademik  

Kalender akademik diterbitkan oleh 

perguruan tinggi, dua (2) bulan 

sebelum tahun akademik baru. 

 Ketersediaan 
kurikulum untuk 

setiap Program 

Studi  

 Kesesuaian 
kurikulum dengan 

aturan yang 

berlaku secara 

nasional dan 

kebutuhan 

pengguna lulusan  

Kurikulum diperbaharui atau 

dikembangkan sesuai perkembangan 

IPTEKS dan arah pengembangan ilmu 

prodi sendiri, dengan melibatkan 

kelompok bidang 

keilmuan/laboratorium yang ada di 

prodi. 

 

Ketersediaan rencana 

pembelajaran 

semester (RPS) untuk 

semua mata kuliah  

Setiap mata kuliah di prodi 

mempunyai RPS yang mengacu pada 

peraturan pemerintah No.44 Tahun 

2015 Pasal 12  

Ketersediaan buku 

pedoman akademik  

Diperbaharui sesuai dengan 

perkembangan kurikulum dan 

kebutuhan  

Ketersediaan buku 

panduan penyusunan 

dan perancangan 

kurikulum  

Sosialisasi panduan penyusunan dan 

perangcangan kurikulum IPI Garut di 

fakultas dan prodi.  

2. Standar Proses 

Pembelajaran  

Karakteristik proses 

pembelajaran dengan 

terlaksananya proses 

belajar yang bersifat 

Proses pembelajaran pada setiap mata 

kuliah dilaksanakan sesuai RPS dalam 

bentuk interaksi dosen, mahasiswa dan 



 

interaktif, efektif, dan 

kolaboratif berpusat 

pada mahasiswa 

sumber belajar tertentu.  

Perencanaan proses 

pembelajaran dengan 

tersedianya Rencana 

Pembelajaran 

Semester (RPS) 

untuk setiap mata 

kuliah.  

 RPS ditetapkan oleh dosen secara 
mandiri atau bersama dalam 

kelompok keahlian suatu bidang 

ilmu pengetahuan dan/atau 

teknologi dalam prodi.  

 RPS ditinjau dan disesuaikan 
secara berkala dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi 

Pelaksanaan proses 

pembelajaran dengan 

terlaksananya metode 

pembelajaran yang 

efektif sesuai dengan 

pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan. 

CPL diraih melalui proses 

pembelajaran yang mengutamakan 

pengembangan kreatifitas, kapasitas, 

kepribadian dan kebutuhan 

mahasiswa, serta mengembangkan 

kemandirian dalam mencari dan 

menemukan pengetahuan seperti 

halnya dalam pendekatan 

pembelajaran metode penelitian.  

Beban belajar 

mahasiswa  

Mengikuti pedoman akademik 

berkaitan dengan beban belajar, 

semester, masa studi, system SKS dan 

prestasi akademik mahasiswa 

3. Standar Penilaan 

Pembelajaran  

Penyerahan soal ujian 

dan nilai ujian oleh 

dosen  

 Penyerahan soal ujian telah 
diterima bagian akademik 1 

minggu sebelum ujian 

dilaksanakan  

 Penyerahan nilai ujian diterima 
maksimal 1 bulan setelah ujian  

Masa studi tepat 

waktu  

Masa studi tepat waktu 80% per 

Angkatan  

Laporan PDDIKTI 

Feeder  

Dilaksanakan 2 kali dalam satu 

semester  

Tersedianya 

informasi tentang 

Tersedia pada masing – masing prodi 

dan website  



 

regulasi, tata cara 

penulisan dan 

penilaian tugas akhir, 

Skripsi, laporan akhir 

dan tesis. 
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