
 

 

 

POLITEKNIK 

PARIWISATA  BALI 

Kode  : SPMI/STD/I.01 

Tanggal : 31 Agustus 2020 

Revisi : 01 

STANDAR 

KOMPETENSI LULUSAN 

 
Halaman: 1 dari 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 

POLITEKNIK PARIWISATA BALI 

 

 
  

 

 
 

 
Proses 

Penanggungjawab 
 

Tanggal 

Nama Jabatan Tanda Tangan 

 

Perumusan 
 
Dr. Ketut Surata, M.Ed 

 
Kabag.ADAK 

 

 

11 Agustus 

2020 

 

Pemeriksaan 
 

Drs. I Wayan Muliana, M.Ed 
 

Wadir I 

 
24 Agustus 

2020 

 

Persetujuan 

 

Dr. I Wayan Mertha, SE., M.Si 
 

Ketua Senat 

 

 
27 Agustus 

2020 

 

Penetapan 
Drs. Ida Bagus Putu Puja, 

M.Kes 

 

Direktur 

 

 

31 Agustus 

2020 

 

Pengendalian 
Drs. I.G.N.A Suprastayasa, 

M.Ed 

 

Kepala PPM 

 

 

 31 Agustus 

2020 



 

 

 

POLITEKNIK 

PARIWISATA  BALI 

Kode  : SPMI/STD/I.01 

Tanggal : 31 Agustus 2020 

Revisi : 01 

STANDAR 

KOMPETENSI LULUSAN 

 
Halaman: 2 dari 7 

 
 

1. Visi dan Misi 

A. Visi Poltekpar Bali 

Menjadi perguruan tinggi di bidang kepariwisataan berstandar internasional, unggul, 

dan berkepribadian Indonesia. 

B. Misi Poltekpar Bali 

1) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

dalam  bidang kepariwisataan yang berdaya saing internasional; 

2) Berperan aktif dalam pembangunan kepariwisataan daerah dan nasional melalui 

kegiatan dengan para pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal, nasional, 

maupun internasional; 

3) Menyelenggarakan tata kelola birokrasi secara profesional melalui peningkatan 

kapasitas, etos kerja, dan penghargaan bagi sivitas akademika dan tenaga 

kependidikan. 

 

2. Rasional 

Kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran (learning outcomes) 

adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi lulusan harus dirumuskan sebaik baik 

mungkin agar relevan dengan bidang studi dan memenuhi kebutuhan masyarakat 

(stakeholder). Untuk itu, dibutuhkan Standar kompetensi lulusan yang akan menjadi 

rujukan, pedoman dan petunjuk dalam kegiatan merumuskan kompetensi lulusan. Dengan 

adanya standar kompetensi lulusan ini diharapkan proses perumusan akan mudah, dan 

rumusan capaian pembelajaran akurat, tepat dan konsisten sepanjang waktu walaupun ada 

pergantian kepemimpinan Perguruan Tinggi. 

 

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar 

1) Direktur Politeknik Pariwisata Bali 

2) Wakil Direktur I, II dan III 

3) Kabag Adak 

4) Kasubag TPK dan Kasubag AAK  

5) Ketua Jurusan 

6) Koordinator Program Studi 

7) Dosen 

8) Tenaga Kependidikan 

9) Stakeholders 
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4. Definisi Istilah 

1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 

2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran 

lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 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. 

3) Sikap 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. 

4) Pengetahuan 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 

5) Keterampilan 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. 

6) 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. 

7) Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang 

dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Poltekpar Bali 

8) Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku 

kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ 

membuat draf standar. 

9) Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan 

internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar. 
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5. Pernyataan Isi Standar 

1) Direktur, Wakil Direktur dan Koordinator Program Studi memastikan Rumusan 

Capaian Pembelajaran Lulusan wajib mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran 

lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI untuk 

Diploma 3 KKNI Level 5, Diploma 4 KKNI Level 6, Magister KKNI Level 8  

2) Direktur, Wakil Direktur dan Koordinator Program Studi memastikan bahwa setiap 

lulusan program pendidikan vokasi dan magister harus memiliki sikap: 

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;  

b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama,moral, dan etika;  

c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;  

d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;  

e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain;  

f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat 

dan lingkungan;  

g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;  

h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;  

i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri; dan  

j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

3)  Direktur, Wakil Direktur, dan Koordinator Program Studi memastikan Rumusan 

Keterampilan Umum Magister yang merupakan bagian dari capaian pembelajaran 

lulusan yang telah ditetapkan. 

4) Direktur, Wakil Direktur, dan Koordinator Program Studi memastikan Rumusan 

Keterampilan Umum Program Diploma 4 yang merupakan bagian dari capaian 

pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan. 

5) Direktur, Wakil Direktur, dan Koordinator Program Studi memastikan Rumusan 

Keterampilan Umum Program Diploma 3 yang merupakan bagian dari capaian 

pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan. 

6) Direktur, Wakil Direktur, dan Koordinator Program Studi memastikan Rumusan 

Pengetahuan dan Keterampilan Khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran 

lulusan wajib disusun oleh Koordinator Prodi  dan Tim Penyusun Kurikulum Prodi. 
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g. Matrik distribusi mata kuliah (MK)- Menggambarkan organisasi mata kuliah atau 

peta penempatan mata kuliah secara logis dan sistematis sesuai dengan Capaian 

Pembelajaran Lulusan Program Studi. Distribusi mata kuliah disusun dalam 

rangkaian semester selama masa studi lulusan Program Studi.  

h. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) – RPS disusun dari hasil rancangan 

pembelajaran, dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi, 

dan perangkat pembelajaran yang menyertainya (Rencana Tugas, Instrumen 

Penilaian dalam bentuk Rubrik dan atau Portofolio, Bahan Ajar, dll.).  

10) Direktur memastikan Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh Koordinator 

Prodi beserta tim harus menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi 

unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. 

 

 

 

 

 

7) Direktur memastikan Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan dengan mengacu 

pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup 

pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. 

8) Direktur memastikan Kurikulum Pendidikan Tinggi untuk program Magister dan 

program Diploma wajib memuat mata kuliah: a. Agama; b. Pancasila; c. 

Kewarganegaraan; dan d. Bahasa Indonesia. 

9) Direktur, Wakil Direktur memastikan setiap program studi memiliki dokumen 

kurikulum dengan sistematika:  

a. Identitas Program Studi - Menuliskan identitas Program Studi meliputi: Nama 

Perguruan Tinggi, Jurusan, Prodi, Akreditasi, Jenjang Pendidikan, Gelar Lulusan, 

Visi dan Misi.  

b. Evaluasi Kurikulum & Tracer Study – Menjelaskan pelaksanaan kurikulum yang 

telah dan sedang berjalan, dengan menyajikan hasil evaluasi kurikulum. Analisis 

kebutuhan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan dari hasil tracer study.  

c. Landasan Perancangan & Pengembangan Kurikulum: landasan filosofis, landasan 

sosiologis, landasan psikologis, landasan yuridis, dll.   

d. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian 

Pembelajaran Lulusan (CPL) – CPL terdiri dari aspek: Sikap, Pengetahuan, 

Ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus yang dirumuskan berdasarkan SN-

Dikti dan deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang nya.  

e. Penetapan Bahan Kajian – Berdasarkan CPL dan/atau menggunakan Body of 

Knowledge suatu Program Studi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan 

mata kuliah. 

f. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan penentuan bobot sks – Menjelaskan 

mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL (beserta turunannya di 

level MK) dan bahan kajian, serta penetapan bobot sks nya.  
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11) Direktur memastikan Koordinator Program Studi dalam penyusunan kurikulum 

mengacu pada Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era 4.0 

 

6. Strategi 

1) Badan Penyelenggara menetapkan Standar Kompetensi Lulusan. 

2) Direktur melalui PPM melaksanakan sosialisasi standar kompetensi lulusan. 

3) Kabag.Adak memastikan dokumen kompetensi lulusan tersedia dan perlu melakukan 

pemantauan Capaian Akademik dan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan 

pada setiap berakhirnya tahun akademik. 

4) PPM dan Gugus Kendali Mutu melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan 

kegiatan akademik pada masing-masing program studi. 

5) Direktur Poltekpar Bali, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi membina hubungan 

dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha. 

6) Koordinator Program Studi melakukan evaluasi capaian pembelajaran setiap semester 

7) Dosen Pembimbing Akademik (PA) melakukan monitoring dan dokumentasi kegiatan 

akademik dan prestasi mahasiswa bimbingannya 

8) Direktur bersama Wakil Direktur dan Prodi menyelenggarakan pelatihan untuk 

menunjang ketercapaian kompetensi lulusan setiap angkatan. 

 

7. Indikator 

1) Rata-rata Indeks Prestasi Komulatif (IPK) minimal 3,00. 

2) Masa studi program pendidikan Diploma III maksimal 5 Tahun, Diploma IV dan 

Sarjana maksimal 7 Tahun, dan Magister maksimal 4 Tahun. 

3) Persentase program pendidikan Diploma III, Diploma IV, Sarjana, Profesi dan 

Magister yang lulus dengan tepat waktu minimal 80%. 

4) Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program pendidikan  Diploma III, 

Diploma IV, Sarjana, Profesi dan Magister paling lama 6 bulan. 

 

 

 

 

12) Direktur memastikan dilakukan peninjauan buku panduan akademik setiap tahun satu 

kali. 

13) Koordinator Program Studi beserta tim dalam menyusun kualifikasi kompetensi 

lulusannya harus melibatkan dosen dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang 

relevan. 

14) Koordinator Program Studi bertanggungjawab perlu melakukan berbagai upaya dalam 

rangka pemenuhan standar kompetensi 

15) PPM melakukan proses monitoring/audit terkait kompetensi lulusan dari setiap 

program studi melalui audit internal minimal 1 kali dalam satu tahun. 

16) Direktur melalui Wakil Direktur 3 memastikan pelaksanaan Tracer Study minimal 1 

kali dalam satu tahun. 
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5) Kesesuaian bidang kerja dari lulusan program pendidikan  Diploma III, Diploma IV, 

Sarjana, Profesi dan Magister lebih dari 80%. 

6) Lulusan memiliki integritas (etika, moral, profesionalisme, kemampuan bahasa 

inggris, penggunaan teknologi informasi, komunikasi, kerjasama tim dan 

pengembangan diri) yang baik. 

7) Tracer study dilaksanakan setiap satu tahun sekali. 

8) Kurikulum dan proses pembelajaran di program studi di evaluasi dengan 

mempertimbangkan hasil tracer study. 

9) Program studi memiliki himpunan alumni dengan program yang terkait dengan 

kegiatan akademik dan non akademik (penyediaan sumbangan dana atau fasilitas, 

keterlibatan dalam kegiatan akademik atau non akademik dan penyediaan fasilitas 

untuk kegiatan akademik). 

 

8. Dokumen terkait 

Standar ini harus dilengkapi dengan: 

1) Pedoman Pengembangan Kurikulum di Politeknik Pariwisata Bali 

2) Kuesioner Kepuasan Pengguna Lulusan 

3) Kuesioner Tracer Study 

4) Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompentensi Lulusan 
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1. Visi dan Misi 

 

A. Visi Poltekpar Bali 

Menjadi perguruan tinggi di bidang kepariwisataan berstandar internasional, 

unggul, dan  berkepribadian Indonesia. 

 

B. Misi Poltekpar Bali 

1) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

dalam  bidang kepariwisataan yang berdaya saing internasional; 

2) Berperan aktif dalam pembangunan kepariwisataan daerah dan nasional melalui 

kegiatan  dengan para pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal, nasional, 

maupun internasional; 

3) Menyelenggarakan tata kelola birokrasi secara profesional melalui peningkatan 

kapasitas, etos kerja, dan penghargaan bagi sivitas akademika dan tenaga 

kependidikan. 

 

2. Rasional 

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan 

materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada 

capaian pembelajaran lulusan. 

Arus informasi pada era globalisasi membuat dinamika berkehidupan bermasyarakat serta 

berbangsa terus berkembang, baik dalam skala lokal, regional maupun internasional, oleh 

karenanya diperlukan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi yang berkesinambungan. 

Keinginan tersebut dimunculkan dalam Visi, Misi serta Tujuan sistem Pendidikan Tinggi 

di Politeknik Pariwisata Bali. 

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan tersebut, Politeknik Pariwisata Bali mewujudkan 

misi pelayanan Tridharma perguruan tinggi yang profesional serta kompetitif, yang 

mampu mengakomodasi semua masukan dari stakeholders atau masyarakat umum. Untuk 

mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan tersebut, maka standar isi ini perlu 

dilakukan evaluasi, pengembangan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan 

permintaan stakeholders. Akan tetapi, pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan 

untuk mengatasi permintaan pasar kerja saja akan tetapi harus mampu memenuhi visi 

ilmiah (scientific visions) agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan 

kerja ataupun studi lanjut. 

Politeknik Pariwisata Bali menetapkan standar isi yang akan menjadi tolok ukur bagi 

pimpinan, jurusan/program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya 

sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang standar isi. Standar isi 

dokumen mutu Politeknik Pariwisata Bali memuat kerangka dasar dan struktur  kurikulum, 

beban studi, kurikulum, dan kalender akademik.
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3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar 

1) Direktur Politeknik Pariwisata Bali 

2) Wakil Direktur I, II dan III 

3) Kabag Adak 

4) P3M 

5) Koordinator Program Studi 

6) Dosen 

7) Tenaga Kependidikan 

8) Stakeholders 

 
4. Definisi Istilah 

1) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan 

materi pembelajaran 

2) Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam 

kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata 

pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada 

program Diploma pendidikan  vokasi. 

3) Pimpinan adalah Direktur Politeknik Pariwisata Bali beserta para wakil Direktur, 

Kabag, Kasubbag, Ketua Jurusan, dan Kepala Pusat. 

4) Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi 

pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja. 

5) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjejangan 

kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan 

mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta 

pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan 

struktur pekerjaan di berbagai sektor. 

6) Program Diploma adalah merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi 

lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan ketrampilan dan 

penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi.  

7) Program Studi (Prodi) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang 

memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan 

akademik, dan sebagai unit pelaksana akademik di Jurusan yang melaksanakan 

pendidikan akademik Diploma III, Diploma IV/Sarjana Terapan, Sarjana dan Magister 

Terapan. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

1) Direktur menetapkan dokumen standar isi pembelajaran di setiap jenjang program 

pendidikan (DIII, DIV, Sarjana dan Magister) dengan tingkat kedalaman dan keluasan 

materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu 

pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI
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2) Direktur memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai 

berikut:  

a. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoretis bidang 

pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;   

b. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep 

teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep 

teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara 

mendalam; 

c. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang 

pengetahuan dan keterampilan tertentu;  

d. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit 

menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; 

3) Direktur, Wakil Direktur I, Ketua Jurusan, Program Studi dan tim kurikulum dalam 

menyusun beban studi kurikulum untuk program Diploma III minimal 110 SKS, 

program Diploma IV dan Sarjana minimal 146 SKS dan Program Magister minimal 

40 SKS.  

4) Direktur, Wakil Direktur I, Ketua Jurusan dan Program Studi dalam menyusun 

penyelenggaraan pendidikan setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester yang 

masing-masing terdiri atas 16 minggu perkuliahan atau kegiatan yang terjadwal 

lainnya, berikut iringan kegiatan, termasuk kegiatan penilaian. Serta dilaksanakan 

sesuai dengan kalender akademik Poltekpar Bali. 

5) Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan dosen dalam menyelenggarakan 

kegiatan proses pembelajaran diutamakan dengan sistem Student Centered Learning 

(SCL). 

6) Direktur Poltekpar Bali, Wakil Direktur I, Ketua Jurusan, Program Studi dan tim 

kurikulum perlu melaksanakan evaluasi dan pengembangan kurikulum agar tercapai 

tujuan kurikulum dalam kurun waktu minimal setiap 4 (empat) tahun. Unsur-unsur 

yang harus dievaluasi dalam kegiatan evaluasi kurikulum minimal adalah: tujuan 

kurikulum (relevansi dengan stakeholders), isi kurikulum, proses pembelajaran, dan 

cara evaluasi hasil pembelajaran. 

6. Strategi 

1) Lembaga menetapkan standar isi pembelajaran Politeknik Pariwisata Bali. 
2) Lembaga mensosialisasikan standar isi pembelajaran Politeknik Pariwisata Bali secara 

menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan). 

3) Lembaga melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar isi pembelajaran secara 

berjenjang dari tingkat jurusan dan program studi. 

4) Lembaga memastikan bahwa setiap jurusan menjamin setiap program studi 

mengimplementasikan standar isi pembelajaran. 

5) Lembaga melakukan audit internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar  isi 

pembelajaran. 

6) Lembaga melakukan tindak lanjut implementasi standar isi pembelajaran berikutnya 

sesuai dengan prioritas, termasuk  melakukan peningkatan standar jika diperlukan.
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7. Indikator 

1) Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, 

kompetensi pendukung dan kompetensi lain), serta berorientasi kedepan sesuai dengan 

visi, misi, tujuan dan sasaran program studi. 

2) Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan silabus mata kuliah 

yang selalu dimutakhirkan. 

3) Program studi melakukan peninjaun kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan 

melibatkan atau mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal 

dan eksternal, serta dimuktahirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi 

dibidangnya. 

4) Kegiatan kuliah dan praktikum dilengkapi dengan buku referensi yang mutakhir dan 

bahan ajar (handout atau modul dan jurnal terakreditasi). 

5) Program studi menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan 

dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap semester 

(mencakup materi kuliah, metode pembelajaran, menggunakan teknologi 

pembelajaran dan cara-cara evaluasinya). 

6) Program studi menerapkan sistem monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen 

dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester. 

 

8. Dokumen terkait 

Standar ini harus dilengkapi dengan: 

1) Pedoman Pendidikan Politeknik Pariwisata Bali 

2) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

3) Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran 
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1. Visi dan Misi 

 

A. Visi Poltekpar Bali 

Menjadi perguruan tinggi di bidang kepariwisataan berstandar internasional, unggul, 

dan berkepribadian Indonesia. 

 

B. Misi Poltekpar Bali 

1) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

dalam  bidang kepariwisataan yang berdaya saing internasional; 

2) Berperan aktif dalam pembangunan kepariwisataan daerah dan nasional melalui 

kegiatan dengan para pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal, nasional, 

maupun internasional; 

3) Menyelenggarakan tata kelola birokrasi secara profesional melalui peningkatan 

kapasitas, etos kerja, dan penghargaan bagi sivitas akademika dan tenaga 

kependidikan. 

 

2. Rasional 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan pedoman tentang penyelenggaraan 

pedidikan tinggi, pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Upaya peningkatan 

mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang 

masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri, namun demikian dituntut 

saling bekerja sama untuk menghasilkan multi output secara bersama-sama. Standar proses 

pembelajaran mencangkup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses 

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.  Di satu sisi 

output dari satu unit bisa jadi merupakan input untuk unit yang lain yang harus dihasilkan 

secara simultan, di sisi lain beberapa unit bisa jadi memiliki peran masing-masing di dalam 

memberikan kontribusi untuk menghasilkan suatu output. Berdasarkan kondisi di atas, 

maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam organisasi Poltekpar Bali membutuhkan 

sebuah pedoman standar untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing 

unit yang dipimpinnya. 

 

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar 

1) Direktur Politeknik Pariwisata Bali 

2) Wakil Direktur I, II dan III 

3) Kabag Adak 

4) Ketua Jurusan 

5) Koordinator Program Studi 

6) Dosen 

7) Tenaga Kependidikan 

8) Stakeholders 
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4. Definisi Istilah 

1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan 

pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan 

2) Standar proses pembelajaran  mencakup:   

a. karakteristik proses pembelajaran;  

b. perencanaan proses pembelajaran;   

c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan   

d. beban belajar mahasiswa 

3) Student Centered Learning (SCL) adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa 

4) Proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran : 

a. Ranah kognitif (learning to know): kemampuan yang yang berkenaan dengan 

pengetahuan, penalaran, atau pikiran, 

b. Ranah afektif (learning to be): kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi 

dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran, 

c. Ranah psikomotorik (learning to do): kemampuan yang mengutamakan 

ketrampilan jasmani, 

d. Ranah kooperatif (learning to live together): kemampuan untuk bekerjasama. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

1) Direktur, Wakil Direktur I, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi memastikan 

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

saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa setiap 

semester. 

a. Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan 

mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. 

b. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola 

pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan 

kearifan lokal maupun nasional. 

c. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan 

secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin 

dan multidisiplin. 

d. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta 

lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu 

pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. 

e. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui 

proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan 

menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. 

f. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan 

dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. 

g. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil 

guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam 

kurun waktu yang optimum. 

 

 



 

 

 

POLITEKNIK 

 

PARIWISATA  BALI 

Kode : SPMI/STD/I.03 

Tanggal : 31 Agustus 2020 

Revisi : 01 

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN Halaman: 4 dari 9 

  

 

h. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui 

proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar 

untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

i. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih 

melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, 

kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan 

kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. 

2) Direktur, Wakil Direktur I, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi memastikan 

perencanaan proses pembelajaran sebagai berikut: 

a. Setiap mahasiswa wajib melakukan registrasi/her registrasi sesuai administrasi 

keuangan yang ditetapkan oleh Politeknik Pariwisata Bali 

b. Mahasiswa baru wajib mengikuti Program Pengenalan Studi sampai dinyatakan 

lulus sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. 

c. Ketua Jurusan/Program Studi bersama sama dosen merencanakan perkuliahan 

semester termasuk mengevaluasi pembelajaran satu tahun sebelumnya, dan 

menyusun  penanggungjawab dan tim mata kuliah selambat-lambatnya satu bulan 

sebelum semester dimulai yang ditunjukkan oleh berita acara rapat. 

d. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi wajib menyusun perencanaan 

akademik untuk satu tahun ajaran sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh 

Politeknik Pariwisata Bali. 

e. Bagian Akademik menerbitkan jadwal perkuliahan dan praktikum sesuai dengan 

format yang disepakati. 

f. Dosen penanggungjawab mata kuliah dan tim dosen melaksanakan rapat 

koordinasi perencanaan perkuliahan selambat-lambatnya dua minggu sebelum 

perkuliahan dimulai. 

g. Dosen penanggungjawab mata kuliah dan tim menyusun Silabus, RPP, Kontrak 

Perkuliahan,dan Rancangan Tugas untuk pencapaian standar kompetensi mata 

kuliah. 

h. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan 

dalam rencana pembelajaran semester (RPS). 

i. Rencana pembelajaran semester (RPS), ditetapkan dan dikembangkan oleh 

dosen  secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi dalam program  studi. 

j. Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat: 

a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah semester, sks, nama, sks, 

nama dosen pengampu; 

b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 

c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk 

memenuhi  capaian pembelajaran lulusan; 

d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 

e) metode pembelajaran; 

f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap 

pembelajaran; 

g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang 

harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
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h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan 

i) daftar referensi yang digunakan. 

k. Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahun 

l. Kontrak kuliah meliputi:identitas mata kuliah, manfaat mata kuliah, deskripsi 

mata kuliah, standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator, organisasi 

materi, pendekatan dan strategi pembelajaran, sumber belajar, tugas, penilaian dan 

kriteria penilaian, tata tertib perkuliahan. 

m. Dosen penanggung jawab mata kuliah dan tim membuat hand out/ buku ajar dan 

atau penuntun praktikum. 

n. Dosen penanggung jawab mata kuliah dan tim menyiapkan sumber belajar seperti 

buku, akses informasi, hasil karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

o. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menyiapkan formulir administrasi 

perkuliahan seperti 1) kehadiran mahasiswa, 2) berita acara materi pembelajaran, 

3) berita acara rapat koordinasi tim dosen akhir semester (evaluasi perkuliahan 

semester lalu dan tindak lanjut peyempurnaan), 4) berita acara perencanaan proses 

pembelajaran (tindak lanjut kerja  semester yang akan berjalan), 5) formulir NA 

termasuk pembobotan dan persentase  sebaran nilai 6) formulir/ borang evaluasi 

kinerja dosen dan kinerja proses pembelajaran. 

p. Ketua jurusan/Prodi mempersiapkan sarana pembelajaran seperti audio visual, 

daftar nama mahasiswa. 

3) Direktur, Wakil Direktur I, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi memastikan 

pelaksanaan proses pembelajaran sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara 

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

b. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS) dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam 

butir (1) yang dituangkan dalam kontrak perkuliahan. 

c. Kontrak perkuliahan disusun oleh dosen secara mandiri dan atau dengan tim, 

minimal memuat 

a) nama MK, kode, beban studi, penempatan, prasyarat, pengampu, 

b) Deskripsi MK, 

c) Capaian pembelajaran, 

d) Bahan kajian, 

e) Metode pembelajaran, 

f) Waktu pembelajaran, 

g) Kriteria, indikator 

h) Bobot penilaian, 

i) Reference, 

j) Tugas, 

k) Tata tertib, 

l) Jadwal perkuliahan

d. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada 

Standar Penelitian Politeknik Pariwisata Bali. 
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e. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh 

mahasiswa mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Pariwisata 

Bali. 

f. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan 

terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban sks yang terukur. 

g. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah 

meliputi: diskusi kelompok, simulasi,studi kasus, pembelajaran kolaboratif, 

pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, 

atau metode pembelajaran lain,yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan. 

h. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode 

pembelajaran (butir g) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. 

i. Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada butir (h) dapat berupa: 

a) kuliah; 

b) responsi dan tutorial; 

c) seminar; dan 

d) praktikum (laboratorium, bengkel, lapangan, klinik) 

j. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada butir (i) bagi program pendidikan 

diploma empat, program profesi dan program magister, wajib ditambah bentuk 

pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.   

k. Bentuk pembelajaran berupa penelitian sebagaimana dimaksud pada butir (j) merupakan 

kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, 

pengetahuan, ketrampilan, pengalaman otentik serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan daya saing bangsa 

l. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada butir (k) bagi program pendidikan 

diploma empat, program profesi, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa 

pengabdian kepada masyarakat. 

m. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan 

mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

n. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan urutan kegiatan pendahuluan, kegiatan 

inti dan kegiatan penutup. 

o. Dosen penanggung jawab mata kuliah dan tim mendiskusikan Kontrak Perkuliahan 

dengan mahasiswa pada awal perkuliahan. 

p. Dosen harus melaksanakan perkuliahan sesuai dengan metode pembelajaran Student 

Centered Learning (SCL) berbasis Kompetensi yang tercantum pada RPP. 

q. Dosen menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang dan memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif. 

r. Beban kerja dosen (BKD) paling sedikit 12 sks dan paling banyak 16 sks/ semester yang 

mencakup kegiatan Tridharma perguruan tinggi dan penunjang 

s. Setiap Dosen menerapkan budaya hospitaliti Politeknik Pariwisata Bali dan          keselamatan 

kerja (K3) dalam setiap proses pembelajaran. 
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4) Direktur, Wakil Direktur I, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi memastikan 

beban belajar mahasiswa sebagai berikut: 

a. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks 

b. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling 

sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir 

semester. 

c. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester. 

d. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan: 

a) paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan 

beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks; 

b) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program diploma empat / sarjana 

terapan, dengan beban belajar mahasiswa palingsedikit 144 (seratus empat 

puluh empat) sks; 

c) paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah 

menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/ sarjana terapan, 

dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks; 

d) paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program 

magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program 

sarjana, atau diploma empat/ sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa 

paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau 

e) program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar 

mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks. 

f) program profesi sebagaimana dimaksud pada point c diselenggarakan sebagai 

program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau 

program diploma empat/ sarjana terapan. 

e. Satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorialterdiri atas: 

a) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit/ minggu/ semester; 

b) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit/ minggu/semester; dan 

c) kegiatan mandiri 60 (enam puluh menit/ minggu/ semester; 

f. Satu sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis  

terdiri atas: 

a) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit/ minggu/ semester; dan 

b) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit/ minggu/ semester;. 

g. Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik bengkel,praktik 

lapangan, praktik klinik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan / atau 

proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit/ minggu/ 

semester. 
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5) Direktur, Wakil Direktur I, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi memastikan 

pengawasan proses pembelajaran sebagai berikut: 

a. Ketua Jurusan/Prodi memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan 

memperbaiki setiap semester tentang kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen dan 

materi pembelajaran 

b. Ketua Jurusan/Prodi melakukan evaluasi proses pembelajaran, minimal terhadap 

30%  mata kuliah pada akhir semester. 

c. Ketua Jurusan/Prodi melakukan Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa(EDOM) minimal 

oleh 30% mahasiswa di kelas. 

d. Setiap penanggung jawab/ pengampu mata kuliah melakukan upaya perbaikan sistem 

pembelajaran setiap tiga tahun sekali yang berkaitan dengan materi, metode 

pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran dan cara-cara evaluasi. 

e. Ketua Jurusan melakukan supervisi dan tindak  lanjut hasil proses pembelajaran 

yang  ditunjukkan oleh berita acara pelaksanaan. 

 

6.  Strategi 

1) Lembaga menetapkan standar proses pembelajaran Politeknik Pariwisata Bali 

2) Lembaga mensosialisasikan standar proses pembelajaran Politeknik Pariwisata Bali 

secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan). 

3) Lembaga memastikan bahwa setiap Jurusan menjamin setiap program studi telah 

mengimplementasikan standar proses pembelajaran. 

4) Lembaga melakukan audit internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar 

proses pembelajaran. 

5) Lembaga menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran 

 

2. Indikator 

1) Kesesuaian antara materi pembelajaran pada setiap pertemuan dengan RPS 

2) Kesesuaian materi evaluasi dengan learning outcomes 

3) Karakteristik proses pembelajaran yang sudah diterapkan 

4) Jumlah mata kuliah dengan tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa 100%. 

5) Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) setiap mahasiswa adalah 3,00. 

6) Persentase kelulusan tepat waktu > 75% 

7) Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (MDO) adalah < 6%.  

8) Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang ilmiah, olah raga, maupun seni 

9) Tersedia layanan mahasiswa dengan kualitas baik antara lain: Bimbingan dan 

konseling, Minat dan bakat (ekstra kurikuler), Pembinaan soft skill, Layanan beasiswa 

10) Pelacakan lulusan secara intensif dan datanya terekam secara komprehensif 

11) Hasil pelacakan digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran, penggalangan, 

informasi pekerjaan, dan membangun jejaring. 

12) Rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama < 3 bulan 

13) Kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian) lulusan > 80%
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14) Partisipasi lulusan dan alumni dalam mendukung pengembangan akademik dan non- 

akademik program studi dalam bentuk: Sumbangan dana, Sumbangan fasilitas, 

Keterlibatan dalam kegiatan akademik, Pengembangan jejaring, dan Penyediaan 

fasilitas untuk kegiatan akademik dan non akademik 

15) IPS rata rata mahasiswa adalah ≥ 3,00 

 

3. Dokumen terkait 

Standar ini harus dilengkapi dengan: 

1) Pedoman Pendidikan 

2) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, 

3) Standar Kemahasiswaan, 

4) Standar Isi, 

5) Standar Suasana Akademik, 

6) Standar Penilaian, 

7) Standar Kompetensi Lulusan, 

8) Standar Prasarana dan Sarana, 

9) Daftar Hadir, Formulir materi pembelajaran setiap pertemuan Kontrak Kuliah, 

RPS, Berita acara evaluasi (UTS,UAS), Berita acara Penyerahan NA. 

 

4. Referensi 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 

61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 

4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 

62 Tahun  2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 

5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 

100 Tahun 2016 Tentang Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS 

6) Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2019 Tentang Panduan Evaluasi Diri, Panduan 

Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen 

Akreditasi Perguruan Tinggi 

7) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

8) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan 

Tinggi 
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1. Visi dan Misi 

 

A. Visi Poltekpar Bali 

Menjadi perguruan tinggi di bidang kepariwisataan berstandar internasional, unggul, 

dan berkepribadian Indonesia. 

 

B. Misi Poltekpar Bali 

1) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

dalam  bidang kepariwisataan yang berdaya saing internasional; 

2) Berperan aktif dalam pembangunan kepariwisataan daerah dan nasional melalui 

kegiatan dengan para pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal, nasional, 

maupun internasional; 

3) Menyelenggarakan tata kelola birokrasi secara profesional melalui peningkatan 

kapasitas, etos kerja, dan penghargaan bagi sivitas akademika dan tenaga 

kependidikan. 

 

2. Rasional 

Penilaian pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang 

pendidik yang dilakukan secara terencana dan terarah sesuai dengan standar kompetensi 

lulusan yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, keterampilan. Penilaian pembelajaran 

dilaksanakan mengacu pada standar kompetensi lulusan yang dilakukan dengan cara 

membandingkan kompetensi yang dicapai oleh peserta didik dengan standar kompetensi 

lulusan yang telah ditetapkan pada suatu mata kuliah. Penilaian pembelajaran dilaksanakan 

secara terintegrasi dalam suatu proses pembelajaran. Artinya, kegiatan penilaian 

ditempatkan sebagai kegiatan yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran, karena 

penilaian pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hasil (product oriented) akan tetapi 

juga pada proses pembelajaran (process oriented). 

Melalui penilaian dapat dilakukan kegiatan pemantauan terhadap perkembangan peserta 

didik, baik menyangkut perkembangan kemampuan intelektual dan keterampilan maupun 

perkembangan mental dan kejiwaan. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria 

minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dimaksud 

mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur 

penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.  

 

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar 

1) Direktur Politeknik Pariwisata Bali 

2) Wakil Direktur I, II dan III 

3) Kabag Adak 

4) P3M 

5) Koordinator Program Studi 

6) Dosen 

7) Tenaga Kependidikan 

8) Stakeholders 
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4. Definisi Istilah 

1) Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu 

memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan. 

2) Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang 

berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada 

saat proses pembelajaran berlangsung. 

3) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati 

antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang 

dinilai. 

4) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan 

kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. 

5) Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat 

diakses oleh semua pemangku kepentingan. 

6) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks 

prestasi lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) untuk mahasiswa program diploma 

tiga, diploma empat/sarjana terapan dan program sarjana, serta lebih besar dari 3,50 

(tiga koma lima nol) untuk program magister dan magister terapan dan memenuhi etika 

akademik. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

1) Lembaga wajib menyusun dan menetapkan standar penilaian pembelajaran yang 

merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses 

dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 

yang mencakup: 1) prinsip penilaian; 2) teknik dan instrumen penilaian; 3) mekanisme 

dan prosedur penilaian; 4) pelaksanaan penilaian; 5) pelaporan penilaian; dan 6) 

kelulusan mahasiswa. 

2) Lembaga memastikan bahwa penilaian yang dilakukan menerapkan prinsip edukatif, 

otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 

3) Lembaga memastikan bahwa teknik dan instrumen penilaian yang diselenggarakan 

terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket, dengan 

ketentuan: 

a. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses, dalam bentuk rubrik dan/atau 

penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 

b. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. 

c. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus 

dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen 

penilaian. 

d. Penilaian proses belajar memiliki bobot lebih besar atau sama dengan 60% dan 

penilaian hasil belajar memiliki bobot lebih kecil atau sama dengan 40%. 

e. Penilaian sikap memiliki bobot antara 25-40% dari keseluruhan ranah: 

pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

f. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen 

penilaian yang digunakan. 
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4) Lembaga memastikan bahwa mekanisme penilaian yang dilakukan terdiri atas: a) 

menyusun tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara 

penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b) melaksanakan proses 

penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot 

penilaian yang memuat prinsip penilaian; c) memberikan umpan balik dan kesempatan

untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d) mendokumentasikan 

penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. 

5) Lembaga memastikan bahwa pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana 

pembelajaran, dengan ketentuan sebagai berikut. 

a. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: a) dosen pengampu atau tim dosen 

pengampu; b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan 

mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau c) dosen pengampu atau tim dosen 

pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. 

b. Pelaksanaan penilaian untuk program spesialis dua dan program doktor wajib 

menyertakan tim penilai eksternal yang mempunyai kompetensi yang memadai. 

6) Lembaga memastikan bahwa pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan 

mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:  

 a) huruf A setara dengan angka 4 (empat);  

b) huruf B+ setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima);  

c) huruf B setara dengan angka 3 (tiga);  

d) huruf C+ setara dengan angka 2,5 (dua koma lima);  

e) huruf C setara dengan angka 2 (dua);  

f) huruf D+ setara dengan angka 1,5 (satu koma lima);  

g) huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau  

h) huruf E setara dengan angka 0 (nol),  

 dengan beberapa ketentuan sebagai berikut. 

a. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran 

sesuai dengan rencana pembelajaran. 

b. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan 

indeks prestasi 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. 

c. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan 

dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) 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. 

7) Lembaga memastikan bahwa kelulusan mahasiswa mengikuti ketentuan sebagai 

berikut. 

a. Mahasiswa program diploma dan sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh 

seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan 

yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,50 

(dua koma lima nol). 
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b. Mahasiswa program diploma dan sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh 

seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan 

yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,50 

(dua koma lima nol). 

c. Mahasiswa dari program diploma dan sarjana dinyatakan:  

a) lulus tanpa predikat apabila mencapai IPK 2,50 (dua koma lima nol) sampai 

dengan 2,75 (dua koma tujuh lima);  

b) lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh 

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

c) lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma 

nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau  

d) lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma 

lima nol) dengan lama studi minimal sesuai standar proses pembelajaran. 

d. Mahasiswa program profesi, spesialis, magister, dan doktor dinyatakan lulus 

apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki 

capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih 

besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). 

e. Mahasiswa dari program program profesi, spesialis, magister, dan doktor 

dinyatakan:  

a) lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) 

sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);  

b) lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma 

lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau  

c) lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,75 (tiga koma 

tujuh lima) dengan lama studi minimal sesuai standar proses pembelajaran. 

f. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: ijazah bagi lulusan program 

diploma, sarjana, magister, magister terapan, sertifikat profesi (yang diterbitkan 

bersama kementerian lain atau organisasi profesi) bagi lulusan program profesi; 

gelar dan surat keterangan pendamping ijazah kecuali ditentukan lain oleh peraturan 

perundang-undangan. 

8) Lembaga wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran secara 

berkala dan berkelanjutan. 

9) Lembaga wajib menjadikan hasil evaluasi pada poin (h) menjadi bahan untuk 

melakukan pengendalian dan peningkatan standar penilaian pembelajaran. 

 

6. Strategi 

1) Lembaga menetapkan standar penilaian pembelajaran Poltekpar Bali 

2) Lembaga mensosialisasikan standar penilaian pembelajaran Poltekpar Bali secara 

menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan). 

3) Lembaga memastikan bahwa setiap Jurusan menjamin setiap program studi telah 

mengimplementasikan standar penilaian pembelajaran. 

4) Lembaga melakukan audit internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar 

penilaian pembelajaran. 

5) Lembaga mengevaluasi hasil audit internal untuk tindak lanjut implementasi standar 

penilaian pembelajaran berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan 

peningkatan standar jika diperlukan. 
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7. Indikator 

1) Hasil evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap penilaian pembelajaran 

2) Tingkat mengulang mata kuliah menurun 

3) Jumlah mata kuliah yang telah menetapkan nilai akhir mengikuti prinsipdan teknik 

maupun instrumen penilaian 

4) Pelaporan nilai akhir transparan dan tepat waktu 

5) IPK lulusan ≥3,00 = 100% 

6) Seluruh instrumen penilaian mata kuliah memiliki blue print 

 

8. Dokumen terkait 

Standar ini harus dilengkapi dengan: 

1) Pedoman Pendidikan 

2) Formulir/borang monev/audit internal 

 

9. Referensi 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 

61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 

4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 

62 Tahun  2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 

5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 

100 Tahun 2016 Tentang Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS 

6) Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2019 Tentang Panduan Evaluasi Diri, Panduan 

Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam 

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 

7) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

8) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan 

Tinggi 
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1. Visi dan Misi 

 

A. Visi Poltekpar Bali 

Menjadi perguruan tinggi di bidang kepariwisataan berstandar internasional, unggul, 

dan  berkepribadian Indonesia. 

 

B. Misi Poltekpar Bali 

1) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

dalam  bidang kepariwisataan yang berdaya saing internasional; 

2) Berperan aktif dalam pembangunan kepariwisataan daerah dan nasional melalui 

kegiatan dengan para pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal, nasional, 

maupun internasional; 

3) Menyelenggarakan tata kelola birokrasi secara profesional melalui peningkatan 

kapasitas, etos kerja, dan penghargaan bagi sivitas akademika dan tenaga 

kependidikan. 

 

2. Rasional 

Dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang sangat menentukan 

dalam penyelenggaraan sistem pendidikan tinggi. Pada perguruan tinggi, dosen berkualitas 

merupakan kebutuhan utama karena memiliki peran penting sebagai penggerak seluruh 

aktivitas ilmiah. Dosen berperan sangat strategis untuk kemajuan suatu perguruan tinggi. 

Oleh karena itu, standar dosen dan tenaga kependidikan yang relevan diperlukan agar mutu 

perguruan tinggi terus meningkat secara berkelanjutan. Dalam menjalankan tugasnya, 

dosen dan tenaga kependidikan wajib menciptakan suasana akademik yang kondusif, 

memiliki komitmen pada profesionalisme kerja, kreatif dan inovatif untuk meningkatkan 

mutu pendidikan dan memberikan teladan bagi mahasiswa. Dosen juga memiliki 

kewajiban untuk meningkatkan kompetensi dan akses terhadap sumber dan sarana 

pengembangan pembelajaran, melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. Profesi dosen dan tenaga kependidikan merunjuk pada upaya-upaya yang 

dilakukan sebagai realisasi dari proses pembelajaran di perguruan tinggi. Pengembangan 

profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan di Politeknik Pariwisata Bali merupakan 

keharusan untuk peningkatan kompetensi dan peran akademisnya. Selain itu, dosen dan 

tenaga kependidikan mempunyai kewajiban dalam menjaga martabat dan kehormatan 

institusi. Dengan pertimbangan tersebut, Politeknik Pariwisata Bali menetapkan standar 

dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan 

dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan sumber daya manusia yang ada di 

lingkungan Politeknik Pariwisata Bali.

 

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar 

1) Direktur Politeknik Pariwisata Bali 

2) Wakil Direktur I, II dan III 

3) Kabag Adak 

4) PPM 
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5) Koordinator Program Studi 

6) Dosen 

7) Tenaga Kependidikan 

8) Stakeholders 

 

4. Definisi Istilah 

1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

2) 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. 

3) Sivitas akademika adalah kelompok atau komunitas atau warga akademik di kampus 

yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. 

4) Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus 

dipenuhi oleh seorang dosen dan tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan ijazah. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

1) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan Dosen wajib 

memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, 

serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka 

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, setiap tahunnya. 

2) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan bahwa 

kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus 

dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.   

3) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan kompetensi 

pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.   

4) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan Dosen program 

diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah 

lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.  

5) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan Dosen program 

diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud dapat menggunakan 

dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi 

paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.  

6) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan Dosen program 

sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister 

terapan yang relevan dengan program studi.  

7) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan Dosen program 

sarjana sebagaimana dimaksud dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan 

dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 

(delapan) KKNI.
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8) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan Dosen program 

profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister 

terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 

(dua) tahun.  

9) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan Dosen program 

profesi sebagaimana dimaksud dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang 

relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) 

tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.  

10) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan Dosen program 

magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang 

relevan dengan program studi.   

11) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan Dosen program 

magister sebagaimana dimaksud dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang 

relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) 

KKNI.  

12) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan penghitungan 

beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:   

1) kegiatan pokok dosen mencakup:   

a) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;   

b) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;   

c) pembimbingan dan pelatihan;   

d) penelitian; dan   

e) pengabdian kepada masyarakat;   

2) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan   

3) kegiatan penunjang.   

13) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan beban kerja pada 

kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen 

yang mendapatkan tugas tambahan. 

14) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan beban kerja 

dosen sebagai pembimbing utama dalam  penelitian terstuktur dalam rangka 

penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara 

paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.   

15) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan beban kerja 

dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.  

16) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan nisbah dosen dan 

mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri. 

17) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan Dosen terdiri atas 

dosen tetap dan dosen tidak tetap.   

18) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan Dosen tetap 

merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan 

tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.  



 

 

 

POLITEKNIK 

 

PARIWISATA  BALI 

Kode : SPMI/STD/I.05 

Tanggal : 31 Agustus 2020 

Revisi : 01 

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Halaman: 5 dari 7 

  

 

 

19) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan Jumlah dosen 

tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 70% (enam puluh persen) dari jumlah 

seluruh dosen.  

 

20) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan Jumlah dosen 

tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran 

pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.   

21) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan Dosen tetap 

sebagaimana dimaksud pada butir (20) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang 

sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi. 

22) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan tenaga 

kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 

3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan 

fungsinya. 

23) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan tenaga 

kependidikan sebagaimana dimaksud pada butir (22) dikecualikan bagi tenaga 

administrasi.   

24) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan tenaga 

administrasi sebagaimana dimaksud memiliki kualifikasi akademik paling rendah 

SMA atau sederajat.   

25) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan tenaga 

kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi 

sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 

26) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan menjamin hak 

dosen dan tenaga kependidikan atas: 

a. Penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai 

b. Penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja 

c. Pembinaan karier 

d. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual 

e. Kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan 

27) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan Dalam 

menjalankan tugas keprofesionalan, dosen berhak: 

a. Memperoleh kesempatan untuk: meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar 

dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian 

b. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan 

c. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan 

peserta didik 

d. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan 

28) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan Dosen dan 

tenaga kependidikan mempunyai kewajiban: 
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 a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, 

dinamis, dan dialogis 

 

 

b. Mempunyai komitmen professional untuk meningkatkan mutu pendidikan 

c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai 

dengan kepercayaan yang diberikan 

 

29) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan dalam 

menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban: 

1) Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

2) Merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil 

pembelajaran 

3) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik 

4) Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran 

5) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai 

agama, dan etika 

30) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan untuk 

menetapkan kualifikasi akademik dosen berpendidikan minimal S2 yang linier dengan 

kebutuhan Prodi. Bagi yang berkualifikasi pendidikan S2, setelah masa kerja minimal 

1 tahun dalam jenjang pendidikan S2 yang bersangkutan segera diprogramkan untuk 

disekolahkan ke jenjang pendidikan S3 sesuai dengan kebutuhan yang ada. Apabila 

yang berkualifikasi pendidikan S2 tidak ada, untuk sementara dapat menerima yang 

berkualifikasi pendidikan S1/DIV yang linier, namun segera disekolahkan untuk 

memperoleh pendidikan yang serendah-rendahnya S2. 

31) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan dalam rekrutisasi 

dosen harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman sebagai 

dasar rekrutisasi. 

 

6. Strategi 

1) Lembaga menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan Politeknik Pariwisata 

Bali 

2) Lembaga mensosialisasikan standar dosen dan tenaga kependidikan Politeknik 

Pariwisata Bali secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga 

kependidikan). 

3) Lembaga memastikan bahwa setiap Jurusan menjamin setiap program studi telah 

mengimplementasikan standar dosen dan tenaga kependidikan. 

4) Lembaga melakukan audit internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar 

dosen dan tenaga kependidikan. 

5) Lembaga mengevaluasi hasil audit internal untuk tindak lanjut implementasi standar 

dosen dan tenaga kependidikan berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk 

melakukan peningkatan standar jika diperlukan. 

6) Lembaga menyelenggarakan pelatihan secara konsisten bagi dosen dan tenaga 

kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.



 

 

 

POLITEKNIK 

 

PARIWISATA  BALI 

Kode : SPMI/STD/I.05 

Tanggal : 31 Agustus 2020 

Revisi : 01 

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Halaman: 7 dari 7 

  

 

7. Indikator 

1) Terlaksana rekruitmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan 

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

2) Setiap tahun ada peningkatan jabatan fungsional dosen secara kuantitatif dan kualitatif 

8. Dokumen terkait 

Standar ini harus dilengkapi dengan : 

1) Pedoman Rekruitmen dan Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan di 

Politeknik Pariwisata Bali. 

2) Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. 

 

9. Referensi 

 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan PendidikanTinggi 

dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 

Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 

6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 

Tahun  2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 

7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 100 Tahun 

2016 Tentang Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS 

8) Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2019 Tentang Panduan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan 

Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi 

Perguruan Tinggi 

9) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

10) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
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1. Visi dan Misi 

 

A. Visi Poltekpar Bali 

Menjadi perguruan tinggi di bidang kepariwisataan berstandar internasional, unggul, 

dan berkepribadian Indonesia. 

 

B. Misi Poltekpar Bali 

1) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

dalam bidang kepariwisataan yang berdaya saing internasional; 

2) Berperan aktif dalam pembangunan kepariwisataan daerah dan nasional melalui 

kegiatan dengan para pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal, nasional, 

maupun internasional; 

3) Menyelenggarakan tata kelola birokrasi secara profesional melalui peningkatan 

kapasitas, etos kerja, dan penghargaan bagi sivitas akademika dan tenaga 

kependidikan. 
 

2. Rasional 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) telah memberikan pedoman tentang 

penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang bertujuan mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional, termasuk didalamnya sarana dan prasarana pembelajaran yang dibutuhkan dalam 

rangka pemenuhan capaian pembelajaran. Sarana dan prasarana pembelajaran menurut 

pasal 33-39 meliputi: (1) sarana pembelajaran; yaitu perabot, peralatan pendidikan, media 

pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan 

komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana 

fasilitas umum, bahan habis pakai dan sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan; 

(2) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada sarana pembelajaran 

ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan 

bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan 

pelayanan administrasi akademik. (3) prasarana pembelajaran meliputi: lahan, ruang kelas, 

perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, 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); (3) keragaman jumlah dan jenis peralatan laboratorium; (4) jenis dan 

jumlah buku perpustakaan: (5) jumlah buku teks; (6) rasio ruang kelas per mahasiswa; (7) 

rasio luas bangunan per mahasiswa; (8) rasio luas lahan per mahasiswa; (9) luas dan letak 

lahan; (10) akses khusus sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan 

khusus; dan (11) pemeliharaan. Standar sarana dan prasarana pembelajaran yang 

diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan 

berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, 

maka Politeknik Pariwisata Bali melalui Pusat Penjaminan Mutu menetapkan standar  
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sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Direktur 

Politeknik Bali, masing-masing Wakil Direktur (Wadir) dan Koordinator Program Studi 

(KPS). 

 

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar 

1) Direktur Politeknik Pariwisata Bali 

2) Wakil Direktur I, II dan III 

3) Kabag Adum 

4) Kasubbag Administrasi Kepegawaian dan Rumah Tangga 

5) Ketua Jurusan 

6) Koordinator Program Studi 

7) Kepala Laboratorium 

 

4. Definisi Istilah 

1) Sarana dan Prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana 

sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan. 

2) Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara 

langsung digunakan dalam proses pendidikan di kampus yang menunjang tercapainya suatu 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

3) Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak 

langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di kampus. 
 

5. Pernyataan Isi Standar 

1) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan tersedianya 

sarana: 

a. Sarana pembelajaran harus dilengkapi dengan perabot pembelajaran 

b. Sarana pendidikan harus dilengkapi dengan peralatan pendidikan seperti meja, kursi 

dosen, pengeras suara, kursi mahasiswa 

c. sarana pendidikan harus dilengkapi dengan media pendidikan yaitu papan tulis, 

peralatan multimedia, spidol papan tulis 

d. saarana pendidikan harus dilengkapi dengan buku, buku elektronik,dan repositori 

yang rasionya 1:10 mahasiswa 

e. sarana pendidikan harus dilengkapi dengan sarana teknologi informasi dan 

komunikasi seperti WIFI, telephone 

f. Sarana pendidikan harus dilengkapi dengan instrumentasi eksperimen yang 

rasionya  1: 10 mahasiswa  

g. sarana pendidikan harus dilengkapi dengan minimal satu sarana olahraga

h. sarana pendidikan harus dilengkapi dengan sarana berkesenian seperti gong dan alat 

musik 

i. sarana pendidikan harus dilengkapi dengan sarana fasilitas umum seperti jalan, air, 

listrik, dan pangkalan data 

j. sarana pendidikan harus dilengkapi dengan bahan habis pakai yang rasionya 1:10 

mahasiswa 

k. sarana pendidikan harus dilengkapi dengan sarana pemeliharaan,keselamatan, dan 

keamanan
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2) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan tersedianya 

prasarana: 

a. lahan;   

b. ruang kelas;   

c. perpustakaan;   

d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;   

e. tempat berolahraga;   

f. ruang untuk berkesenian;   

g. ruang unit kegiatan mahasiswa;   

h. ruang pimpinan perguruan tinggi;   

i. ruang dosen;   

j. ruang tata usaha; dan   

k. fasilitas umum. 

3) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan tersedianya 

prasarana fasilitas umum sebagaimana dimaksud meliputi:   

a.  jalan;  

b.  air;  

c.  listrik;  

d.  jaringan komunikasi suara; dan  

e.  data.   

4) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan lahan kampus 

harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk 

menunjang proses pembelajaran.   

5) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan lahan pada saat 

perguruan tinggi didirikan wajib memiliki status: a. Hak Pakai atas nama Pemerintah 

sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai. 

6) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi pedoman mengenai kriteria 

prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud point 2 huruf a sampai dengan huruf 

k sesuai dengan yang ditetapkan oleh penyelenggara perguruan tinggi terkait sesuai 

dengan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.  

7) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan bangunan 

perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.   

8) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan 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, apabila diperlukan.   

9) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan standar kualitas 

bangunan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada peraturan 

menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.  

10) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan perguruan tinggi 

harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa termasuk 

mahasiswa yang berkebutuhan khusus.   
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11) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan sarana dan 

prasarana sebagaimana dimaksud untuk berkebutuhan khusus terdiri atas:  

a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;  

b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;  

c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;  

d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan  

e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.  

12) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan pedoman 

mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus 

sebagaimana dimaksud sesuai dengan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai 

dengan kewenangannya. 

13) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan memiliki 

prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pemimpin  satuan pendidikan, ruang 

pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kantin, 

instalasi daya dan jasa, tempat olahraga, tempat beribadah, ruang atau tempat lain yang 

diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan 

14) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan memiliki fasilitas 

pembelajaran yang memadai seperti dengan papan tulis,spidol, penghapus, pengeras 

suara, LCD, dan AC, meja dosen, kursi dosen,  fasilitas wifi, kursi kuliah mahasiswa 

15) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan memiliki 

keragaman jenis peralatan laboratorium seperti laboratorium gizi, laboratorium 

bahasa, laboratorium komputer, dan laboratorium lainnnya serta peralatan 

pembelajaran lain melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia 

16) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan memiliki jumlah 

peralatan yang memadai dibandingkan rasio minimal jumlah mahasiswa 

17) Direktur, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi dan Kepala Perpustakaan 

memastikan Poltekpar Bali harus memiliki jumlah judul dan jenis buku yang 

mencukupi kebutuhan   

18) Direktur, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi dan Kepala Perpustakaan 

memastikan jumlah buku teks untuk setiap mata kuliah tidak melebihi rasio 1:10 

dengan jumlah mahasiswa 

19) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan standar sumber 

belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber 

belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik 

satuan pendidikan 

20) Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan untuk 

melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap sarana 

dan prasarana pendidikan yang dimilikinya, sehingga dapat berfungsi secara maksimal 

sesuai dengan masa pakai 

 

6. Strategi 

1) Pimpinan Politeknik Pariwisata Bali menetapkan pemberlakuan Standar Sarana dan 

Prasarana 

2) Pimpinan mensosialisasikan standar sarana danprsarana 

3) Bagian umum mempersiapkan aspek teknis dalam mempersiapkan sarana dan 

prasarana 
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4) Bagian umum menindaklanjuti hasil analisis kebutuhan sarana dan prasarana masing- 

masing jurusan 

5) Kajur/Prodi menindaklanjuti temuan Audit untuk perbaikan sarana dan prasarana 

 

7. Indikator 

Tercapainya efisiensi penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran di Politeknik 

Pariwisata Bali. 

 

8. Dokumen terkait 

Standar ini harus dilengkapi dengan: 

1) Formulir/borang monev/audit internal 

2) Arsip temuan dan tindak lanjut temuan 

 

9. Referensi 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 

61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 

4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 

62 Tahun  2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 

5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 

100 Tahun 2016 Tentang Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS 

6) Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2019 Tentang Panduan Evaluasi Diri, Panduan 

Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam 

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 

7) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

8) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan 

Tinggi 
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1. Visi dan Misi 

 

A. Visi Poltekpar Bali 

Menjadi perguruan tinggi di bidang kepariwisataan berstandar internasional, unggul, 

dan berkepribadian Indonesia. 

 

B. Misi Poltekpar Bali 

1) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

dalam  bidang kepariwisataan yang berdaya saing internasional; 

2) Berperan aktif dalam pembangunan kepariwisataan daerah dan nasional melalui 

kegiatan dengan para pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal, nasional, 

maupun internasional; 

3) Menyelenggarakan tata kelola birokrasi secara profesional melalui peningkatan 

kapasitas, etos kerja, dan penghargaan bagi sivitas akademika dan tenaga 

kependidikan. 
 

2.  Rasional 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan 

mutu yang berkelanjutan. Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang 

melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing-masing memiliki tugas pokok dan 

fungsi sendiri-sendiri, namun demikian dituntut saling bekerja sama untuk menghasilkan 

multi output secara bersama-sama. Di satu sisi output dari satu unit bisa jadi merupakan 

input untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan, di sisi lain beberapa unit 

bisa jadi memiliki peran masing-masing di dalam memberikan kontribusi untuk 

menghasilkan suatu output. Berdasarkan kondisi di atas, maka masing-masing unsur 

kepemimpinan dalam organisasi Poltekpar Bali membutuhkan sebuah pedoman standar 

untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing unit yang dipimpinnya. 

 

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar 

1) Direktur Politeknik Pariwisata Bali 

2) Wakil Direktur I, II dan III 

3) Ketua Jurusan 

4) Kabag Adak 

5) Koordinator Program Studi 

6) Dosen 

7) Tenaga Kependidikan 
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4. Definisi Istilah 

 

1) Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan 

pembelajaran pada tingkat program studi.  

2) Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang bertujuan menggali dan 

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditentukan 

3) Rencana pembelajaaran semester (RPS) adalah rencana program kegiatan 

pembelajaran yang mencakup kompetensi, pokok, dan sub pokok bahasan, kegiatan 

belajar mengajar, media, serta interaksi pembelajaran selama satu semester 

 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

1)  Direktur memastikan pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh unit pengelola 

program studi dan perguruan tinggi.  

2) Direktur memastikan unit pengelola program studi sebagaimana dimaksud wajib:   

a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata 

kuliah;   

b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, 

standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian 

pembelajaran lulusan;   

c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya 

mutu yang baik;   

d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka 

menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan   

e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan 

informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu 

pembelajaran. 

3) Direktur memastikan perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan 

wajib:   

a. 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 

melaksanakan program pembelajaran;   

b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan 

yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;   

c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan 

program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan 

visi dan misi perguruan tinggi;   

d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran; 
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e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan 

mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan  

f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program 

pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. 

4) Direktur, Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan harus memiliki 

pedoman yang mengatur tentang: 

a. Kurikulum dan RPS 

b. Kalender akademik yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan 

pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan 

c. Struktur organisasi satuan pendidikan 

d. Penetapan struktur organisasi satuan pendidikan  

e. Pembagian tugas di antara dosen 

f. Pembagian tugas diantara tenaga kependidikan 

g. Peraturan akademik  

h. Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga 

kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana 

i. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan 

dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat 

j. Biaya operasional satuan pendidikan 

5) Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan program studi dikelola atas dasar rencana 

kerja tahunan yang meliputi : 

a. Kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ujian, dan 

hari libur 

b. Penugasan pendidik pada mata kuliah dan kegiatan lainnya 

c. Buku teks yang akan digunakan pada masing-masing mata kuliah 

d. Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran 

e. Pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai 

f. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi 

sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program 

g. Jadwal rapat dosen dan rapat senat akademik 

h. Rencana anggaran pendapatan dan belanja program studi untuk masa kerja satu 

tahun 

i. Jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja program studi untuk satu 

tahun terakhir 

6) Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan pelaksanaan pengelolaan program studi 

yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan harus mendapat persetujuan dari 

pimpinan satu jenjang di atasnya 

7) Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan pelaksanaan pengelolaan pendidikan 

harus dipertanggungjawabkan oleh koordinator program studi 

8) Direktur, Jurusan dan Koordinator Program Studi wajib melakukan pengawasan 

secara berjenjang terhadap pelaksanaan program pendidikan, meliputi pemantuan, 

survei, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan



 

 

 

POLITEKNIK 

 

PARIWISATA  BALI 

Kode : SPMI/STD/I.07 

Tanggal : 31 Agustus 2020 

Revisi : 01 

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN Halaman: 5 dari 5  

 
6. Strategi 

1) Pimpinan Politeknik Pariwisata Bali menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran. 

2) Direktur melalui Pusat Penjaminan Mutu melaksanakan sosialisasi standar 

pengelolaan pembelajaran. 

3) PPM dan GKM melakukan monitoring/audit secara berkala standar sarana dan 

prasarana pembelajaran 

4) Direktur Poltekpar Bali melakukan koordinasi dengan jajaran di bawahnya untuk 

mengawasi pelaksanaan satuan pendidikan dari masing-masing  jurusan dan program 

studi 

5) Direktur Poltekpar Bali, Wakil Direktur, Ketua Jurusan dan Koordinator Program 

Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen untuk perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi kegiatan pengelolaan satuan pendidikan ditingkat Poltekpar Bali. 

7. Indikator 

1) Tersedianya kurikulum program studi yang sesuai dengan standar kompetensi 

2) Terlaksananya peninjauan kurikulum maksimal 5 tahun sekali 

3) Tersedianya RPS setiap mata kuliah 

4) Tersedianya bahan ajar setiap mata kuliah 

5) Tersedianya panduan akademik yang berisi perencanaan pelaksanaan, sampai 

dengan monitoring dan evaluasi pembelajaran 

6) Tersedianya laporan kinerja program studi dalam hal penyelenggaraan pembelajaran 

setiap semester 

 

8. Dokumen terkait 

Standar ini harus dilengkapi dengan: 

1) Pedoman Pendidikan Politeknik Pariwisata Bali 

9. Referensi 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 

61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 

4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 

62 Tahun  2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 

5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 

100 Tahun 2016 Tentang Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS 

6) Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2019 Tentang Panduan Evaluasi Diri, Panduan 

Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam 

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

7) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

8) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan 

Tinggi 
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1. Visi dan Misi 

 

A. Visi Poltekpar Bali 

Menjadi perguruan tinggi di bidang kepariwisataan berstandar internasional, unggul, 

dan  berkepribadian Indonesia. 

 

B. Misi Poltekpar Bali 

1) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

dalam bidang kepariwisataan yang berdaya saing internasional; 

2) Berperan aktif dalam pembangunan kepariwisataan daerah dan nasional melalui 

kegiatan dengan para pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal, nasional, 

maupun internasional; 

3) Menyelenggarakan tata kelola birokrasi secara profesional melalui peningkatan 

kapasitas, etos kerja, dan penghargaan bagi sivitas akademika dan tenaga 

kependidikan. 

 

2. Rasional 

Demi terselenggaranya kegiatan yang ada di Poltekpar Bali maka harus diperhatikan hal-

hal yang dapat menunjang kegiatan tersebut. Salah satu unsur yang diperlukan untuk 

tercapainya suatu kegiatan adalah unsur pembiayaan. Unsur pembiayaan memegang 

peranan penting dalam kelancaran seluruh kegiatan yang ada di Poltekpar Bali. 

Pembiayaan yang dimaksud tidak hanya berfokus pada pendidikan saja, melainkan semua 

komponen yang ada dalamnya seperti pembiayaan untuk penelitian yang diharapkan 

mampu meningkatkan daya saing baik dosen dan mahasiswa untuk berpikir kritis dalam 

meneliti, pembiayaan dalam pengabdian masyarakat, kegiatan yang menunjang kreatifitas 

mahasiswa, serta kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan. Agar semua kegiatan 

dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, maka 

diperlukan suatu tolok ukur atau standar pembiayaan.  

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi. Pasal 43 menyatakan bahwa Perguruan tinggi wajib:  a. 

mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; b. 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. Sesuai dengan Peraturan tersebut maka Poltekpar Bali menetapkan standar 

pembiayaan yang akan menjadi pedoman bagi Poltekpar Bali dalam menentukan anggaran 

pembiayaan kegiatan yang dilakukan di Poltekpar Bali. 

 

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar 

1) Direktur Politeknik Pariwisata Bali 

2) Wakil Direktur I, II dan III
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3) Ketua Jurusan 

4) Koordinator Program Studi 

5) Dosen 

6) Tenaga Kependidikan 

7) Unsur Penunjang di Lingkungan Poltekpar Bali 

 

4. Definisi Istilah 

1) Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan 

besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan 

2) Biaya investasi meliputi pembiayaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan 

sumber daya manusia dan modal kerja tetap. 

3) Biaya operasi meliputi: (a) gaji dosen atau tenaga kependidikan serta segala tunjangan 

yang melekat pada gaji; (b) bahan atau peralatan habis pakai; dan (c) biaya operasi 

pendidikan tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana 

dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain 

sebagainya. 

4) Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik 

untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

1) Direktur memastikan biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya 

pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan 

tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.   

2) Direktur memastikan 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.   

3) Direktur memastikan biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa 

per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.   

4) Direktur memastikan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar 

bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan 

belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh 

mahasiswa. 

5) Direktur Poltekpar Bali, Wadir I, II dan III, Ketua Jurusan dan Koordinator Program 

Studi serta Unit Pelaksana yang bersangkutan sebagai pejabat pengguna anggaran atau 

pejabat kuasa pengguna anggaran dalam kebijakan pengelolaan keuangan harus 

berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan 

akuntabel. 

6) Direktur memastikan untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan 

sesuai dengan yang direncanakan, maka wajib membentuk badan pengawas internal 

bidang keuangan yang dibebankan pada Satuan Pengawas Internal (SPI).
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7) Direktur Poltekpar Bali, Wadir I, II dan III, Ketua Jurusan dan Koordinator Program 

Studi serta Unit Pelaksana yang bersangkutan dalam proses pengelolaan keuangan 

harus berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), 

Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT),), 

dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi. 

8) Direktur memastikan sumber dan jumlah dana yang dikelola harus disosialisasikan 

kepada civitas akademika untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel. 

9) Direktur memastikan penentuan lokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus 

mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rencana Anggaran yang 

telah ditentukan. 

10) Direktur memastikan Poltekpar Bali mempunyai sistem pencatatan biaya dan 

melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 

11) Direktur memastikan adanya kegiatan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan 

biaya Pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. 

12) Direktur wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di 

luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.   

13) Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:  

a. hibah;   

b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;   

c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau   

d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.   

14) Direktur wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang 

sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas 

pendidikan. 

 

6. Strategi 

1) Pimpinan Politeknik Pariwisata Bali menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran. 

2) Direktur melalui Pusat Penjaminan Mutu (PPM) melaksanakan sosialisasi standar 

pembiayaan pembelajaran. 

3) Direktur Politeknik Pariwisata Bali menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan 

Wadir I, II, dan III, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, serta Unit Pelaksana 

yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh 

penerimaan dan pengeluaran dana yang ada. 

4) Direktur Poltekpar Bali memastikan secara periodik dan berkelanjutan melakukan 

fungsi pengawasan keuangan. 

5) PPM dan GKM melakukan monitoring/audit secara berkala standar pembiayaan 

pembelajaran 

6) Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi 

pengeluaran dan optimalisasi penerimaan. 
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7. Indikator 

Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan 

secara efektif dan efisien.

 

8. Dokumen terkait 

Standar ini harus dilengkapi dengan: 

1) Statuta Poltekpar Bali 

2) Renstra Poltekpar Bali 

3) Laporan Audit 

4) Pedoman Pembiayaan dan Penggunaan Anggaran di Politeknik Pariwisata Bali 

9. Referensi 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 

61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 

4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 

62 Tahun  2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 

5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 

100 Tahun 2016 Tentang Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS 

6) Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2019 Tentang Panduan Evaluasi Diri, Panduan 

Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam 

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

7) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

8) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan 

Tinggi 
 


