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KATA PENGANTAR 

 
 

Dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi dalam rangka mencapai tujuan untuk 

tercapainya STT-PLN menjadi 10 besar nasional perguruan tinggi berbasis teknologi dan 

enjiniring, STT-PLN menerapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang 

berkelanjutan (continuous improvement). Sesuai dengan Manual Mutu yang telah 

ditetapkan, untuk menerapkan SPMI diperlukan dokumen mutu yang terdiri atas Standar 

Mutu, Prosedur Mutu, Instruksi Kerja, dan Formulir atau Borang. Dalam melaksanakan 

SPMI, STT-PLN akan mengimplementasikan ISO 9001:2008 dan IWA 2:2007 

 

Standar Mutu STT-PLN ini merupakan pedoman dalam menyusun rencana dan pelaksanaan 

layanan akademik serta merupakan landasan bagi pengembangan program, sumber daya, 

prosedur kegiatan dan evaluasi akademik. Standar mutu ini untuk dapat diimplementasikan 

harus dilengkapi dengan berbagai pedoman, prosedur mutu, instruksi kerja dan formulir 

yang dibutuhkan. Standar mutu yang dikembangkan oleh STT-PLN terdiri atas 14 standar 

mutu, dimana 8 (depalan) standar mutu wajib mengacu pada PP Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan, dan 6 (enam) standar tambahan yang mengacu pada 

Peraturan Mendiknas No 37 Tahun 2007 tantang Perangkat Akreditasi Tahun 2009. 

 

Standar Mutu STT-PLN ini berlaku dalam ruang lingkup STT-PLN, dalam arti mengikat bagi 

seluruh pemangku kepentingan, pelaksana layanan akademik beserta pada penunjangnya 

dalam lingkup STT-PLN. Standar mutu ini digunakan sebagai tolok ukur dan kriteria kualitas 

layanan akademik dalam rangka untuk meningkatkan kepuasan pelanggan STT-PLN. Oleh 

karena itu, Standar Mutu ini digunakan sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan rencana 

kegiatan, pelaksanaan kegiatan layanan akademik, serta mengembangkan butir-butir 

standar mutu dan atau sasaran mutu Jurusan/Program Studi, Lembaga, Bagian dan unit 

kerja lain yang sesuai dengan karakter unit kerjanya. 

 

Sejalan dengan perkembangkan teknologi dan sistem informasi, serta peningkatan mutu 

secara berkelanjutan, Standar Mutu ini natinya akan dikembangkan atau ditinjau ulang 

secara berkelanjutan, pengikuti perkembangan STT-PLN di masa depan. 

 

         Jakarta, 23 Desember 2011 

         Ketua 

 

 

         Dr. Ir. Supriadi Legino 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1.  LATAR BELAKANG  

 

Sesuai dengan PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa setiap 

lembaga pendidikan wajib menetapkan dan merumuskan standar mutu layanan 

pendidikannya, yang digunakan sebagai tolok ukur kualitas penjaminan mutunya. 

Penjaminan mutu di suatu organisasi sangat diperlukan dan mutlak diperlukan. Hal ini 

juga berlaku di Sekolah Tinggi Teknik PLN (STT-PLN), dimana penjaminan mutu menjadi 

tanggungjawab seluruh sivitas akademika. Agar penjaminan mutu STT-PLN dapat 

diketahui dan dimengerti oleh semua unit pelaksana di STT-PLN, maka perlu disusun 

Standar Mutu STT-PLN yang memuat kriteria dan tolok ukur layana akademiknya. Standar 

Mutu ini menjadi acuan bagi pelaksanaan penjaminan mutu dan pedoman bagi 

Jurusan/Program Studi dalam menyusun Spesifikasi Program Studi (SP), Kompetensi 

Lulusan (KL), Prosedur Mutu (PM), dan  Instruksi Kerja (IK). 

 

Standar Mutu STT-PLN ini terdiri atas 14 standar mutu, dimana 8 (delapan) standar mutu 

wajib mengacu PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan 6 (enam) 

standar tambahan yang mengacu pada Borang Akreditasi Tahun 2009. Standar mutu ini 

disusun dengan berpedoman pada Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi 

yang dikembangkan oleh Tim SPMI-PT Direktorat Akademik Dirjen Dikti tahun 2010. 

Standar Mutu ini menjelaskan kriteria dan tolok ukur layanan akademik serta 

keterkaitannya antara visi dan misi dengan strategi pencapaian standar mutu, indikator 

yang merupakan sasaran tingkat mutu layanan, pihak-pihak yang bertanggungjawab 

untuk melaksanakan standar, serta dokumen-dokumen terkait yang diperlukan untuk 

melaksanakan standar mutu. Dokumen-dokumen terkait ini dapat berupa panduan, 

dokumen internal, dokumen eskternal maupun prosedur mutu, instruksi kerja dan borang 

atau formulir. 

 

Pada tahun 2008-2011, STT-PLN mulai menggunakan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) 

secara internal dengan nama Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMA) dengan 10 

standar mutu akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti). Mulai tahun 2011, 

sistem penjaminan mutu di STT-PLN menggunakan nama Sistem Penjaminan Mutu 

Internal (SPMI) menggunakan delapan (8) standar mutu akademik yang mengacu pada PP 

19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan dan enam (6) standar mutu tambahan yang 

mengacu pada Borang Akreditasi Tahun 2009, agar supaya STT-PLN dapat mewujudkan 
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sasarannya menjadi 5 besar perguruan tinggi berbasis teknologi dan enjinerring. Standar 

mutu ini sesuai dengan penjaminan mutu yang dicanangkan oleh Bagian Penjaminan 

Mutu Pendidikan di STT-PLN, dimana mulai tahun 2011, SPMI yang berlaku diarahkan 

sesuai dengan standar SNI ISO 9001:2008 dan IWA 2:2007. 

 

STT-PLN dalam melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban 

kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal selalu berupaya untuk 

mengembangkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, mutu 

penyelenggaraan pendidikan di STT-PLN diakui tidak saja secara internal, namun juga 

secara eksternal seperti Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau badan 

akreditasi internasional lainnya. 

 

Dalam penerapan SPMI, STT-PLN memastikan bahwa budaya mutu dipahami dan 

dilaksanakan semua pihak, serta dikendalikan. Dengan SPMI ini, STT-PLN akan mampu 

menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya, mampu memenuhi 

kebutuhan/memuaskan pelanggan yaitu kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan 

profesional. Penerapan penjaminan internal mutu akademik baik di tingkat, STT-PLN 

maupun di jurusan/program studi   dan   unit-unit  pelaksana lainnya dilakukan untuk 

menjamin:  

 

a. Kepatuhan terhadap  kebijakan akademik, standar  akademik, peraturan  akademik  

serta  manual mutu akademik.  

b. Kepastian  bahwa  setiap  mahasiswa  memiliki pengalaman  belajar  sesuai  dengan  

spesifikasi program studi.  

c. Kepastian  bahwa  lulusan  memiliki  kompetensi sesuai   dengan   yang  ditetapkan   di   

setiap jurusan/program studi. 

d. Fleksibilitas   kurikulum   untuk   mengakomodasi  minat  setiap   mahasiswa   untuk   

memprogram mata kuliah pilihan lintas jurusan/program studi.  

e. Relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan  masyarakat, dunia kerja 

dan profesional.  

f. Pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi menjadi agen perubahan.  

 

Oleh karena itu untuk melaksanakan SPMI, STT-PLN menyusun dokumen penjamiman 

mutu yang terdiri atas : 

1.1.1. Dokumen Induk 

  Dokumen induk yang menjadi rujukan pengembangan SPMI adalah Visi dan Misi, 

Statuta, Rencana Strategis, Organisasai dan Tata Kerja, Pedoman Akademik, 

Kebijakan Akademik dan Stadar Akademik 
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1.1.2. Dokumen Mutu 

  Dokumen mutu disusun dengan mengacu pada ISO 9001:2008 IWA 2:2007 dan 

Buku Panduan Dikti yang merupakan panduan untuk melaksanakan manajemen 

mutu terdiri Manual Mutu (MM-STT-001), Standar Mutu (SM-STT-00-01), Prosedur 

Mutu (PM-STT-XXX-YYY-ZZZ), Instruksi Kerja (IK-STT-XXX-YYY), Formulir/Borang (FO-

STT-MM-XXX-YYY), dan dokumen pendukung lainnya 

1.1.3. Dokumen Audit  

  Dokumen Audit adalah dokumen yang akan digunakan untuk mengukur 

keberhasilan dari pelaksanaan penjaminan mutu, yang terdiri dari Prosedut Mutu 

Pelaksanaan Audit Internal, Prosedur Mutu Penilaian Kinerja Institusi (STT-PLN), 

Prosedur Mutu Penilaian Kinerja Jurusan, Borang Akreditasi Institusi, Borang 

Akreditasi Program Studi. 

 

1.2.   RUANG LINGKUP STANDAR MUTU  

 

Mengacu pada PP No. 19 Tahun 2005 dan borang akreditasi program studi, dalam 

melaksananan penjaminan mutu STT-PLN telah menetapkan 8 (delapan) standar wajib 

mutu yang mengacu pada PP 19 tahun 2005 dan 6 (enam) standar tambahan yang 

mengacu pada borang akreditasi. Standar mutu yang ditetapkan disesuaikan dengan 

kondisi dan tujuan STT-PLN. Standar Mutu STT-PLN disusun dimaksudkan agar STT-PLN 

dan program studi yang ada di jurusan lebih siap dalam menghadapi proses akreditas dari 

Badan Akreditasi Nasional. Ruang lingkup Standar Mutu dimaksud dinayatakan dalam 

tabel berikut ini. 

 

Tabel 1. Standar Mutu STT-PLN 

 

No Kode Judul Standar Ruang Lingkup Sub Standar 

01 Standar Isi 1. Kerangka dasar dan struktur kurikulum 
2. Beban belajar 
3. Kurikulum 
4. Kalender akademik 
5. Evaluasi dan pengembangan kurikulum 

02 Standar Proses 1. Perencanan proses pembelajaran 
2. Pelaksanaan proses pembelajaran 
3. Penilaian hasil pembelajaran 
4. Pengawasan proses pembelajaran 
5. Metode pembelajaran 
6. Formasi kelas dan dosen 
7. Hadir mahasiswa dan dosen 
8. SAP dan KPRS 
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No Kode Judul Standar Ruang Lingkup Sub Standar 

03 Standar Kompetensi 1. Kompetensi mata kuliah 
2. Kompetensi kelompok mata kuliah 
3. Kompetensi lulusan 
4. IPK Rata-rata lulusan 
5. Masa studi lulusan 
6. Studi pelacakan lulusan 

04 Standar Dosen dan Tenaga 
kependidikan 

1. Kualifikasi akademik dosen dan tenaga 
penujang akademik 

2. Kompetensi pedagogik, kepribadian, 
profesional dan sosial 

3. Kinerja dosen 
4. Pengembangan SDM 
5. Rekrutmen dan seleksi dosen 
6. Kompetensi tenaga non akademik 

05 Standar Sarana dan 
Prasarana 

1. Sarana pendidikan perabot, peralatan 
pendidikan, media pendidikan, buku 

2. Prasarana lahan, ruang kelas, ruang 
pimpinan, ruang dosen, ruang 
laboratorium dll 

3. Perpustakaan, jumlah buku teks 
4. Rasio luas ruang per kelas per 

mahasiswa 
5. Rasio luas bangunan per mahasiswa 
6. Pemeliharaan  
7. Pengadaaan dan pembelian sarana 

06 Standar Pengelolaan 1. Pengelolaan administrasi akademik 
2. Pedoman tentang kurikulum dan silabus, 

struktur organisasi, peraturan akademik, 
kode etik dll 

3. Pengelolaan keuangan 
4. Rencana jangka mengengah 
5. Rencana kerja tahunan 
6. Pengawasan meliputi pemantauan, 

supervisi, evaluasu, pelaporan dan 
tindak lanjut 

07 Standar Pembiayaan 1. Biaya investasi sarana prasarana 
2. Pengembangan SDM 
3. Modal kerja 
4. Biaya operasi (gaji dan tunjangan, bahan 

atau peralatan pendidikan, dll) 
5. Biaya pendidikan  
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No Kode Judul Standar Ruang Lingkup Sub Standar 

08 Standar Penilaian 
Pendidikan 

1. Penilaian hasil belajar mahasiswa 
2. Penilaian hasil belajar oleh PT 

09 Standar Penelitian 1. Skripsi dan tesis 
2. Penelitian dosen, penelitian dosen dan 

mahasiswa 
3. Publikasi karya ilmiah dan penelitian 

10 Standar Pengabdian 
Kepada Masyarakat 

1. Pelayanan kepada masyarakat 
2. Pelayanan proyek ketenaga listrikan 
3. Pelayanan jasa teknik dan manajemen 

terapan 
4. Pengabdian kepada masyarakat 

11 Standar Kemahasiswaan 1. Penerimaan mahasiswa 
2. Pelayanan mahasiswa 
3. Kode etik mahasiswa 
4. Kegiatan kemahasiswaan 
5. Bimbingan dan Konseling 
6. Suasana akademik 

12 Standar Suasana Akademik 1. Kegiatan ilmiah di kampus 
2. Kegiatan mahasiswa dan dosen 
3. Layanan soft skill 

13 Standar Sistem Informasi 1. Kecepatan akses sistem informasi 
2. Sarana dan prasarana sistem informasi 

14 Standar Kerjasama 1. Kerjasama dalam negeri 
2. Kerjasama luar negeri 

 

 

1.3.  TUJUAN STANDAR MUTU  

 

Standar Mutu STT-PLN ini bertujuan untuk :  

a. Memberikan tolok ukur dan kriteria layanan akademik yang terkait dengan kegiatan Tri 

Dhama Perguruan Tinggi. 

b. Menjelaskan hubungan visi dan misi dengan standar mutu layanan akademik, strategi 

pencapaian, indikator pencapaian serta dokumen yang dibutukan untuk melaksanakan 

standar mutu yang terkait dengan proses layanan akademik.  

c. Menjelaskan hubungan standar mutu dan manual mutu dalam integrasinya Sistem 

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan persyaratan ISO 9001:2008 dan IWA 2: 2007.  

d. Mencerminkan komitmen STT-PLN dalam peningkatan mutu secara berkelanjutan 

dalam bentuk tertulis, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam 

proses pendidikan.  
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

 

 

Untuk memberikan arahan yang jelas dalam menyelenggarakan pendidikan akademik atau 

profesional yang lebih menitik beratkan pada energi dan kelistrikan sebagai ciri khasnya, maka 

STT-PLN memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran, penjabaran visi dan tata nilai. 

 

2.1.  VISI 

 

 Terwujudnya perguruan tinggi yang modern di bidang energi dan kelistrikan, 

mandiri, mampu berkompetisi dan unggul 

 

2.2.  VISI 

   

Membentuk sarjana dan ahli madya teknik yang andal dan memiliki daya 

saing dalam era globalisasi untuk membangun masa depan Indonesia 

 

2.3.  TUJUAN 

 

Dalam upaya mengimplementasikan misi tersebut, STT-PLN berketetapan untuk 

menetapkan 3 (tiga) tujuan pokok yang menyangkut aspek lulusan yang diharapkan, 

peningkatan mutu sumber daya manusia, penelitian, pengembangan dan pengabdian 

kepada masyarakat yaitu : 

 

1. Membentuk mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang mencukupi 

dan memadai di masing-masing disiplin ilmu serta menyiapkannya menjadi anggota 

masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional. 

2. Ikut mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara serta meningkatkan mutu 

sumber daya manusia untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat. 

3. Menjadi pusat penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengabdian 

kepada masyarakat. 
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2.4.  SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN 

 

Sasaran STT-PLN yang dicanangkan adalah: 

 

Menjadi 10 besar nasional perguruan tinggi berbasis teknologi dan enjiniring pada tahun 

2025 

 

Untuk mencapai sasaran tersebut strategi pencapaian yang dicanangkan dibagi dalam 4 

(empat) tahap yaitu: 

 

1. Tahap Konsolidasi berupa Penguatan Pondasi Akademik, infrastruktur dan sistem 

belajar. 

2. Tahap Stabilisasi menjadi Perguruan Tinggi Teknik yang maju, modern, dan mandiri 

berdasarkan standar kualitas nasional 

3. Tahap Pertumbuhan menjadi Universitas dengan network regional dan mulai masuk 

percaturan internasional 

4. Seterusnya Diakui sebagai Perguruan Tinggi unggulan dengan lulusan yang siap pakai 

dan dapat diandalkan 

 

2.5.  PENJABARAN VISI 

 

Kata-kata kunci dari visi STT-PLN adalah “energi dan kelistrikan”, “modern”, “mandiri”, 

“mampu berkompetisi” dan “unggul”. Agar diperoleh pemahaman yang sama untuk lebih 

mudah memahami makna dari kata-kata yang tersirat dari rumusan visi diperlukan suatu 

penjabaran lebih lanjut dari makna visi tersebut. Dengan pemahaman yang sama pada 

visi, akan diperoleh arahan dan gerak langkah sama untuk mewujudkan cita-cita dan 

harapan pendiri STT-PLN. Penjabaran makna dari kata-kata yang tertuang dalam rumusan 

visi STT-PLN tersebut adalah sebagai berikut : 

 

 

Energi dan Kelistrikan 

 

Mencerminkan cita-cita untuk meraih penghargaan dari pihak luar bahwa STT-PLN 

memang pantas dipandang sebagai penyelenggara pendidikan tinggi yang modern, dan 

unggul dalam bidang energi dan kelistrikan  
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Modern  

 

1. Menunjukkan kinerja yang lebih baik melebihi harapan pihak-pihak yang 

berkepentingan  

2. Memberikan layanan yang mudah, terpadu dan tuntas dalam berbagai masalah 

pendidikan tinggi 

3. Diakui oleh masyarakat dan pengguna lulusan bahwa lulusan yang dihasilkan mampu 

memenuhi standar dan paling baik 

4. Modern secara fisik untuk menunjang kemampuan belajar mengajar  

5. Modern dalam pola-pikir (mindset) dan perilaku (behavior) dari sivitas akademika STT-

PLN agar mampu bersaing dengan PT terbaik di Indonesia 

 

Mandiri  

 

1. Menunjukkan bahwa keberhasilan lebih ditentukan oleh kesadaran seluruh sivitas 

akademika dalam wujud aspiratif dan inovatif, rasa kompeten, motivasi kerja, 

semangat belajar mandiri dan semangat bekerja sama 

2. Potensi mandiri terbentuk dari pengetahuan substansial, pengetahuan konstekstual, 

ketrampilan, kemampuan, pengalaman dan jaringan kerjasama 

3. Mempunyai kemampuan dan sumber daya internal yang handal dalam menjalankan 

pendidikan secara dinamis  

4. Bebas dari intervensi yang dapat mengganggu profesionalisme  

 

Mampu berkompetisi : 

 

1. Secara konsisten menunjukkan kinerja yang lebih baik 

2. Mampu mengantisipasi arah perkembangan lingkungan pendidikan tinggi dan selalu 

siap menghadapi berbagai tantangan 

3. Memiliki kompetensi unik sebagai “competitive advantage” yang tidak dimiliki dan 

sulit ditiru oleh PT lain 

4. Merangsang terciptanya iklim penelitian di kalangan sivitas akademika STT-PLN 

 

Unggul  

 

1. Menjadi yang terbaik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di bidang energi dan 

kelistrikan 

2. Mengelola pendidikan tinggi dengan mengedepankan pemberdayaan Sumber Daya 

Manusia secara maksimal. 
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3. Memposisikan diri sebagai lembaga pendidikan tinggi yang terkemuka dalam 

percaturan penyelenggara pendidikan tinggi 

4. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi melalui proses, sistem, dan penyelenggaraan 

secara berkesinambungan 

5. Masyarakat mengakui bahwa STT-PLN sejajar dengan PT teknik terbaik di Indonesia 

6. Menjadi  10 besar nasional PT berbasis teknologi dan enjineering 

 

2.6.  TATA NILAI 

 

Tata Nilai dikembangkan untuk mewujudkan visi dan misi STT-PLN. Tata Nilai tersebut 

antara lain : 

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal 

2. Berwawasan global dan masa depan 

3. Mengutamakan kebenaran 

4. Menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas 

5. Focus pada kualitas 

6. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) 

7. Partisipasif dan kolegial 

8. Kreatif, inovatif dan perbaikan secara berkelanjutan 

9. Keseragaman metode 

10.Jujur dan berakhlak mulia 
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 
 

 

Untuk memberikan arahan yang jelas dalam menyelenggarakan pendidikan akademik atau 

profesional yang lebih menitik beratkan pada energi dan kelistrikan sebagai ciri khasnya, maka STT-

PLN memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran, penjabaran visi dan tata nilai. 

 

2.1.  VISI 

 

 Terwujudnya perguruan tinggi yang modern di bidang energi dan kelistrikan, 

mandiri, mampu berkompetisi dan unggul 

 

2.2.  MISI 

   

Membentuk sarjana dan ahli madya teknik yang andal dan memiliki daya saing 

dalam era globalisasi untuk membangun masa depan Indonesia 

 

2.3.  TUJUAN 

 

Dalam upaya mengimplementasikan misi tersebut, STT-PLN berketetapan untuk menetapkan 

3 (tiga) tujuan pokok yang menyangkut aspek lulusan yang diharapkan, peningkatan mutu 

sumber daya manusia, penelitian, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat yaitu : 

1. Membentuk mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang mencukupi dan 

memadai di masing-masing disiplin ilmu serta menyiapkannya menjadi anggota masyarakat 

yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional. 

2. Ikut mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara serta meningkatkan mutu sumber 

daya manusia untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat. 

3. Menjadi pusat penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengabdian 

kepada masyarakat. 

 

2.4.  SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN 

 

Menjadi 10 besar nasional perguruan tinggi berbasis teknologi dan enjiniring pada tahun 2025 

 

Untuk mencapai sasaran tersebut strategi pencapaian yang dicanangkan dibagi dalam 4 

(empat) tahap yaitu: 

1. Tahap Konsolidasi berupa Penguatan Pondasi Akademik, infrastruktur dan sistem belajar. 
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2. Tahap Stabilisasi menjadi Perguruan Tinggi Teknik yang maju, modern, dan mandiri 

berdasarkan standar kualitas nasional 

3. Tahap Pertumbuhan menjadi Universitas dengan network regional dan mulai masuk 

percaturan internasional 

4. Seterusnya Diakui sebagai Perguruan Tinggi unggulan dengan lulusan yang siap pakai dan 

dapat diandalkan 

 

2.5.  PENJABARAN VISI 

 

Kata-kata kunci dari visi STT-PLN adalah “energi dan kelistrikan”, “modern”, “mandiri”, 

“mampu berkompetisi” dan “unggul”. Agar diperoleh pemahaman yang sama untuk lebih 

mudah memahami makna dari kata-kata yang tersirat dari rumusan visi diperlukan suatu 

penjabaran lebih lanjut dari makna visi tersebut. Dengan pemahaman yang sama pada visi, 

akan diperoleh arahan dan gerak langkah sama untuk mewujudkan cita-cita dan harapan 

pendiri STT-PLN. Penjabaran makna dari kata-kata yang tertuang dalam rumusan visi STT-PLN 

tersebut adalah sebagai berikut : 

 

 

Energi dan Kelistrikan 

Mencerminkan cita-cita untuk meraih penghargaan dari pihak luar bahwa STT-PLN memang 

pantas dipandang sebagai penyelenggara pendidikan tinggi yang modern, dan unggul dalam 

bidang energi dan kelistrikan  

 

Modern  

1. Menunjukkan kinerja yang lebih baik melebihi harapan pihak-pihak yang berkepentingan  

2. Memberikan layanan yang mudah, terpadu dan tuntas dalam berbagai masalah pendidikan 

tinggi 

3. Diakui oleh masyarakat dan pengguna lulusan bahwa lulusan yang dihasilkan mampu 

memenuhi standar dan paling baik 

4. Modern secara fisik untuk menunjang kemampuan belajar mengajar  

5. Modern dalam pola-pikir (mindset) dan perilaku (behavior) dari sivitas akademika STT-PLN 

agar mampu bersaing dengan PT terbaik di Indonesia 

 

Mandiri  

1. Menunjukkan bahwa keberhasilan lebih ditentukan oleh kesadaran seluruh sivitas 

akademika dalam wujud aspiratif dan inovatif, rasa kompeten, motivasi kerja, semangat 

belajar mandiri dan semangat bekerja sama 

2. Potensi mandiri terbentuk dari pengetahuan substansial, pengetahuan konstekstual, 

ketrampilan, kemampuan, pengalaman dan jaringan kerjasama 



8 
 

3. Mempunyai kemampuan dan sumber daya internal yang handal dalam menjalankan 

pendidikan secara dinamis  

4. Bebas dari intervensi yang dapat mengganggu profesionalisme  

 

Mampu berkompetisi : 

1. Secara konsisten menunjukkan kinerja yang lebih baik 

2. Mampu mengantisipasi arah perkembangan lingkungan pendidikan tinggi dan selalu siap 

menghadapi berbagai tantangan 

3. Memiliki kompetensi unik sebagai “competitive advantage” yang tidak dimiliki dan sulit 

ditiru oleh PT lain 

4. Merangsang terciptanya iklim penelitian di kalangan sivitas akademika STT-PLN 

 

Unggul  

1. Menjadi yang terbaik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di bidang energi dan 

kelistrikan 

2. Mengelola pendidikan tinggi dengan mengedepankan pemberdayaan Sumber Daya 

Manusia secara maksimal. 

3. Memposisikan diri sebagai lembaga pendidikan tinggi yang terkemuka dalam percaturan 

penyelenggara pendidikan tinggi 

4. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi melalui proses, sistem, dan penyelenggaraan 

secara berkesinambungan 

5. Masyarakat mengakui bahwa STT-PLN sejajar dengan PT teknik terbaik di Indonesia 

6. Menjadi  10 besar  nasional PT berbasis teknologi dan engineering 

 

2.6.  TATA NILAI 

 

Tata Nilai dikembangkan untuk mewujudkan visi dan misi STT-PLN. Tata Nilai tersebut antara 

lain : 

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal 

2. Berwawasan global dan masa depan 

3. Mengutamakan kebenaran 

4. Menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas 

5. Focus pada kualitas 

6. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) 

7. Partisipasif dan kolegial 

8. Kreatif, inovatif dan perbaikan secara berkelanjutan 

9. Keseragaman metode 

10.Jujur dan berakhlak mulia 
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BAB III 

STANDAR MUTU STT-PLN 

 

 

3.1. STANDAR ISI KURIKULUM 

 

3.1.1. Standar Perencanaan Kurikulum 

 

Kode Standar Mutu : SM-STT-01-01 

 

Rasionale 

 

  Dalam rangka mewujudkan terwujudnya misi STT-PLN untuk menghasilkan sarjana dan 

ahli madya teknik yang andal dan memiliki daya saing dalam era globalisasi diperlukan 

seperangkat rencana dan program yang diwujudkan dalam bentuk kurikulum. 

 

  Bahwa kurikulum yang berlaku di STT-PLN untuk setiap program studi merupakan rambu-

rambu untuk menjamin mutu dan kemampuan peserta didik sesuai dengan program studi 

yang ditempuh. Kurikulum yang disusun hendaknya mencerminkan ciri khusus dari 

masing-masing program studi yang sesuai dengan bidang keunggulannya. 

 

  Bahwa dalam rangka menyusun kurikulum STT-PLN harus selalu berpedoman pada 

rambu-rambu yang ditetapkan oleh pemerintah. Agar supaya tujuan tersebut dicapai 

diperlukan rambu-rambu dan tolak ukur yang dinyatakan dalam bentuk standar mutu 

perencanaan kurikulum. 

 

  Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar 

 

a. Wakil Ketua I 

b. Ketua Jurusan/Program Studi 

c. Tim Pengembangan Kurikulum 
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  Definisi Istilah 

 

a. Kurikulum adalah seperangkat rencana, dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan   

b. Kurikulum inti adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam 

suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional 

c. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang 

merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dan kelompok 

ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan 

kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan. 

d. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki 

seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam 

melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Kurikulum inti merupakan 

penciri dari kompetensi utama, suatu program studi bersifat sebagai dasar untuk 

mencapai kompetensi lulusan; acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program 

studi; berlaku secara nasional dan internasional; lentur dan akomodatif terhadap 

perubahan yang sangat cepat  di masa datang; dan merupakan kesepakatan bersama 

antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat  profesi, dan pengguna lulusan. 

e. Kelompok matakuliah pengembangan kepribadian (MPK) adalah kelompokbahan 

kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan 

bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian 

mantap, dan mandiri serta  mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan 

f. Kelompok matakuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian 

dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu 

dan ketrampilan tertentu. 

g. Kelompok matakuliah keahlian berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan 

pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan 

dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai. 

h. Kelompok matakuliah perilaku berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan 

pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan 

seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan 

ketrampilan yang dikuasai. 

i. Kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan 

kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah 

berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. 
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j. Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan 

menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi 

mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan 

program 

k. Satuan kredit semester selanjutnya disingkat SKS adalah takaran penghargaan 

terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan 

terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam 

kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 - 2 jam kegiatan terstruktur 

dan sekitar 1 - 2 jam kegiatan mandiri. 

l. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah 

atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 

minggu kegiatan penilaian. 

 

  Pernyataan Isi Standar 

 

a. Program Studi harus menyusun kurikulum sesuai dengan visi dan misi Program Studi 

serta berorientasi ke masa depan 

b. Program Studi harus menyusun kurikulum pendidikan tinggi yang terdiri dari kurikulum 

inti yang merupakan penciri kompetensi utama dan kurikulum institusional yang 

menjadi penciri kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya yang gayut dengan 

kompetensi utama 

c. Program Studi harus menyusun kurikulum yang menyertakan elemen kompetensi 

landasan kepribadian, penguasaan ilmu dan keterampilan, kemampuan berkarya, sikap 

dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan 

keterampilan yang dikuasai, dan pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat 

sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya 

d. Program Studi Sarjana harus menyusun kurikulum dengan beban studi sekurang-

kurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS 

e. Program Studi Diploma III harus menyusun kurikulum dengan beban studi sekurang-

kurangnya 110 SKS dan sebanyak-banyaknya 120 SKS 

f. Program Studi Diploma III harus menyusun kurikulum yang dijadwalkan untuk 6 

semester dapat ditempuh sekurang-kurangnya 6 semester dan selama-lamanya 10 

semester setelah pendidikan menengah 

g. Program Studi Sarjana harus menyusun kurikulum yang dijadwalkan untuk 8 semester 

dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 semester dan selama-lamanya 14 semester 

setelah pendidikan menengah 

h. Program Studi harus menyusun kurikulum inti berdasarkan standar kompetensi utama 

lulusan yang ditetapkan organisasi profesi atau kurikulum inti atau asosiasi institusi 
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pendidikan serumpun dengan proporsi antara 40-80% dari jumlah total sks minimal 

i. Program Studi harus menyusun kurikulum institusional yang berisi muatan lokal 

berdasarkan kondisi keunikan dari masing-masing program studi yang sesuai dengan 

kompetensi pendukung dengan proporsi sekurang-kurangnya antara 20-40 % dari 

jumlah total sks minimal 

j. Program Studi harus menyusun kurikulum institusional yang berisi muatan global 

berdasarkan analisis kebutuhan pasar masa depan yang sesuai dengan kompetensi 

yang gayut dengan kompetensi utama dengan proporsi sekurang-kurangnya 0-30% 

dari jumlah total sks minimal 

k. Kurikulum program studi harus memuat pengelompokan mata kuliah yang terdiri dari 

MKK, MKB, MPB, MBB dan MPK 

l. Program Studi Sarjana harus merancang kurikulum dengan kriteria sekurang-

kurangnya 50% dari keseluruhan jumlah mata kuliah dalam penentuan nilai akhirnya 

memberikan bobot pada tugas-tugas minimal 20%. 

m. Program Studi Diploma III harus merancang kurikulum dengan kriteria sekurang-

kurangnya 60% dari keseluruhan jumlah mata kuliah dalam penentuan nilai akhirnya 

memberikan bobot pada tugas-tugas minimal 30%. 

n. Program Studi Diploma III harus merancang kurikulum dengan jumlah jam yang 

digunakan untuk kegiatan praktikum/praktik/PKL sekurang-kurangnya 40%. 

o. Program Studi Sarjana harus merancang kurikulum yang berisi mata kuliah pilihan 

sekurang-kurangnya 9 sks dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali SKS mata kuliah 

pilihan yang harus diambil 

p. Program Studi harus merancang kurikulum yang menjamin pelaksanaan modul-modul 

praktikum dengan baik yang dilaksanakan di laboratorium sendiri dipresentasikan 

dalam  seminar  dosen-mahasiswa dalam setiap  semester. 

 

  Strategi 

 

a. STT-PLN/Program studi membentuk tim pelacakan jurusan untuk melakukan studi 

pelacakan lulusan 

b. Program studi membentuk tim untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan 

c. STT-PLN melaksanakan lokakarya pengembangan kurikulum dan silabus, sekurang-

kurangnya 2 tahun sekali 

d. Kurikulum menurut Standar Kompetensi yang berorientasi ke masa depan 

e. Evaluasi Kurikulum dilaksanakan minimal 2 tahun sekali   
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  Indikator 

 

a. Tersedianya dokumentasi hasil rancangan kurikulum yang telah disyahkan oleh Senat 

STT-PLN 

b. Tersedianya dokuemntasi spesifikasi program studi yang telah disyahkan oleh Ketua 

Jurusan dan Ketua STT-PLN 

c. Tersedianya dokumentasi hasil Studi penelusuran lulusan 

d. Rasio SKS mata kuliah pilihan yang disediakan terhadap mata kuliah pilihan minimal 

50% 

e. Semua kegiatan Praktikum dapat dilaksanakan di STT-PLN 

 

 Dokumen Terkait 

 

a. Panduan penyusunan kurikulum, panduan penyusunan silabus, SAP dan RKAP 

b. Prosedur pernyusunan kurikulum 

c. Prosedur penyusunan Silabus, SAP dan RKAP 

d. Prosedur Studi pelacakan lulusan 

e. Prosedur Penyusunan kompetensi lulusan 

f. Panduan penyusunan spesifikasi Jurusan 
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3.1.2 Standar Pendokumentasian Kurikulum 

 

Kode Standar Mutu : SM-STT-01-02 

 

Rasionale 

 

Dalam rangka mewujudkan tercapainya kompetensi yang diharapkan dalam rancangan 

kurikulum diperlukan adanya kegiatan proses pembelajaran dari suatu kuliah yang 

dituangkan dalam materi mata kuliah yang berkaitan dengan kompetensi yang 

dirumuskan. Penyampaian materi kuliah yang dilaksanakan harus terprogram dengan 

baik, dan urutan penyampainnya satu sama lain harus ada keterkaitannya. Keberhasilan 

penyampaian materi tergantung pada rancangan dari penyusunan awal materi 

pembelajaran.  

 

Agar supaya mutu penyampaikan materi kuliah lebih terprogram diperlukan suatu 

rancangan proses pembelajaran dalam bentuk silabus, satuan acara perkuliahan dan 

rencana kegiatan perkuliahan semester. Oleh karena itu diperlukan adanya standar mutu 

yang terkait dengan dokumentasi minimal dari rancangan proses pembelajaran. Standar 

mutu ini digunakan sebagai salah satu tolok ukur untuk mengevaluasi kurikulum. 

 

  Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar 

 

a. Wakil Ketua I 

b. Ketua Jurusan/Program Studi 

c. Tim pengembangan kurikulum 

d. KBPMP 

e. Para Dosen 

 

  Definisi Istilah 

 

a. Kurikulum adalah seperangkat rencana, dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan   

b. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata 

pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, 

materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi 

untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. 
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c. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) adalah rincian pembagian materi suatu matakuliah 

tiap kali kuliah (setiap pertemuan), berikut tujuan belajarnya serta buku-buku acuan 

untuk belajar 

d. Rencana Kegiatan Perkuliahan Semesteran (RKPS) adalah rencana kegiatan perkuliahan 

mingguan untuk enam belas kali tatap muka yang memuat hari tanggal kuliah, dan 

materi kuliah yang akan disampaikan. 

 

  Pernyataan Isi Standar 

 

a. Program Studi harus menyusun dokumen kurikulum yang memuat tentang standar 

kompetensi lulusan secara jelas dan lengkap, yang terdiri atas kompetensi utama 

maupun kompetensi pendukung 

b. Program studi harus menyusun spesifikasi program studi yang memuat informasi 

tentang kurikulum, kompetensi lulusan, peta kurikulum pesrayaratan masukan, 

persyaratan lulusan, media pembelajaran dan sistem penilaian 

c. Dokumen kurikulum yang disusun Program Studi harus memuat deskripsi semua mata 

kuliah secara jelas dan lengkap 

d. Seluruh mata kuliah yang terdapat dalam dokumen kurikulum yang disusun Program 

Studi harus memiliki silabus dan SAP 

e. Silabus mata kuliah sekurang-kurangnya terdiri dari deskripsi singkat, kompetensi mata 

kuliah (tujuan instruksional umum), indikator kinerja hasil belajar (tujuan instruksional 

khusus), pokok bahasan, metode pembelajaran, media pembelajaran, metode 

penilaian/evaluasi, dan kepustakaan (utama dan penunjang). 

f. SAP disusun oleh masing-masing dosen pengampu mata kuliah dan berisi sekurang-

kurangnya tentang identitas mata kuliah, kompetensi mata kuliah, pokok bahasan, 

subpokok bahasan, metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, media 

pembelajaran, model penilaian, penugasan mahasiswa (tugas mandiri, kelompok atau 

terstruktur) dan kepustakan 

g. RPKS disusun oleh masing-masing dosen sekurang-kurangnya harus memuat informasi 

tentang rencana kegiatan perkuliahan mingguan untuk enam belas kali tatap muka 

yang memuat hari tanggal kuliah, dan materi kuliah yang akan disampaikan 
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Strategi 

 

a. Melaksanakan pelatihan dan atau lokakarya metode penyusunan Silabus dan SAP  

b. Melakukan sosialisasi metode penyusunan RKPS yang melibatkan seluruh dosen tetap 

dan dosen tidak tetap 

c. Membentuk tim untuk menyusun silabus dan kurikulum yang melibatkan seluruh 

dosen tetap  

d. Setiap dosen harus menyusun RPKS paling lambat dua minggu sebelum perkuliahan 

dilaksanakan dan diunggah di WEB pangkalan dosen 

 

  Indikator 

 

a. Tersedianya dokumentasi Buku Rancangan Kegiatan Perkuliahan Semester 

b. Tersedianya dokumen Satuan Acara Perkuliahan yang lengkap 

c. Tersedianya buku pedoman akademik bagi mahasiswa 

d. Tersedianya dokumentasi spesifikasi program studi 

e. Tersedianya dokumentasi RKPS 

f. Prosentase mata kuliah yang memiliki deskripsi silabus dan SAP minimal 95% 

g. Tersedia dokumentasi laporan mengajar dosen 

 

 Dokumen Terkait 

 

a. Prosedur penyusunan silabus 

b. Prosedur evaluasi silabus 

c. Prosedur penyusun SAP 

d. Prosedur evalusasi SAP 

e. Prosedur penyusun RKPS 

f. Prosedur evaluasi RPKS 
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3.1.3 Standar Evaluasi Kurikulum 

 

Kode Standar Mutu : SM-STT-01-03 

 

Rasionale 

 

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran STT-PLN dalam menyediakan layanan 

pendidikan yang bermutu, profesional sesuai dengan standar diperlukan ketersedian 

kurikulum yang mampu mengakomodasikan semua tuntutan dari pemangku kepentingan, 

kalangan profesi, pengguna lulusan, maupun masyarakat umum. Tersedianya 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan kebutuhan dunia 

profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat industri mengakibatkan institusi STT-PLN 

untuk secara periodik dan terus menerus berkesinambungan terus menerus melakukan 

evaluasi, koreksi dan peningkatan mutu kurikulum. 

 

Agar tercapainya mutu kurikulum melalui proses, evaluasi, koreksi dan pengembangan 

tersebut berjalan secara sistematis dan teratur dengan hasil yang memuaskan pemangku 

kepentingan diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal iini 

mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Evaluasi Kurikulum yang 

akan menjadi tolok ukur baik bagi pimpinan STT-PLN, jurusan maupun dosen yang 

bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai dan pembaharu atau pengembangan 

kurikulum 

 

  Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar 

 

a. Wakil Ketua I 

b. Ketua Jurusan/Program Studi 

c. Tim pengembangan kurikulum STT-PKN 

d. Tim Pengembangan kurikuluam jurusan 

e. KBPMP 

f. KBAAK 

g. KBKKM 

h. Para Dosen 
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  Definisi Istilah 

 

a. Evalusai kurikulum adalah suatu kegiatan yang dilakukan khusus untuk meninjau 

kurlikulum secara periodik berdasarkan visi misi, umpan balik dari pemangku 

kepentingan internal, eksternal dan perkembangan iptek. 

b. Pemangku kepentingan internal adalah mahasiswa, dosen, karyawan 

c. Pemangku kepentingan eksternal adalah organisasi profesi, dunia usaha, orang 

tua/wali mahasiswa dan masyarakat umum 

d. Studi pelacakan lulusan adalah penelusuran lulusan untuk menggali informasi melalui 

pengisian kuisoner yang telah disusun sesui dengan kebutuhan dengan tujuan untuk 

memperoleh informasi/data mengenai lulusan dan untuk perbaikan proses 

pembelajaran program studi 

 

  Pernyataan Isi Standar 

 

a. Pimpinan STT-PLN dan Program Studi Sarjana harus membentuk tim pengembangan 

kurikulum dengan tugas utama mengevaluasi dan mengembangkan mutu kurikulum 

sekurang-kurangnya 1 kali dalam 4 tahun 

b. Tim Pengembangan Kurikulum dipimpin oleh 1 (satu) orang dosen dengan kualifikasi 

akademik minimal Doktor dan pangkat akademik minimal Lektor, dan beranggotakan 

minimal 3 (tiga) orang dosen dengan kualifikasi akademik minimal Master. 

c. Proses Evaluasi dan pengembangan kurikulum harus melibatkan atau 

mempertimbangkan saran atau masukan dari pemangku kepentingan internal dan 

pemangku kepentiingan eksternal, dan didahului dengan studi pelacakan lulusan. 

d. Program Studi harus melaksanakan peninjauan kurikulum dengan melibatkan seluruh 

pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa, staf, yayasan) dan eksternal 

(pakar, pengguna lulusan, organisasi/asosiasi profesi, dll) dengan memperhatikan 

aspek kesesuaian dengan visi, misi, dan hasil umpan balik yang dilakukan Program 

Studi. 

e. Program Studi harus melakukan uji validasi terhadap kurikulum hasil peninjauan 

melalui kegiatan expert review yang dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan para 

pemangku kepentingandipresentasikan dalam  seminar  dosen-mahasiswa dalam 

setiap  semester. 
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  Strategi 

 

a. Progam studi melakukan seminar/lokakarya pengembangan kurikulum secara periodik 

minimal 5 tahun sekali 

b. STT-PLN membentuk Tim Pengembangan Kurikulum tingkat institusi, dengan untuk 

memberikan arahan pengembangan kurikulum jurusan 

c. Program studi membentuk Tim Kelompok Dosen untuk mengevaluasi kurikulum, 

silabus dan SAP 

d. STT-PLN memfasilitasi kegiatan himpunan alumni, dan bekerjasama dengan himpunan 

alumni untuk melakukan studi pelacakan lulusan 

e. Program studi melakukan studi pelacakan secara periodik untuk mendapatkan umpan 

balik dari mahasiswa, dosen, lulusan dan penggunan lulusan 

   

Indikator 

 

a. Tersedianya dokumen hasil studi pelacakan lulusan 

b. Tersedianya dokumen rancangan kurikulum yang telah disyahkan oleh jurusan dan 

Senat STT-PLN 

c. Tersedianya dokumentasi hasil evaluasi soal ujian, RPKS, dan Satuan Acara Perkuliahan 

d. Tersedianya dokumentasi hasil evaluasi kurikulum, SAP dan Silabus 

 

 Dokumen Terkait 

 

a. Prosedur Pelacakan Lulusan 

b. Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi 

c. Prosedur Evaluasi Kurikulum 

d. Prosedur evaluasi silabus, SAP, dan RKPS 

e. Prosedur pembentukan tim evaluasi kurikulum dan silabus 
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3.2.  STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 

 

3.2.1 Standar Kalender Akademik 

 

Kode Standar Mutu : SM-STT-02-01 

 

Rasionale 

 

  Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, sehingga STT-PLN dapat menghasilkan 

lulusan yang andal dan memiliki daya saing terlaksana, bilamana proses pembelajaran 

berlangsung dengan kondusif. Keberlangsungan proses pembelajran ditentukan pula oleh 

faktor perencanaan layanan akademik, salah satu indikatornya adalah penentuan 

kalender akademik yang mencerminkan semua kegiatan akademik selama satu tahun 

akademik. Kalender akademik yang baik harus mampu memberikan memberikan 

informasi yang jelas kepada semua pemangku kepentingan tentang kegiatan akademik. 

Agar supaya mutu kalender akademik baik, diperlukan adanya tolok ukur yang dapat 

digunakan sebagai acuan untuk panduan bagi jurusan dan seluruh pemangku 

kepentingan dalam melaksanakan kegiatannya. Oleh karena itu dipandang perlu adanya 

standar mutu kalender akademik. 

  

  Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar 

 

a. Wakil Ketua I Bidang Akademik 

b. BAAK 

c. Ketua Jurusan 

d. BPSI 

   

Definisi Istilah 

 

a. Kalender akademik adalah jadwal seluruh kegiatan akademik yang dilakukan oleh STT-

PLN. 

b. Pemangku kepentingan internal adalah mahasiswa, dosen dan karyawan non 

akademik. 

c. Pemangku kepentingan eksternal adalah orang tua mahasiswa, alumni, dan penggunan 

lulusan. 
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  Pernyataan Isi Standar 

 

a. STT-PLN harus menyusun kalender akademik pada setiap awal tahun akademik paling 

lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun akademik; 

b. Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester yang terdiri dari Semester Ganjil 

yang dimulai pada bulan September sampai dengan bulan Februari dan Semester 

Genap yang dimulai pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus yang terdiri atas 

16-18 minggu; 

c. Kalender akademik sekurang-kurangnya memuat informasi tentang jadwal daftar 

ulang, pengsian kartu rencana studi, jadwal kuliah, jadwal ujian tengah semester, 

jadwal ujian akhir semester, semester pendek, ujian sidang, wisuda dan libur-libur 

nasional. 

 

  Strategi 

 

a. Bagian Administrasi Akademik menyampaikan draf kalender akademik kepada seluruh 

pimpinan jurusan, kepala bagian, dan pimpinan STT untuk mendapatkan masukan. 

b. BPSI harus mengunggah kalender akademik sebelum kegiatan semester genap 

berakhir.  

c. Kalender Akademik dibagikan ke seluruh pemangku kepentingan Internal 

 

  Indikator 

 

a. Adanya dokumentasi kalender akademik yang disyahkan Ketua STT-PLN paling lambat 

1 (satu) bulan sebelum kegiatan daftar ulang dimulai. 

b. Tersedianya kalender akademik secara off line yang dimuat dalam buku petunjuk 

teknis. 

c. Tersedianya kalender akademik secara on line yang dapat diunduh oleh setiap 

pemangku kepentingan internal. 

 

 Dokumen Terkait 

 

a. Buku Pedoman Peraturan dan Petunjuk Teknis mahasiswa. 

b. Prosedur penyusunan buku petunjuk teknis. 

c. Prosedur penyusunan kalender akademik. 
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3.2.2 Standar Perencanaan Proses Pembelajaran 

 

Kode Standar Mutu : SM-STT-02-02 

 

Rasionale 

 

Bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi, dan mengahasilkan sarjan dan ahli madya 

teknik yang andal dan memiliki daya saing yang tinggi diperlukan adanya perencanaan 

yang matang dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang akan bermutu 

bilamana adanya rencana penugasan dosen yang bermutu, adanya rencana kegiatan 

perkuliahan yang terstruktur dan didukung oleh rencana ketersediaan bahan ajar yang 

dilakukan secara terencana dengan baik dan bermutu. Bahan ajar yang baik bilamana 

bahan ajar tersebut dirancang sedemikian rupa muah diakses oleh semua mahasiswa. 

 

  Agar tercapai mutu perencanaan proses pembelajaran melalui proses evaluasi dan 

koreksi diperlukan adanya patokan dan ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur 

perencanaan proses pembelajaran yang bermutu. Hal ini mengakibatkan dirasakan perlu 

adanya standar mutu perencanaan proses pembelajaran. 

 

  Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar 

 

a. Wakil Ketua I 

b. Ketua Jurusan/Program Studi 

c. KBPSI 

d. KBAAK 

e. Para Dosen 

 

  Definisi Istilah 

 

a. Dosen pengampu mata kuliah adalah dosen tetap STT-PLN atau dosen tidak tetap yang 

dibutuhkan dan ditugaskan untuk mengajar mata kuliah tertentu. Dosen tetap yang 

berhak mengajar pada semester bersangkutan adalah dosen yang tidak sedang dalam 

tugas belajar (studi lanjut) atau dosen yang sedang tugas belajar (studi lanjut) dengan 

persetujuan dari ketua jurusan atau pimpinan STT-PLN. 

b. Rencana Kegiatan Perkuliahan Semester adalah rancangan suatu kegiatan ajar 

mengajar dosen yang disusun menurut jam tatap muka dalam satu semeter. 
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c. Modul mata kuliah adalah bahan ajar cetak yang dirancang untuk dapat dipelajari 

secara mandiri oleh peserta proses pembelajaran. 

d. Satuan Acara Perkuliahan adalah bahan acuan perkuliahan yang berisi mengenai isi 

dari materi perkuliahan yang berasal dari berbagai macam sumber. 

 

  Pernyataan Isi Standar 

 

a. Setiap mata kuliah harus memiliki SAP yang memuat rencana pembelajaran yang 

memuat tentang beban sks mata kuliah, rumusan kompetensi lulusan, pokok bahasan 

dan silabus, tugas yang diberikan kepada mahasiswa, metode pembelajaran, sistem 

penilaian, dan sumber belajar. 

b. Program studi harus menyusun jadwal kuliah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum 

kuliah dimulai. 

c. Setiap dosen pengampu/tim dosen mata kuliah harus menyusun Satuan Acara 

Pengajaran (SAP) sesuai silabus dan kurikulum yang berlaku di STT-PLN sekurang-

kurangnya 1 (satu) minggu sebelum proses pembelajaran dimulai. 

d. Setiap dosen/tim dosen harus menyusun Rencana Kegiatan Perkuliahan Semester 

(RKPS) untuk enam belas kali tatap muka dalam 1 (satu) semester paling lambat 2 

(dua) minggu sebelum perkuliahan dimulai. 

e. Setiap dosen pengampu/tim dosen mata kuliah harus membuat modul perkuliahan 

dan menyerahkannya kepada Program Studi. 

f. Setiap dosen pengampu/tim dosen mata kuliah harus menyerahkan materi 

perkuliahannya kepada Program Studi dalam bentuk softcopy sekurang-kurangnya 

pada akhir minggu pertama perkuliahan 

g. Program Studi harus menyusun dan menginformasikan jadwal pelaksanaan ujian 

sidang KP, magang dan Skripi/Proyek Akhir pada awal semester 

 

  Strategi 

 

a. Program studi menyusun pangkalan data kompetensi dosen dan mata kuliah yang 

dapat diampu. 

b. Program studi membentuk tim/kelompok dosen yang memiliki bidang keahlian 

tertentu yang bertugas menyusun silabus, SAP dan RKPS mata kuliah. 

c. Mengintegrasikan rencana proses pembalajaran dalam sistem on-line. 

d. Program Studi harus menyelenggarakan Rapat Koordinasi Dosen Pengampu sekurang-

kurangnya 3 (tiga) minggu sebelum proses pembelajaran dimulai. 
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  Indikator 

 

a. Tersedianya dokumentasi modul setiap mata kuliah dalam satu semester. 

b. Terdokumentasinya Rencana Kegiatan Perkuliahan Semester secara lengkap. 

c. Tersedianya dokumentasi hasil rapat koordinasi dosen pengampu mata kuliah.  

d. Terlaksananya kuliah sesuai dengan jadwal 

e. Terlaksananya Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) sesuai 

dengan jadwal yang telah direncanakan 

f. Rata-rata kehadiran dosen 90% diatas 80% 

 

 Dokumen Terkait 

 

a. Prosedur penyusunan Kalender Akademik. 

b. Prosedur pembuatan jadwal kuliah. 

c. Panduan penyusunan Satuan Acara Perkuliahan. 

d. Prosedur panduan penyusunan bahan ajar/modul. 

e. Manual prosedur penunjukan dosen pengampu mata kuliah. 

f. Prosedur evaluasi dosen pengampu mata kuliah. 

g. Prosedur penggantian dosen pengampu mata kuliah. 

h. Prosedur penyusunan SAP. 

i. Prosedur evaluasi SAP. 

j. Prosedur penyusunan Rencana Kegiatan Perkuliahan Semester (RKPS). 

k. Prosedur evaluasi kesesuaian materi pembelajaran dengan SAP. 
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3.2.3 Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

 

Kode Standar Mutu : SM-STT-02-03 

 

Rasionale 

 

  Terwujudnya visi dan misi STT-PLN, salah satu faktor yang berpengaruh adalah mutu 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan. Pelaksanaan pembelajaran pada dasarnya dalam dikelompok menjadi 

kegiatan kuliah yang bersifat teori dan kegiatan pembelajaran yang sifatnya 

praktek/praktikum. Mutu pelaksaaan pembelajaran  tergantung pada pemilihan dosen, 

karakteristik mahasiswa peserta kuliah, motode pembelajaran yang digunakan, peran 

aktif dosen dan peran aktif mahasiswa. Proses pembelajaran yang bertumpu pada 

karateristik dan peran serta aktif mahasiswa harus didukung penuh oleh ketersediaan 

sarana dan prasarana proses pembelajaran.   

 

  Untuk menjamin mutu proses pembelajaran dikelas para dosen harus  memiliki 

kompetensi pembelajaran, misalnya dalam  menggunakan  metode dan sumber ajar yang 

tepat, menyampaikan materi pembelajaran atau   transfer  of  knowledge    and   know    

how,   mendorong     kreatifitas mahasiswa,  menciptakan  suasana  belajar  dalam  kelas  

yang  kondusif, serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang 

unik dengan kelebihan dan kekurangannya.  

 

          Agar proses pembelajaran dapat berlangsung lancar, maka tingkat   kehadiran    dosen   

dan mahasiswa merupakan syarat yang menentukan tingkat keberhasilan proses 

pembelajaran dikelas. Untuk menjamin mutu pelaksanaan proses pembelajaran maka 

diperlukan tolok ukur dan kriteria tertentu dari pelaksanaan proses pembelajaran. Oleh 

karena itu dipandang perlu adanya standar mutu pelaksanaan proses pembelajaran. 

 

  Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar 

 

a. Wakil Ketua I Bidang Akademik 

b. Ketua Jurusan/Program Diploma 

c. KBAAK 

d. KBPSI 

e. Dosen   
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  Definisi Istilah 

 

a. Satuan kredit semester selanjutnya disingkat SKS adalah takaran penghargaan 

terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan 

terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam 

kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 - 2 jam kegiatan terstruktur 

dan sekitar 1 - 2 jam kegiatan mandiri 

b. Dosen pengampu mata kuliah adalah dosen tetap, dosen tidak tetap atau dosen tamu 

yang ditugaskan khusus mengajar memberikan kuliah dalam suatu semester tertentu. 

c. Proses pembelajaran adalah suatu kegaiatan akademik yang sifatnya tatap muka dapat 

berupa kegiatan perkuliahan mata kuliah teori, atau mata kuliah praktikum. 

 

  Pernyataan Isi Standar 

 

a. Sistem pembelajaran yang berlaku harus menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS). 

b. Satu sks kegiatan perkuliahan setara dengan 50 menit kegiatan tatap muka, 50 menit 

penugasan terstruktur dan 50 menit penugasan mandiri. 

c. Satu sks kegiatan praktikum sekurang-kurangnya terdiri 2 jam. 

d. Satu sks kegiatan praktik kerja lapangan sekurang-kurangnya terdiri 4 jam. 

e. Jurusan/Program Studi harus menugaskan dosen untuk mengajar yang sesuai atau 

relevan dengan bidang keahliannya. 

f. Jurusan menerbitkan jadwal kuliah untuk setiap dosen minimal 1 (satu) bulan sebelum 

proses pembelajaran dilaksanakan. 

g. Jurusan dan dosen melaksanakan proses pembelajaran akademik bagi mahasiswa 

minimal 14 (empat belas) kali tatap muka, termasuk ujian setiap semesternya. 

h. Setiap dosen harus membagikan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan Rencana 

Kegiatan Perkuliahan Semester (RKPS) kepada seluruh mahasiswa peserta kuliah 

melalui anjungan dosen paling lambat 1 (satu) sebelum kuliah dimulai. 

i. Setiap dosen harus mengungguh (up load) bahan kuliah minimal 1 (satu) minggu 

sebelum kuliah melalui anjungan dosen 

j. Untuk proses pembelajaran yang mengutamakan aspek knowledge, rasio jumlah 

mahasiswa per kelas adalah 1 : 25. 

k. Untuk proses pembelajaran yang mengutamakan aspek skill, rasio jumlah mahasiswa 

yang ditetapkan per kelasnya adalah 1 : 15 

l. Setiap dosen harus mengisi berita acara tatap muka perkuliahan yang memuat data 

tentang materi pembelajaran, tugas yang diberikan kepada mahasiswa 

m. Setiap dosen wajib hadir mengisi kegiatan perkuliahan sekurang-kurang 80 % dari 

jumlah tatap muka  perkuliahan yang direncanakan dalam satu semester. 
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n. Mahasiswa harus menghadiri sesi perkuliahan sekurang-kurangnya 70% dari jumlah 

jumlah tatap muka perkuliahan yang dilaksanakan dalam satu semester 

o. Mahasiswa harus menghadiri sesi perkuliahan praktikum sekurang-kurangnya 90 % 

dari jumlah tatap muka yang dilaksanakan dalam satu semester Dosen harus 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan metode yang bervariatif dan berpusat 

kepada mahasiswa (student-centered learning) 

p. Dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan kegiatan pembelajaran, semua dosen 

harus berupaya menciptakan Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif dan 

Menyenangkan. 

q. Dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan kegiatan pembelajaran, semua dosen 

harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, baik melalui e-learning, 

pemanfaatan e-book, dan digital library. 

r. Dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan kegiatan pembelajaran, semua dosen 

harus mengakses berbagai sumber belajar dengan ketentuan minimal untuk sumber 

belajar utama merujuk pada buku teks di atas tahun 2000. 

   

  Strategi 

 

a. Dosen meyiapkan materi buku ajar (hand out) bagi setiap mahasiswa peserta kuliah.  

b. Hand out sudah di upload melalui web STT-PLN paling lambat 1 (satu) minggu sebelum 

pelaksanaan perkuliahan. 

c. Membekali dosen dengan buku pedoman akademik. 

d. Membekali semua dosen dengan pengetahuan tentang metode pembelajaran. 

e. Mewajibkan setiap dosen mengikuti pelatihan Applied Approach (AA).  

f. Menjalin kerjasama yang terbuka dan komunikatif antara dosen dengan mahasiswa. 

 

  Indikator 

 

a. Tersedianya dokumentasi hasil proses pembelajaran berupa absensi dosen dan RKPS. 

b. Tersedianya dokumentasi modul kuliah  

c. Tersedianya modul praktikum. 

d. Tersedianya dokumentasi laporan praktikum mahasiswa. 

e. Rata-rata hadir dosen di kelas minimal 80 %.  

f. Rata-rata tingkat hadir mahasiswa di kelas minimal 80%. 

g. Tingkat kehadiran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan lebih dari 75%. 

h. Tingkat ketidakhadiran dosen dalam mengampu mata kuliah tidak lebih dari 10%. 

i. Tingkat pertemuan atau tatap muka dosen dan mahasiswa tidak kurang dari 11 

(sebelas kali) pertemuan. 
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j. Rata-rata IPS mahasiswa ≥ 2.75 perangkatan 

k. Adanya dokumentasi soal-soal ujian 

l. Semua mata kuliah diajar oleh dosen yang sesuai dengan bidang keahliannya 

m. Rasio dosen tidak tetap dibandingkan dengan total dosen maksimum 20% 

 

 Dokumen Terkait 

 

a. Prosedur pelaksanaan kegiatan perkuliahan. 

b. Prosedur pelaksanaan praktikum/magang.  

c. Prosedur pelaksanaan tugas akhir. 

d. Prosedur penerimaan soal UTS/UAS. 

e. Prosedur penilaian kualitas soal UTS/UAS oleh tim dosen. 

f. Prosedur penyerahan lembar hasil ujian UTS/UAS. 

g. Prosedur pengambilan KRS. 

h. Prosedur pelaksanaan kuliah/tatap muka. 

i. Prosedur penyerahan nilai mata kuliah/praktikum. 

j. Buku Ajar, Hand Out, dan petunjuk praktikum. 

k. Proesdur pelaksanaan Ujian 

l. Prosedur penugasan dosen dalam mengajar 

m. Absensi kuliah. 

n. Daftar hadir dosen. 

o. RKPS  

p. Jadwal kuliah. 
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3.2.4 Standar Bimbingan Akademik 

 

Kode Standar Mutu : SM-STT-02-04 

 

  Rasionale 

 

  Dalam rangka menghasilkan Sarjana dan Ahli Madya yang handal, setiap mahasiwa perlu 

mendapatkan bimbingan dan arahan agar supaya mahasiswa lebih mudah mengikuti 

proses pembelajaran, sehingga mahasiswa lulus tepat waktu. Dosen pembimbing yang 

baik harus mampu menjalin komunikasi yang efektif dengan mahasiswa yang dibimbing. 

Bimbingan akademis tidak sebatas pada pemberian arahan pada saat mahasiswa akan 

mengisi kartu rencana studi, akan tetapi juga mampu memberikan arahan kepada 

mahasiswa yang dibimbing dalam hal bimbingan karir, bimbingan sosial kemasyarakatan. 

Dosen pembimbingan harus juga mampu memantau dan mengamati perkembangan 

akademis mahasiswa yang dibimbing. 

 

  Agar supaya mutu bimbingan akademis mampu menghantarkan mahasiswa lebih mudah 

mengikuti proses pembelajaran diperlukan adanya tolok ukur pembimbingan akademik. 

Adanya tolok ukur ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi dan 

meningkatkan mutu kegiatan pembimbingan akademis. 

 

  Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar 

 

a. Wakil Ketua I Bidang Akademik 

b. Ketua Jurusan 

c. BAAK 

d. KBKKM 

e. Dosen PA 

 

  Definisi Istilah 

 

a. Pembimbingan akademik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dosen dengan 

mahasiswa dalam rangka membantu mahasiswa menyelesaikan urusan akademik dan 

masalah lainnya yang menyangkut permasalahan mahasiswa. 

b. Dosen pembimbing akademik adalah dosen tetap yang ditugaskan khusus oleh Ketua 

untuk menjadi dosen pembimbing mahasiswa dalam menyelesaikan studinya di STT-

PLN. 
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c. Buku bimbingan Akademik adalah buku yang berisikan tentang rujukan bagi dosen 

dalam melakukan bimbingan akademik kepada mahasiswanya.  

d.  Transkip kegiatan kemahasiswaan adalah suatu dokumen yang memuat rekam jejak 

mahasiswa dalam kegiatan softs skill yang meliputi dalam kegiatan intra kurikulum 

maupun ekstra kurikulum selama kuliah di STT-PLN 

e. Softskill adalah istilah sosiologis yaitu kemampuan yanag mengacu pada cluster ciri 

kepribadian, keterampilan sosial, fasilitas dengan bahasa, kebiasaan pribadi, 

keramahan, dan optimisme bahwa orang tanda untuk berbagai derajat. softskill ini 

dapat dikatakan sebagai keterampilan personal dan inter personal. 

 

 

  Pernyataan Isi Standar 

 

a. Setiap mahasiswa memiliki dosen pembimbing akademik sejak ditetapkan sebagai 

mahasiswa sampai menyelesaikan studinya yang ditetapkan berdasarkan keputusan 

Ketua. 

b. Pembimbing akademik adalah dosen tetap STT-PLN yang mempunyai pangkat 

akademik minimal asisten ahli. 

c. Setiap mahasiswa harus memiliki buku pembimbingan akademik yang dibagikan setiap 

awal masuk  

d. Setiap mahasiswa harus mencatat semua kegiatan soft skill dan kegiatan seminar yang 

diikuti dalam buku bimbingan akademik 

e. Setiap mahasiswa harus melaksanakan bimbingan akademik sekurang-kurangnya 3 kali 

dalam setiap semester. 

f. Setiap dosen Pembimbing Akademik maksimum membimbing 20 orang mahasiswa. 

g. Setiap dosen Pembimbing Akademik harus mendokumentasikan materi bimbingannya 

dalam buku bimbingan akademik yang telah ditetapkan. 

h. Setiap dosen PA dan mahasiswa harus mencatat semua kegiatan mahasiswa 

bimbingan, IPK, kegiatan soft skill dalam buku bimbingan mahasiswa 

i. Setiap dosen Pembimbing Akademik harus membuat laporan hasil bimbingan 

akademik dan menyusun Rencana Tindak Lanjut, sekurang-kurangnya 1 kali dalam satu 

semester. 

j. Program Studi harus melaksanakan evaluasi pelaksanaan Bimbingan Akademik 

sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap semester, dan hasilnya dilaporkan ke 

Ketua. 
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  Strategi 

 

a. Membekali dosen PA dengan buku panduan pembimbingan akademis. 

b. Setiap dosen mengikuti pelatihan proses pembimbingan akademik. 

c. Mewajibkan setiap dosen menyediakan waktu kegiatan pembimbingan akademis 

minimal 2 jam per minggu. 

d. Mewajibkan setiap dosen PA meningkatkan komunikasi dengan mahasiswa yang di 

bimbing menggunakan teknologi informasi. 

e. Setiap mahasiswa dan dosen PA diwajikan mengisi dan membuat buku rapot kegiatan 

mahasiswa yang memuat berbagai kegiatan mahasiswa. 

 

  Indikator 

 

a. Adanya dokumentasi rekam jejak proses pembibingan akademik. 

b. Lama studi mahasiswa kurang dari 5,5 tahun minimal 30 %. 

c. Prosentase jumlah mahasiswa yang DO kurang dari 5 % per angkatan. 

d. Rata-rata dosen Pembimbing Akademik membimbing mahasiswa maksimum 20 orang 

e. Rata-rata mahasiswa konsultasi dengan dosen Pembimbing Akademik minimal 3 kali 

persemester 

 

 Dokumen Terkait 

 

a. Buku panduan pembimbingan akademik 

b. Standar Kualifikasi lulusan 

c. Prosedur penunjukkan dosen pembimbing akademik. 

d. Prosedur pembimbingan akademik. 

e. Prosedur cuti akademik. 

f. Buku petunjuk teknis akademik. 
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3.2.5 Standar Pelaksanaan Magang 

 

Kode Standar Mutu : SM-STT-02-05 

 

Rasionale 

 

Dalam rangka menyelesaikan studinya sebagai sarjana strata satu (S1) STT-PLN setiap 

mahasiswa program S1 diwajibkan untuk melaksanakan kuliah kerja magang. Kuliah kerja 

magang. Magang/Co-Op suatu kegiatan terstruktur yang dilakukan oleh mahasiswa di 

lapangan yang harus ditempuh sebagai salah satu persyaratan dalam kurikulum. Kegiatan 

kerja magang ini dimaksudkan untuk uUntuk memperkenalkan kepada mahasiswa 

suasana kerja dan turut serta bekerja di perusahaan tempat magang di lapangan, dan 

untuk mengembangkan daya nalar dan mengenali penerapan ilmu yang telah 

diperolehnya dibangku kuliah dibandingkan dengan kenyataan sehari-hari dilapangan 

atau diperusahaan. Kegiatan magang meliputi kerja magang di suatu perusahaan, dan 

pembuatan laporan kerja magang yang harus dipresentasikan setelah laporan disusun.  

 

  Agar mutu pelaksanaan kegiatan magang mulai dari mencari tempat magang 

pengambilan materi kerja magang, dan pembuatan penyusunan laporan kerja magang 

menjadi lebih baik diperlukan seorang dosen pembimbing. Pembimbing kerja magang ini 

harus mempu mengarahkan kepada mahasiswa yang dibimbing agar supaya mahasiswa 

memiliki pengalaman yang nyata setelah mengikuti kerja magang. Oleh karena itu 

diperlukan standar mutu pelaksanaan kerja magang di lingkungan STT-PLN. 

 

  Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar 

 

a. Wakil Ketua I Bidang Akademik 

b. Ketua Jurusan Program S1 

c. Dosen Pembimbing Magang 

d. Mahasiswa 

   

Definisi Istilah 

 

a. Magang adalah suatu kegiatan terstruktur yang dilakukan oleh mahasiswa di lapangan 

yang harus ditempuh sebagai salah satu persyaratan dalam kurikulum, yang meliputi 

kerja magang di suatu perusahaan, dan pembuatan laporan magang yang harus 

dipresentasikan setelah laporan disusun. 
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b. Dosen Pembimbing lapangan adalah pembimbing yang ditunjuk oleh perusahaan 

untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam melaksanakan kerja magang 

di perusahaan. 

c. Dosen pembimbing magang adalah dosen tetap jurusan yang ditunjuk oleh pimpinan 

jurusan untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam pemiliahan tempat 

magang, mengarahkan materi magang, pembuatan laporan magang. 

d. Bimbingan magang adalah kegiatan institusional antara dosen dengan mahasiswa yang 

berupa pemberian arahan kepada mahasiswa dalam pelaksanaan magang mulai dari 

penentuan lokasi, materi laporan, dan penyusunan naskah laporan magang.  

 

  Pernyataan Isi Standar 

 

a. Kegiatan magang dilaksanakan dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan kerja di 

lapangan. 

b. Mata kuliah kerja magang harus dapat diselesaikan oleh mahasiswa dalam jangka 

waktu minimal 1 semester. 

c. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah magang tidak diperbolehkan mengambil mata 

kuliah lain, kecuali Skripsi. 

d. Setiap mahasiswa yang menyelesaikan kuliah kerja magang dibimbing oleh seorang 

dosen pembimbing yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua, atas usul Ketua 

Jurusan. 

e. Dosen Pembimbing magang adalah dosen tetap STT-PLN dengan jabatan akademik 

minimal asisten ahli. 

f. Setiap mahasiswa harus melaksanakan bimbingan magang sekurang-kurangnya 8 

(delapan) kali dalam semester tersebut. 

g. Setiap dosen Pembimbing magang maksimal membimbing 10 orang mahasiswa per 

semester. 

h. Program Studi harus melaksanakan evaluasi/ujian pelaksanaan magang sekurang-

kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap semester. 

i. Mahasiswa perserta magang harus menyusun laporan kerja magang yang akan 

dipresentasikan dalam ujian sidang magang. 

j. Presentasi ujian sidang magang diuji oleh dua orang dosen penguji, dan wajib dihadiri 

oleh dosen pembimbing yang ditetapkan dengan keputusan Ketua. 
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  Strategi 

 

a. Setiap dosen pembimbing kerja magang dibekali dengan buku panduan kerja magang. 

b. Setiap mahasiswa dibekali buku panduan magang.  

c. Meningkatkan kerjasama dengan mitra dan anak perusahaan PT.PLN (Persero) dalam 

pelaksanaan kuliah kerja magang. 

d. Mengintegrasikan kegiatan dan pelaksanaan ujian kerja magang dalam kalender 

akademik 

 

  Indikator 

 

a. Mahasiswa menyelesaikan mata kuliah kerja magang dalam 1 semester, minimal 90 %. 

b. Tersedianya dokumentasi buku induk laporan kerja magang. 

c. Nilai mata kuliah magang minimal B+ 

d. Tersedianya bahan laporan magang dalam bentuk soft copy dan hard copy 

 

 Dokumen Terkait 

 

a. Buku pedoman pelaksanaan Magang. 

b. Buku pedoman penyusunan laporan kerja magang. 

c. Prosedur pengambilan mata kuliah magang. 

d. Prosedur pelaksanaan ujian magang. 

e. Prosedur penunjukan dosen pembimbing magang. 

f. Standar penilaian Proses Pembelajaran 
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3.2.6 Standar Pelaksanaan Skripsi/Proyek Akhir 

 

Kode Standar Mutu : SM-STT-02-06 

 

Rasionale 

 

Dalam rangka menyelesaikan studinya sebagai sarjana strata satu (S1) STT-PLN setiap 

mahasiswa program S1 diwajibkan untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk 

skripsi. Skripsi suatu karya tulis ilmiah yang merupakan salah satu persyaratan yang harus 

disusun oleh mahasiswa program S1 STT-PLN untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik. 

Skripsi disusun berdasarkan hasil penelitian atau pengembangan suatu model yang 

dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Hasil karya ilmiah yang disusun oleh 

mahasiswa harus memenuhi kaidah-kaidah keilmuan yang dipersyaratkan dalam suatu 

metodologi penelitian yang benar. Karya ilmiah yang dihasilkan tidak merupakan sebuah 

jiplakan atau merupakan plagiat dari karya ilmiah orang lain. 

 

 Agar mutu pelaksanaan kegiatan penyusunan skripsi diperlukan seorang dosen 

pembimbing, panduan skripsi dan prosedur penyusunan skripsi yang jelas. Dosen 

pembimbing skripsi harus mampu mengarahkan kepada mahasiswa yang dibimbing agar 

supaya mahasiswa memiliki pengalaman yang nyata dalam menyusun suatu karya ilmiah 

yang sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan. Seorang dosen pembimbing harus memilki 

kompetensi metodologi penelitian yang cukup, memiliki kompetensi keilmuan yang 

relevan dengan materi skripsi yang disusun oleh mahasiswa. Oleh karena itu diperlukan 

standar mutu pelaksanaan skripsi di lingkungan STT-PLN, agar mahasiswa STT-PLN dapat 

menyelesaikan skripsinya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 

 

  Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar 

 

a. Wakil Ketua I Bidang Akademik 

b. Ketua Jurusan/Program Diploma 

c. KBAAK 

d. Dosen Pembimbing Skripsi/Proyek Akhir 

e. Mahasiswa 
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Definisi Istilah 

 

a. Skripsi/Proyek Akhir adalah suatu karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa untuk 

menyelesaikan studinya di STT-PLN di program Sarjana/Diploma III. 

b. Dosen pembimbing skripsi/proyek akhir adalah dosen tetap STT-PLN yang memenuhi 

kualifikasi akademik tertentu yang ditugaskan khusus oleh Ketua untuk membimbing 

mahasiswa menyelesaikan skripsi/proyek sampai selesai. 

c. Bimbingan skripsi/proyek akhir merupakan kegiatan institusional antara dosen 

dengan mahasiswa berupa pemberian arahan kepada mahasiswa dalam 

pelaksanaan penelitian dan penyusunan naskah skripsi/proyek akhir. 

d. Dosen Pembimbing Pertama adalah dosen tetap yang bidang keahliannya relevan 

dengan program studi yang ditunjuk oleh pimpinan jurusan/program studi untuk 

mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam menyusun skripsi. 

e. Dosen Pembimbing Kedua adalah dosen tetap, dosen tidak tetap atau dosen tamu 

yang ditunjuk oleh pimpinan jurusan karena keahliannya untuk membimbing dan 

mengarahkan mahasiswa dalam menyususn skripsi. 

f. Ujian sidang proposal adalah suatu kegiatan akademis yang dilakukan oleh mahasiswa 

dan penguji proposal untuk menilai kelayakan proposal skripsi yang diajukan oleh 

mahasiswa. 

g. Ujian Sidang sarjana adalah suatu kegiatan terstruktur yang direncakan oleh program 

studi untuk menguji dan atau menilai kelayakan skripsi mahasiswa. 

h. Panitia ujian sidang sarjana/proyek akhir adalah dosen dan tenaga penunjang 

akademik yang ditugaskan khusus untuk melaksanakan ujian sidang yang ditetapkan 

dengan keputusan Ketua atas usul Ketua Jurusan. 

 

  Pernyataan Isi Standar 

 

a. Ujian sidang skripsi/proyek akhir merupakan mata kuliah penutup dari seluruh 

rangkaian kegiatan proses pembelajaran yang harus ditempuh oleh mahasiswa. 

b. Penyusuan skripsi harus dapat dilaksanakan oleh mahasiswa dalam jangka waktu 

sekurang-kurangnya 1 semester. 

c. Setiap mahasiswa yang menyelesaikan kuliah skripsi/proyek akhir dibimbing oleh dua 

orang dosen pembimbing yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua, atas usul 

ketua Jurusan. 

d. Dosen Pembimbing Pertama adalah dosen tetap STT-PLN dengan jabatan akademik 

minimal Lektor di mana bidang keahliannya relevan dengan materi skripsi/proyek akhir 

yang disusun mahasiswa. 

e. Penunjukkan sebagai dosen pembimbing ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua, 
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atas usul Ketua Jurusan. 

f. Setiap mahasiswa harus melaksanakan bimbingan akademik sekurang-kurangnya 10 

(sepuluh) kali dalam setiap semester yang didokumentasikan dalam buku bimbingan 

skripsi. 

g. Setiap dosen pembimbing skripsi dapat membimbing mahasiswa maksimum 10 orang 

mahasiswa per semester. 

h. Setiap mahasiswa harus menyerahkan buku skripsi yang dijilid dalam hard cover paling 

lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan ujian sidang. 

i. Program Studi harus melaksanakan evaluasi/ujian pra-sidang paling lambat seletah 

ujian akhir semester 2 (dua) minggu. 

j. Program studi harus melaksanakan ujian skripsi paling lambat pada minggu pertama 

bulan Maret untuk periode semester ganjil, dan minggu pertama bulan September 

untuk periode semester genap. 

k. Ujian sidang skripsi/proyek akhir dilaksanakan paling lambat 2 (minggu) setelah masa 

akhir semester. 

l. Ujian Sidang Skripsi/Proyek Akhir dilaksanakan dalam sidang tertutup yang diuji oleh 4 

(empat) orang penguji, terdiri atas, ketua penguji, sekretaris penguji, 2 anggota penguji 

dan wajib dihadiri oleh dosen pembimbing 

 

  Strategi 

 

a. Setiap dosen pembimbing Skripsi/Proyek Akhir dibekali dengan buku Pedoman 

Pembuatan Skripsi/Proyek Akhir 

b. Meningkatkan kerjasama dengan mitra dan anak perusahaan PT PLN dalam 

pelaksanaan kuliah kerja magang, Proyek Akhir dan Skripsi 

c. Mensosialisasikan buku pedoman penulisan skripsi/Proyek Akhir 

d. Setiap mahasiswa yang menyusun skripsi/proyek akhir harus berpedoman pada buku 

panduan skripsi/proyek akhir. 

e. Mengintegrasikan jadwal pelaksanaan ujian sidang skripsi/proyek akhir dalam kalender 

akademik. 

 

  Indikator 

 

a. Mahasiswa dapat menyelesaikan skripsi dalam 1 semester minimal 90 %,  

b. Tersedianya dokumentasi buku induk skripsi mahasiswa 

c. 90% dosen pembimbing skripsi/proyek akhir minimal S2 dengan pangkat akademik 

Lektor Kepala 

d. 95% mahasiswa berkonsultasikan dengan dosen pembimbing minimal 10 kali 
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e. Nilai Skripsi/Proyek Akhir minimal B+ 

f. Tersedianya dokumentasi buku Skripsi/Proyek Akhir dalam bentuk soft copy dan hard 

copy minimal 1 

g. 10% Skripsi/Proyek Akhir mahasiswa merupakan hasil penelitian dosen dan mahasiswa 

h. 10% ringkasan Skripsi/Proyek Akhir mahasiswa dimuat di Jurnal Penelitian 

i. Rata-rata jumlah mahasiswa perdosen pembimbing Skripsi/Proyek Akhir adalah 5 

mahasiswa adalah 80% 

 

 Dokumen Terkait 

 

a. Standar kalender akademik. 

b. Buku pedoman penyusunan skripsi/proyek akhir. 

c. Prosedur pengambilan mata kuliah skripsi. 

d. Prosedur penunjukkan dosen pembimbing skripsi/proyek akhir 

e. Prosedur penunjukkan dosen penguji pra sidang skripsi. 

f. Prosedur penunjukkan dosen penguji sidang skripsi/proyek akhir. 

g. Prosedur pelaksanaan pra sidang skripsi. 

h. Jurnal Penelitian 

i. Prosedur pelaksanaan ujian sidang skripsi. 

j. Prosedur pelaksanaan pra-yudisium. 

k. Prosedur penerbitan yudisium. 

l. Prosedur penerbitan surat keterangan lulusan sementara. 

m. Prosedur penerbitan ijazah dan transkip nilai. 

n. Prosedur pengambilan ijazah dan transkrip nilai. 

o. Standar penilaian hasil proses pembelajaran. 

p. Prosedur pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa 
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3.2.7 Standar Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran 

 

Kode Standar Mutu : SM-STT-02-07 

 

Rasionale 

 

  Berhasilnya STT-PLN mewujudkan visi dan misinya dalam menghasilkan sarjana dan ahli 

madya yang andal dan mampu bersaing di era globalisasi sangat tergantung pada 

terjaminnya mutu proses pembelajaran, berlansungnya monitoring dan evaluasi proses 

pembelajaran secara berkelanjutan. Kehadiran dosen di kelas adalah sesuatu hal yang 

wajar untuk dimonitor. Keseuaian antara materi yang dirancang dalam SAP, RKPS dan 

yang diajarkan dalam kelas, hadir dosen dalam kelas merupakan sesuatu yang harus 

evaulasi secara berkelanjutan. Demikian pula masukan-masukan dari mahasiswa 

diperlukan untuk peningkatan mutu proses pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran 

merupakan sistem yang terdiri atas beberapa unsur, yaitu masukan, proses dan 

keluaran/hasil, maka terdapat tiga jenis evaluasi sesuai dengan sasaran evaluasi 

pembelajaran, yaitu evaluasi masukan, proses dan keluaran/hasil pembelajaran.  

 

Evaluasi masukan pembelajaran menekankan pada evaluasi karakteristik peserta   didik,   

kelengkapan   dan   keadaan   sarana   dan   prasarana   pembelajaran, karakteristik dan 

kesiapan dosen, kurikulum dan materi pembelajaran, strategi pembelajaran yang sesuai 

dengan mata kuliah, serta keadaan lingkungan di mana pembelajaran berlangsung.  

Evaluasi   proses   pembelajaran   menekankan   pada   evalusi   pengelolaan pembelajaran 

yang dilaksanakan oleh pembelajar meliputi keefektifan strategi pembelajaran yang 

dilaksanakan, keefektifan media pembelajaran, cara mengajar yang dilaksanakan, dan 

minat, sikap serta cara belajar mahasiswa. Evaluasi   hasil   pembelajaran   atau   evaluasi   

hasil   belajar   antara   lain menggunakan   tes   untuk   melakukan   pengukuran   hasil   

belajar   sebagai   prestasi belajar, dalam hal ini adalah penguasaan kompetensi oleh 

setiap mahasiswa. 

 

  Suatu monitoring dan evaluasi proses pembelajaran  yang baik harus melibatkan seluruh 

pemangku kepentingan internal yang terdiri dari dosen, mahasiswa di satu pihak dan 

program studi di pihak lain atau unit penjaminan mutu. Monitoring dan evaluasi proses 

pembalajaran harus dilakukan secara berkesinambungan harus dapat menciptakan 

suasana akademis yang kondusif sehingga pihak-pihak yang terlibat. 
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Agar supaya mutu monitoring dan evaluasi proses pembelajaran berjalan dengan baik, 

diperlukan adanya instrumen dan tolok ukur yang disepakati bersama untuk melakukan 

perbaikan. Monitoring dan evaluasi ini, terjadi pada semua lini kegiatan yang dimulai dari 

proses penyusunan SAP, silabus, RKPS, maupun hadir dosen. Oleh karena itu dipandang 

perlu adanya standar mutu monitoring dan evaluasi proses pembelajaran. 

 

  Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar 

 

a. Wakil Ketua I 

b. Ketua Jurusan/Ketua Program Diploma 

c. Tim Penjaminan Mutu Jurusan 

d. KBPMP 

e. KBAAK 

f. KBPSI 

g. Dosen 

h. Mahasiswa 

 

  Definisi Istilah 

 

a. Monitoring proses pembelajaran adalah suatu kegiatan pengukuran kemajuan proses 

pembelajaran dikaitkan dengan aturan/standar yang berlaku. 

b. Evaluasi proses pembelajaran adalah kegiatan penilaian peran proses pembelajaran 

terhadap tujuan yang dihasilkan sesuai dengan standar yang berlaku. 

c. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dalam rangka untuk mendapatkan umpan 

balik dari mahasiswa dalam rangka penilaian keberhasilan proses pembelajaran yang 

diselenggarakan oleh dosen/jurusan. 

d. IPK singkatan dari Indeks Prestasi Kumulatif merupakan ukuran kemampuian 

mahasiswa sampai pada periode tertentu yang dihitung berdasarkan jumlah SKS 

(Satuan Kredit Semester) tiap mata kuliah yang telah ditempuh.  

 

 

  Pernyataan Isi Standar 

 

a. Program Studi harus melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan proses 

pembelajaran secara berkelanjutan. 

b. Program Studi harus melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian materi 

perkuliahan yang dilaksanakan dosen dengan silabus, SAP dan RPKS yang telah 

ditetapkan.  

http://www.bunghatta.ac.id/artikel-270-ipk-tinggi-dan-organisasi-mahasiswa-mana-yang-lebih-berguna.html
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c. Program studi harus menitoring terhadap hadir dosen di kelas secara periodik, dan 

melaporkan hasilnya ke Wakil Ketua I. 

d. Program studi harus melakukan monitoring dan evaluasi distribusi nilai mata kuliah 

yang diperoleh mahasiswa setiap akhir semester, dan hasilnya dilaporkan ke Ketua 

paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir semester. 

e. Program studi harus melakukan manitoring dan evaluasi terhadap IPK mahasiswa 

setiap akhir semester, dan hasilnya dilaporkan ke Ketua paling lambat 1 (satu) bulan 

setelah akhir semester. 

f. Program studi harus melakukan monitoring terhadap kegiatan pembelajaran sekurang-

kurangnya 1 kali dalam satu semester. 

g. Program studi harus melakukan studi pelacakan untuk mendapatkan umpan balik dari 

mahasiswa dan dosen setiap akhir semester, dan hasilnya dilaporkan ke Ketua paling 

lambat 1 (satu) bulan setelah akhir semester. 

h. Program studi harus membuat laporan akhir pelaksanaan proses pembelajaran secara 

periodik paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya kegiatan semester yang 

berjalan. 

i. Wakil Ketua I dibantu oleh KBPMP harus melakukan evaluasi terhadap IPK dan hasil 

umpan balik dari mahasiswa setiap semester dan hasilnya dipaorkan ke Ketua paling 

lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan akhir semester selesai 

 

  Strategi 

 

a. Program studi dan unit penjaminan mutu menyusuan jadwal pelaksananaan 

monitoring dan evaluasi proses pembelajaran. 

b. Program studi harus membentuk kelompok dosen untuk mengevaluasi mutu soal ujian 

dan SAP 

c. Program studi membentuk tim penjaminan mutu jurusan untuk melaksanakan 

penjaminan mutu di jurusan. 

d. Program studi membentuk tim evaluasi silabus, SAP dan RKPS. 

e. BPSI mengintegrasikan evaluasi proses pembelajaran khususnya RPKS, pengisian 

kusioner dengan jaringan internet 

f. BPSI dan BAAK menyampaikan data IPK dan hasil kuisioner mahasiswa kepada ketua 

Jurusan/Program Diploma untuk dievaluasi 
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  Indikator 

 

a. Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan umpan balik dari mahasiswa, dan 

dosen. 

b. Tersedianya dokumentasi hasil evaluasi IPK mahasiswa. 

c. Tersedianya dokumentasi hasil evaluasi SAP dan RKPS. 

d. Tersedianya dokumentasi hasil evaluasi dan minitoring kehadiran dosen 

e. Adanya dokumentasi hasil monitoing dan evaluasi metode pembelajaran 

f. Adanya dokumentasi monitoring dan evaluasi soal ujian dan silabus, skripsi  

g. Adanya dokumentasi hasil umpan balik dari mahasiswa dan dosen 

h. 90% kinerja dosen dalam proses pembelajaran minimal 3.00 

i. Rata-rata kehadiran dosen di kelas minimal 95% 

j. Tersedianya dokumentasi hasil monitoring evaluasi distribusi nilai mahasiswa dengan 

rata-rata IPK mahasiswa ≥ 2.75 

 

 Dokumen Terkait 

 

a. Prosedur monitoring dan evaluasi kehadiran dosen 

b. Prosedur dan monitoring dan evaluasi nilai mahasiswa 

c. Prosedur moner IPS dan IPK mahasiswa 

d. Standar mutu perencanaan proses pembelajaran. 

e. Standar mutu pelaksanaan proses pembelajaran . 

f. Panduan evalusasi SAP dan RKPS. 

g. Prosedur penjaringan umpan balik dari mahasiswa. 

h. Prosedur penjaringan umpan balik dari dosen. 

i. Prosedur penjaringan umpan balik dari pengguna lulusan. 

j. Prosedur pembentukan penjaminan mutu jurusan. 

k. Prosedur evaluasi SAP dan RKPS. 

l. Prosedur pembentukan tim evalusasi SAP dan RKPS. 

m. Panduan pembuatan laporan kegiatan semesteran 
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3.3.  STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 

 

3.3.1 Standar Kompetensi Lulusan 

 

Kode Standar Mutu : SM-STT-03-01 

 

Rasionale 

 

Sebagai institusi pendidikan yang harus menghasilkan lulusan yang handal dan memiliki 

daya saing dalam era globalisasi, maka diperlukan suatu kompetensi tertentu khususnya 

dalam bidang energi dan kelistrikan. Kompetensi lulusan yang dirumuskan hendaknya 

selalu mengacu pada visi dan misi STT-PLN Oleh karena itu, dalam pelaksanaan proses 

belajar mengajar harus direncanakan dengan baik, dilaksanakan dengan konsisten sesuai 

perencanaan dan dievaluasi secara independen, dengan mengacu pada berbagai 

pedoman yang ada. Kompetensi yang baik dalam suatu mata kuliah harus diturunkan dari 

kompetensi lulusan yang diharapkan. 

 

Kompetensi lulusan seharusnya memuat berbagai kemampuan yang harus dimiliki oleh 

seorang lulusan agara supaya mampu bersaing dalam dunia kerja. Kompetensi 

seharusnya melekat pada diri seorang lulusan, dan tidak hanya yang tertulis dari tranksip 

nilai. Oleh karenanya kompetensi harus memberikan bekal kepada mahasiswa dalam 

bidang yang diperlukan dalam masyarakat. Kompetensi lulusan juga merupakan ciri khas 

dari program studi di STT-PLN 

 

Bertitik tolok dari hal itu, maka diperlukan suatu tolok ukur atau standar tertentu yang 

digunakan untuk mengevaluasi keberhasilkan suatu proses pembelajaran. Oleh karena itu 

diperlukan suatu standar mutu kompetensi lulusan, yang akan digunakan untuk 

merumuskan standar kompetensi mata kuliah maupun kelompok mata kuliah. 

 

  Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar 

 

a. Wakil Ketua I Bidang Akademik 

b. Ketua Jurusan 

c. Tim penyusun kurikulum dan silabus 

d. Mahasiswa yang bersangkutan 
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  Definisi Istilah 

 

a. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki 

seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam 

melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. 

b.  Kompetensi lulusan adalah merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah 

disepakati” 

  

Pernyataan Isi Standar 

 

a. Setiap program studi di lingkungan STT-PLN harus merumuskan kompetensi khusus 

(utama) yang menjadi ciri khas dan unggulan program studi, yang mengacu dan 

relevan dengan visi dan misi STT-PLN 

b. Setiap program studi di lingkungan STT-PLN harus merumuskan kompetensi 

pendukung yang seusai dengan ciri khas dan unggulan program studi. 

c. Setiap program studi harus merumuskan kompetensi dalam bidang energi yang gayut 

dengan kompetensi utama. 

d. Setiap lulusan program studi di lingkungan STT-PLN harus memiliki kemampuan, 

pengetahuan dan pemahaman (Knowledge and Understanding) yaitu :  

1) Mampu mengerti dan memahami sains dasar yaitu matematika, fisika dan statistik 

2) Mampu mengerti dan memahami sifat-sifat material, perencanaan, dan 

perhitungan-perhitungan pada suatu desain yang sesuai dengan bidang dan ciri 

khasnya. 

3) Mengerti dan menguasai asas-asas ilmu pengembangan teknologi yang digunakan 

perancangan dan mengoperasikan teknologi energi. 

4) Mampu menggunakan software yang mendukung bidang kekhususannya 

e. Setiap lulusan program studi di lingkungan STT-PLN harus memiliki kemampuan dan 

pemahaman ketrampilan Intelektual (Intellectual Skill), yaitu : 

1) Mampu menguasai penerapan ilmu dasar (matematika, fisika, menggambar 

teknik/autocad). 

2) Menguasai perancangan dan pelaksanaan eksperimen serta analisis dan interpretasi 

data. 

3) Menguasai perancangan sistem (pembangkit tenaga, sistem komputerisasi, sistem 

kendali) sesuai dengan kebutuhan. 

4) Menguasai cara mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan persoalan-

persoalan keteknikan dan energi. 
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f. Setiap lulusan program studi di lingkungan STT-PLN harus memiliki kemampuan dan 

pemahaman ketrampilan praktis (Practical Skill) yaitu : 

1) Menguasai teknologi di bidang keteknikan dan energi, mampu mengoperasikan dan 

memelihara sistem tenaga dengan unjuk kerja yang diinginkan 

2) Menguasai secara aktif penggunaan software yang mendukung bidang teknologi 

dan energi yang sesuai dengan ciri khasnya 

3) Menguasai asas pengendalian sistem dan menguasai keteknikan digital. 

4) Menguasai metode matematis, probabilitas dan teknik statistik serta penerapannya 

dalam teknik mesin. 

g. Setiap lulusan program studi di lingkungan STT-PLN harus memiliki kemampuan 

ketrampilan Managerial dan Sikap (Managerial Skill and Attitude), yaitu : 

1) Menjunjung tinggi norma, tata-nilai, moral, agama, etika dan tanggung jawab 

profesional. 

2) Mampu berkomunikasi secara efektif 

3) Mengerti metode penyelesaian yang berhubungan dengan keahliannya. 

4) Mengerti isu-isu keteknikan kontemporer  

5) Mampu memanfaatkan dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi 

(Information and CommunicationTtechnology, ICT) 

6) Mampu untuk mengembangkan diri dan mampu berfikir secara logis dan analitis 

untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi secara profesional.  

7) Mampu bekerja sama dan menyesuaikan diri dengan cepat di lingkungan kerja. 

  

  Strategi 

 

a. STT-PLN dan Program studi membentuk tim pengembangan kurikulum dengan tujuan 

untuk mengevaluasi kompetensi lulusan dan kurikulum program studi 

b. Jurusan/program studi mensosialisasikan kompetensi lulusan secara berkala kepada 

dosen dan mahasiswa 

c. Jurusan/program studi menyusun spesifikasi program studi yang memuat kompetensi 

utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi khusus di bidang energi 

d. BPSI mensosialisasikan kompetensi lulusan melalui WEB STT-PLN 

e. STT-PLN melakukan studi kelacakan lulusan untuk mengetahui profil bidang kerja 

lulusan yang digunakan untuk mengevaluasi kompetensi lulusan 
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  Indikator 

 

a. Terdokumentasinya rumusan kompetensi utama, pendukung dan gayut dalam buku 

panduan spesifikasi program studi 

b. 80 % lulusan, lulus dengan tepat waktu 

c. 50 % lulusan STT-PLN bekerja sesuai dengan bidang kompetensi/keahliannya 

d. Tersedianya dokumentasi spesifikasi program studi 

e. Tersedianya dokumentasi hasil studi pelacakan lulusan, umpan balik dari pengguna 

lulusan 

f. Dokumentasi kurikulum memuat kompetensi utama, kompetensi pendukung dan 

kompetensi yang gabungan dengan kompetensi utama yang disyahkan oleh senat 

g. Rata-rata nilai skor kompetensi/kemampuan umpan balik pengguna lulusan minimal 

3.00 (Skala 4)  

 

 Dokumen Terkait 

 

a. Standar kualifikasi lulusan dan softskill 

b. Buku pedoman peraturan dan petunjuk teknis 

c. Spesifikasi program studi 

d. Prosedur penyusunan kurikulum  

e. Prosedur evaluasi kurikulum 

f. Prosedur penyusunan kompetensi lulusan 

g. Prosedur evaluasi kompetensi lulusan 

h. Prosedur studi pelacakan lulusan 
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3.3.2 Standar Kualifikasi Lulusan 

 

Kode Standar Mutu : SM-STT-03-02 

 

Rasionale 

 

Kelulusan merupakan proses perpindahan dari status mahasiswa menjadi sarjana untuk 

program Strata-1 dan Ahli Madya untuk program Diploma-3 setelah menempuh kegiatan 

belajar mengajar selama 8 (delapan) dan 6 (enam) semester dengan menyelesaikan 

antara 144-160 sks dan 110 – 120 sks yang harus ditempuh. Dalam rangka mewujudkan 

misi STT-PLN menghasilkan lulusan sarjana dan ahli madya yang handal dan mampu 

berkompetisi, salah satu indikatiornya adalah lulusan memiliki kualifikasi tertentu yang 

dibutuhkan oleh dunia kerja. 

 

Agar mutu dari lulusan dapat diserap oleh dunia kerja, maka semua mahasiswa harus 

memenuhi syarat-syarat lulusan yang ditetapkan, baik itu syarat akademik maupun syarat 

administrasi, memiliki keahlian dan ketrampilan pada bidangnya, serta kemampuan 

dalam pengembangan ilmu dan teknologi secara praktis yang berkelas nasional yang 

mampu bekerja secara mandiri, bekerja sama dan koordinasi. 

 

Guna memenuhi standar kelulusan dimaksud, dibutuhkan masukan materi dari alumni 

dan pengguna lulusan (stakeholder) yang relevan melalui tracer study untuk menerapkan 

secara optimal perbaikan proses pembelajaran secara terus menerus dalam berbagai 

aspek baik input, proses, output, outcomes, maupun lingkungan pembelajaran. Agar 

supaya adanya tolok ukur maka diperlukan pedoman kelulusan agar jurusan bisa 

menetapkan standar kemampuan minimal yang harus dimiliki mahasiswa untuk lulus, 

memenuhi kompetensi stakeholders proses kelulusan dilaksanakan dengan tertib dan 

lancar karena terciptanya pedoman yang baku dalam proses keluluan mahasiswa. Oleh 

karena itu diperlukan standar mutu kualifikasi lulusan 

 

  Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar 

 

a. Ketua jurusan 

b. Tim penjaminan mutu jurusan 

c. Dosen penasehat akademik 

d. KBKKM 

e. Mahasiswa 
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  Definisi Istilah 

 

a. IPK singkatan dari Indeks Prestasi Kumulatif merupakan ukuran kemampuian 

mahasiswa sampai pada periode tertentu yang dihitung berdasarkan jumlah SKS 

(Satuan Kredit Semester) tiap mata kuliah yang telah ditempuh.  

b. Skripsi adalah karya ilmiah mahasiswa program sarjana yang merupakan salah satu 

syarat untuk mendapatkan gelar sarjana teknik 

c.  Proyek akhir adalah karya ilmiah mahasiswa program diploma yang merupakan salah 

satu syarat untuk mendapatkan gelar ahli madya teknik. 

d.  Transkip kegiatan kemahasiswaan adalah suatu dokumen yang memuat rekam jejak 

mahasiswa dalam kegiatan softs skill yang meliputi dalam kegiatan intra kurikulum 

maupun ekstra kurikulum selama kuliah di STT-PLN 

e. Softskill adalah istilah sosiologis yaitu kemampuan yanag mengacu pada cluster ciri 

kepribadian, keterampilan sosial, fasilitas dengan bahasa, kebiasaan pribadi, 

keramahan, dan optimisme bahwa orang tanda untuk berbagai derajat. softskill ini 

dapat dikatakan sebagai keterampilan personal dan inter personal. 

 

  Pernyataan Isi Standar 

 

a. Mahasiswa STT-PLN dinyatakan lulus program sarjana strata satu bilamana telah 

memenuhi persyaratan berikut ini :  

1) Menyelesaikan beban studi minimum 144 sks 

2) Indeks prestasi kumulatif  minimal 2,75 

3) Tidak ada nilai E 

4) Jumlah nilai D maksimal 2 SKS 

5) Telah menyelesaikan Magang/Co-Ops  

6) Telah menyelesaikan skripsi  

7) Memiliki sertifikat TOEFL, dengan skor minimal 450 

 

b. Mahasiswa STT-PLN dinyatakan lulus program diploma III strata satu bilamana telah 

memenuhi persyaratan berikut ini :  

1) Menyelesaikan beban studi minimum 110 sks 

2) Indeks prestasi kumulatif  2,75 

3) Tidak ada nilai E 

4) Jumlah nilai D maksimal 2 SKS 

5) Telah menyelesaikan proyek akhir  

6) Memiliki sertifikat TOEFL, dengan skor minimal 450  

 

http://www.bunghatta.ac.id/artikel-270-ipk-tinggi-dan-organisasi-mahasiswa-mana-yang-lebih-berguna.html
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c. Setiap lulusan menerima transkrip kemahasiswaan yang berisi rekam jejak mahasiswa 

dalam kegiatan peningkatan softskill baik melalui kegiatan ko-maupun ekstrakurikuler; 

d. Setiap lulusan memiliki sekurang-kurangnya 5 (lima) sertifikat pelatihan softskills yang 

diselenggarakan oleh institusi dan pihak luar; 

e. Setiap lulusan memiliki sekurang-kurangnya 5 (lima) sertifikat keikutsertaan dalam 

seminar/simposium yang diselenggarakan baik oleh institusi maupun pihak eksternal. 

f. Mahasiswa program sarjana strata satu dinyatakan lulus dengan predikat tertentu 

sesuai dengan indeks prestasi komulatif yang diperolehnya yaitu memuaskan, sangat 

memuaskan dan cum laude 

g. Mahasiswa program sarjana strata satu dinyatakan lulus dengan predikat cum laude 

bilamana IPK diatas 3,50 dengan masa studi kurang 4,5 tahun dan tidak mengulang 

mata kuliah, 

h. Mahasiswa program Diploma III dinyatakan lulus dengan predikat cum laude bilamana 

IPK diatas 3,50 dengan masa studi kurang 3,5 tahun dan tidak ada mengulang mata 

kuliah. 

   

Strategi 

 

a. Setiap mahasiswa dibekali dengan buku pedoman peraturan akademik dan petunjuk 

teknis 

b. Jurusan/program studi menjelaskan pada mahasiswa pelaksanaan proses belajar 

mengajar sesuai kurikulum dan silabus di jurusan masing-masing 

c. Jurusan/program studi menjelaskan pada mahasiswa tentang pelaksanaan sertifikasi 

soff skill dan sertifikasi seminar/lokakarya 

d. BKKM menjelaskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan transkrip kemahasiswaan 

yang berisi rekam jejak mahasiswa dalam kegiataan peningkatan softskill baik melalui 

kegiatan ko-maupun ekstrakurikuler 

e. Dosen penasehat akademik (PA) menjelaskan tentang persyaratan minimal untuk 

kelulusan  

f. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh STT-PLN atau unit kerjanya yang sifatnya 

softskill diberikan tanda sertifikat 

g. Setiap kegiatan seminar, kuliah umum yang dilaksanakan oleh himpunan atau jurusan 

dapat dianggap sebagai kegiatan seminar 

h. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh himpunan jurusan, BEM, atau lembaga 

kemahasiswaan dianggap sebagai kegiatan pengembangan softskill 

i. BPSI mensosialisasikan semua peraturan akademik melalui WEB STT-PLN 
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  Indikator 

 

a. 80 % lulusan IPK-nya ≥ 3.00  

b. 50% lulusan, lulus dengan tepat waktu 

c. Prosentase mahasiswa do-mengundurkan diri ≤ 5% pertahun 

d. Rata-rata lama waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama kali kurang 3 

bulan 

e. Lulusan yang bekerja sesuai dengan bidang keahliannya minimal 80% 

f. Tersedianya dokumentasi hasil pelacakan lulusan atau umpan balik dari lulusan 

g. Tersedianya dokumentasi hasil pelacakan umpan balik dan penggunan lulusan 

h. Rata-rata lama mahasiswa mengerjakan Skripsi/Proyek Akhir maksimal 6 bulan 

i. 50 % lulusan nilai TOEFL-nya minimal 500  

 

 Dokumen Terkait 

 

a. Buku pedoman pembimbingan akademik 

b. Buku peraturan akademik dan petunjuk teknis 

c. Prosedur pelaksanaan yudisium sarjana dan diploma 

d. Kartu Rencana Studi dan kartu Hasil Studi 

e. Buku/rapot transkip kegiatan kemahasiswaan 

f. Prosedur studi pelacakan lulusan  

g. Prosedur pelacakan umpan balik dari pengguna lulusan 

h. Prosedur Ujian Skripsi/Proyek Akhir 

i. Prosedur Yudisium 

j. Prosedur pelaksanaan ujian TOEFL 
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3.4.  STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

 

3.4.1 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen 

 

Kode Standar Mutu : SM-STT-04-01 

 

Rasionale 

 

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran STT-PLN, yakni menjadi 10 besar 

nasional perguruan tinggi berbasis teknologi dan enjiniring pada tahun 2020, melalui 

peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu, berkarakter, kompetitif agar supaya 

unggul, jelas dibutuhkan staf dosen yang juga bermutu, berkarakter, profesional dan 

berkompetensi. Dosen yang berkompeten harus memenuhi kualifikasi akademik keahlian 

Kualifikasi akademik disini dimaksudkan agar supaya STT-PLN dapat memenuhi semua 

peraturan yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, agar supaya mampu 

memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran dan standar minimum tentang kualifikasi 

dan kompetensi dosen. 

 

  Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas, staf dosen juga harus 

memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial sehingga mampu 

melakukan proses pembelajaran dengan baik, mampu menggunakan metode dan sumber 

ajar yang tepat, menyampaikan materi pembelajaran atau transfer of knowledge and 

knowhow, mendorong kreatifitas mahasiswa, menciptakan suasana belajar dalam kelas 

yang kondosif, serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang 

unik dengan kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu setiap dosen harus dibekali 

dan memiliki kompetensi dan proses pembelajaran. 

   

  Agar supaya tujuan tersebut diatas dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria, 

atau spesifikasi khusus tentang kualitas akademik dan kompetensi dosen, yang akan 

berfungsi sebagai tolok ukur dalam perekrutan, penyeleseksian, dan pembinaan karier 

dosen. Sehubungan dengan itu perlu ditetapkan standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi dosen. 

 

  Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar 

 

a. Wakil Ketua I 

b. Wakil Ketua II 
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c. Ketua Jurusan/Program Studi 

d. Para Dosen 

e. BSDM 

f. BAA 

g. Kalemlit dan KLPM 

 

Definisi Istilah 

 

a. Dosen STT-PLN adalah seseorang karena kualifikasi dan kompetensinya ditugaskan 

untuk melaksanakan proses pembelajaran yang ditetapkan dengan keputusan Ketua.  

b. Dosen Tetap STT-PLN adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus pendidik 

tetap pada STT-PLN yang diangkat oleh Ketua Yayasan 

c. Kualifikasi akademik dosen tetap adalah persyaratan minimal pendidikan akademik 

dosen tetap STT-PLN 

d. Kompetensi dosen adalah kemampuan dosen dalam melaksanakan kegiatan proses 

pembelajaran yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial 

e. Pasacasarjana adalah jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi setelah program 

pendidikan sarjana stata satu. 

f. Dosen Tamu adalah seseorang yang karena kompetensi dan keahliannya diundang 

oleh Ketua atas usul ketua Jurusan untuk mengajar selama jangka waktu tertentu 

 

  Pernyataan Isi Standar 

 

a. Dosen  STT-PLN   sekurang-kurangnya   harus   memiliki   kualifikasi pendidikan 

akademik minimal S2 (pascasarjana) yang relevan dengan pendidikan S1.  

b. Dosen STT-PLN harus memiliki ijazah yang sah dari perguruan tinggi yang   terakreditasi 

BAN PT dengan peringkat B (Baik) atau diakui oleh DIRJEN DIKTI dan memiliki Indeks 

Prestasi Kumulatif S2-nya minimal 3,00;  

c. Dosen STT-PLN harus memiliki   jabatan   fungsional akademik  sekurang-kurangnya 

Asisten Ahli paling lambat 2 (dua) tahun setelah diangkat sebagai dosen STT-PLN  

d. Dosen STT-PLN harus memiliki sertifikasi memiliki akta mengajar (Applaid Aproach) 

paling lambat 3 tahun setelah yang bersangkutan diangkat sebagai dosen STT-PLN. 

e. Setiap dosen STT-PLN harus memiliki kompetensi atau kemampuan dalam hal : 

1) merancang dan menyajikan program pembelajaran yang koheren kepada 

mahasiswa. 

2) memilih, menguasai, dan menerapkan metode pembelajaran yang tepat sesuai 

dengan kompetensi mata kuliah yang diasuhnya. 
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3) merancang, menggunakan, dan mengembangkan berbagai media pembelajaran 

termasuk pemanfaatan teknologi. 

4) merancang, memilih, dan menggunakan metode penilaian hasil belajar mahasiswa 

secara tepat. 

5) memantau dan mengevaluasi kinerja diri sendiri dalam proses pembelajaran 

dikelas. 

6) mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan pengembangan mutu diri sendiri 

secara terus menerus dan berkelanjutan. 

f. Dosen tetap STT-PLN harus  memiliki sertifikat pendidik profesional paling lambat 5 

(lima) tahun setelah diangkat sebagai dosen tetap;  

g. Dosen tetap STT-PLN harus melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi dengan 

beban  12–16 sks per minggu per semester.  

h. Dosen tetap STT-PLN harus melaksanakan tugas di bidang pengajaran dengan beban 

minimal 4 sks dan maksimal 10 sks per minggu per semester.  

i. Dosen tetap STT-PLN harus melaksanakan tugas di bidang penelitian dan pengabdian 

masyarakat minimal 1 kali dalam 1 semester;  

j. Dosen tetap STT-PLN  harus menyusun minimal 1 publikasi  hasil penelitian   dan atau 

karya ilmiah pada  jurnal yang ber-ISSN  baik  di  lingkungan   internal   maupun yang 

diterbitkan institusi pendidikan lain per semester.  

k. Dosen   tetap   STT-PLN harus   menyusun   minimal   1   karya   tulis   ilmiah yang 

dipresentasikan dalam seminar dosen-mahasiswa dalam setiap  semester. 

l. STT-PLN harus mampu meningkatkan kualifikasi akademik minimal 100 % dari jumlah 

total dosen tetap setiap program studi menjadi berijazah magister paling lambat tahun 

2015 

m. STT-PLN harus mampu meningkatkan kualifikasi akademik minimal 50 % dari jumlah 

total dosen tetap setiap program studi menjadi berijazah doktor paling lambat tahun 

2030 

n. STT-PLN harus mampu meningkatkan kualifikasi akademik dosen tetap per program 

studi agar mencapai rasiao dosen : mahasiswa minimal 1 : 20 paling lambat tahun 2020 

   

Strategi 

 

a. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan 

pendidikan jenjang Magister dan Doktor melalui program beasiswa internal, atau 

beasiswa dari luar STT-PLN 

b. Membuat blue print pembinaan karir dosen dalam jangka panjang agar tampak kapan 

dosen yang belum memenuhi standar diatas dapat segera di dorong dan dibina oleh 

STT-PLN untuk mencapai standar itu. 



55 

 

c. Mengundang dosen/pakar/ahli untuk memberikan pengarahan atau kuliah tamu 

dalam proses pembelajaran 

d. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen tentang metode pengajaran 

(AA) 

e. Membuat pedoman tentang cara mengajar yang baik dan tepat untuk dibagikan 

kepada para dosen 

f. Meningkatkan kompetensi dosen melalui jalur jenjang jabatan akademik 

 

  Indikator 

 

a. Jumlah dosen tetap yang menyelesaikan studi lanjutnya selalu meningkat 5 % per 

tahun 

b. Setiap tahun selalu ada dosen yang menerima beasiswa internal dan eksternal 

c. Rasio dosen tetap S3 terdapat total dosen tetap minimal 40 % pada tahun 2030 

d. Rasio dosen tetap/mahasiswa adalah 1 : 20 per program studi tercapai paling lambat 

tahun 2020 

e. Jabatan akademik dosen sekurang-kurangnya Lektor Kepala minimal 40 % 

f. Dosen mendapatkan sertifikat dosen profesional minimal 50 %  

g. Beban tugas dosen 12 sks per semester 

h. Indek kinerja dosen minimal 3,00 (skala 4) 

i. Semua mata kuliah di ajar oleh dosen, sesuai dengan kompetensinya 

j. Minimal 2 orang dosen perprogram studi pertahun mengikuti seminar nasional/ 

internasional sebagai penyaji 

k. Minimal terdapat 1 karya ilmiah dosen perprogram studi diterbitkan dijurnal yang 

terakreditasi perprogram studi pertahun 

l. Rasio jumlah dosen tidak tetap terhadap total dosen tetap maksimum 10% 

 

 Dokumen Terkait 

 

a. Peraturan kepegawaian STT-PLN 

b. Kode etik dosen 

c. Sistem pemberian renumerisasi 

d. Pedoman pembinaan dan pengembangan dosen 

e. Standar kinerja dosen  

f. Prosedur penerimaan dosen  

g. Prosedur studi lanjut bagi dosen tetap 

h. Prosedur pengembangan dosen tetap 

i. Prosedur pemberian penghargaan dan sanksi  
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3.4.2 Standar Kinerja Dosen 

 

Kode Standar Mutu : SM-STT-04-02 

 

Rasionale 

 

Kinerja dosen dalam proses pembelajaran merupakan jembatan transfer ilmu 

pengetahuan yang paling utama. Dengan kinerja yang optimal maka proses belajar 

mengajar akan tercipta. Kinerja dosen harus dapat diwujudkan dengan rencana dan 

pelaksanaan proses belajar mengajar yang terarah. Untuk mengendalikan kinerja dosen 

perlu dituangkan dalam perencanaan beban tugas dosen yang tertuang dalam Evaluasi 

Waktu Mengajar Penuh (EWMP). Di dalam EWMP akan terencana kinerja dosen untuk 1 

(satu) semester ke depan. Kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi yang meliputi pengajaran, 

penelitian, dan pengabdian masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya yang dituangkan 

dalam EWMP merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan terhadap kinerja dosen. 

 

Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, dan adanya tolok ukur untuk 

mengevaluasi kinerja dosen maka diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus 

tentang beban tugas dosen dalam proses belajar mengajar dan pelaksanaan Tri Darma 

Pergutuan. Tolok ukur yang ditetapkan harus dapat mencerminkan keterbukaan dan rasa 

berkeadilan bagi seluruh dosen.  Oleh karena itu dipandang perlu adanya standar kinerja 

dosen tetap yang diwujudkan dalam bentuk standar mutu kinerja dosen. 

 

  Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar 

 

a. Wakil Ketua I 

b. Wakil Ketua II 

c. Ketua Jurusan/Ketua Program Diploma 

d. KBSDM 

e. KBPMP 

f. KBPSI 

g. Dosen  

 

  Definisi Istilah 

 

a. Evaluasi Kinerja Dosen adalah kegiatan yang mengkaji kinerja dosen selama 

melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi 
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b. Kuesioner adalah lembaran penilaian untuk mengevaluasi kinerja 

c. Kode etik dosen adalah merupakan salah satu rambu-rambu yang diperlukan para 

dosen berkaitan dengan sikap, perilaku dan tindakannya selama menjalankan 

tugasnya baik di lingkungan STT-PLN maupun di lingkungan masyarakat nasional dan 

internasional 

 

  Pernyataan Isi Standar 

 

a. Setiap semester setiap dosen harus membuat laporan beban kinerja dosen  paling 

lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan akhir semester berakhir.  

b. Ketua Jurusan secara periodik melakukan evaluasi kinerja dosen (staf edukatif) 

minimal  semester sekali. 

c. Kegiatan Evaluasi Kinerja Dosen didasarkan atas tolok ukur : 

1) Penilaian terhadap kegiatan Pendidikan dan Pengajaran dengan melibatkan 

mahasiswa dan rekan sejawat dengan tolok ukur : kehadiran dosen dalam 

memberikan kuliah, ketepatan menyerahkan soal ujian, ketepatan dalam 

penyerahan nilai, beban tugas dosen, kuisioner umpan balik dari mahasiswa, 

ketaatan terhadap RPKS. 

2) Penilaian terhadap kegiatan Penelitian dan Publikasi dengan tolak ukur : keaktifan 

melakukan penelitian dan membuat karya ilmiah yang dipublikasikan (terakreditasi 

atau non terakreditasi, local, regional, nasional maupun internasional), tampil 

sebagai pembicara 

3) Penilaian terhadap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tolak ukur : 

keaktifan melakukan pengabdian kepada masyarakat. 

4) Kegiatan penunjang dengan tolok ukur : keaktifan dalam kegiatan di kampus, 

keterlibatkan dalam kepanitian, keterlibatan dalam kelompok kerja jurusan atau 

institusional, hadir dalam rapat/kegiatan yang dilakukan oleh STT-PLN 

d. Evaluasi kinerja dosen diohitung dengan menggunakan bobot dan menggunakan skala, 

pada skala interval 1-4. 

e. Ketua Jurusan akan menginformasikan secara formal hasil evaluasi kinerja dosen 

terhadap dosen yang bersangkutan dalam bentuk rapat internal, sebagai dasar untuk 

melakukan perbaikan kualitas kinerja dosen secara kontinu dan periodik. 

f. Memberikan insentif bagi dosen yang karya ilmiahnya dimuat dijurnal terakreditasi 

nasional/internasional 

g. Dalam melaksanakan tugas dalam tridharma perguruan tinggi setiap dosen harus 

mematuhi dan mengikuti kode etik dosen yaitu: 

1) Kode etik terkait profesionalisme  

a) Jujur secara intelektual dan menunjukkan kebenaran di dalam melaksanakan 
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tugasnya;  

b) Disiplin terhadap diri sendiri dalam merencanakan, menggunakan, 

memperluas dan menyebarkan pengetahuan;  

c) Objektif dan adil didalam hubungan profesional dan menghargai kolega;  

d) Objektif dan apresiatif terhadap pertanyaan dan kritik yang diajukan oleh 

kolega terhadap pekerjaannya;  

e) Jujur mengungkapkan kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara 

ilmiah;  

f) Tidak melakukan plagiat.  

2) Kode etik terkait Sekolah Tinggi: 

a) Menjaga nama baik Yayasan STT-PLN 

b) Menjaga nama baik Sekolah Tinggi Teknik PLN dan Program Studi/Jurusannya 

masing-masing. 

3) Kode etik terkait mahasiswa: 

a) Menghargai mahasiswa secara personal dan sebagai mitra intelektual. 

b) Memberikan layanan terbaik kepada mahasiswa secara secara profesional bahwa 

mahasiswa sebagai pelanggan utama layanan pendidikan 

4) Kode etik terkait masyarakat: 

a) Menyatakan dirinya bukan sebagai seorang yang paling tahu tentang ilmu 

pengetahuan dalam bidangnya;  

b) Menyampaikan keterangan yang dapat dibuktikan kebenarannya;  

c) Menghindari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan standar 

moral, hukum, dan agama yang berlaku di masyarakat.  

 

  Strategi 

  

a. Mensosialisasikan laporan beban kinerja dosen secara periodik 

b. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk evaluasi kinerja dosen 

c. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melakukan 

inovasi dalam pelaksanaan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi. 

d. Mendorong dosen mengikuti seminar ilmiah nasional/internasional sebagai penyaji 

e. Mendorong dosen mengikuti hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

f. Mendorong dosen mengikuti organisasi profesi untuk memperluas jejaring sosialnya 

g. Membuat perencanaan beban tugas yang sesuai dengan kemampuan dosen dalam 

pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi dalam waktu 1 (satu) semester ke depan. 

h. Menyelenggarakan pelatihan , seminar, workshop dan peningkatan sumber daya 

manusia untuk meningkatkan Tri Darma Perguruan Tinggi. 
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i. Membuat pedoman tentang pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi yang memacu 

keberhasilan kinerja dosen 

 

  Indikator 

 

a. Jumlah dosen yang mengajar pada semester yang telah direncanakan dapat dicapai 

minimal 95 % sesuai dengan jadual perkuliahan 

b. Adanya dokumentasi hasil kegitana tri dharma PT 

c. 90 % rata-rata indeks kinerja dosen minimal 3,00 (Skala 4.00) 

d. 50 % dosen tetap melakukan 1 penelitian per tahun 

e. 50 % dosen tetap melakukan 1 kegiatan PKM per tahun 

f. 50 % dosen tetap menghasilkan 1 karya ilmiah yang dipublikasikan per semester 

g. Setiap mata kuliah memiliki hand out atau diktat 

h. 95% dosen menyerahkan nilai UTS dan UAS tepat waktu 

i. 95% dosen menyerahkan soal Ujian UTS dan UAS tepat waktu 

j. 90% dosen beban tugasnya 12 sks persemester 

k. Tersedianya rekam jejak dosen dan tenaga kependidikan 

l. Minimal terdapat 5 orang tenaga ahli/pakar perprogram studi pertahun memberikan 

pelatihan, work shop dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia 

m. Minimal tiap tahun ada 50% dosen mengikuti seminar nasional sebagai penyaji 

n. Minimal 50% dosen tetap perprogram studi mengikuti seminar/workshop/pelatihan 

pertahun 

o. Terdapat 1 orang dosen mendapatkan hibah tingkat lokal, nasional / internasional 

p. Terdapat dosen yang mengikuti organisasi profesi 

 

 Dokumen Terkait 

 

a. Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

b. Prosedur evaluasi kinerja dosen 

c. Prosedur pengembangan dosen 

d. Prosedur studi lanjut 

e. Prosedur pelaksanaan perkuliahan 

f. Prosedur melakukan penelitian 

g. Prosedur melaksakan kegiatan PKM 

h. Prosedur penyusunan pembuatan laporan beban kerja dosen 

i. Prosedur evaluasi kegiatan penelitian 

j. Prosedur evaluasi kegiatan PKM 

k. Prosedur pemberian penghargaan dan sanksi 
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3.4.3 Standar Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Kependidikan 

 

Kode Standar Mutu : SM-STT-04-03 

 

Rasionale 

 

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran STT-PLN, yakni menjadi 10 besar 

nasional perguruan tinggi berbasis teknologi dan enjiniring pada tahun 2020, melalui 

pelayanan pendidikan yang bermutu, berkarakter, kompetitif, selain dibutuhkan dosen 

yang berkualifikasi dan berkompeten, dibutuhkan pula tenaga penunjang non akademik 

yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan bidang kerjanya. Tenaga 

kependidikan non akademik dapat terdiri atas tenaga administrasi umum, akuntansi dan 

keuangan, pranata komputer, programmer, laboran/teknisi, pustakawan, keamanan, dan 

tenaga kebersihan. Karena setiap jenis tenaga penunjang memiliki karakteristik yang 

berbeda maka diperlukan tolok ukur dan spesifikasi yang berbeda pula.  

    

  Agar supaya tujuan tersebut diatas dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria, 

atau spesifikasi khusus tentang kualitas akademik dan kompetensi tenaga penunjang non 

akademik, yang akan berfungsi sebagai tolok ukur dalam perekrutan, penyeleseksian, 

pembinaan karier, dan pemberhentian tenaga penunjang. Sehubungan dengan itu perlu 

ditetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga penunjang. 

 

  Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar 

 

a. Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 

b. Bagian Sumber Daya Manusia 

c. Ketua Jurusan 

d. Kepala Bagian 

e. Ketua Lembaga 

f. Kepala Seksi 

g. Kepala Laboratotirum 

h. Tenaga kependidikan yang bersangkutan  
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  Definisi Istilah 

 

a. Tenaga administrasi umum adalah seseorang karena kualifikasi dan kompetensinya 

diangkat oleh Ketua menjadi tenaga kependingan non akademik di bidang administrasi 

umum 

b. Tenaga administrasi akuntansi dan keuangan adalah seseorang karena kualifikasi dan 

kompetensinya diangkat oleh Ketua menjadi tenaga kependidikan non akademik di 

bidang administrasi akuntansi dan keuangan 

c. Pranata komputer/programmer adalah seseorang karena kualifikasi dan komptensinya 

diangkat oleh Ketua menjadi tenaga kependidikan non akademik di bidang pranata 

komputer/programmer 

d. Pustakawan adalah seseorang karena kualifikasi dan kompetensinya diangkat oleh 

Ketua menjadi tenaga kependidikan non akademik bagian pustakawan 

e. Laboran/teknisi laboratorium adalah seseorang karena kualifikasi dan kompetensinya 

diangkat oleh Ketua menjadi tenaga kependidikan non akademik yang ditempatkan di 

laboratorium/studio 

 

  Pernyataan Isi Standar 

 

a. Tenaga Administrasi Umum 

1) Tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi pendidikan akademik sekurang-

kurangnya Diploma III (Ahli Madya) yang relevan dengan bidang keilmuannya; 

2) Tenaga administrasi harus memiliki ijazah yang berasal dari PT yang terakreditasi 

BAN PT dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75; 

3) Tenaga administrasi harus berkebangsaan Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berkelakuan baik dan sehat jasmani serta rohani; 

4) Tenaga administrasi harus memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 

sekurang-kurangnya kompeten dalam menjalankan MS Office dan internet; 

b.Tenaga Administrasi Keuangan 

1) Tenaga administrasi keuangan harus memiliki kualifikasi pendidikan akademik 

sekurang-kurangnya Diploma III (Ahli Madya) di bidang akuntansi dan atau 

keuangan; 

2) Tenaga administrasi keuangan harus memiliki ijazah yang berasal dari PT yang 

terakreditasi BAN PT dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75; 

3) Tenaga administrasi keuangan harus berkebangsaan Indonesia, bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berkelakuan baik dan sehat jasmani serta rohani; 

4) Tenaga administrasi keuangan harus memiliki kemampuan mengoperasikan 

komputer sekurang-kurangnya kompeten dalam menjalankan MS Office, program 
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akuntansi dan internet; 

5) Tenaga administrasi keuangan harus mampu menyusun dan membuat laporan 

keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku  

c. Tanaga pranata komputer/programmer 

1) Tenaga pranata komputer/programmer harus memiliki kualifikasi pendidikan 

akademik sekurang-kurangnya Diploma III (Ahli Madya) di bidang komputer dan 

atau sistem informasi; 

2) Tenaga pranata komputer/programmae harus memiliki ijazah yang berasal dari PT 

yang terakreditasi BAN PT dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75; 

3) Tenaga pranata komputer/programmer harus berkebangsaan Indonesia, bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkelakuan baik dan sehat jasmani serta rohani; 

4) Tenaga pranata komputer/programmer harus memiliki kemampuan untuk 

membuat program dan atau memperbaiki peralatan sistem informasi 

d.  Laboran/Teknisi 

1) Laboran/Teknisi harus memiliki kualifikasi pendidikan akademik sekurang-

kurangnya Diploma III (Ahli Madya) di bidang teknik dan atau MIPA; 

2) Laboran/teknisi harus memiliki ijazah yang berasal dari PT yang terakreditasi BAN 

PT dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75; 

3) Laboran/teknisi harus berkebangsaan Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berkelakuan baik dan sehat jasmani serta rohani; 

4) Laboran/teknisi harus memiliki kemampuan merawat dan memperbaiki peralatan 

yang menjadi tanggung jawabnya 

5) Laboran/teknisi harus memiliki kemampuan untuk mempersiapkan peralatan dan 

atau barang untuk pelaksanaan praktikum/praktek. 

6) Laboran/teknisi harus memiliki kemampuan mengoperasikan komputer sekurang-

kurangnya kompeten dalam menjalankan MS Office dan internet; 

e.  Pustakawan 

1) Pustakawan harus memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya D-III (Ahli 

Madya) Perpustakaan; 

2) Pustakawan harus memiliki ijazah yang berasal dari PT yang terakreditasi BAN PT 

dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75; 

3) Pustakawan harus berkebangsaan Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berkelakuan baik dan sehat jasmani serta rohani; 

4) Pustakawan harus mampu melaksanakan tata laksana administrasi di bidang 

perpustakaan 

5) Pustakawan harus memiliki kemampuan mengoperasikan komputer sekurang-

kurangnya kompeten dalam menjalankan MS Office, program khusus di bidang 

administrasi perpustakaan dan internet; 
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f. Sopir 

1) Sopir harus memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya SMA atau yang 

sederajat; 

2) Sopir harus memiliki SIM A 

3) Sopir harus berkebangsaan Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berkelakuan baik dan sehat jasmani serta rohani; 

4) Sopir harus memiliki kemampuan mengoperasikan dan memelihara kendaraan dengan 

baik; 

g. Keamanan 

1) Tenaga keamanan harus memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya SMA 

atau yang sederajat; 

2) Tenaga keamanan harus berusia sekurang-kurangnya 20 tahun dan maksimal 45 

tahun; 

3) Tenaga keamanan harus berkebangsaan Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berkelakuan baik dan sehat jasmani serta rohani; 

4) Tenaga keamanan harus memiliki sertifikat bela diri; 

5) Tenaga keamanan harus pernah mengikuti pelatihan Satuan Pengamanan dari 

Kepolisian. 

h.  Petugas Kebersihan 

1) Tenaga kebersihan harus memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya SMA 

atau yang sederajat; 

2) Tenaga kebersihan harus berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan maksimal 45 

tahun; 

3) Tenaga kebersihan harus berkebangsaan Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berkelakuan baik dan sehat jasmani serta rohani; 

i. Setiap tenaga penunjang non akademik harus selalu mengembangkan kompetensinya 

yang sesuai perkembangan  teknologi 

j. STT-PLN wajib mengembangkan kemampuan tenaga penunjang non akademik agar 

supaya sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan.  

 

  Strategi 

 

b. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi tenaga kependidikan non 

akademik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang setingkat lebih tinggi melalui 

program beasiswa internal, atau beasiswa dari luar STT-PLN 

c. Membuat blue print pembinaan karir dan pengembangan tenaga kependidikan non 

akademik dalam jangka panjang agar tampak kapan tenaga penunjang yang belum 



64 

 

memenuhi standar diatas dapat segera di dorong dan dibina oleh STT-PLN untuk 

mencapai standar itu. 

d. Menyelenggarakan kursus dan pelatihan secara periodik di bidang administrasi 

akademik bagi tenaga kependidikan. 

e. Membuat pedoman tentang standar mutu pelayanan non akademik agar supaya mutu 

pelayanan administrasi menjadi lebih baik  

   

Indikator 

 

a. Adanya dokumentasi standar mutu pelayanan non akademik 

b. Tersedianya tenaga kependidikan non akademik yang cukup untuk setiap unit kerja 

c. 90% tenaga penunjang penunjang akademik memiliki kualifikasi dan kompetensi yang 

dipersyaratkan. 

d. 100% tenaga perpustakaan berpendidikan minimal DIII 

e. Tenaga laboran, teknisi dan pranata komputer berpendidikan minimal DIII 

f. 80% tenaga administrasi berpendidikan minimal DIII 

 

 Dokumen Terkait 

 

a. Peraturan kepegawaian STT-PLN 

b. Kode etik tenaga penunjang non akademik 

c. Sistem pemberian renumerisasi 

d. Pedoman pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan 

e. Standar kinerja tenaga Kependidikan 

f. Prosedur penerimaan pegawai  

g. Prosedur studi lanjut bagi tenaga kependidikan 

h. Prosedur pengembangan tenaga kependidikan 

i. Prosedur pemberian penghargaan dan sanksi  

j. Peraturan rekrutmen, pembinaan dan pemberhentian dosen 

k. Peraturan disiplin karyawan 
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3.4.4 Standar Kinerja Tenaga Kependidikan 

 

Kode Standar Mutu : SM-STT-04-04 

 

Rasionale 

 

Kinerja tenaga kependidikan dalam pelayanan akademik proses pembelajaran akan 

sangat berpengaruh terhadap keberhasilkan kegiatan proses pembelajaran. Dengan 

kinerja yang optimal proses belajar mengajar akan tercipta dengan lancar. Kinerja tenaga 

kependidikan harus dapat diwujudkan dengan rencana yang baik sehingga pelayanan 

akademik dalam pelaksanaan proses belajar mengajar yang lebih optimal. Untuk 

mengendalikan kinerja tenaga kependidikan perlu dituangkan dalam perencanaan beban 

kerja tenaga kependidikan yang tertuang dalam Evaluasi Waktu Kerja Penuh (EWKP). 

Kegiatan pelayanan optimal harus didukung oleh keberadaaan adanya sasaran mutu 

pelayanan dari setiap unit kerja. 

 

Di dalam EWKP akan terencana kinerja kependidikan untuk 1 (satu) semester ke depan. 

Keterlibatannya dalam kegiatan pelayanan merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan 

terhadap kinerja tenaga kependidikan yang mengacu pada sasaran mutu tingkat 

pelayanan unit kerja. 

 

Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, dan adanya tolok ukur untuk 

mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan maka diperlukan ukuran, kriteria, atau 

spesifikasi khusus tentang EWKP, sasaran mutu tingkat pelayanan dalam pelaksanaan Tri 

Darma Pergutuan. Oleh karena itu dipandang perlu adanya standar kinerja tenaga 

kependidikan non akademik 

 

  Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar 

 

a. Wakil Ketua II 

b. Ketua Jurusan  

c. KBSDM 

d. KBPMP 

e. Karyawan/Tenaga Kependidikan  
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  Definisi Istilah 

 

a. Evaluasi Kinerja Tenaga Kependidikan non akademik adalah kegiatan yang mengkaji 

atau mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan selama melaksanakan kegiatan 

pelayanan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

b. Sasaran mutu tingkat pelayanan unit kerja adalah suatu standar atau kualifikasi tingktr 

pelayanan unit kerja yang sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing 

c. Kuesioner adalah lembaran penilaian untuk mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan  

 

  Pernyataan Isi Standar 

 

a. Setiap semester setiap tenga kependidikan harus membuat laporan beban kinerja 

paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan berakhir.  

b. KBSDM secara periodik melakukan evaluasi kinerja tenaga kependidikan non akademik 

minimal  semester sekali. 

c. Kegiatan Evaluasi Kinerja Tenaga Kependidikan non Akademik didasarkan atas tolok 

ukur : 

1) Penilaian terhadap kegiatan pelayanan dengan tolok ukur : ketepatan kehadiran 

masuk kerja, penilaian atasan, kuisioner penilaian rekan sejawat, kuisioner penilaian 

dari dosen, kusioner umpan balik dari mahasiswa 

2) Penilaian terhadap tercapaiannya sasaran mutu tingkat pelayanan dengan tolok 

ukur : ketepatan waktu penyelesaian tugas yang sesuai dengan sasaran mutu 

tingkat pelayanan 

3) Kegiatan penunjang dengan tolok ukur : keaktifan dalam kegiatan di kampus, 

keterlibatkan dalam kepanitian, keterlibatan dalam kelompok kerja jurusan atau 

institusional. 

d. Evaluasi kinerja tenaga kependidikan dihitung dengan menggunakan bobot dan 

menggunakan skala, pada skala interval 1-4. 

e. KBSDM dibantu oleh Ketua Jurusan/Kepala Bagian/Ketua Lembaga harus 

menginformasikan secara formal hasil evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang 

bersangkutan dalam bentuk rapat internal, sebagai dasar untuk melakukan perbaikan 

kualitas kinerja dosen secara kontinu dan periodik. 
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  Strategi 

 

a. Mensosialisasikan pembuatan laporan kegiatan tenaga kependidikan secara periodik 

b. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk evaluasi kinerja tenaga 

kependidikan 

c. Membuat pedoman dan perencanaan sasaran mutu tingkat pelayanan yang sesuai 

dengan kondisi obyektif masing-masing unit pelayanan untuk memacu keberhasilan 

kinerja tenaga kependidikan. 

d. Menyelenggarakan kursus, pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia untuk 

meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan. 

 

  Indikator 

 

a. Adanya dokumentasi pelaksanaan kinerja tenaga kependidikan 

b. 80 % rata-rata indeks kinerja tenaga kependidikan minimal 3,00  

c. 90 % tenaga kependidikan masuk kerja dan pulang kerja tepat waktu. 

d. Kurang dari 5 % tenaga kependidikan bolos bekerja 

 

 Dokumen Terkait 

 

a. Pedoman Sasaran Mutu Tingkat Pelayanan 

b. Prosedur evaluasi kinerja tenaga kependidikan 

c. Prosedur pemberian penghargaan dan saksi 

d. Prosedur penyusunan pembuatan laporan kinerja tenaga kependidikan 
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3.5.  STANDAR SARANA DAN PRASARANA 

 

3.5.1 Standar Lahan dan Bangunan 

 

Kode Standar Mutu : SM-STT-05-01 

 

Rasionale 

 

Guna mewujudkan dan terlaksananya proses pembelajaran yang kondusif, dalam rangka 

tercapainya cita-cita sebagaimana tercantum pada visi dan misi, ketersediaan sarana dan 

prasarana mutlak diperlukan oleh suatu institusi pendidikan. Oleh karena itu diperlukan 

adanya suatu standar  kebutuhan lahan, kebutuhan luas bangunan, kebutuhan luas 

ruangan,  yang dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan baik untuk kepentingan evaluasi maupun pengembangan program studi. 

  

Luas lahan minimum dan bangunan yang ada seharusnya dapat menampung semua 

kebutuhan sarana dan prasarana untuk melayanai seluruh kegiatan pembelajaran. Oleh 

karena itu dipandang perlu adanya standar khusus untuk kebutuhan lahan dan bangunan, 

yang akan digunakan sebagai tolok ukur penyediaan kebutuhan lahan dan bangunan. 

 

  Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar 

 

a. Yayasan STT-PLN 

b. Ketua 

c. Wakil Ketua II 

d. KBSRT 

   

Definisi Istilah 

 

a. Luas lahan efektif adalah lahan yang digunakan untuk mendirikan bangunan, 

infrastruktur, lahan/tempat praktek dan tempat parkir. 

b. Luas lahan efektif adalah luas lahan tidak kurang dari luas bangunan dikalikan satu per 

Koefisien Dasar Bangunan (1/KDB) ditambah luas lahan parkir dan lahan yang 

diperlukan untuk parkir kendaraan di luar bangunan. 

c. Koefisien Dasar Bangunan adalah prosentase luas lantai dasar bangunan terhadap luas 

lahan. 
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d. Koefisien dasar hijau (KDH) adalah prosentase bagian lahan yang digunakan terhadap 

luas lahan keseluruhan. 

e. Luas lantai bangunan adalah jumlah seluruh luas lantai yang digunakan untuk semua 

jenis kegiatan pelayanan pendidikan yang terdiri atas ruang manajemen, ruang 

akademik umum, ruang akademik khusus, dan ruang penunjang) 

 

  Pernyataan Isi Standar 

 

a. Lahan 

1) STT-PLN harus memiliki lahan milik sendiri dan atau lahan yang oleh pemegang 

hak atas lahan untuk dimanfaatkan oleh STT-PLN untuk jangka waktu sekurang-

kurangnya 20 tahun. 

2) STT-PLN harus memiliki lahan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan 

daerah yang tencantum pada Rencanan Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota 

3) STT-PLN harus menyediakan luas lahan yang mengikuti ketentuan luas lahan 

efektif, dengan koefisen dasar hijau (KDH) minimal 10 %. 

4) Kemiringan lahan rata-rata untuk pendirian banguan kurang dari 15 % 

5) Lahan yang dimiliki harus terhindar dari gangguan-gangguan berikut ini : 

a) Pencemaran air, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 

Pencemaran Air dan peraturan penggantinya.   

b) Pencemaran udara, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan 

peraturan penggantinya.  

c) Kebisingan,  sesuai dengan  Keputusan Menteri  Negara Lingkungan Hidup 

Nomor Kep. 48/MENLH/11/1996 Tentang  Baku Mutu Kebisingan  dan 

peraturan penggantinya. 

6) Rasio luas lahan per mahasiswa sekurang-kurangnya adalah 3,5 m2 per mahasiswa 

 

b. Bangunan 

1) Bangunan yang didirikan untuk penyelanggaraan layanan pendidikan STT-PLN 

harus memiliki izin mendirikan bangunan yang sesuai dengan peruntukannya 

2) Bangunan yang didirikan harus memenuhi ketentuan  intensitas dan tata 

bangunan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setempat tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Rinci Tata Ruang, Peraturan Zonasi, 

Bangunan, atau peraturan lainnya yang mengikat.  Bila Peraturan Daerah 

dimaksud belum tersedia, maka:  

a) Koefisien  Dasar  Bangunan  (KDB), yaitu persentase luas lantai dasar 
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bangunan terhadap luas lahan, maksimum adalah 80% dari luas lahan di luar 

luas lahan praktik dan parkir di luar bangunan.  

b) Jarak bebas bangunan gedung yang meliputi Garis Sempadan Bangunan  

terhadap as jalan  batas kepemilikan persil (Garis Sempadan Pagar atau Garis 

Sempadan Jalan), tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau  Saluran 

Udara Tegangan Tinggi (SUTT) atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 

(SUTET), dan  jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil  

mengikuti peraturan yang berlaku nasional.  

c) Garis Sempadan Bangunan muka minimum 10 meter, dan Garis Sempadan 

Bangunan samping dan belakang minimum 4 meter.  

3)  Bangunan yang didirikan harus memenuhi persyaratan keselamatan yaitu:  

a) Memiliki  konstruksi  yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi 

pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban 

muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan 

gempa dan kekuatan alam lainnya, semuanya sesuai dengan standar yang 

berlaku.  

b) Dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan 

menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.  

c) Dilengkapi peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat dengan 

lebar minimum 1,2 meter, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran 

dan/atau bencana lainnya.  

d) Dilengkapi akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi 

penunjuk arah yang jelas. 

4)  Bangunan yang didirikan harus memenuhi persyaratan kesehatan berikut:  

a) Mempunyai  fasilitas secukupnya untuk penghawaan dan pencahayaan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.  

b) Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung meliputi saluran air 

bersih, saluran air kotor, sumber air bersih, instalasi pengolahan limbah, 

tempat sampah, dan saluran air hujan.   

c) Menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna 

bangunan  dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. 

d) Menyediakan instalasi pengolahan limbah khusus sesuai kebutuhan dan 

persyaratan program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 

5)  Bangunan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan yaman 

termasuk bagi penyandang cacat  dan pengguna lain yang memiliki keterbatasan 

kemampuan bergerak. 

6)   Bangunan yang didirikan harus memenuhi persyaratan kenyamanan berikut:  

a) Bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu 
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kegiatan pembelajaran.  

b) Setiap ruangan memiliki pengaturan penghawaan yang baik.  

c) Setiap ruangan dilengkapi dengan jendela yang tanpa atau dengan lampu 

penerangan dalam ruangan tersebut dapat memberikan tingkat pencahayaan 

yang memadai untuk melakukan kegiatan belajar.   

7)  Bangunan yang bertingkat  dilengkapi tangga yang  bentuk, lokasi dan jumlahnya 

mempertimbangkan  kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan 

pengguna. Bangunan bertingkat lebih dari empat lantai dilengkapi dengan 

elevator atau lift.  

8)  Bangunan dilengkapi sistem keamanan dengan setiap ruangan dapat dikunci 

dengan baik saat tidak digunakan 

9)  Bangunan dilengkapi instalasi listrik dengan daya yang memadai untuk menunjang 

seluruh peralatan listrik yang digunakan, minimum 5 VA untuk setiap m2 luas 

lantai bangunan. Instalasi memenuhi ketentuan Peraturan Umum Instalasi Listrik 

(PUIL).  

10) Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi 

secara profesional.  

11)  Kualitas bangunan gedung minimum adalah kelas A, sesuai dengan Pasal  45 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005  tentang Standar 

Nasional Pendidikan, dan mengacu pada SNI konstruksi yang diterbitkan oleh  

Kementerian Pekerjaan Umum.  

12)  Bangunan STT-PLN harus dapat bertahan minimum 20 tahun.  

13) STT-PLN harus melakukan pemeliharaan bangunan dengan ketenuan sebagai 

berikut :  

a) Pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun 

jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik, 

dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun.  

b) Pemeliharaan berat, meliputi penggantian  sebagian kecil atau sebagian besar  

rangka-rangka bangunan terutama yang terbuat dari  kayu,  serta  penutup  

atau pelapis  atap, dilakukan minimum sekali dalam 20 tahun.  

14) Rasio luas lantai bangunan per mahasiswa adalah 2,6 m2 per mahasiswa 
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  Strategi 

 

a. Melakukan evaluasi dan revisi terhadap rencana strategis jangka panjang STT-PLN 

b. Meningkatkan optimalisasi penggunaan gedung dan ruangan kelas  

c. Melakukan investasi secara bertahap pengadaan lahan dan bangunan yang disesuaikan 

dengan kondisi keuangan STT-PLN dan Yayasan YPK PLN 

d. Meningkatkan kerjasama antara STT-PLN dan PT PLN (Persero) untuk pengadaan lahan 

dan bangunan 

   

Indikator 

 

a. Tersedianya lahan dan bangunan yang sesuai dengan standar paling lambat tahun 

2030 

b. Lahan dan bangunan STT-PLN statusnya adalah milik sendiri paling lambat pada tahun 

2030 

c. 90 % ruangan bangunan memenuhi standar kekuatan fisik, kecukupan, kesesuaian, 

keselamatan, kemudahan, kenyamanan, kesehatan dan keamanan lingkungan 

d. Tersedia unit dan SDM pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung.  

e. Kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung berjalan dengan baik. 

f. Tersedianya dokumentasi izin mendirikan bangunan 

g. Tersedianya dokumentasi tentang hak penggunaan gedung dan bangunan 

h. 80 % kegiatan pemeliharan bangunan gedung dan ruangan terlaksana dengan baik 

  

Terkait 

 

a. Rencana Induk Pengembangan STT-PLN 

b. Statuta STT-PLN 

c. Prosedur pengadaan gedung dan bangunan  

d. Prosedur pemeliharaan dan perawatan gedung/bangunan 
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3.5.2 Standar Sarana dan Prasarana Akademik 

 

Kode Standar Mutu : SM-STT-05-02 

 

Rasionale 

 

Dalam rangka wewujudkan cita-citas STT-PLN sebagai institusi pendidikan yang harus 

menghasilkan lulusan yang handal dan memiliki daya saing dalam era globalisasi, maka 

diperlukan suatu proses pembelajaran yang komprehensif antara kegiatan teori dan 

praktek, adanya interkasi antara dosen dan mahasiswa, yang didukung oleh pemanfaatan 

oleh teknologi informasi. Guna mewujudkan impian tersebut harus didukung oleh 

ketersedian sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dapat dikelompokkan dalam  

sarana dan prasarana  akademik yang terdiri atas saran dan prasarana akademik umum 

dan akademik khusus, serta sarana dan prasarana non akademik yang terdiri dari sarana 

dan prasarana manajemen dan penunjang.   

 

Untuk menghasilkan layanan akademik yang bermutu, maka dipandang perlu adanya 

tolok ukur dan kriteria tertentu yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana 

akademik. Oleh karena itu perlu dirumuskan dan disusun suatu standar sarana dan 

prasarana akademik yang dapat digunakan sebagai acuan dasar untuk mengevaluasi dan 

pengembangan sarana dan prasarana akademik yang saat ini dimiliki. Adanya acuan ini 

dapat digunakan sebagai patokan bilamana STT-PLN akan melalukan pengembangan 

program studinya. 

 

  Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar 

 

a. Wakil Ketua I 

b. Wakil Ketua II 

c. Ketua Jurusan 

d. Kepala Laboratorium 

e. Bagian Sekretariat dan Rumah Tangga (BSRT) 

  

  Definisi Istilah 

 

a. Sarana dan prasarana akademik adalah sarana dan prasarana yang diperuntukan 

kegiatan pelayanan akademik umum dan akademik khusus 
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b. Kelompok sarana dan prasarana akademik umum adalah sarana dan prasarana yang 

diperuntukan kegiatan layanan kuliah, perpustakaan, teknologi informasi dan 

komunikasi, ruang dosen, belajar mandiri dan prasarana bersama 

c. Kelompok sarana dan prasarana akademik khusus adalah sarana dan prasarana yang 

diperuntukan kegiayan layanan laboratorium, bengkel, studio, bengkel kerja, lahan 

praktek dan tempat praktek lainnya.  

d. Ruang kuliah adalah ruang tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran secara tatap 

muka. 

e. Ruang perpustakaan adalah ruang temapat mahasiswa dan dosen memperoleh 

informasi dari berbagai media dan tempat pustakawan mengelola perpustakaan 

f. Sarana teknologi informasi dan komunikasi adalah sarana penunjang kegiatan 

pembelajaran dan pencarian informasi menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi, serta mendukung kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan komputer 

g. Ruang dosen adalah tempat dosen bekerja dan istirahat serta menerima tamu baik 

mahasiswa maupun tamu lainnya 

h. Ruang belajar mandiri adalah tempat dimana mahasiswa melakukan kegiatan belajar 

secara mandiri dalam rangka menyelesaikan program belajarnya 

i. Ruang bersama adalah tempat sebagai wadah untuk melakukan berbagai kegiatan 

informal mahasiswa yang mendukung kegiatan pembelajarannya. 

j. Buku referensi adalah buku berjenis rujukan seperti kamus, ensiklopedi, indeks, 

direktori, kitab suci, biblografi, dll 

 

  Pernyataan Isi Standar 

 

a. Sarana dan Prasarana Ruang Kuliah 

1) STT-PLN harus menyediakan minimum satu buah ruang aula yang dapat 

menampuh minimum 500 mahasiswa 

2) STT-PLN harus dapat menyediakan minimum satu buah ruang kuliah besar yang 

dapat menampung minimum 80 mahasiswa dengan standar luas ruang 1,5 m2 per 

mahasiswa 

3) Kapasitas maksimum ruang kuliah adalah 40 mahasiswa dengan standar luas 

ruang 2m2 per mahasiswa, dengan luas minimum 40 m2. 

4) Setiap ruang kuliah harus dilengkapi dengan perabot yang terdiri dari meja, kursi 

kuliah sesuai kapasitas, meja dosen dan kursi dosen  

5) Setiap ruang kuliah harus dilengkapi dengan media pendidikan yang terdiri atas 2 

dua papan tulis, LCD, spidol, jaringan internet, dan pengeras suara untuk ruang 

kuliah besar 
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b. Sarana dan Prasarana Perpustakaan 

1) STT-PLN harus menyediakan ruang perpustakaan di tingkat institusi dan program 

studi 

2) Rasio luas ruang perpustakaan adalah 0,2 m2 per mahasiswa, dengan total luas 

ruang minimum 400 m2 dan lebar minimum 8 m. 

3) Ruang perpustakaan harus terletak di tempat strategis dalam kampus sehingga 

mudah dicapai dan memperhatikan pemakai berkebutuhan khusus 

4) Perpustakaan harus dilengkapi dengan buku teks kuliah yang sesuai kurikulum 

sekurang-kurangnya 2 judul per mata kuliah dengan jumlah minimum adalah 10 % 

dari jumlah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut. 

5) Perpustakaan harus dilengkapi dengan buku teks pengayaan dengan jumlah 

minimum 1000 judul per perpustakaan, dimana rasio antara buku ilmiah (non fiksi) 

dan buku jenis non-ilmiah (fiksi) adalah 90 : 10 

6) Perpustakaan harus dilengkapi dengan buku jenis buku referensi sekurang-

kurangnya 50 judul  

7) Perpustakaan harus dilengkapi dengan media akses internet yang terhubung ke 

server internet kampus, dan dapat mengakses koleksi jenis digital. 

8) Perpustakaan harus berlangganan koleksi jurnal (internasional/nasional) ilmiah 

sekurang-kurangnya 2 judul jurnal per program studi 

9) Perpustakaan harus dilengkapi dengan sumber belajar lain (majalah ilmiah, surat 

kabar) sekurang-kurangnya 50 judul 

10) Perpustakaan harus dilengkapi dengan perabot kerja yang terdiri atas meja, kursi, 

meja baca pengunjung, kursi dan meja pustakawan, meja sirkulasi, dan komputer, 

jaringan internet, printer, meja multimedia. 

11) Perpustakaan harus dilengkapi dengan media penyimpanan bahan pustaka 

minimum terdiri atas rak buku, rak majalah, rak surat kabar, lemari/laci katalog, 

lemari tempat penitipan tas, dan lemari buku 

12) Perpustakaan harus dilengkapi dengan peralatan multimedia sekurang-kurangnya 

5 (lima) buah unit komputer untuk akses internat bagi pengunjung perpustakaan 

13) Perpustakaan harus dilengkapi dengan prasarana inventaris yang terdiri atas buku 

inventaris koleksi perpustakaan, buku pegangan pengolahan untuk pengatalokan 

bahan pustaka 

 

c. Sarana dan Prasarana Dosen 

1) Rasio minimum luas ruang dosen adalah 4 m2 per dosen, dan luas minimum adalah 

24 m2 untuk setiap program studi 

2) Setiap ruang dosen harus dilengkapi dengan perabot kerja dan perabot 

penyimpanan yang terdiri kursi dan meja setengah biro, lemari filleng cabinet 
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3) Setiap ruang dosen harus dilengkapi dengan peralatan informasi dan 

telekomunikasi yang terdiri atas laptop, printer, akses internet, line telepon untuk 

komunikasi internal dan eksternal 

 

d. Sarana dan Prasarana TIK 

Sarana TIK minimum terdiri atas : 

1)  server internet/kampus  

1) 1 access point/15 pengguna  

2) Bandwidth  20  Kbps/mahasiswa (dihitung untuk  jumlah seluruh mahasiswa),   

3) Komputer/laptop sebanyak 5% dari jumlah mahasiswa  

4) Printer  

5) Scanner  

6) Akun email institusi 

 

e. Sarana dan Prasarana Belajar Mandiri 

1) Rasio minimum laus ruang belajar mandiri terdiri atas 4 m2 per mahasiswa, 

dengan luas ruang minimum adalah 32 m2. 

2) Ruang belajar mandiri harus dilengkapi dengan perabot kerja dan perabot 

penyimpanan yang terdiri atas kursi dan meja setengah biro, lemari/laci/locer 

yang dapat dikunci, 

3) Ruang belajar mandiri harus dilengkapi dengan peralatan informasi dan 

telekomunikasi yang terdiri atas laptop, printer, akses internet, line telepon untuk 

komunikasi internal dan eksternal 

 

f. Sarana dan Prasarana Ruang Bersama 

1) STT-PLN harus menyediakan ruang bersama yang dapat berupa ruang diskusi, 

ruang duduk, ruang berkumpul dan bentuk-bentuk ruang lainnya yang dapat 

menjadi wadah terbentuknya atmosfir akademik yang baik.     

2) Ruang bersama dapat menampung minimum 10% dari jumlah mahasiswa program 

sarjana.  

3) Rasio minimum luas ruang bersama adalah 2 m2 per mahasiswa dan luas 

minimum 100 m2 

4) Ruang belajar mandiri harus dilengkapi dengan perabot kerja dan perabot 

penyimpanan yang terdiri atas kursi dan meja setengah biro, lemari/laci/locer 

yang dapat dikunci, 

5) Ruang belajar mandiri harus dilengkapi dengan peralatan informasi dan 

telekomunikasi yang terdiri atas laptop, printer, akses internet, line telepon untuk 

komunikasi internal dan eksternal 
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g. Sarana dan Prasarana Laboratorium/Bengkel 

1) Semua jenis praktikum/praktek yang dipersyaratkan dalam kurikulum harus 

dilaksanakan di laboratorium di lingkungan STT-PLN 

2) Laboratorium yang dapat digunakan bersama oleh seluruh mahasiswa yang terdiri 

dari laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium komputer dasar,  dan 

laboratorium bahasa inggris dikelola oleh institusi STT-PLN 

3) Laboratorium yang penggunaannya sesuai dengan program studi dikelola oleh 

masing-masing jurusan/program studi 

4) Laboratorium yang dikelola oleh jurusan/program studi dapat dimanfaatkan oleh 

mahasiswa jurasan/program studi lain. 

5) Setiap jurusan harus memiliki laboratorium/bengkel/studio yang merupakan 

laboratorium unggulan program studi. 

6) STT-PLN harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana laboratorium/bengkel/ 

studio untuk proses pembelajaran yang dibutuhkan oleh program studi 

7) Rasio luas ruang laboratorium/bengkel/studio adalah minimal 2,5 m2 per 

mahasiswa sesuai dengan kapasitas ruang 

8) Seluruh laboratorium/bengkel/studio di lingkungan STT-PLN dapat digunakan dan 

dimanfaatkan seluruh mahasiswa dan atau pemangku kepentingan dalam rangka 

pelaksanaan tridhama perguruan tinggi. 

 

  Strategi 

 

a. Mengevaluasi dan atau audit sarana dan prasarana yang saat ini dimiliki dibandingkan 

dengan standar yang ditetapkan 

b. Meningkatkan optimaliasasi penggunaan ruangan kelas 

c. Meningkatkan optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana laboratorium untuk 

melaksanakan kegiatan praktikum 

d. Melaksanakan investasi pengembangan sarana dan prasarana akademik secara 

bertahap sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan STT-PLN 

e. Meningkatkan kerjasama dengan PT PLN (Persero) dan anak perusahaannya untuk 

pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana akademik 

 

  Indikator 

 

a. Semua ruangan kuliah terpasang peralatan multimedia yang lengkap 

b. 50 % koleksi jumlah judul bahan pustaka lengkap yang sesuai kurikulum 

c. Tersedia buku referensi internasional minimal 25 % 

d. Tersedia buku teks, jurnal, majalah ilmiah terbitan 3 tahun terakhir 
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e. 90 % ruang kelas, rasio kecukupannya adalah, 5 - 2,0 m2 per mahasiswa 

f. 90 % ruang dosen memiliki ruangan tersendiri rasio kecukupannya adalah 4 m2 per 

dosen 

g. Semua ruangan dosen tetap memiliki akses internet dan jaringan telekomunikasi 

h. Rasio kecukupan ruang perpustakaan adalah 1,6 m2 per orang 

i. Memiliki akses dari/ke perpustakaan lain 

j. Rasio jumlah komputer per mahasiswa maksimal 1 : 10 

k. Jam layanan setiap harinya sesuai kebutuhan mahasiswa (8.00-20.00) 

l. Tersedianya bandwith layanan internet sekurang-kurangnya 2 kbps per mahasiswa 

m. Layanan akses internet 24 jam 

n. Usia peralatan sistem informasi maksimum 5 tahun 

o. Tersedianya koleksi bahan pustakan digital 

p. Tersedianya layanan e-book, e-perpustakaan yang dapat diakses mahasiswa selama 24 

jam 

q. 100% kegiatan praktikum dapat dilaksanakan di laboratorium di lingkungan STT-PLN 

r. Ketersediaan bahan pustaka, buku teks minimal 400 judul perprogram studi 

s. Jumlah buku pustaka berupa disertasi/tesis/skripsi/Proyek Akhir minimal 200 judul 

perprogram studi 

t. Tersedia jurnal ilmiah akreditasi Dikti minimal 3 judul perprogram studi 

u. Tersedia jurnal ilmiah internasional minimal 2 judul perprogram studi 

v. Tersedia bahan pustaka berupa prosedur seminar minimal 9 judul perprogram studi 

 

 Dokumen Terkait 

 

a. Prosedur pengadaan barang dan jasa 

b. Prosedur peminjaman dan penggunaan sarana dan prasarana bersama 

c. Prosedur peminjaman bahan pustaka 

d. Prosedur penggunaan perpustakaan 

e. Prosedur pemeliharaan dan perawatan ruangan 

f. Prosedur pencatatan inventarisasi sumber daya 

g. Peraturan Pengatalogan Bahan Pustaka 

h. Panduan Pengelolaan Bahan Pustaka 
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3.5.3 Standar Sarana dan Prasarana Non Akademik 

 

Kode Standar Mutu : SM-STT-05-03 

 

Rasionale 

 

Dalam rangka wewujudkan cita-citas STT-PLN sebagai institusi pendidikan yang harus 

menghasilkan lulusan yang handal dan memiliki daya saing dalam era globalisasi, maka 

diperlukan layanan manajerial yang optimal dan peningkatan kegiatan mahasiswa atau 

sarana dan prasarana non akademik. Guna mewujudkan hal itu, harus didukung oleh 

ketersedian sarana dan prasarana khusus untuk kegiatan manajerial dan penunjang 

kegiatan akademik. Sarana dan prasarana penunjang ini lebih diperuntukan untuk 

meningkatkan kegiatan layanan non akademik, meningkatkan kegiatan suasana 

akademik, sarana untuk interaksi antar mahasiswa, dan sarana atau wahana bagi 

mahasiswa untuk menyalurkan kegiatan minat dan bakatnya. Oleh karena itu diperlukan 

standar sarana dan prasarana penunjang. 

 

Oleh karena itu, dipandang perlu adanya tolok ukur dan kriteria tertentu yang terkait 

dengan penyediaan sarana dan prasarana non akademik. Oleh karena itu perlu 

dirumuskan dan disusun suatu standar sarana dan prasarana non akademik yang dapat 

digunakan sebagai acuan dasar untuk mengevaluasi dan pengembangan sarana dan 

prasarana akademik yang saat ini dimiliki. Adanya acuan ini dapat digunakan sebagai 

patokan bilamana STT-PLN akan melakukan pengembangan program studinya. 

 

  Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar 

 

a. Wakil Ketua II 

b. Wakil Ketua III-IV 

c. Bagian Sekretariat dan Rumah Tangga (BSRT) 

 

  Definisi Istilah 

 

k. Sarana dan prasarana non akademik adalah sarana dan prasarana yang diperuntukan 

kegiatan pelayanan manajerial dan penunjang akademik lainnya 

l. Kelompok sarana dan prasarana manajemen adalah sarana dan prasarana yang 

diperuntukan pimpinan, tata usaha, rapat, penelitian, PKM dan penjaminan mutu. 
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m. Kelompok sarana dan prasarana penunjang adalah sarana dan prasarana yang 

diperuntukan untuk tempat beribadah, ruang konseling, ruang kesehatan, gudang, 

kantin, bengkel dan tempat parkir. 

n. Ruang pimpinan adalah ruangan yang difungsikan sebagai tempat kegiatan 

pengelolaan perguruan tinggi, pertemuan dengan pimpinan lembaga dibawahnya, 

dosen dan kayawan serta tamu lainnya. 

o. Struktural STT-PLN terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua, Ketua Jurusan, Kepala Lembaga, 

Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Laboratorium 

p. Ruang tata usaha adalah ruangan yang difungsikan sebagai tempat bekerja pegawai 

tata usaha untuk mengerjakan adminitrasi perguruan tinggi yang terdapat di tingkat 

institusi dan jurusan 

q. Ruang rapat adalah ruangan yang berfungsi sebagai tempat kegiatan pertemuan 

koordinasi pimpinan baik dengan pejabat yang berada dibawahnya maupun pihak-

pihak mitra lainnya, dan dapat difungsikan sebagai ruang seminar. 

r. Ruang konseling adalah ruangan yang berfungsi sebagai tempat mahasiswa 

mendapatkan layanan konseling individu atau kelompok dari konselor berkaitan 

dengan pengembangan pribadi, sosial, akademik, dan karir.  

s. Jamban adalah ruang yang berfungsi sebagai tempat buang air kecil atau besar bagi 

dosen, karyawan, dan mahasiswa.   

t. Ruang kesehatan adalah ruangan yang berfungsi sebagai tempat untuk pelayanan awal 

bagi sivitas akademika yang mengalami gangguan kesehatan.   

u. Gudang adalah ruangan berfungsi sebagai  tempat menyimpan peralatan 

pembelajaran dan peralatan lembaga yang tidak/belum dimanfaatkan serta arsip 

lembaga 

v. Kantin adalah bangunan ruangan yang berfungsi sebagai tempat menjual makanan dan 

minuman bagi sivitas akademika pada saat hari kerja/kuliah.  

w. Tempat parkir adalah suatu tempat yang berfungsi untuk menyimpan sementara 

kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat milik dosen, karyawan, dan 

mahasiswa selama jam dan hari kerja. 

 

  Pernyataan Isi Standar 

 

a. Sarana dan Prasarana Ruang Ketua/Wakil Ketua 

1) Luas ruangan Ketua/Wakil Ketua minimum 20 m2 per pimpinan dan lebar 

minimum 3 m, dan ruang pimpinan mudah diakses oleh tamu. 

2) Ruang Ketua/Wakil Ketua harus dilengkapi dengan perabot kerja minimal terdiri 

dari meja 1 biro, kursi kerja, meja dan kursi tamu, meja dan kursi rapat 



81 

 

3) Ruang Ketua/Wakil Ketua harus dilengkapi dengan perabot penyimpanan dan 

peralatan kantor minimal terdiri dari almari yang dapat dikunci, komputer laptop, 

printer laserjet, white board, dan LCD projector 

4) Ruang Ketua/Wakil Ketua harus dilengkapi dengan peralatan komunikasi dan 

sistem informasi minimal line akses telpon (fixed line), jaringan LAN/intranet, 

internet, dan perlatan penunjang penjaminan mutu pendidikan. 

5) Ruang Ketua/Wakil Ketua harus dilengkapi dengan ruangan untuk sekretaris 

Ketua/Wakil Ketua 

6) Ruangan sekretaris Ketua/Wakil Ketua minimal 4 m2 per sekretaris. 

b. Sarana dan Prasarana Ruang Ketua Jurusan 

1) Luas ruang Ketua jurusan minimum 16 m2 per orang dan lebar minimum 2,5 m, 

dan ruangnya mudah diakses oleh tamu. 

2) Ruang Ketua Jurusan harus dilengkapi dengan perabot kerja minimal terdiri dari 

meja 1 biro, kursi kerja, kursi tamu, meja dan kursi rapat 

3) Ruang Ketua Jurusan harus dilengkapi dengan perabot penyimpanan dan 

peralatan kantor minimal terdiri dari almari yang dapat dikunci, komputer laptop, 

printer laserjet, white board, dan LCD projector 

4) Ruang Ketua Jurusan harus dilengkapi dengan peralatan komunikasi dan sistem 

informasi minimal line akses telpon (fixed line), jaringan LAN/intranet, internet, 

dan perlatan penunjang penjaminan mutu pendidikan 

c. Sarana dan Prasarana Ruang Ketua Lembaga/Kepala Bagian 

1) Luas ruang Ketua Lembaga/Kepala Bagian minimum 12 m2 per orang dan lebar 

minimum 2 m, dan ruangnya mudah diakses oleh tamu. 

2) Ruang Ketua Lembaga/Kepala Bagian harus dilengkapi dengan perabot kerja 

minimal terdiri dari meja 3/4 biro, kursi kerja, kursi tamu, meja dan kursi rapat 

3) Ruang Ketua Lembaga/Kepala Bagian harus dilengkapi dengan perabot 

penyimpanan dan peralatan kantor minimal terdiri dari almari yang dapat dikunci, 

komputer laptop, printer laserjet dan white board 

4) Ruang Ketua Lembaga/Kepala Bagian harus dilengkapi dengan peralatan 

komunikasi dan sistem informasi minimal line akses telpon (fixed line), jaringan 

LAN/intranet, internet. 

d. Sarana dan Prasarana Ruang Sekretaris Jurusan 

1) Luas ruang Sekretaris Jurusan minimum 8 m2 per orang dan lebar minimum 2 m, 

dan ruangnya mudah diakses oleh tamu. 

2) Ruang Sekretaris Jurusan harus dilengkapi dengan perabot kerja minimal terdiri 

dari meja 3/4 biro, kursi kerja, kursi tamu. 
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3) Ruang Sekretaris Jurusan harus dilengkapi dengan perabot penyimpanan dan 

peralatan kantor minimal terdiri dari almari yang dapat dikunci, komputer laptop, 

printer laserjet dan white board 

4) Ruang Sekretaris Jurusan harus dilengkapi dengan peralatan komunikasi dan 

sistem informasi minimal line akses telpon (fixed line), jaringan LAN/intranet, 

internet 

e. Sarana dan Prasarana Kepala Seksi/Kepala Laboratorium  

1) Luas ruang Kepala Seksi/Kepala Laboratorium minimum 6 m2 per orang dan lebar 

minimum 2 m, dan ruangnya mudah diakses oleh tamu. 

2) Ruang Kepala Seksi/Kepala Laboratorium harus dilengkapi dengan perabot kerja 

minimal terdiri dari meja 1/2 biro, kursi kerja, kursi tamu. 

3) Ruang Kepala Seksi/Kepala Laboratorium harus dilengkapi dengan perabot 

penyimpanan dan peralatan kantor minimal terdiri dari almari yang dapat dikunci, 

komputer laptop, printer laserjet yang dapat digunakan bersama 

4) Ruang Kepala Seksi/Kepala laboratorium harus dilengkapi dengan peralatan 

komunikasi dan sistem informasi minimal jaringan internet dan line akses telpon 

(fixed line) yang dapat digunakan bersama. 

f. Sarana dan Prasarana Ruang Staff Administrasi 

1) Rasio luas minimum ruang staff administrasi adalah 4 m2 per staff, dan luas 

minimum ruang administrasi adalah 48 m2, dengan lebar minimum 6 m. 

2) Ruang staff administrasi/tata usaha harus dilengkapi dengan perabot kerja 

minimum tediri atas meja setengah biro, kursi kerja, kursi tamu 

3) Ruang staf administrasi harus dilengkapi dengan perabot penyimpanan minimum 

terdiri atas almari, filing cabinet dan brankas 

4) Ruang staf administrasi harus dilengkapi dengan peralatan kantor minimum terdiri 

atas komputer, printer per staf, dan perlatan kantor lainya. 

5) Ruang staff adminitrasi harus dilengkapi dengan peralatan komunikasi dan 

informasi minimum terdiri atas jaringan line telepon, dan jaringan internet untuk 

komunikasi data.  

g. Sarana dan Prasarana Ruang Rapat/Seminar 

1) STT-PLN harus memiliki ruang rapat besar di tingkat institusi dan tingkat jurusan. 

2) Ruang rapat STT-PLN minimal luasnya 48 m2, dengan lebar minimum 6 m. 

3) Ruang rapat program studi minimal luasnya 15 m2, dengan lebar minimum 3 m2. 

4) Ruang rapat STT-PLN dan atau ruang rapat jurusan harus mudah diakses oleh 

pimpinan atau tamu/mitra kerja STT-PLN 

5) Ruang rapat harus dilengkapi minimal dengan meja rapat dan kursi 

6) Raung rapat harus dilengkapi dengan media komunikasi minimum terdiri atas 

papan tulis, komputer, LCD projector dan layar, serta peralatan fixed dan/atau 
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mobile phone untuk komunikasi suara serta mobile network/local area network 

untuk komunikasi data.   

h. Sarana dan prasarana tempat ibadah 

1) STT-PLN harus menyediakan sarana dan prasarana untuk beribadah yang sesuai 

dengan kebutuhan seluruh civitas akademika minimum masjid yang dapat 

menampung 500 mahasiswa 

2) Masjid STT-PLN harus dilengkapi dengan perlengkapan ibadah minimum lemari, 

rak, Al-Qur’an dan perlengkapan lain sesuai kebutuhan 

i. Sarana dan prasarana bimbingan konseling 

1) STT-PLN harus menyediakan ruang konseling mahasiswa 

2) Luas ruang konseling sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika, dengan luas 

total minimum 12 m2. 

3) Ruang konseling dapat memberikan kenyamanan suasana dan menjamin privasi 

mahasiswa. 

4) Ruang konseling harus dilengkapi minimum dengan meja setengah biro, kursi 

kerja, kursi tamu dan almari atau filing cabinet 

5) Ruang konseling harus dilengkapi dengan peralatan dan kelengkapan konseling 

minimal terdiri dari atas instrumen konseling, buku sumber, papan kegiatan, dan 

media pengembangan kepribadian untuk menunjang pengembangan kognisi,  

emosi, dan motivasi mahasiswa. 

j. Sarana dan prasarana jamban 

1) STT-PLN harus menyediakan ruangan jamban yang tersedia untuk setiap lantai 

bangunan gedung  

2) Minimum terdapat 1 unit jamban untuk setiap 40 mahasiswa, 1 unit jamban untuk 

setiap 30 mahasiswi, 1 unit jamban untuk setiap 40 dosen dan/atau karyawan laki-

laki, dan 1 unit jamban untuk setiap 30 dosen dan/atau karyawan perempuan.  

3) Luas minimum 1 unit jamban adalah 2 m2.  

4) Jamban harus berdinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan.  

5) Setiap jamban tersedia air bersih di setiap unit jamban.  

k. Sarana dan prasarana ruang kesehatan 

1) STT-PLN harus menyediakan ruang untuk kesehatan  

2) Luas total ruang kesehatan disesuaikan dengan jumlah mahasiswa, dengan luas 

minimum 12 m2. 

3) Ruang kesehatan harus dilengkapai minimum dengan tempat tidur, meja kerja 

setengah biro, kursi kerja, kursi tamu, dan satu almari yang dapat dikunci 

4) Ruang kesehatan harus dilengkapi dengan peralatan dan alat kesehatan minimum 

terdiri atas catatan kesehatan peserta didik, perlengkapan P3K, tandu, selimut, 
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tensimeter, termometer badan, timbangan badan, pengukur tinggi badan, dan 

tempat cuci tangan. 

l. Sarana dan prasarana gudang 

1) STT-PLN harus menyediakan satu ruangan khusus yang digunakan sebagai gudang 

2) Luas gudang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, dengan luas total minimum 24 

m2 

3) Gudang harus dapat dikunci. 

m. Sarana dan prasarana kantin 

1) STT-PLN harus menyediakan dan atau membanguan satu ruangan khusus yang 

diperuntukan untuk kantin 

2) Luas ruangan kantin disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa, dengan luas total 

minimum 200 m2.  

3) Kantin harus dilengkapi dengan konter makanan/minuman, tempat duduk untuk 

makan dan minum, air bersih untuk mencuci tangan dan mencuci alat makan dan 

minum, serta tempat sampah yang memadai.   

n. Sarana dan prasarana tempat parkir 

1) Minimum terdapat 1 tempat parkir kendaraan roda dua untuk 10 mahasiswa dan 

1 tempat parkir kendaraan roda dua untuk 2 karyawan atau dosen.    

2) Minimum terdapat 1 tempat parkir kendaraan roda empat untuk 40 mahasiswa 

dan 1 tempat parkir kendaraan roda empat untuk 10 karyawan atau dosen.   

3) Ukuran minimum tempat parkir kendaraan roda dua adalah 1,5 m x 1 m, dengan 

luas lahan minimum 3 m2 per satuan ruang parkir (SRP) termasuk sirkulasi.    

4) Ukuran minimum tempat parkir kendaraan roda empat adalah 5 m x 2,5 m, 

dengan luas lahan minimum 25 m2 per satuan ruang parkir (SRP) termasuk 

sirkulasi.    

5) Tempat parkir harus dilengkapi dengan rambu-rambu lalulintas 

o. Sarana dan prasarana kegiatan mahasiswa 

1) STT-PLN harus menyediakan ruangan untuk kegiatan himpunan mahasiswa, minat 

bakat 

2) Luas ruang setiap unit kegiatan mahasiswa minimum adalah 12 m2 per unit 

kegiatan 

3) Ruang kegiatan mahasiswa harus dilengkapi dengan meja setengah biro, kursi 

kerja, kursi tamu, almari yang dapat dikunci 

4) Ruang kegiatan mahasiswa harus dilengkapi dengan peralatan komunikasi dan 

sistem informasi minimum terdiri atas jaringan line-telepon, jaringan internet, 

komputer dan printer. 
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  Strategi 

 

a. Mengevaluasi dan atau melakukan audit sarana dan prasarana yang saat ini dimiliki 

dibandingkan dengan standar yang ditetapkan 

b. Meningkatkan optimalisasi penggunaan ruangan dengan efisien 

c. Meningkatkan optimalisasi penggunaan peralatan ruangan manajemen  

d. Meningkatkan inventarisasi barang milik STT-PLN 

e. Meningkatkan optimalisasi pemeliharaan ruangan  

f. Melaksanakan investasi pengembangan untuk melengkapi sarana dan prasarana non 

akademik secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan STT-PLN 

g. Membentuk unit khusus untuk melakukan kegiatan perbaikan dan perawatan gedung 

dan ruangan kelas 

 

  Indikator 

 

a. 50 % ruang untuk sarana dan prasarana kegiatan non akademik tersedia sesuai standar 

yang ditetapkan 

b. 90 % peralatan dalam ruangan terawat dengan baik dan optimum penggunaannya  

c. Semua ruangan manajemen dan staff terhubung dengan jaringan line-telepon dan 

jaringan internet 

d. 90% dosen tetap memiliki ruangan sendiri dengan luas minimal 4 m2 

e. 95% fasilitas sarana dan prasarana, layanan akademik milik sendiri/yayasan, dan 

mutunya sangat baik 

f. 90% sarana dan prasarana, penunjang milik sendiri dan terawat dengan baik, mutunya 

sangat baik 

g. 90% peralatan dan prasarana ruangan tercatat dalam buku inventaris STT-PLN. 

 

 Dokumen Terkait 

 

a. Prosedur pengadaan barang dan jasa 

b. Prosedur peminjaman dan penggunaan sarana dan prasarana bersama 

c. Prosedur pemeliharaan dan perawatan ruangan 

d. Prosedur pencatatan inventarisasi sumber daya 
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3.6.  STANDAR PENGELOLAAN 

 

Kode Standar Mutu : SM-STT-06-01 

 

Rasionale 

 

Dalam rangka mewujudkan sasaran STT-PLN menjadi 10 besar perguruan tinggi berbasis 

enginering dan teknologi, mutlak diperlukan suatu pengelolaan perguruan tinggi yang 

baik. Pengelolaan yang baik akan menjamin bahwa mutu layanan akademik akan sesuai 

dengan harapan semua pemangku kepentingan. Untuk menjamin mutu semua kegiatan, 

maka pengelolaan  suatu  pendidikan  pada  jenjang pendidikan  tinggi  menerapkan  

otonomi  PT  yang  dalam  batas-batas  yang diatur  dalam  ketentuan  perundang-

undangan  yang  berlaku  memberikan kebebasan  dan  mendorong  kemandirian  dalam  

penge lolaan akademik, oprasional,  personalia,  keuangan  dan  cara  fungsional  

kepengelolaan.    

 

Pada tahun 2010 pemerintah tekah menrbitkan PP tentang pengelolaan pendidikan. 

Pengelolaan perguruan tinggi yang baik dicirikan tata kelola perguruan tinggi yang baik 

(Good University Governance). Oleh karena itu diperlukan suatu tolok ukur, kriteria yang 

dapat digunakan sebagai acuan unutk mengevaluasi tata kelola yang baik. Sehingga 

dipandang perlu adanya standar mutu tata kelola atau pengelolaan perguruan tinggi, 

khususnya STT-PLN 

 

 

  Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar 

 

a. Ketua  

b. Para Wakil Ketua  

c. Ketua Jurusan/Program Studi 

d. Kepala Bagian 

   

  Definisi Istilah 

 

Standar Pengelolaan mengacu  pada  standar  nasional pendidikan yang mencakup  : 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan  pada  tingkat  satuan  

pendidikan  di  lingkup  STT-PLN  agar tercapai  efisiensi  dan  efektifitas  penyelenggaraan  

pendidikan.  
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Pernyataan Isi Standar 

 

a.  Pengelolaan Administrasi dan Akademik 

1) STT-PLN harus memiliki kejelasan manajemen pengelolaan administrasi dan 

akademik yang ditandai dengan penyusunan manual prosedur, deskripsi tugas dan 

tanggung jawab masing-masing unit, posisi dan kedudukan masing-masing 

pelaksana. 

2) Semua layanan administrasi akademik di lingkungan STT-PLN harus terhubung 

dengan jaringan sistem informasi berbasis internet. 

3) Ketua STT-PLN secara insidental membentuk tim Satuan Pengawas Internal (SPI) 

untuk melakukan audit keuangan dan pendayagunaan sarana prasarana secara 

berkala dan berkesinambungan untuk memastikan pencapaian standar. 

4) Bagian Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) harus melakukan audit mutu secara 

berkala dan berkelanjutan untuk memastikan pencapaian standar. 

5) Satuan Pengawas Internal dan Bagian Penjaminan Mutu Pendidikan harus 

membuat laporan tertulis hasil audit kepada Ketua STT-PLN minimal 1 kali setahun 

untuk dijadikan bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dan perbaikan 

mutu pengelolaan administrasi dan akademik. 

6) Setiap unit kerja yang ada di STT-PLN harus menyusun program pengendalian 

mutu sesuai dengan kebijakan dan sasaran mutu yang telah ditetapkan dalam 

Rapat Kerja STT-PLN 

b.  Pengelolaan Pelaporan Kerja 

1) Setiap pimpinan unit kerja harus membuat laporan pelaksanaan kegiatannya 

minimal 1 semester sekali yang mencerminkan pencapaian kinerjanya sesuai 

dengan format yang ditetapkan STT-PLN. 

2) Setiap pimpinan unit harus menyusun sasaran mutu unit kerja sebagai tolok ukur 

pencapaian kinerja di masing-masing unit kerja. 

3) Setiap Program Studi harus menyusun Laporan Evaluasi Diri pada setiap akhir 

tahun akademik sesuai dengan sistematika BAN PT. 

4) Setiap laporan pelaksanaan harus dilaksanakan dengan metode yang jelas, objektif, 

dan terukur agar dapat mencerminkan kondisi sebenarnya. 

5) Ketua STT-PLN harus menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas dan/atau Laporan 

Akademik sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun akademik dan disampaikan 

secara terbuka dalam acara Sidang Senat Terbuka (wisuda atau Dies Natalis). 

6) Setiap program studi harus menyusun dan mengisi Borang Akareditasi setiap lima 

tahun sekali sesuai dengan sistematika BAN PT 

7) Setiap program studi harus menyusun laporan ESBED (pangkalan data) setiap 

semester secara on-line susuai dengan ketentuan Dirjen Dikti.  
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c.  Pengelolaan Keuangan 

1) Program Studi dan unit terkait (bagian-bagian) harus dapat mengelola anggaran 

secara akuntabel dan dapat diaudit. 

2) Rencana Kerja dan Anggaran tahunan (RKA) harus dapat diperhitungkan 

(akuntabel) dan memuat rencana anggaran pendapatan dan belanja perguruan 

tinggi untuk masa kerja satu tahun.  

3) Wakil Ketua I Bidang Akademik bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran 

yang berkaitan dengan bidang akademik. 

4) Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bertanggung jawab atas 

pengelolaan anggaran yang berkaitan dengan bidang tugasnya. 

5) Wakil Ketua II Bidang Keuangan harus memiliki sistem pengelolaan keuangan yang 

jelas dan dapat diaudit secara berkala. 

6) Wakil Ketua Bidang III dan IV Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama 

bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran di bidangnya. 

7) Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum Keuangan harus menyusun laporan 

pertanggungjawaban keuangan kepada Ketua STT-PLN dan Yayasan secara 

akuntabel. 

8) Setiap unit kerja di STT-PLN harus dapat menyusun anggaran sesuai dengan 

rencana kegiatan berdasarkan tugas, kewenangan serta melakukan pengelolaan 

keuangan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel. 

9) Setiap unit kerja harus menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan 

anggarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

10) Untuk setiap kegiatan pelayanan dengan pihak luar, pengelola mendapatkan fee 

management maksimal 10% dari total anggaran. 

11) Setiap unit kerja di STT-PLN harus dapat menyusun anggaran sesuai dengan 

rencana kegiatan berdasarkan tugas, kewenangan, dan Key Performance Indicator. 

12) Rencana kerja disusun harus mengacu pada Standar Mutu STT-PLN dan Instrumen 

Perangkat Borang Akreditasi Program Studi 

c.  Rencana Kerja Tahunan 

1) Setiap awal tahun akademik, STT-PLN harus melaksanakan Rapat Kerja untuk 

menyusun Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Operasional dan Rencana 

Anggaran yang melibatkan seluruh unsur 

2) Rencana Kerja Tahunan yang disusun harus mengacu pada Rencana Strategi STT-

PLN dalam upaya pencapaian visi dan misi; 

3) Dalam setiap Rencana Kerja Tahunan baik yang disusun oleh institusi maupun 

program studi harus secara jelas mencantumkan sasaran mutu dan indikator 

keberhasilan program kerja 

4) Indikator keberhasilan program kerja diwujudkan dalam kontrak kinerja  
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d.  Rencana Strategis 

1) STT-PLN harus memiliki Rencana Kerja Jangka Panjang yang dituangkan dalam 

bentuk Rencana Induk Pengembangan Jangka Panjang dalam kurun waktu 10 

tahun 

2) STT-PLN harus memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah yang dituangkan dalam 

bentuk Rencana Induk Pengembangan (RIP) dalam kurun waktu 5 tahun 

3) Rencana Induk Pengembangan harus memuat sasaran pencapaian dan 

pentahapan waktu pencapaian sasaran  

4) Setiap tahun akhir akademik harus dilaksanakan rapat evaluasi pencapaian 

Rencana Induk Pengembangan dengan melibatkan seluruh unsur terkait 

e.  Struktur Organisasi dan Kepemimpinan 

1) STT-PLN harus menetapkan struktur organisasi serta menetapkan uraian tugas-

tugas pokok dan fungsi yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan STT-

PLN. 

2) Struktur organisasi STT-PLN harus mengacu pada PP 60 tahun 1999 tentang 

Pendidikan Tinggi dan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan dan peraturan pemerintah lainnya. 

3) Pimpinan unit kerja harus bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsinya 

sesuai dengan lingkup kewenangannya sesuai dengan uraian tugas pokok dan 

fungsi masing-masing. 

4) Pimpinan unit kerja bertanggung jawab terhadap upaya peningkatan mutu secara 

berkelanjutan 

5) Pimpinan unit kerja harus menyusun sasaran mutu tingkat pelayanan yang 

mengacu pada standar mutu STT-PLN. 

6) Pimpinan unit kerja harus mampu menjaga keharmonisan dengan rekan kerja dan 

harus mampu memberikan motivasi kepada staf. 

7) Kepemimpinan harus mengacu pada upaya pencapaian tata kelola perguruan 

tinggi yang baik (Good University Governance). 

8) Setiap pimpinan STT-PLN dan Program Studi harus memiliki kepemimpinan 

operasional, kepemimpinan manajemen, dan kepemimpinan publik. 

 

Strategi 

 

a. STT-PLN mensosialisasikan visi, misi,  dan rencana strategis secara berkelanjutan 

b. STT-PLN dan Yayasan membentuk tim Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk 

melakukan audit keuangan, pendayagunaan sarana prasarana secara berkala dan 

berkesinambungan   

c. STT-PLN membentuk Tim Penyusun RIP 
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d. STT-PLN membentuk Bagian Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) untuk melakukan 

audit manajemen dan akademik secara berkala dan berkelanjutan  

e. Dilakukan audit manajemen mutu dan audit keuangan sacara periodik  

f. STT-PLN mengimplementasikan sistem penjaminan mutu berbasis SNI 9001:2008 ref 

IWA 2:2007 

g. Setiap tahun dibuat kontrak kinerja antara ketua jurusan, kepala bagian/lembaga dan 

wakil ketua dengan ketua 

 

  Indikator 

 

a. 80 % Rencana Kerja Tahunan dapat direalisasikan 

b. 80 % Rencana Kerja Menengah (Rencana Strategis) dapat direalisasikan 

c. Tersedianya dokumentasi hasil audit keuangan dan akuntansi 

d. Tersedianya dokumentasi hasil audit manajemen mutu  

e. Hasil audit keuangan oleh akuntan publik wajar tanpa syarat 

f. Akreditasi semua program studi dilingkungan STT-PLN minimal B pada akhir tahun 

2015 

g. STT-PLN mendapatkan sertifikasi SMM SNI ISO 9001:2008 dan IWA 2:2007 

h. Tersedianya dokumentasi laporan tahunan dan laporan semesteran 

i. Terdokumentasinya laporan Evaluasi Diri program studi dan institusi setiap akhir tahun  

j. Tersedianya dokumentasi Rencana Kerja dan Anggaran  

k. Tersedianya pangakalan data yang lengkap, terkini dan terintegrasi  

l. 80 % kontrak kinerja antara Ketua dengan Waket, ketua jurusan, kepala bagian dan 

kepala lembaga terlaksana dengan hasil baik 

m. Adanya dokumentasi strategi pencapaian visi misi dan sasaran STT-PLN 

n. Adanya dokumentasi sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran 

 

 Dokumen Terkait 

 

a. Standar mutu kinerja jurusan / Borang Akreditasi Program Studi (III-A) 

b. Standar mutu kinerja institusi / Borang Akreditasi Institusi (III-B) 

c. Prosedur Penyusunan Evaluasi Diri 

d. Pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

e. Pedoman penyusunan laporan tahunan 

f. Prosedur pembuatan laporan tahunan 

g. Prosedur audit manajemen mutu 

h. Prosedur audit keuangan 

i. Kontrak kinerja 
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3.7.  STANDAR PEMBIAYAAN 

 

Kode Standar Mutu : SM-STT-07-01 

 

Rasionale 

 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi STT-PLN, serta mencapai sasaran menjadi 10 

besar perguruan tinggi berbasis teknologi dan enginering, maka mutlak diperlukan suatu 

pengelolaan perguruan tinggi yang baik, termasuk didalamnya adalah pengelolaan 

sumber dana dan pembiayaan. Sebagai besar PTS di Indoensia sumber dana pembiayaan 

bersumber dari dana masyarakat (mahasiswa), oleh karena dana yang diperoleh harus 

dikelola dengan sebaik-baiknya. 

 

Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukan bagi kegiatan Tri Dharma 

PT, namun juga mencakup kesejahteraan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. 

Agar pembiayaan STT-PLN dapat merealisasikan visi dan misinya, maka pengelolaan 

pembiayaan haruslah transparan, akuntabel dan bermutu. Untuk menjamin bahwa 

pembiayaan di STT-PLN bermutu dan dapat menjamin terselenggaranya semua layanan 

akademik, maka memerlukan kriteria minimum yang dapat digunakan sebagai tolok ukur 

untuk mengevaluasi atau atau mengembangkan pembiayaan di STT-PLN. Tolok ukur dan 

kriteria minimum dari standar mutu pembiayaan ini selanjutnya diberi nama Standar 

Pembiayaan. 

 

  Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar 

 

a. Wakil Ketua II Administrasi Umum dan Keuangan 

b. Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan 

c. Mahasiswa 

 

  Definisi Istilah 

 

a. Pembiayaan pendidikan tinggi adalah biaya yang diperuntukan untuk biaya investasi, 

biaya operasional dan biaya personalia 

b. Biaya investasi satuan pendidikan adalah biaya untuk penyediaan sarana dan 

prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. 

c. Biaya operasional pendidikan adalah biaya untuk gaji pendidik dan tenaga 

kependidikan, biaya bahan dan atau peralatan pendidikan habis pakai. 
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d. Biaya operasional pendidikan tak langsung adalah biaya untuk sumber daya air, listrik, 

telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, biaya lembur, transportasi, pajak, 

konsumsi, asuransi dll  

e. Biaya personal pendidikan adalah biaya yang harus dikeluarkan atau ditanggung oleh 

peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan 

berkelanjutan 

f. Biaya personal yang harus dibayar oleh mahasiswa terdiri atas Sumbangan Pembinaan 

Pendidikan (SPP), Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP), Biaya sks, Dana 

Kemahasiswaan, Asuransi, Biaya Jaket Almamater, Biaya Ujian Sidang dan Biaya 

Wisuda. 

 

  Pernyataan Isi Standar 

 

a.  Biaya Operasional Pendidikan 

1) STT-PLN harus mengalokasikan anggaran yang digunakan untuk kegiatan 

operasional penyelenggaraan pendidikan sekurang-kurangnya 40% dari total 

pendapatan dalam satu tahun anggaran; 

2) Gaji pegawai (dosen tetap dan tenaga kependidikan) harus didasarkan pada 

jenjang pendidikan, jabatan struktural, jabatan fungsional akademik, bantuan 

transport dan masa kerja; 

3) Honorarium dosen tidak tetap harus didasarkan pada jenjang pendidikan, jabatan 

akademik, dan transpot; 

4) Honorarium dosen pembimbing akademik didasarkan pada jumlah mahasiswa 

yang dibimbingnya; 

5) Honorarium dosen pembimbing skripsi/magang atau dengan sebutan lain 

didasarkan pada kualifikasi jenjang pendidikan dan jabatan akademik; 

6) STT-PLN harus mengikutsertakan karyawannya mengikuti program asuransi 

kesehatan dan asuransi program hari tua 

7) STT-PLN harus mengalokasikan dana penelitian untuk dosen minimal Rp. 5 juta per 

orang per semester 

8) STT-PLN harus mengalokasikan dana pemeliharaan dan perbaikan sarana dan 

prasarana. 

9) STT-PLN harus mengalokasikan dana untuk PKM untuk dosen minimal Rp. 2 juta 

per dosen per tahun  

10) STT-PLN harus mengalokasikan dana untuk publikasi karya ilmiah dosen 

b.  Biaya Investasi dan Pengembangan 

1) STT-PLN harus mengalokasikan anggaran yang digunakan untuk kegiatan investasi 

dan pengembangan sarana pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total 
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pendapatan dalam satu tahun anggaran; 

2) STT-PLN harus mengalokasikan anggaran biaya investasi untuk pembangunan 

bangunan dan gedung sekurang-kurangnya 10 % dari total pendapatan dalam satu 

tahun; 

3) STT-PLN harus mengalokasikan dana pengembangan sumber daya manusia 

sekurang-kurangnya studi lanjut S2 dan atau S3 bagi dosen tetap 

c.  Biaya Personil Pendidikan 

1) STT-PLN harus menetapkan biaya unit cost untuk masing kegiatan layanannya 

2) Setiap mahasiswa STT-PLN harus membayar biaya SPP satu kali saat mahasiswa 

masuk STT-PLN sekurang-kurangnya Rp. 15.000.000,- per mahasiswa 

3) Setiap mahasiswa STT-PLN harus membayar biaya BPP sekurang-kurangnya adalah 

Rp. 1.500.000,- per semester 

4) Setiap mahasiswa STT-PLN harus membayar biaya sks sekurang-kurangnya adalah 

Rp. 150.000,- per sks 

5) Setiap mahasiswa STT-PLN harus membayar biaya dana kemahasiswaan sekurang-

kurangnya adalah Rp. 150.000,- per semester  

6) Setiap mahasiswa yang akan mengikuti kuliah semester pendek harus membayar 

biaya sks sekurang-kurangnya Rp. 200.000,- per sks 

7) Setiap mahasiswa yang akan mengikuti ujian sidang magang, ujian sidang 

proposal, ujian skrispsi, ujian sidang proyek akhir, dan wisuda harus membayar 

biaya-biaya tersebut yang besarnya diatur dalam ketentuan tersendiri.  

 

  Strategi 

 

a. Perencanaan penyusunan anggaran dan rencana kegiatan melibatkan seluruh 

pimpinan jurusan, kepala bagian, pimpinan lembaga dan pimpinan STT-PLN 

b. Penggunaan dan atau penganggaran dilakukan secara seefisien mungkin melalui 

tahapan dan perencaaan yang baik 

c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi pendaaan dengan prinsip kehati-hatian. 

d. Seluruh penggunaan dana dipertanggung jawabkan yang sesuai standar dan prosedur 

akuntansi yang baku 

e. Dilakukan audit manajemen mutu dan audit keuangan secara berlaka oleh auditor 

internal dan auditor eksternal  

f. Meningkatkan perolehan dana hibah kompetisi penelitian dan PKM bekerjasama 

dengan PT PLN (Persero) dan anak perusahaannya 

g. Meningkatkan peroleh sumber dana beasiswa dengan bekerjasama dengan PT PLN 

(Persero) dan anak perusahaannya 
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  Indikator 

 

a. Laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, wajar tanpa syarat 

b. Pengalokasian biaya investasi pendidikan prosentasenya antara 15%-40 % 

c. Pengalokasian biaya sarana dan prasarana, prosentasenya antara 5%-20%  

d. Pengalokasikan biaya pengembangan, prosentaenya antara 10%-20 % 

e. 50 % dosen studi lanjut S2 dan atau S3 mendapatkan beasiswa dari STT-PLN 

f. Rata-rata alokasi dana penelitian dosen Rp 5 juta per tahun 

g. Rata-rata alokasi dana PKM adalah Rp. 2 juta per tahun  

h. Dana operasional pendidikan minimal Rp. 18 juta per mahasiswa 

i. Rata-rata dana yang diperoleh dari kegiatan pelayanan dan pengabdian kepada 

masyarakat Rp. 1,5 juta per dosen  

j. Rata-rata dana hibah yang diperoleh dari kegiatan penelitian, minimal Rp. 5 juta per 

dosen 

 

 Dokumen Terkait 

 

a. Rencana Strategis STT-PLN 

b. Rencana Kerja dan Anggaran STT-PLN 

c. Pedoman Akuntasi dan Keuangan STT-PLN 

d. Pedoman penyusunan laporan keuangan STT-PLN 

e. Prosedur penetapan biaya kuliah 

f. Prosedur pembayaran biaya pendidikan 

g. Prosedur penggajian karyawan tetap 

h. Prosedur penggajian dosen tidak tetap 

i. Prosedur pembayaran honorarium dosen 

j. Prosedur pembayaran honorarium asisten/instruktur 
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3.8.  STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN 

 

3.8.1 Standar Penilaian Hasil Proses Pembelajaran 

 

Kode Standar Mutu : SM-STT-08-01 

 

Rasionale 

 

  Dalam ranga mewujudkan visi dan misinya untuk mencapai sasaran sehingga STT PLN 

menjadi perguruan tinggi yang modern dan unggul di bidang energi dan kelistrikan, salah 

satu indikatornya adalah lulusan yang dihasilkan harus memiliki kompetensi di bidangnya. 

Untuk mewujudkan kompetensi tersebut, setiap dosen harus memiliki kompetensi dalam 

menilai hasil proses pembelajaran yang diwujudkan dalam transparansi dalam menilai 

hasil proses pembelajaran. Oleh karena itu harus dibuat sistem penilaian dan evaluasi 

atas hasil belajar mahasiswa secara komprehensif dan bervariasi yang meliputi penilaian 

terhadap komponen kognitif (teori), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan). 

Menguji mahasiswa melalui suatu ujian harus dapat menjamin adalah rasa keadilan. Guna 

menjamin transparansi dan azas keadilan hendaknya setiap soal ujian yang akan diujikan 

harus diverifikasi oleh tim ahli atau oleh Ketua Jurusan. 

 

  Untuk menjamin mutu hasil proses pembelajaran di kelas, setiap dosen harus memiliki 

kemampuan menilai proses belajar mengajar dengan memperhatikan setiap komponen 

yang ditetapkan. Setiap hasil penilaian proses pembelajaran harus dapat mencerminkan 

azas keadilan dan tingkat kemampuan mahasiswa, dan menghormati hak mahasiswa 

untuk mendapatkan keterbukaan dalam sistem penilaian tersebut. Sehingga dosen harus 

memberikan penilaian atas hasil belajar mahasiswa berdasarkan prinsip-prinsip adil, 

profesional, proporsional, objektif, dan terbuka. Oleh karena itu, dipandang perlu disusun 

standar mutu sistem penilaian hasil proses pembelajaran. Standar mutu ini dipergunakan 

sebagai tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi hasil proses pembelajaran. 

 

  Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar 

 

a. Wakil Ketua U 
b. Ketua Jurusan/Ketua Program Diploma 
c. BPSI 
d. Dosen pengampu mata kuliah 
e. Mahasiswa 
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  Definisi Istilah 

 

a. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur 

pencapaian hasil pembelajaran mahasiswa (learning objective).  

b. Standar penilaian pendidikan adalah standar tolok ukur yang berkaitan dengan 

mekanisme, prosedur, dan instrumen hasil pembelajaran mahasiswa 

c. Penilaian Acuan Normal (PAN) adalah penentuan penilaian terhadap  mahasiswa  

dalam  suatu  proses  pembelajaran  yang didasarkan pada tingkat penguasaan 

dikelompok tertentu, atau pemberian  penilaian  dengan   mengacu  pada  perolehan  

skor di kelompokkan tertentu 

d. Penilaian  acuan  Patokan.  (PAP)  adalah  penentuan  penilaian terhadap   mahasiswa    

dengan    menggunakan     patokan   dalam proses pembelajaran selaku mengacu pada 

TIU dan TIK.  

e. Dosen    Pengampu     Mata   Kuliah   adalah   Dosen   Tetap  dan Dosen  Tidak  Tetap  

STT PLN yang diangkat  oleh  Ketua  STT PLN dengan  SK  Penunjukan Dosen 

f. Ujian tengah semester adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Program 

Studi/Jurusan di lingkungan STT PLN untuk mengetahui tingkat kemajuan belajar 

mahasiswa dan merupakan proses penilaian hasil belajar mahasiswa yang dilaksanaan 

pada tengah semester 

g. Ujian Akhir adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Program Studi di lingkungan STT 

PLN untuk mengetahui tingkat kemajuan belajar mahasiswa dan merupakan proses 

penilaian hasil belajar mahasiswa yang dilaksanaan pada akhir semester 

h. Tugas terstruktur adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka 

pendalaman materi pembelajaran yang dibimbing oleh dosen pengampu mata kuliah. 

i. Ujian sidang magang adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Program Studi di 

lingkungan STT PLN untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan 

mahasiswa tentang materi laporan kerja magang yang disusun dalam sidang 

dihadapan penguji yang sifatnya terbuka 

j. Ujian sidang skripsi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Program Studi di 

lingkungan STT PLN untuk mengetahui tingkat pemahanan dan kompetensi mahasiswa 

dalam mempertahankan skripsi dalam sidang dihadapan dosen penguji yang sifatnya 

tertutup 

 

  Pernyataan Isi Standar 

 

a. Mahasiswa diizinkan mengikuti ujian mata kuliah teori bilamana tingkat hadir dalam 

kuliah minimal 70 %. 

b. Mahasiswa diizinkan mengikuti ujian mata kuliah praktek/praktikum bilamana hadir 
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dalam kegiatan praktek/praktikum minimal 90% 

c. Dosen pengampu mata kuliah untuk menentukan nilai akhir mata kuliah dapat 

menggunakan sistem PAN atau PAK 

d. Program Studi harus menetapkan nilai akhir mata kuliah dengan skala 0-100 

menentukan kelulusan mata kuliah, yang dikonversikan dalam bobot dan huruf dengan 

ketentuan sebagai berikut ; 

 

Nilai Angka Nilai Huruf Bobot Kelulusan 

81,0-100 A 4,00 Lulus 

76,0-80,9 A- 3,75 Lulus 

72,0-75,9 B+ 3,50 Lulus 

68,0-71,9 B 3,00 Lulus 

64,0-67,9 B- 2,75 Lulus 

60,0-63,9 C+ 2,50 Lulus 

56,0-59,9 C 2,00 Lulus 

41,0-55,9 D 1,00 Tidak Lulus 

<40,9 E 0,00 Tidak Lulus 

 

e. Dosen pengampu setiap mata kuliah harus memberikan tugas terstruktur kepada 

mahasiswa sebagai bagian dari komponen penilaian akhir dengan proporsi sekurang-

kurangnya 20% dari bobot nilai akhir. 

f. Untuk mata kuliah dengan komposisi teori, maka proporsi penilaian akhirnya adalah 0-

10 hadir, 20-30 % tugas terstruktur, 30-40 % UTS dan 30-40 % UAS  

g. Untuk mata kuliah praktek/praktikum, maka proporsi penilaian akhirnya adalah 20-30 

% tugas terstruktur, 30-40 % praktek, 10-20 % presentasi dan laporan. 

h. Nilai akhir magang dan skripsi ditentukan pada saat ujian sidang dengan komposisi 40 

% nilai dari pembimbing, dan 60 % nilai dari penguji 

i. Untuk ujian sidang magang, proporsi penilaiannnya adalah presentasi 10 %, teori dasar 

magang 20 %, materi laporan magang 30 %, dan penguasaan materi magang 40 %. 

j. Untuk ujian sidang skripsi proporsi penilainnya adalah presentasi 10 %, penguasaan 

teori dasar skripsi 20 %, penguasaan materi skripsi 30 %, dan isi materi skripsi (kekinian 

dan kemutakhiran) 40 %.  

k. Paling lambat 1 (satu) minggu sebelum ujian dilaksanakan soal ujian harus diserahkan 

ke jurusan/program studi 

l. Setiap soal ujian yang akan diujikan harus diverifikasi oleh Ketua Jurusan/Program 

Studi dan atau Ketua Kompartemen 

m. Program studi harus mengumumkan dan membuat jadwal pelaksanaan ujian paling 

lambat 1 (satu) bulan sebelum ujian dilaksanakan 
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n. Dalam setiap semester nilai ujian sudah harus diserahkan kepada jurusan atau 

diunggah melalui WEB paling lambat 1 (satu) minggu setelah berkas ujian diterima 

dosen. 

o. Program studi harus melakukan studi pelacakan untuk mendapatkan umpan balik dari 

mahasiswa tentang hasil proses pembelajaran 

   

Strategi 

 

a. Membekali setiap dosen dengan buku pedoman peraturan dan petunjuk teknis 

jurusan, buku pedoman penyusunan magang, dan skripsi 

b. Mensosilisasikan pedoman penilaian melalui buku peraturan dan petunjuk teknis 

c. Mengintegrasikan sistem penilaian dengan berbasis internet 

 

  Indikator 

 

a. 90 % mahasiswa lulus ujian untuk setiap mata kuliahnya  

b. Nilai rata-rata mahasiswa adalah B untuk setiap mata kuliahnya 

c. Rata-rata nilai magang mahasiswa adalah B+ 

d. Rata-rata nilai skripsi mahasiswa adalah B+ 

e. Prosentase jumlah mata kuliah dimana penilaian mempunyai bobot tugas ≥ 20% 

minimal ≥ 50% 

f. 95% dosen menyerahkan nilai akhir ujian/mata kuliah tepat waktu kurang dari 7 hari 

g. 90% dosen indeks kinerja dosen dalam pembelajaran minimal 3.00 (skala 4) 

 

 Dokumen Terkait 

 

a. Buku pedoman dan peraturan kemahasiswaan 

b. Panduan penyusunan laporan kerja magang 

c. Panduan penyusunan skripsi 

d. Prosedur pembuatan soal ujian 

e. Prosedur pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester 

f. Prosedur ujian sidang magang 

g. Prosedur ujian proposal skripsi/proyek akhir 

h. Prosedur pra-yusidium dan yudisium 

i. Prosedur ujian sidang skripsi/proyek akhir 

j. Prosedur pelaksanaan wisuda 

k. Prosedur pemasukan nilai ujian berbasis WEB 

l. Prosedur penilaian kinerja dosen 
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3.8.2 Standar Penilaian Institusi  

 

Kode Standar Mutu : SM-STT-08-02 

 

Rasionale 

 

Dalam rangka mengevaluasi terwujudnya misi STT-PLN menghasilkan sarjana dan ahli 

madya yang andal maka institusi STT-PLN harus melakukan perencanaan untuk 

mengetahui dan mengevalasui tingkat keberhasilan mahasiswa mengikuti proses 

pembelajaran. Ruang lingkup perencanaan disini dimaksudkan adalah STT-PLN harus 

menentukan berbagai tolok ukur yang berkaitan dengan IPK, DO, dan kriteria kelulusan.  

 

Untuk meningkatkan mutu hasil proses pembelajaran maka dipandang perlu adanya  

tolok ukur dan kriteria penilaian yang dilakukan oleh institusi STT-PLN. Ruang lingkup 

kategori penilaian yang dilakukan oleh oleh instutusi PLN antara lain kriteria 

penghitungan IPK, mahasiswa putusa studi (DO), dan kriteria kelulusan. Dengan standar 

itu STT-PLN dan unit kerjanya dapat mengukur tingkat keberhasilan program layanan 

pendidikannya. Oleh karena itu dipandang perlu adanya standar penilaian yang dilakukan 

oleh institusi STT-PLN.  

 

  Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar 

 

a. Wakil Ketua I  

b. KBAAK 

c. KBPSI 

d. KBPMP 

e. Ketua Jurusan/Ketua Program Diploma 

f. Dosen Pembimbing Akademik  

g. Mahasiswa 

 

  Definisi Istilah 

 

a. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur 

pencapaian hasil pembelajaran mahasiswa (learning objective).  

b. Standar penilaian pendidikan adalah standar tolok ukur yang berkaitan dengan 

mekanisme, prosedur, dan instrumen hasil pembelajaran mahasiswa 
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c. Indeks Prestasi (IP) adalah nilai rata-rata yang merupakan satuan nilai akhir yang 

menggambarkan mutu hasil proses belajar mengajar yang dihitung dengan jumlah 

angka kualitas dibagi dengan jumlah kredit yang diperoleh pada semester tertentu. 

d. Indeks Prestasi Komulatif (IPK) adalah jumlah angka kualitas komulatif dibagi dengan 

jumlah angka kredit sejak semester semester pertama sampai dengan evaluasi akhir 

studi 

e. DO (Droup Out) adalah suatu kondisi dimana mahasiswa karena prestasinya dianggap 

tidak mampu mengikuti proses pembelajaran di STT-PLN. 

 

  Pernyataan Isi Standar 

 

a. Ketua Jurusan S1 di lingkungan STT-PLN harus melakukan evaluasi akademik 

mahasiswa program sarjana dengan ketentuan:  

1) Pada akhir Semester 1, mahasiswa wajib mengumpulkan dan lulus minimal 12 SKS 

dengan Indeks Prestasi  2,00, dan jika mahasiswa tidak memenuhi persyaratan 

tersebut mahasiswa diberi ‘Peringatan Tertulis I’ oleh Ketua Program Studi. 

2) Pada akhir Semester 2, mahasiwa wajib mengumpulkan dan lulus minimal 24 SKS 

dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)   2,00, dan jika mahasiswa tidak 

memenuhi persyaratan tersebut mahasiswa diberi ‘Peringatan Tertulis II’ oleh 

Ketua Program Studi. 

3) Pada akhir Semester 3, mahasiswa wajib mengumpulkan  dan lulus minimal 36 SKS 

dengan IPK  2,00, dan jika mahasiswa tidak memenuhi persyaratan tersebut 

mahasiswa diberi ‘Peringatan Tertulis III’ oleh Ketua Program Studi  

4) Pada akhir Semester 4, mahasiswa wajib mengumpulkan dan lulus minimal 48 SKS 

dengan IPK   2,00, dan apabila pada akhir semester ke empat tidak memenuhi 

persyaratan tersebut diatas maka mahasiswa dinyatakan Putus Studi (Drop 

Out/DO). 

5) Pada akhir semester selanjutnya (5,6,7,8) mahasiswa wajib mengumpulkan 12xn 

sks (n=semester), dengan IPK >= 2,00, dan jika tidak dapat memenuhi ketentuan 

tersebut mahasiswa dinyatakan DO. 

6) Mahasiswa STT-PLN bilamana sampai dengan akhir semester 14 belum dapat 

menyelesikan studinya, wajib mengajukan  permohonan perpanjangan masa studi 

sebanyak 2 semester (semester 15 dan 16) kepada Ketua STT-PLN melalui Ketua 

Program Studi, dan bilaman sampai dengan akhir semester 16 mahasiswa tidak 

dapat menyelesaikan studinya mahasiswa dinyatakan DO. 
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b. Ketua Program Diploma III di lingkungan STT-PLN harus melakukan evaluasi akademik 

mahasiswa program diplomanya dengan ketentuan:  

1) Pada akhir Semester 1, mahasiswa wajib mengumpulkan dan lulus minimal 12 SKS 

dengan Indeks Prestasi  2,00, dan jika mahasiswa tidak memenuhi persyaratan 

tersebut mahasiswa diberi ‘Peringatan Tertulis I’ oleh Ketua Program Diploma. 

2) Pada akhir Semester 2, mahasiwa wajib mengumpulkan dan lulus minimal 24 SKS 

dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)   2,00, dan jika mahasiswa tidak 

memenuhi persyaratan tersebut mahasiswa diberi ‘Peringatan Tertulis II’ oleh 

Ketua Program Diploma. 

3) Pada akhir Semester 3, mahasiswa wajib mengumpulkan dan lulus minimal 36 SKS 

dengan IPK   2,00, dan apabila pada akhir semester ketiga tidak memenuhi 

persyaratan tersebut diatas maka mahasiswa dinyatakan Putus Studi (Drop 

Out/DO). 

4) Pada akhir semester selanjutnya (4,5,6) mahasiswa wajib mengumpulkan 12xn sks 

(n=semester), dengan IPK >= 2,00, dan jika tidak dapat memenuhi ketentuan 

tersebut mahasiswa dinyatakan DO. 

5) Mahasiswa STT-PLN bilamana sampai dengan akhir semester 10 belum dapat 

menyelesikan studinya, wajib mengajukan  permohonan perpanjangan masa studi 

sebanyak 2 semester (semester 11 dan 12) kepada Ketua STT-PLN melalui Ketua 

Program Studi, dan bilamana sampai dengan akhir semester 16 mahasiswa tidak 

dapat menyelesaikan studinya mahasiswa dinyatakan DO. 

c. Mahasiswa dinyatakan lulus dari Program Sarjana Strata Satu harus menyelesaikan 

jumlah kredit minimal 144 sks dengan IPK minimal 2,75, tidak ada nilai E, dengan nilai 

D satu mata kuliah dengan bobot sks 2 sks. 

d. Mahasiswa dinyatakan lulus dari Program Diploma III harus sudah menyelesaikan 

jumlah kredit minimal 110 sks, dengan nilai D 1 mata kuliah dengan bobot sks 2 sks 

dan tanpa ada nilai E, dengan IPK minimal 2,75 

e. STT-PLN menetapkan predikat kelulusan berdasarkan IPK, dengan ketentuan : IPK 2,00-

2,75, predikat menuaskan, IPK 2,76-3,50 predikat sangat memuaskan, dan IPK 3,51-

4,00, predikat Cum Laude 

f. Program Studi/Jurusan /BPMP harus memonitoring dan mengevaluasi terhadap IPK 

lulusan setiap akhri semester, dan hasilnya dilaporkan ke Ketua paling lambat 1 (satu) 

bulan setelah akhir semester 

g. Program Studi/Jurusan /BPMP harus memonitoring dan mengevaluasi terhadap 

mahasiswa putus studi (DO), mahasiswa lama, mahasiswa mengerjakan skripsi setiap 

akhir semester, dan hasilnya di laporkan ke Ketua paling lambat 1 (satu) bulan setelah 

akhir semester 
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  Strategi 

 

a. Membekali setiap dosen dan mahasiswa dengan buku pedoman peraturan dan 

petunjuk teknis jurusan 

b. Membekali dosen PA dan mahasiswa  buku pedoman penyusunan magang, dan skripsi 

c. Mensosilisasikan pedoman penilaian oleh instutisi  

d. Mensosialisasikan ketentuan DO kepada semua mahasiswa dan dosen PA 

e. Mengintegrasikan sistem penilaian dengan berbasis internet 

 

 

  Indikator 

 

a. Jumlah mahasiswa STT-PLN yang DO kurang dari 5% per tahun 

b. Rata-rata lama studi program sarjana strata satu adalah 4,5 tahun 

c. Rata-rata lama studi program diploma III adalah 3,5 tahun 

d. Jumlah lulusan, lulus tepat waktu minimal 80 % 

e. Jumlah lulusan dengan IPK >= 3,00 minimal 50 % 

 

 Dokumen Terkait 

 

a. Buku pedoman dan peraturan kemahasiswaan STT PLN 

b. Prosedur mahasiswa putus studi (DO) 

c. Prosedur pembimbingan akademik 

d. Prosedur pelaksanaan ujian sidang skripsi/proyek akhir 

e. Proses yudisium progam sarjana strata satu dan diploma 

f. Prosedur pelaksanaan wisuda 
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3.9.  STANDAR PENELITIAN 

 

3.9.1 Standar Penelitian  

 

Kode Standar Mutu : SM-STT-09-01 

 

Rasionale 

 

Dalam rangka mewujudkan sasaran menjadi 10 besar perguruan tinggi nasional berbasis 

teknologi dan enjineriing, salah satu indikatornya adalah produktivitas hasil penelitian 

dosen, banyaknya hasil karya penelitian memperoleh HAKI atau hak paten, dan seberapa 

banyak dosen mendapatkan hibah penelitian dari instansi di luar STT-PLN. Untuk 

mewujudkan hal tersebut maka kegiatan penelitian harus digalakkan, dan pendanaan 

penelitian merupakan salah satu faktor yang mendapatkan perhatian utama. Penelitian 

yang dilakukan oleh dosen haruslah ditujukan pada pengembangan ilmu mengacu pada 

visi dan misi khususnya penelitian dalam bidang energi dan kelistrikan. 

 

Kegiatan penelitian pada perguruan tinggi merupakan pilar yang penting dari Tridharma 

Perguruan Tinggi yang merupakan suatu perwujudan dari penguasaan ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta kemampuan untuk melakukan implentasi pengembangannya. STT-

PLN yang memiliki pola ilmiah pokok bidang energi dan kelistrikan memiliki suatu 

tanggung jawab untuk dapat mengembangkan dan menerapkan bidang ilmu 

pengetahuan tersebut bagi kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia. Kegiatan 

penelitian ini juga bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan dosen dan mahasiswa 

dalam bidang pendidikan dan pengajaran serta proses kegiatan belajar mengajar yang 

selanjutnya akan berpengaruh pada peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. 

Oleh karena itu, sewajarnya jika kegiatan penelitian diarahkan pada pengembangan ilmu 

di bidang energi dan kelistrikan. 

 

Upaya menggalakan dan membudayakan penelitian dilingkungan Kampus STT-PLN harus 

dapat melibatkan dosen dan mahasiswanya dengan melakukan sosialisasi secara 

sistematis dan terprogram. Untuk dapat memudahkan pelaksanaan kegiatan penelitian 

tersebut maka perlu suatu standar penelitian dosen dan mahasiswa, yang akan digunakan 

sebagai tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian yang 

dilakukan oleh dosen, mahasiswa maupun tim penelitian dosen dan mahasiswa. 
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  Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar 

 

a. Waket I Bidang Akademik 

b. Kepala Lembaga Penelitian (KALEMLIT) 

c. Kepala Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat 

d. Ketua Jurusan/Ketua Program Diploma 

e. Dosen/Tim Peneliti  

f. Mahasiswa/Tim Peneliti 

 

  Definisi Istilah 

 

a. Penelitian adalah kegiatan telaah taat kaidah yang bertujuan untuk menemukan 

kebenaran atau menyelesaikan masalah  dalam   ilmu pengetahuan, teknologi dan 

atau seni, juga merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, 

teoritik, konsep, metode, model dan informasi baru yang memperkaya ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni.  

b. Dosen/Tim Peneliti adalah dosen tetap jurusan yang proposal penelitiannya diterima 

oleh pimpinan untuk melakukan kegiatan penelitan berdasarkan pengajuan 

proposalnya serta melakukan presentasi dan menuliskan hasil penelitiannya di Jurnal 

Ilmiah 

c. Mahasiswa/Tim Peneliti adalah mahasiswa STT-PLN jurusan yang proposal 

penelitiannya diterima oleh pimpinan untuk melakukan kegiatan penelitan berdasarkan 

pengajuan proposalnya serta melakukan presentasi dan menuliskan hasil penelitiannya 

di Jurnal Ilmiah 

d. Akreditasi  terbitan  berkala ilmiah adalah pengakuan  resmi  atas  penjaminan mutu 

ilmiah melalui kewajaran penyaringan naskah, kelayakan pengelolaan, dan ketepatan 

waktu penerbitan terbitan berkala ilmiahnya.   

 

  Pernyataan Isi Standar 

 

a. Penelitian harus dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan 

akademik. 

b. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan kaidah dan metodologi penelitian, sesuai 

dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing. 

c. Penelitian harus memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara 

umum dan pencapaian visi dan misi STT-PLN. 

d. Dosen tetap program studi harus melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali 

dalam setiap semester. 
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e. STT PLN harus mengalokasikan Dana penelitian bagi dosen tetap sekurang-kurangnya 

adalah Rp 5.000.000 per judul penelitian per semester 

f. Penelitian dapat dilakukan oleh tim yang terdiri dari sebanyak-banyak 2 orang dan 

wajib melibatkan paling banyak 2 orang mahasiswa dari program studinya masing 

masing; 

g. Setiap dosen yang telah selesai melaksanakan penelitian harus mendiseminasikan hasil 

penelitiannya melalui kegiatan seminar selambat-lambatnya 2 bulan setelah penelitian 

selesai; 

h. Setiap dosen yang telah melaksanakan seminar diseminasi hasil penelitian harus 

mempublikasikan hasil penelitiannya sekurang-kurangnya dalam bentuk poster 

dan/atau dalam jurnal ilmiah yang ber-ISSN; 

i. Publikasi penelitian harus dilakukan sesuai dengan baku mutu penelitian nasional. 

Setiap dosen tetap program studi dapat melaksanakan kerjasama dengan lembaga 

penelitian lain di luar STT-PLN dalam pelaksanaan kegiatan penelitian. 

j. STT-PLN harus memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan dosen dalam 

melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam satu tahun. 

k. STT-PLN harus menciptakan sistem penghargaan bagi para dosen dan mahasiswa yang 

telah melaksanakan publikasi penelitian di jurnal nasional terakreditasi 

 

  Strategi 

 

a. Setiap dosen dibekali dengan buku prosedur dan panduan kegiatan penelitian 

b. Setiap mahasiswa dibekali buku prosedur dan panduan kegiatan penelitian  

c. Setiap mahasiswa yang mengikuti kuliah metodologi penelitian dan atau seminar 

diwajibkan menyusun proposal penelitian 

d. Setiap penelitian dosen sedapat mungkin melibatkan mahasiswa dalam rangka 

menyusun skripsi 

e. Setiap dosen tetap yang tidak melakukan penelitian dalam periode waktu tertentu 

diberikan saksi 

f. Meningkatkan kerjasama dengan mitra dan anak perusahaan PT PLN dalam rangka 

pelaksanaan kegiatan penelitian. 

g. Melaksanakan pelatihan metodologi penelitian bagi dosen muda 

h. Mendorong dosen/tim dosen untuk mengikuti hibah penelitian yang dilakukan oleh 

Dikti dan lembaga lain yang sifatnya tidak merugikan STT-PLN 

i. STT-PLN menyediakan dana yang cukup untuk penelitian, khusus untuk dosen peneliti 

muda. 
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  Indikator 

 

a. Dosen/tim peneliti dan mahasiswa/tim peneliti dapat menyelesaikan penelitiannya 

dalam 1 semester minimal 90 %,  

b. Tersedianya dokumentasi laporan hasil penelitian dosen, skripsi, tesis mahasiswa yang 

mudah diakses dengan IT 

c. Adanya dana hibah penelitian yang diperoleh dosen/tim dosen dari pihak luar minimal 

Rp. 150 juta perprogram studi per 3 tahun 

d. 95% kontrak penelitan dari lembaga penelitian terlaksana dengan baik 

e. 90% hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal ilmiah STT PLN 

f. 80% dosen melakukan penelitian secara mandiri dan tim sekali pertahun 

g. Terdapat hasil penelitian dosen yang mendapatkan hak paten atau HAKI 

h. Terdapat hasil penelitian dosen yang laku dijual dimasyarakat 

i. 25% skripsi mahasiswa yang dihasilkan merupakan hasil penelitian mahasiswa dan 

dosen 

j. Terdapat hasil penelitian dosen digunakan sebagai referensi pengembangan ilmu dan 

teknologi 

k. Terdapat dosen yang terlibat dalam penelitian tingkat nasional dan atau internasional 

l. Terdapat dosen yang menjadi konsultan atau staf ahli pemerintah atau swasta karena 

hasil penelitiannya 

m. Adanya hasil penelitian hasil kerjasama dengan pihak mitra yang telah mendatangani 

MOU dengan STT-PLN 

  

Dokumen Terkait 

 

a. Standar Kinerja Dosen 

b. Standar Pubklisasi Karya Ilmiah dan Penelitian 

c. Prosedur Evaluasi Kinerja Dosen 

d. Buku Prosedur dan Panduan penelitian 

e. Prosedur Pengajuan proposal penelitian 

f. Pedoman pelaksanaan penelitian 

g. Presentasi Penelitian 

h. Laporan Hasil Penelitian 

i. Kontrak penelitian  

j. Sistem Renumerisasi 

k. Prosedur pemberian penghargaan dan sangsi 
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3.9.2 Standar Publikasi Karya Ilmiah dan Penelitian  

 

Kode Standar Mutu : SM-STT-09-02 

 

Rasionale 

 

Dalam rangka mewujudkan sasaran menjadi 10 besar perguruan tinggi nasional berbasis 

teknologi dan enjineriing, salah satu indikatornya adalah produktivitas publikasi karya 

ilmiha hasil penelitian, dan banyaknya hasil karya penelitian memperoleh HAKI atau hak 

paten. Publikasi  karya ilmiah dan hasil penelitian menjadi sarana komunikasi antara 

peneliti (dosen) dengan masyarakat pengguna hasil penelitian atau hasil pemikiran, 

terdiri dari masyarakat ilmiah maupun masyarakat umum.  

 

Publikasi harus mengikuti kaidah penulisan ilmiah sesuai  dengan  ketentuan  penerbit.  

Disamping untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam menghasilkan karya ilmiah atau 

hasil penelitian yang bermutu, publikasi karya ilmiah dosen juga akan mendorong 

terwujudkan STT-PLN diakui sebagai perguruan tinggi yang bermutu. Oleh karena itu, STT-

PLN perlu  mendorong dosen dan atau peneliti-peneliti untuk aktif menulis dan 

mempublikasikan hasil penelitiannya.  Bagi penulis pemula, STT-PLN harus memfasilitasi 

untuk meningkatkan kompetensi dosen muda dan mahasiswa dalam rangka 

menghasilkan karya ilmiah yang bermutu. Publikasi karya ilmiah tidak hanya melalui 

penerbitan jurnal ilmiah, tetapi dapat dilakukan melalui kegiatan seminar, simposium 

maupun lokakarya. 

 

Dalam rangka meningkatkan produktivitas publikasi karya ilmiah dan hasil penelitian 

dosen, makan perlu diatur suatu tolok ukur dan kriteria untuk menjamin pelaksanaan 

penjaminan mutu di bidang publikasi karya ilmiah dosen. Untuk  meningkatkan  kuantitas  

dan  kualitas  publikasi, perlu  disusun  suatu  standar  yang  menjadi  ukuran  dalam 

pelaksanaan dan penjaminan mutu publikasi.  

 

  Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar 

 

a. Waket I Bidang Akademik 

b. Kepala Lembaga Penelitian (KALEMLIT) 

c. Ketua Jurusan Program S1 dan DIII 

d. Dosen/Tim Peneliti  

e. Mahasiswa/Tim Peneliti 
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  Definisi Istilah 

 

a. Publikasi adalah menyampaikan/mempublikasikan hasil penelitianya atau 

pemikirannya kepada masyarakat. Penyampainnya dapat berupa Buku monograf, buku 

teks dan buku ajar (lecture notes) serta Hasil penelitian dan pemikiran yang 

didesiminasikan secara digital, diterbitkan dalam majalah  ilmiah  nasional  atau 

internasional, atau dipublikasikan melalui seminar. 

b. Terbitan berkala ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat 

karya ilmiah dan  diterbitkan  secara  berjadwal  dalam bentuk  tercetak dan/atau 

elektronik.  

c. Akreditasi  terbitan  berkala ilmiah adalah pengakuan  resmi  atas  penjaminan mutu 

ilmiah melalui kewajaran penyaringan naskah, kelayakan pengelolaan, dan ketepatan 

waktu penerbitan terbitan berkala ilmiahnya.   

 

  Pernyataan Isi Standar 

 

a. Publikasi karya ilmiah dan hasil penelitian dosen harus mengikuti kaidah penulisan 

ilmiah sesuai  dengan  ketentuan penerbitan karya ilmiah berkala dari Dikti.   

b. STT-PLN perlu  mendorong dosen untuk aktif menulis dan mempublikasikan karya 

ilmiahnya melalui jurnal ilmiah ber-ISSN. 

c. Dalam rangka mendorong peneliti untuk secara aktif menuliskan hasil temuan mereka 

pada jurnal internasional, STT-PLN dapat menerapkan reward dan berbagai  

kemudahan bagi setiap naskah yang diterima untuk publikasi.  

d. STT-PLN juga harus berkomitmen untuk  memberikan tenaga ahli terkait metode  

penulisan, perbaikan bahasa dan bantuan biaya publikasi karya ilmiah atau penelitian 

e. STT-PLN harus mewajibkan dosen mempresentasikan  hasil  penelitiannya  dalam 

pertemuan  ilmiah,  atau  mempublikasikannya  dalam jurnal ilmiah nasional atau 

internasional. 

f. STT-PLN  harus mewajibkan  dosen untuk  menyisihkan dana penelitian untuk publikasi. 

Bila suatu artikel  diterima  untuk  diterbitkan  atau  diseminarkan, namun alokasi dana 

yang dianggarkan untuk publikasi internasional   oleh   peneliti   tidak mencukupi, maka 

STT-PLN harus memberikan komitmen untuk memenuhi kekurangan.  

g. STT-PLN perlu mengalokasikan dana insentif untuk naskah yang berhasil  dimuat dalam 

jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi atau tak terakreditasi 

h. STT-PLN perlu mewajibkan setiap Jurusan untuk mengumpulkan  setiap  publikasi  dan  

melaporkannya pada Ketua melalui Lembaga Penelitian.  

i. STT-PLN harus mengalokasikan dana operasionalnya untuk penerbitan jurnal ilmiah ber-

ISSN untuk setiap program studi 
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  Strategi 

 

a. Mempublikasikan hasil skripsi mahasiswa/penelitian dosen dalam jurnal ilmiah yang 

diterbitkan STT PLN 

b. Mendorong dosen mempublikasikan karya ilmiah dan hasil penelitiannya dalam jurnal 

penelitian terakreditasi 

c. Mendorong dosen mengikuti seminar ilmiah nasional/internasional sebagai penyaji 

d. Menyelenggarakan seminar nasional sebagai wahana publikasi karya ilmiah dosen 

setiap tahun sekali perprogram studi 

e. Melaksanakan pelatihan metodologi penelitian dan metode menulis karya imiah bagi 

dosen muda dan mahasiswa secara periodik  

f. Mendorong tiap Program Studi/Jurusan membuat Jurnal Ilmiah ber-ISSN 

 

  Indikator 

 

a. Adanya jurnal penelitian yang diterbitkan STT PLN terakreditasi oleh DIKTI, dan 

program studi memiliki majalah/jurnal ilmiah ber-ISSN yang mudah diakses dengan IT 

b. 80% dosen tetap menulis karya ilmiah di jurnal ilmiah yang diterbitkan STT PLN atau 

pihak lain 

c. 25 % skripsi dan tesis dipublikasi dalam jurnal ilmiah STT-PLN 

d. Jurnal ilmiah yang diterbitkan STT PLN rutin terbit tiap 4 bulan sekali 

e. Minimal ada 1 karya dosen yang mendapatkan HAKI 

f. Minimal ada 1 karya ilmiah dimuat di jurnal nasional terakreditasi  

g. Adanya dokumentasi prosiding pelaksanaan seminar, simposium yang dilaksanakan 

STT-PLN yang mudah diakses dengan IT.  

 

 Dokumen Terkait 

 

a. Buku Prosedur dan Panduan penelitian 

b. Prosedur Pengajuan proposal penelitian 

c. Pedoman pelaksanaan penelitian 

d. Laporan Hasil Penelitian 

e. Prosedur presentasi seminar hasil penelitian 

f. Prosedur penerbitan jurnal ilmiah berkala 

g. Prosedur Penelitian Jurnal Ilmiah 

h. Jurnal Penelitian PETIR 

i. Jurnal Penelitian Energi dan Kelistrikan 

j. Jurnal Ilmiah KILAT 
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3.10. STANDAR PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

Kode Standar Mutu : SM-STT-10-01 

 

Rasionale 

 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, serta terwujudnya sasaran menjadi 10 

besar nasional perguruan tinggi berbasis teknologi dan enjinerring, sewajarnya STT-PLN 

harus pula dapat memberikan konstribusi bagi kesejahteraan masyarakat sekitarnya, 

dalam bentuk kegiatan pelayanan dan pengabdian. Konstribusi bagi masyarakat 

tersebut tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), 

serta tuntutan masyarakat, seirama dengan meningkatnya kualitas kehidupan mereka. Di 

dalam Pasal 24, Butir 2, UU. No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah  

dinyatakan bahwa PT memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai 

pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi. Program  pengabdian  kepada  masyarakat 

lebih diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil 

pendidikan di PT, untuk kesejahteraan dan  kemajuan masyarakat.  

 

Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan pengamalan ilmu pengetahuan 

teknologi dan seni yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui 

metode ilmiah langsung kepada masyarakat diluar kampus yang tidak terjangkau oleh 

program pendidikan formal, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan 

mengembangkan manusia pembangunan. Sebagai perguruan tinggi dengan ciri khusus di 

bidang energi dan kelistrikan, sudag sewajarnya bilamana pelayanan yang diberikan juga 

terkait dengan visi dan misi tersebut. 

 

Pelayanan kepada masyarakat di STT-PLN dapat dipersepsikan sebagai industri pelayanan,  

dikembangkan antara lain dalam bentuk pendidikan kepada masyarakat, pelatihan jasa 

teknik dan manajemen, Kaji Tindak  (action research) dan Kuliah Kerja Nyata. 

Produktivitas layanan masyarakat sebagai  salah  satu  unsur  mutu kegiatan  akademik  di 

STT-PLN termasuk produktivitas kegiatan layanan hendaknya memiliki sifat-sifat yang  

sesuai dengan kebutuhan, tujuan dan harapan stakeholders secara terpadu. Untuk  

meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas jasa Pelayanan Kepada masyarakat diperlukan 

adanya tolok ukur dan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan program 

layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu  disusun  suatu  standar  mtu yang 

menjadi ukuran dalam pelaksanaan dan penjaminan mutu Pelayanan kepada masyarakat. 
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  Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar 

 

a. Waket III-IV 

b. Kepala Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (KLPM) 

c. Ketua Jurusan Program S1 dan DIII 

d. Dosen/Tim Pelayanan Kepada Masyarakat 

e. Mahasiswa/Tim Pelayanan Kepada Masyarakat 

 

  Definisi Istilah 

 

a. Pelayanan kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilaksanakan sebagai  

perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau 

penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya 

memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa 

b. Dosen/Tim Pelayanan Kepada Masyarakat adalah dosen tetap jurusan yang proposal 

Pelayanan Kepada Masyarakat diterima oleh pimpinan untuk melakukan kegiatan 

pelayanan Kepada Masyarakat berdasarkan pengajuan proposalnya serta melakukan 

presentasi dan menuliskan hasil pelayanan Kepada Masyarakat di Jurnal Ilmiah 

c. Mahasiswa/Tim Pelayanan Kepada Masyarakat adalah Mahasiswa STT-PLN jurusan 

yang proposal pelayanan Kepada Masyarakatnya diterima oleh pimpinan untuk 

melakukan kegiatan pelayanan Kepada Masyarakat berdasarkan pengajuan 

proposalnya serta melakukan presentasi dan menuliskan hasil pelayanan Kepada 

Masyarakatnya di Jurnal Ilmiah 

 

  Pernyataan Isi Standar 

 

a. Pelayanan/pengadian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, 

pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk kepentingan 

masyarakat seluas-luasnya. 

b. Pelayanan/pengadian kepada masyarakat harus merujuk kepada kebutuhan nyata di 

masyarakat. 

c. Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat dilakukan secara lintas 

program studi. 

d. Dosen tetap program studi harus melaksanakan kegiatan Pelayanan/pengabdian 

masyarakat sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap semester; 

e. Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan oleh tim yang terdiri dari 

sebanyak banyak 4 orang dan wajib melibatkan paling banyak 2 orang mahasiswa dari 

program studinya masing-masing; 
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f. Setiap dosen yang telah selesai melaksanakan Pelayanan/pengabdian kepada  

masyarakat harus mendiseminasikan hasil pengabdian kepada masyarakat melalui 

kegiatan presentasi poster selambat-lambatnya 1 bulan setelah kegiatan pengabdian 

masyarakat selesai; 

g. Dosen tetap program studi dapat melaksanakan kerjasama dengan institusi lain dalam 

kegiatan Pelayanan masyarakat. 

 

  Strategi 

 

a. Setiap dosen dan tim PKM mahasiswa dibekali dengan buku prosedur dan panduan 

kegiatan Pelayanan/ Pengabdian Kepada Masyarakat 

b. Meningkatkan kerjasama dengan mitra dan anak perusahaan PT PLN dalam rangka 

pelaksanaan kegiatan pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat 

c. Mendorong dosen mengikuti program hibah pengabdian kepada masyarakat dari DIKTI 

d. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat membuat road map program Pengabdian 

Kepada Masyarakat selama 5 tahun 

e. STT-PLN membentuk unit khusus untuk menangani kegiatan pelayanan kepada 

masyarakat dibawah koordinasi KLPM 

 

  Indikator 

 

a. Dosen/tim PKM dan mahasiswa/tim PKM dapat melaksanakan kegiatan Pelayanan/ 

Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 1 semester minimal 90 %,  

b. Tersedianya dokumentasi laporan hasil Pengabdian/Pelayanan Kepada Masyarakat 

yang mudah diakses dengan IT 

c. 50% dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

d. Adanya dana hibah yang diperoleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dari DIKTI 

atau pihak lain minimal Rp. 50 juta pertahun 

e. Adanya dokumentasi kegiatan layanan masyarakat yang melibatkan mahasiswa 

 

 Dokumen Terkait 

 

a. Buku Prosedur dan Panduan Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat 

b. Prosedur Pengajuan proposal Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat 

c. Pedoman pelaksanaan Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat 

d. Presentasi Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat 

e. Laporan Hasil Pengabdian/Pelayanan Kepada Masyarakat 

f. Road Map pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat 
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3.11.  STANDAR KEMAHASISWAAN 

 

3.11.1 Standar Penerimaan Mahasiswa 

 

Kode Standar Mutu : SM-STT-11-01 

 

Rasionale 

 
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan  

bangsa,  bertujuan  untuk berkembangnya  potensi  peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,  

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab.Khusus pada pendidikan tinggi, untuk mencapai tujuan pendidikan 

nasional tersebut diperlukan suatu proses yang dimulai dari penerimaan mahasiwa baru 

melalui beberapa tahapan dimulai dari tahap administrasi sampai dengan tahap 

akademik.  

 

Sejalan dengan tujuan STT-PLN membentuk mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan 

ketrampilan yang mencukupi dan memadai di masing-masing disiplin ilmu serta 

menyiapkannya menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik 

dan/atau profesional, dan Ikut mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara serta 

meningkatkan mutu sumber daya manusia untuk meningkatkan taraf kehidupan 

bermasyarakat, makan langkah awal yang harus dilakukan oleh STT-PLN adalah 

menyeleksi mahasiswa agar supaya diperoleh calon mahasiswa yang berkualitas. 

 

Penerimaan mahasiswa dapat dipersepsi sebagai usaha sebuah perguruan tinggi untuk 

menyeleksi mahasiswanya agar sesuai dengan harapan baik dari akademik maupun dari 

sisi administraf sehingga memungkin proses kegiatan belajar mengajar berjalan secara 

harmonis dan sinergis. Pada dasarnya kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru adalah 

ditunjukan untuk mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas. Kualitas calon 

mahasiswa dapat dilihat dari rekam jejak sewaktu menempuh pendidikan ditingkat 

lanjutan atas, maupun dari hasil ujian test yang dilakukan untuk menjaring calon 

mahasiswa. Untuk  meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas  penerimaan mahasiswa, perlu  

disusun  suatu  standar mutu yang  menjadi tolak  ukur  dalam pelaksanaan dan 

penjaminan mutu penerimaan mahasiswa. 
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  Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar 

 

a. Waket I Bidang Akademik 

b. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (KBAAK) 

c. Ketua Jurusan Program S1 dan DIII 

d. Tim Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 

 

  Definisi Istilah 

 

a. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi 

tertentu 

b. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri 

melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan 

tertentu. 

c. Penerimaan Mahasiswa adalah kegiatan menyeleksi mahasiswa melalui beberapa 

tahapan baik secara administrasi maupun akademik untuk dapat mengikuti kegiatan 

belajar di Perguruan Tinggi 

 

  Pernyataan Isi Standar 

 

a. Mahasiswa baru yang diterima di STT-PLN melalui PMDK harus memiliki nilai Ujian 

Nasional minimal 7,00 dan memiliki rangking kelas minimal 5 

b. Mahasiswa baru yang diterima di STT-PLN melalui jalur ujian tulis harus ujian tulis 

dengan nilai rata-rata minimal 60 

c. Mahasiswa baru yang diterima di STT-PLN melalui jalur seni, olah raga, dan lomba 

olimpiade minimal sekurang-kurangnya juara juara ketiga tingkat regional 

d. Mahasiswa baru yang diterima di STT-PLN untuk program non reguler, disamping lulus 

ujian tertulis juga harus menempuh ujian lainnya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.  

e. Mahasiswa yang diterima di STT-PLN harus sehat jasmaninya dengan tambahan 

kriteria khusus tidak memiliki riwayat penyakit kronis, tidak sedang dalam keadaan 

hamil, tidak ditemukan narkoba dalam urinnya, dan tidak buta warna. 

f. Mahasiswa yang telah diterima di STT-PLN harus mengikuti kegiatan matrikulasi atau 

sebutan lainnya dan pelatihan softskill sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 

g. Seluruh mahasiswa baru harus mengikuti Program Pengenalan Perguruan Tinggi dan 

Masa Bimbingan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 

h. Materi ujian tulis mahasiswa baru adalah Matematika, Fisika dan Bahasa Inggris, dan 

psikotest 
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i. STT PLN harus menetapkan daya tampung masing-masing Program Studi berdasarkan 

ketersediaan sumber dayanya 

j. STT PLN harus menetapkan persyaratan yang ketat untuk mahasiswa alih studi baik 

dari luar STT-PLN maupun antar program studi di lingkungan STT-PLN  

 

  Strategi 

 

a. Meningkatkan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru melalui jaringan internet 

b. Melibatkan mahasiswa lama dan semua pemangku kepentingan untuk kegiatan 

penerimaan mahasiswa baru 

c. Membentuk tim khusus penerimaan baru  

d. STT PLN melakukan kegiatan promosi secara berkelanjutan 

e. Meningkatkan kerjasama dengan PT PLN (Persero) dan anak-anal perusahaan untuk 

kegiatan penerimaan mahasiswa baru non reguler 

 

  Indikator 

 

a. Adanya dokumentasi rekam jejak proses penerimaan mahasiswa 

b. Lama studi mahasiswa kurang dari 5,5 tahun minimal 30 % 

c. Prosentase jumlah mahasiswa yang DO kurang dari 5 % per angkatan 

d. 90% mahasiswa yang diterima di STT PLN nilai Ujian Nasionalnya minimal 7,5 

e. 90% mahasiswa yang diterima melalui jalur ujian tulis nilainya minimal 70 (Skala 100) 

f. Nilai test masuk mahasiswa masuk meningkat 5% pertahun 

g. Animo mahasiswa masuk STT PLN tiap tahun meningkat 

h. Rasio mahasiswa yang ikut seleksi dengan daya tampung mahasiswa minimal 5 kali 

i. Rasio mahasiswa yang melakukan registrasi dibandingkan dengan yang diterima 

minimal 95% 

j. Rasio mahasiswa transfer/alih studi mahasiswa 5% dari daya tampung per Program 

Studi 

 

 Dokumen Terkait 

 

a. Buku panduan pembimbingan akademik mahasiswa 

b. Prosedur penerimaan mahasiswa baru 

c. Buku pedoman dan petunjuk teknis 
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3.11.2 Standar Pelayanan Mahasiswa 

 

Kode Standar Mutu : SM-STT-11-02 

 

Rasionale 

 
 

Dalam rangka mewujudkan tujuan STT-PLN, khususnya membentuk mahasiswa yang 

memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang mencukupi dan memadai di masing-masing 

disiplin ilmu serta menyiapkannya menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan akademik dan/atau profesional, dan Ikut mencerdaskan kehidupan 

berbangsa dan bernegara serta meningkatkan mutu sumber daya manusia untuk 

meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat, sudah sewajarnya mahasiswa sebagai 

pelanggan utama layanan akademik perlu mendapatkan pelayanan yang optimal agar 

tujuan tercapai. 

 

Pelayanan kepada mahasiswa di STT-PLN dapat diartikan sebagai usaha sebuah perguruan 

tinggi untuk memberikan pelayanan yang maksimal akan kebutuhan mahasiswanya serta 

dapat mengatasi masalah/keluhan yang dihadapi oleh mahasiswanya sehingga 

memungkinkan kegiatan proses belajar mengajar berjalan secara harmonis dan sinergis. 

Pelayanan kepada mahasiswa tidak hanya terpusat pada kegiatan proses pembelajaran, 

akan tetapi juga terkiat dengan pembinaan kepribadian, pelayanan sosial ekonomi, dan 

layanan softskil. 

 

Untuk  meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas  pelayanan mahasiswa, perlu  disusun  suatu  

standar  yang  menjadi tolok ukur dan evaluasi peningkatan tingkat mutu pelayanan 

mahasiswa. Bilamana tingkat mutu layanan mahasiswa selalu memuaskan, maka pada 

akhirnya akan berdampak pada meningkatnya kuantitas dan kualitas mahasiswa baru, 

maupun kuantitas dan kualitas lulusan  
 

  Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar 

 

a. Waket I Bidang Akademik 

b. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (KBAAK) 

c. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan (KBAKU) 

d. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi (KBPSI) 

e. Ketua Jurusan Program S1 dan DIII 
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  Definisi Istilah 

 

a. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi 

tertentu 

b. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri 

melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan 

tertentu. 

c. Pelayanan Mahasiswa adalah kegiatan memberikan pelayanan yang maksimal kepada 

mahasiswa serta berusaha mengatasi masalah atau keluhan yang dihadapi oleh 

mahasiswa agar kegiatan proses belajar mengajar berjalan dengan baik. 

 

  Pernyataan Isi Standar 

 

a. Setiap unit kerja harus memberikan layanan atas keluhan mahasiswa secara cepat, 

tepat, dan memuasakan. 

b. STT-PLN harus memiliki prosedur penanganan keluhan dan pengaduan mahasiswa 

yang sederhana dan mudah diakses 

c. STT-PLN harus menetapkan prosedur dan cara penanganan keluhan melalui berbagai 

media yang memudahkan mahasiswa memperoleh layanan yang memuaskan. 

d. STT-PLN harus melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder tentang prosedur 

pengananan keluhan. 

e. STT-PLN harus menyediakan dosen pembimbing akademik dan non akademik 

(konseling) bagi mahasiswa sejak mulai awal kuliah. 

f. STT PLN harus memberikan layanan bimbingan dan konseling, minat dan bakat, 

pembinaan soft skill, beasiswa dan kesehatan 

g. STT-PLN harus mengalokasikan sebagian dana untuk bantuan penyediaan tempat 

tinggal bagi mahasiswa baru pada awal kuliah 

h. STT PLN harus mengalokasikan dana untuk layanan beasiswa bagi mahasiswa kurang 

mampu dan berprestasi 

i. STT PLN harus memfasilitasi kegiatan himpunan Jurusan, Himpunan Alumni maupun 

Lembaga Kemahasiswaan 

j. STT-PLN harus menyediakan sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang memiliki 

bakat luar biasa untuk mengembangkan minat dan bakatnya khususnya di bidang 

energi dan kelistrikan. 
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  Strategi 

 

a. STT PLN membentuk unit lembaga untuk layanan mahasiswa yang menangani keluhan 

mahasiswa 

b. Setiap mahasiswa dibekali dengan buku pedoman bimbingan akademik dan non 

akademik yang dibagikan pada awal kuliah 

c. STT PLN menyediakan layanan khusus klinik untuk mahasiswa 

d. Meningkatkan kerjasama dengan alumni dan pengguna lulusan untuk mendapatkan 

dana CSR untuk beasiswa mahasiswa 

e. STT-PLN menyediakan informasi yang dapat diakses dengan IT untuk mendapatkan 

beas siswa dan pengembangan minat dan bakat 

f. STT-PLN menyusun kebijakan umum layanan mahasiswa, sehingga menungkinan 

adanya program unggulan layanan mahasiswa 

 

  Indikator 

 

a. 5% mahasiswa STT PLN mendapatkan beasiswa dari DIKTI, yayasan maupun pihak lain 

b. Minimal terdapat 10 mahasiswa pertahun yang mendapatkan beasiswa dari STT PLN 

c. Terdapat dokumentasi kegiatan layanan soft skill 

d. Terdapat dokumentasi mahasiswa yang memanfaatkan klinik kesehatan 

e. Terdapat dokumentasi laporan kegiatan himpunan, jurusan, BEM maupun kegiatan 

minat bakat 

f. Terdapat dokumentasi kegiatan himpunan alumni 

g. Setiap mahasiswa mempunyai dosen pembimbing akademik dan non akademik mulai 

saat awal kuliah 

h. Tersedia fasilitas sarana dan prasarana untuk kegiatan seni, olah raga dan minat bakat 

i. Adanya program unggulan kegiatan/layanan mahasiswa 

 

 

 Dokumen Terkait 

 

g. Buku panduan pembimbingan akademik mahasiswa 

h. Prosedur penerimaan mahasiswa baru 

i. Prosedur pengajuan bea siswa 

j. Prosedur penanganan keluhan mahasiswa 

k. Sasaran mutu pelayanan unit kerja 
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3.11.3 Standar Kode Etik dan Peraturan Mahasiswa 

 

Kode Standar Mutu : SM-STT-11-03 

 

Rasionale 

 

Dalam upaya mewujudkan misi STT-PLN menghasilkan sarjana dan ahli madya yang 

memiliki daya saing di era globalisasi, dibutuhkan lulusan yang berkarakter dan 

berkepribadian yang mulia. Karakter dan kepribadian mahasiswa diperoleh melalui 

berbagai proses pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Sudah sewajarnya 

bilamana mahasiswa dalam menerima layanan akademik harus mengikuti berbagai 

ketentuan dan peraturan yang berlaku di STT-PLN. Berbagai aturan yang harus diikuti baik  

berbentuk kode etik maupun peraturan bukan dimaksudkan untuk mengekang 

kebebasan mahasiswa dalam mewujudkan ekspresinya, namun kode etik dan peraturan 

yang ada diwujudkan dalam upaya membentuk disilpin dan karakter mahasiswa. 

 

Kode etik mahasiswa dan peraturan di STT-PLN dapat diartikan sebagai upaya untuk 

memberikan layanan yang mengikat mahasiswanya. Peraturan dan kode etik mahasiswa 

dibuat untuk ditaati dan dipatuhi sehingga memungkinkan kegiatan proses pembelajaran 

berjalan sebagaimana mestinya.  

 
Untuk  meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas  layanan akademik maka dipandang perlu 

adanya kode etik dan paraturan mahasiswa yang digunakan sebagai tolok ukur dan kriteria 

untuk mengevaluasi displin mahasiswa. Tolok ukur dan kriteria dimaksud diwujudkan 

dalam suatu  standar  mutu yang  menjadi  ukuran  dalam pelaksanaan dan penjaminan 

mutu Kode Etik dan Peraturan mahasiswa. 
 

  Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar 

 

a. Waket I Bidang Akademik 

b. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (KBAAK) 

c. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan (KBAKU) 

d. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi (KBPSI) 

e. KBKKM 

f. Ketua Jurusan Program S1 dan DIII 

g. Mahasiswa 
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  Definisi Istilah 

 

a. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi 

tertentu 

b. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri 

melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan 

tertentu. 

c. Kode Etik adalah ketentuan atau peraturan yang mengikat mahasiswa baik secara 

norma maupun hukum untuk dapat ditaati dan dilaksanakan 

d. Etika Mahasiswa adalah nilai-nilai, azas-azas akhlak yang harus dipraktekkan dalam 

kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa STT-PLN berdasarkan norma-normadalam 

kehidupan bermasyarakat. 

e. Tata tertib kampus adalah segala ketentuan atau peraturan yang berisi tentang 

larangan dan pedoman bagi mahasiswa dalam berkehidupan di lingkungan kampus. 

f. Pedoman Perilaku Mahasiswa STT-PLN adalah pedoman tertulis yang merupakan 

standar perilaku bagi mahasiswa STT-PLN dalam berinteraksi dengan sesama 

mahasiswa, staf akademik dan non akademik, alumni dan masyarakat luas dalam 

lingkup kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. 

 

  Pernyataan Isi Standar 

 

a. Kode Etik Mahasiswa 

 

1) Setiap mahasiswa wajib mentaati Kode Etik Mahasiswa dalam rangka menciptakan 

kehidupan kampus yang harmonis, tertib, aman dan dinamis dalam pengertian : 

a) Harmonis: kehidupan yang serasi dan seimbang antara  sesama mahasiswa 

dan dengan segenap warga kampus dan pimpinan di tingkat STT-PLN serta 

program studi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan 

mengadakan interaksi yang baik melalui sikap saling hormat menghormati 

serta saling asah,asih, asuh. 

b) Tertib: Segenap warga kampus senantiasa mematuhi peraturan-peraturan 

yang berlaku dilingkungan STT-PLN khususnya melaksanakan disiplin yang 

penuh tanggung jawab. 

c) Aman: Adanya perasaan tenang, terlindungi dan bebas dari rasa takut bagi 

seluruh mahasiswa dan warga kampus lainnya dalam menjalankan tugas dan 

peranannya masing-masing. 

d) Dinamis: Adanya aktivitas mahasiswa dan  segenap warga kampus dalam 

mengembangkan kreasi dan prestasi yang meningkatkan pengetahuan dan 
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keterampilan sebagai kebanggaan almamater, serta tanggap terhadap 

kehidupan di luar kampus maupun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta tuntutan perkembangan zaman. 

2) Kode Etik mahasiswa dalam pelaksanaannya tetap mengindahkan dan 

berdasarkan pada norma-norma yang berlaku umum di masyarakat. Pelanggaran 

suatu norma atau peraturan yang berlaku di STT-PLN yang menyebabkan 

terganggunya suasana kehidupan kampus maupun citra STT-PLN dikenakan sanksi 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku umum di Indonesia maupun sanksi 

yang ditetapkan oleh Pimpinan STT-PLN. 

3) Sebagai pedoman tata nilai yang harus dijunjung tinggi dan dihayati dalam 

melaksanakan pola pikir, pola sikap dan pola tindak, waktu melaksanakan tugas 

dan tanggung jawab disesuaikan dengan kedudukan masing-masing, berdasarkan 

azas Trikrama, yang mengandung tiga etika utama yaitu : 

a) Pertama, yaitu taqwa, tekun dan terampil 

b) Kedua, yaitu asah, asih dan asuh 

c) Ketiga, yaitu satria dan sportif 

4) Kode Etik Mahasiswa STT-PLN adalah pedoman tata nilai yang harus dijunjung 

tinggi dan dihayati dalam melaksanakan pola pikir, pola sikap dan pola tindakan 

seluruh mahasiswa di dalam kampus maupun di luar kampus. 

5) Setiap Mahasiswa STT-PLN wajib mengerti, menghayati dan mengamalkan azas 

Trikarma yaitu: 

 

Pertama : 

a) Taqwa yaitu ketaatan melaksanakan perintah Tuhan Yang Maha Esa dan 

menjauhkan segala larangan-Nya.  

b) Jujur yaitu  tidak berbohong untuk segala hal dalam kehidupan sehari-hari. 

c) Tekun yaitu kerja keras, rajin, dan disiplin dalam belajar.  

d) Terampil yaitu mampu dan cekatan dalam menghadapi tantangan dan 

peluang.  

 

Kedua  

a) Asah yaitu mempertajam pikiran dan meningkatkan pengetahuan serta 

keterampilan untuk makin meningkatkan kemampuan berpikir.  

b) Asih yaitu sifat saling kasih sayang, sikap peduli kepada sesama, jauh dari sikap 

individualistik.  

c) Asuh yaitu sikap dan upaya mendidik, membimbing dan membina menjadi 

manusia yang baik dan berguna.  
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Ketiga : 

a) Satria yaitu sifat baik hati, rendah hati, jujur dan gagah berani dalam 

menegakkan keadilan dan kebenaran.  

b) Setia yaitu sikap loyal terhadap STT-PLN, patuh dalam melaksanakan tugas, 

bertanggung jawab dan mempunyai komitmen yang tinggi.  

c) Sportif yaitu sikap mau mengakui keunggulan dan kemampuan orang lain.  

6) Kode Etik Mahasiswa STT-PLN ini dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada 

norma-norma yang berlaku umum di masyarakat. 

7) STT-PLN harus mensosialisasikan Kode Etik Mahasiswa dengan berbagai media 

yang tersedia di lingkungan kampus kepada sivitas akademika (dosen dan 

mahasiswa). 

8) STT-PLN harus mendistribusikan Kode Etik Mahasiswa kepada mahasiswa baru 

dalam bentuk buku saku. 

9) Setiap mahasiswa harus mematuhi Kode Etik Mahasiswa secara konsisten dan 

berkelanjutan. 

10) STT-PLN harus membentuk Badan Kehormatan Penegakkan Kode Etik Mahasiswa 

terdiri dari beberapa dosen yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua. 

 

b. Tata Tertib Kampus 

 

Setiap mahasiswa STT PLN wajib mentaati dan mengikuti Tata Tertib Kampus yaitu: 

1)  Kegiatan formal di kampus hanya dapat berlangsung antara pukul 08.00 WIB 

sampai dengan pukul 17.00 WIB. 

2) Penyelenggaraan kegiatan Mahasiswa harus mendapat ijin dari Wakil Ketua III 

dan/atau Pimpinan lainnya (Waket I, Waket II dan Ketua). 

3) Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan harus memenuhi tatacara pelaksanaan 

kegiatan kemahasiswaan.   

4)  Semua kegiatan di dalam kampus yang dilaksanakan diluar waktu yang telah 

ditentukan seperti tersebut di atas atau pada hari libur dan hari besar harus seijin 

Waket III dan/atau Pimpinan lainnya (Waket I, Waket II, Ketua), serta KBSRT selaku 

pengelola fasilitas gedung, lingkungan dan pengamanannya. 

5) Selama berada di dalam lingkungan kampus, mahasiswa wajib menjaga ketertiban 

dan ketenangan kampus, sehingga tidak mengganggu proses penyelenggaraan 

belajar-mengajar, suasana kerja dan hubungan antar sesama warga kampus. 

6) Mahasiswa harus bersikap sopan dan menghormati sesama mahasiswa, Pimpinan 

Sekolah Tinggi Teknik PLN, Ketua Program Studi, Dosen, Karyawan serta tamu 

resmi yang datang ke kampus STT-PLN. 
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7) Mahasiswa harus berpenampilan dan berpakaian rapih, sopan dan pantas 

(misalnya tidak memakai sandal/selop) sesuai dengan martabat dan kepribadian 

Bangsa Indonesia maupun insan akademik yang datang ke kampus dengan tujuan 

belajar serta mematangkan sikap, watak/karakter dan kepribadian. 

8) Mahasiswa tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan tercela/ perbuatan yang 

tidak pantas dilakukan oleh seorang insan akademis, seperti perbuatan yang 

mengganggu kelancaran proses penyelenggaraan belajar-mengajar, suasana kerja, 

pelaksanaan serta kegiatan kemahasiswaan. 

9) Mahasiswa wajib menjaga kebersihan dan keserasian serta tidak merusak sarana 

dan prasarana yang ada di lingkungan kampus, seperti tidak membuang 

sampah/kotoran di sembarang tempat, tidak merokok didalam gedung, ruang 

kuliah, lift dan tidak membuat coretan ataupun tulisan pada dinding atau tempat-

tempat lainnya. 

10) Untuk menjamin kelancaran, ketertiban dan ketenangan kegiatan belajar-

mengajar di dalam kampus mahasiswa wajib mentaati tata tertib kampus yang 

ditetapkan oleh pimpinan STT-PLN. 

11) Perparkiran STT-PLN merupakan wilayah terbatas untuk kendaraan bermotor yang 

diatur oleh peraturan keamanan STT-PLN. 

12) Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya serta penyebaran 

pamflet, selebaran, brosur, leaflet dan sejenisnya yang menggunakan fasilitas STT-

PLN harus seijin Ketua STT-PLN / pejabat yang berwenang untuk itu. 

13) Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya baik itu dari pihak 

sponsor dan ataupun dari pihak manapun tidak diperkenankan mempromosikan 

atau mencantumkan produk rokok dan minuman keras. 

14) Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya hanya boleh dilakukan 

pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Pimpinan STT-PLN. 

15) Melarang segala bentuk organisasi ekstra kampus dan Partai Politik membuka 

sekretariat (Perwakilan) dan atau melakukan aktivitas politik praktis di kampus 

kecuali seijin Ketua. 

16) Mahasiswa dilarang merokok didalam lingkungan kampus. 

 

c. Mahasiswa STT-PLN mempunyai hak : 

 

1) Menggunakan kebebasan akademik, menuntut serta mengkaji ilmu sesuai dengan 

kaidah susila yang berlaku dalam lingkungan akademik; 

2) Memperoleh pengajaran, bimbingan dan atau konseling bidang akademik dan non 

akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran serta kemampuan; 



124 

 

3) Memanfaatkan fasilitas STT-PLN dalam rangka kelancaran proses belajar 

mengajar; 

4) Mendapat bimbingan dari Dosen, yang bertanggung jawab atas program 

pendidikan yang diikuti dalam rangka menyelesaikan studi; 

5) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program pendidikan yang 

diikuti dan hasil belajarnya; 

6) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan 

persyaratan yang berlaku; 

7) Pindah ke program pendidikan lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan 

mahasiswa pada program pendidikan yang hendak dimasuki; 

8) Memanfaatkan sumber daya STT-PLN melalui perwakilan Organisasi 

Kemahasiswaan untuk mengurus dan mangatur kesejahteraan, minat serta tata 

kehidupan bermasyarakat; 

9) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan; 

10) Ikut serta dalam kegiatan Organisasi Mahasiswa dilingkungan STT-PLN. 

 

d. Mahasiswa STT-PLN mempunyai kewajiban untuk: 

 

1) Menjunjung tinggi budaya bangsa; 

2) Menjaga kewibawaan dan nama baik Sekolah Tinggi Teknik-PLN; 

3) Memenuhi semua peraturan yang berlaku pada STT-PLN, dan satuan-satuan 

pelaksanaan pendidikan lainnya.; 

4) Belajar dengan baik dan berusaha menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang 

sesingkat-singkatnya; 

5) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian; 

6) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan; 

7) Bersikap hormat kepada para tenaga dosen dan Peneliti, Tenaga Administrasi dan 

Tenaga Penunjang Umum; 

8) Saling menghormati dan menghargai sesama mahasiswa dalam suasana 

kekeluargaan serta tidak  mengganggu proses belajar mengajar; 

9) Ikut memelihara sarana prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban 

lingkungan kampus; 

10) Ikut mencegah terjadinya pelanggaran, gangguan keamanan dan ketertiban 

kampus 
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  Strategi 

 

a. Membekali dosen dengan Pedoman Perilaku Mahasiswa 

b. Membekali Mahasiswa/i dengan Pedoman Perilaku Mahasiswa 

c. Membekali Mahasiswa dengan Kode Etik melalui kegiatan sosialisasi buku pedoman, 

peraturan dan petunjuk teknis 

d. Mensosialisasikan kode etik, peraturan, hak dan kewajiban mahasiswa melalui buku 

Pedoman Peraturan dan petunjuk akademik 

e. Mensosialisasikan kode etik, peraturan, hak dan kewajiban mahasiswa melalui WEB 

STT-PLN 

f. Membentuk tim unit kerja untuk memantau dan mengawasi pelakasaan kode etik, 

peraturan, hak dan keawajiban mahasiswa  

 

 

  Indikator 

 

a. Adanya dokumentasi pedoman perilaku mahasiswa 

b. Adanya dokumentasi tentang pelaksanaan tata kehidupan kampus 

c. Lama studi mahasiswa kurang dari 5,5 tahun minimal 30 % 

d. Prosentase jumlah mahasiswa yang DO kurang dari 5 % per angkatan 

 

 Dokumen Terkait 

 

a. Buku panduan pembimbingan akademik mahasiswa 

b. Prosedur penerimaan mahasiswa baru 

c. Kode Etik Mahasiwa 

d. Prosedur pelaksanaan kegiatan mahasiswa 

e. Prosedur pemberian penghargaan dan sanksi bagi mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

3.11.4 Standar Kegiatan Mahasiswa 

 

Kode Standar Mutu : SM-STT-11-04 

 

Rasionale 

 

Dalam rangka mewujudkan misi STT-PLN menghasilkan lulusan yang handal dan mampu 

berkompetisi di era globaliasasi, maka diperlukan kemampuan hardskill dan softskill yang 

mana kemampuan tersebut tidak semuanya diperoleh mahasiswa dalam kegiatan proses 

pembelajaran di kelas. Oleh karena itu diperlukan suatu metode pembelajaran yang tidak 

terkait langsung dengan proses pembelajaran di kelas, dan lebih menekankan pada peran 

serta aktif mahasiswa, hal itu dapat ditempuh melalui peningkatkan kegiatan ekstra dan 

intra kampus atau kemahasiswaan di dalam kampus.  

 

Kegiatan kemahasiswaan STT-PLN dapat diartikan sebagai usaha untuk memberikan 

kelaluasaan bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi dirinya, baik potensi 

akademik, sosial, minat, bakat seni maupun olahraga. Pengembangan potensi diri ini 

disalurkan melalui BEM, himpunan mahasiswa jurusan, maupun organisasi ekstra dan 

intra kampus lainnya, sepanjang kegiatan kemahasiswaan itu tidak mengganggu kegiatan 

proses belajar mengajar. Untuk  meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas  pelayanan kegiatan 

kemahasiswaan, perlu  disusun  norma, tolok ukur dan kriteria tertentu yang dapat 

digunakan untuk mengevaluasi dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan di masa 

mendatang. Tolok ukur dan kriteria dimaksud dituangkan dalam suatu  standar  yang  

menjadi  ukuran  dalam pelaksanaan dan penjaminan mutu kegiatan mahasiswa. 
 

  Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar 

 

a. Waket III Bidang Kemahasiswaan 
b. BKKM 
c. BEM 
d. Himpunan jurusan 
e. Organisasi ekstra dan intra kampus STT-PLN 
f. Mahasiswa 

 

 Definisi Istilah 

 

a. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi 
tertentu 
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b. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan intra dan ekstra kurikuler yang dilakukan 
oleh dan untuk mahasiswa dalam mengembangkan minat bakat, seni dan olah raga  

 

  Pernyataan Isi Standar 

 

a. STT-PLN harus menyusun kebijakan yang memungkinkan seluruh mahasiswa 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. 

b. Kegiatan kemahasiswaa harus mendukung kompetensi lulusan sejalan dengan 

kegiatan penalaran ilmiah, pengembangan minat bakat, kepemimpinan, pengabdian 

masyarakat, kerohanian, dan kewirausahaan. 

c. Seluruh kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh organisasi intra dan ekstra 

kurikuler di kampus STT-PLN harus mendapatkan pengesahan dari Ketua. 

d. Badan Eksekutif Mahasiswa harus menjadi induk organisasi kemahasiswaan yang ada 

di lingkungan STT-PLN. 

e. Setiap organisasi kemahasiswaan harus memiliki Anggaran Dasar, Anggaran Rumah 

Tangga, dan Program Kerja yang disahkan oleh Ketua 

f. STT-PLN harus dapat menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi kegiatan 

mahasiswa, minat bakat baik seni maupun olah raga 

g. Setiap kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan daya 

dukung dana kemahasiswaan yang ada. 

 

  Strategi 

 

a. Mendorong mahasiswa mengikut sertakan semua mahasiswa untuk terlibat aktif 
dalam kegiatan intra dan ektra kurikulum di kampus. 

b. Mendorong mahasiswa mengikuti kegiatan lomba di dalam dan diluar kampus 
 

  Indikator 

 

a. Adanya dokumentasi rekam jejak kegiatan kemahasiswaan 
b. Adanya kegiatan himpunan jurusan, BEM dan lembaga kemahasiswaan lainnya 
c. Adanya dokumentasi penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga dan seni baik tingkat 

nasional maupun internasional 
 

 Dokumen Terkait 

 

a. Buku panduan pembimbingan akademik mahasiswa 
b. Buku pedoman dan petunjuk teknis 
c. Prosedur pelaksanaan kegiatan mahasiswa 
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3.11.5 Standar Bimbingan dan Konseling 

 

Kode Standar Mutu : SM-STT-11-05 

 

Rasionale 

 

Dalam rangka mewujudkan tujuan STT-PLN, khususnya membentuk mahasiswa yang 

memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang mencukupi dan memadai di masing-masing 

disiplin ilmu serta menyiapkannya menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan akademik dan/atau profesional, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan 

bimbingan dan konseling kepada mahasiswa yaitu pembimbingan seluruh kegiatan 

mahasiswa sebagai peserta didik selama dalam proses pendidikan 

 

Bimbingan dan Konseling kepada mahasiswa pada dasarnya merupakan pembimbingan 

pembelajaran agar potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dapat membentuk kompetensi 

yang berguna dalam kehidupannya. Pembimbingan kepada mahasiswa meliputi kegiatan 

yang bersifat kurikuler maupun yang bersifat ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler. Kegiatan 

yang bersifat kurikuler bertujuan untuk memenuhi standar kurikulum bidang keilmuan 

yang didukung oleh kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler, sehingga tujuan 

pendidikan nasional yang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang tentang 

Sistem Pendidikan Nasional dapat tercapai. 

 

Untuk  meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas  bimbingan dan konseling mahasiswa, perlu  

disusun  suatu  standar  mutu yang  menjadi  tolok ukur  dalam pelaksanaan dan evaluasi 

penjaminan mutu bimbingan dan konseling kepada mahasiswa. 

 

  Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar 

 

a. Waket III Bidang Kemahasiswaan 

b. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (KBAAK) 

c. BKKM 

d. Ketua Jurusan Program S1 dan DIII 

e. Dosen PA 

f. Konselor 

g. Mahasiswa 
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  Definisi Istilah 

 

a. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi 

tertentu 

b. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri 

melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan 

tertentu. 

c. Pembimbing akademik adalah suatau kegiatan yang dilakukan oleh dosen dengan 

mahasiswa dalam rangka penyelesaian 

d. Dosen pembimbing akademik adalah dosen tetap yang ditugaskan khusus oleh Ketua 

untuk menjadi dosen pembimbing mahasiswa dalam menyelesaikan studinya di STT 

PLN 

e. Bimbingan dan konseling (BK) adalah proses pemberian bantuan secara sistematis dan 

intensif yang dilakukan oleh dosen/konselor yang bertugas khusus itu kepada 

mahasiswa dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, dan ketrampilan belajar 

(learning skill) demi karir  masa depannya, yang dilakukan oleh tim yang bertugas 

khusus untuk itu 

 

  Pernyataan Isi Standar 

 

a. STT-PLN harus mempunyai program bimbingan dan konseling yang dapat melayani 

seluruh mahasiswa. 

b. STT-PLN harus memiliki tenaga konselor profesional dalam rangka memberikan 

pelayanan konseling kepada mahasiswa yang membutuhkan. 

c. Pelayanan bantuan pemecahan masalah, baik yang bersifat akademik maupun non 

akademik melalui konseling / konsultasi.  

d. Pemberian informasi kepada mahasiswa tentang berbagai hal yang berguna bagi 

pengembangan pribadi, sosial, studi dan karir mahasiswa.  

e. Pemberian pelatihan-pelatihan kecil kepada mahasiswa secara berkelompok (10-15 

orang) untuk pengembangan pribadi, sosial, studi dan karirnya, dengan tema-tema 

seperti tips sukses studi, pengembangan kepribadian yang menyenangkan, bagaimana 

meningkatkan kecerdasan emosional, dsb  

f. Pemberian layanan rujukan kepada dosen wali untuk mahasiswa dengan 

permasalahan akademis, dan layanan rujukan lainnya. 

g. Menyediakan alat-alat tes psikologis seperti tes kepribadian, tes watak, tes minat dan 

potensi, tes gaya belajar, dan lainnya sebagai alat bantu dan penunjang proses belajar 

mahasiswa.  
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Strategi 

 

a. STT-PLN membentuk unit khusus untuk menangani masalah konseling mahasiswa 

b. Mengaktifkan dosen PA sebagai dosen konselor 

c. Membekali dosen dengan buku panduan pembimbingan akademis 

d. Setiap dosen mengikuti pelatihan proses pembimbingan akademik dan non akademik 

e. Mewajibkan setiap dosen menyediakan waktu kegiatan pembimbingan akademis 

minimal 2 jam per minggu 

f. Mewajibkan setiap dosen PA meningkatkan komuniksi dengan mahasiswa yang di 

bimbing menggunakan teknologi informasi 

 

 Indikator 

 

a. Adanya dokumentasi rekam jejak proses pembimbingan akademik 

b. Adanya dokumentasi rekam jejak kegiatan pembimbingan dan konseling 

c. Lama studi mahasiswa kurang dari 5,5 tahun minimal 30 % 

d. Prosentase jumlah mahasiswa yang DO kurang dari 5 % per angkatan 

 

 Dokumen Terkait 

 

a. Standar kualifikasi lulusan 

b. Standar pembimbingan akademik 

c. Buku panduan pembimbingan akademik mahasiswa 

d. Prosedur pembimbingan akademik 

e. Buku Pedoman Bimbingan dan Konseling. 
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3.12. STANDAR SUASANA AKADEMIK 

 

Kode Standar Mutu : SM-STT-12-01 

 

Rasionale 

 
 

Proses Pendidikan Tinggi (PT) adalah sebuah proses transformasi-produktif yang intinya 

untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkualitas dan mampu memenuhi 

kepuasan dari mereka (user) yang akan memanfaatkannya sebagai sumber daya produksi 

aktif di industri ataupun lapangan kerja yang lain. Proses transformasi ini memerlukan 

berbagai macam prasyarat agar mampu menghasilkan luaran akhir (finished goods 

output) yang berkualitas dan mampu menjamin tercapainya standar kinerja yang 

ditetapkan. Suasana akademik, seperti halnya komponen-komponen masukan dan proses 

lainnya, merupakan salah satu komponen yang akan memberi pengaruh signifikan di 

dalam menghasilkan kualitas keluaran (lulusan, dll). Suasana akademik merupakan 

komponen evaluasi diri yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, 

berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjamin mutu. 

 

Suasana akademik memang bukan sebuah komponen fisik yang memiliki dimensi yang 

bisa diukur dengan suatu  tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik yang 

berkualitas akan mampu dikenali dan dirasakan. Identifikasi serta daya upaya  untuk  

melakukan perubahan dan perbaikan dari komponen pendukung terbentuknya suasana 

akademik yang kondusif akan menghasilkan proses pembelajaran (transformasi-

produktif) yang berkualitas Suasana akademik atau sering juga disebut   sebagai academic 

atmosphere merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses 

pembelajaran di Perguruan Tinggi (PT) berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya. 

Suasana  akademik  menciptakan  iklim  yang  kondusif  bagi kegiatan  akademik,  interaksi 

antara  dosen  dan  mahasiswa, antara sesama  mahasiswa,  maupun  antara  sesama  

dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran  

 

Untuk  meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas  suasana akademik, oleh karena itu perlu  

disusun standar mutu suasana akademik. Standar mutu ini dimaksudkan sebagai suatu  

tolok ukur dan kriteria yang dapat digunakan sebagai pedoman dasar untuk 

mengembangkan standar kuantitas dan kualitas suasana akademik. Suasana akademik 

yang konduksif akan mendorong dan menciptakan suasana proses pembelajaran yang 

kondusif yang sangat membantu tercapainya visi dan misi STT-PLN.  
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  Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar 

 

a. Waket I  
b. Waket III-IV  
c. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (KBAAK) 
d. BKKM 
e. Ketua Jurusan Program S1 dan DIII 
f. Dosen 
g. Mahasiswa 
 

  Definisi Istilah 

 

a. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi 
tertentu 

b. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri 
melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan 
tertentu. 

c. Suasana Akademik adalah kondisi yang dapat menumbuh kembangkan  semangat 
peningkatan mutu akademik, interaksi di antara dosen dan mahasiswa, kuantitas dan 
kualitas kegiatan akademik, mendorong pengembangan profesionalisme, kebebasan 
akademik, kebebasan mimbar akademik serta penghormatan kepada kebenaran dan 
semangat belajar yang tidak kunjung padam 

 

  Pernyataan Isi Standar 

 

a. STT-PLN harus menyusun cetak biru pengembangan kebijakan suasana akademik 
yang kondusif yang disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika. 

b. STT-PLN harus menyediakan prasarana dan sarana penunjang untuk upaya 
perwujudan suasana akademik di lingkungan kampus. 

c. STT-PLN harus menciptakan iklim untuk menjamin terciptanya interaksi ilmiah secara 
produktif antara mahasiswa dengan dosen, dosen dengan dosen, dan mahasiswa 
dengan mahasiswa. 

d. STT-PLN harus memberikan dukungan dana dalam hal kegiatan yang mendukung 
terciptakan suasana akademik. 

e. STT-PLN harus memberikan akses untuk pelaksanaan pertemuan-pertemuan ilmiah 
baik yang bersifat regional maupun nasional. 

f. Setiap Program Studi harus melaksanakan Kuliah Umum (Studium Generale) 
sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu semester. 

g. Setiap kegiatan peringatan Dies Natalis dan Lustrum STT-PLN harus ada kegiatan 
ilmiah yang melibatkan sivitas akademika. 

h. STT PLN harus melaksanakan kegiatan pengembangan perilaku kecendiakiawan 
mahasiswa 
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  Strategi 

 

a. Membekali dosen penasehat akademik (PA) dengan pedoman pelaksanaan Bimbingan 
Akademik 

b. Membekali dosen dengan buku Kebijakan Akademik 
c. Membekali dosen dengan buku Standar Akademik 
d. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada dosen dalam rangka menjamin mutu suasana 

akademik 
e. Meningkatkan interaksi antara dosen-dosen, dosen dan mahasiswa dengan berbagai 

kegiatan di luar proses pembelajaran 
f. Meningkatkan kegiatan seminar nasional, simposium, penelitian dan pengabdian 

masyarakat yang melibatkan mahasiswa dan dosen lintas jurusan 
g. Meningkatkan kegiatan seminar ilmiah secara rutin di kampus 

 

  Indikator 

 

a. Adanya dokumentasi rekam jejak proses suasana akademik 
b. Adanya kegiatan penelitian dan PKM mahasiswa dan Dosen minimal 2 pertahun 

perprogram studi 
c. Adanya kegiatan seminar ilmiah/stadium general yang dilakukan oleh program studi 

minimal 1 persemester 
d. Adanya kegiatan studi ekskursi mahasiswa minimal 1 tahun sekali perprogram studi 
e. Adanya kegiatan ekstra dan intra kurikuler mahasiswa 
f. Adanya dokumentasi hasil kegiatan pengembangan perilaku mahasiswa 
g. Adanya kegiatan seminar ilmiah bulanan 
h. Minimal 1 kali dalam satu semester ada kegiatan penanggulangan kemiskinan 
i. Adanya dokumentasi kegiatan pelestarian lingkungan dan PKM mahasiswa 
j. Adanya dokumentasi kegiatan seminar ilmiah, simposium, lokakarya dan bedah buku 

yang dilaksanakan di STT PLN 
 

 Dokumen Terkait 

 

a. Buku rekam jejak mahasiswa 
b. Prosedur ujian sidang dan yudisium 
c. Buku pembimbingan akademik mahasiswa 
d. Laporan tahunan STT-PLN 
e. Laporan kegiatan kemahasiswaan 
f. Prosedur pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan 
g. Prosedur seminar ilmiah di kampus 
h. Prosedur pelaksanaan penelitian 
i. Prosedur pelaksanaan pelatihan/pelayanan/PKM 
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3.13. STANDAR SISTEM INFORMASI 

 

Kode Standar Mutu : SM-STT-13-01 

 

Rasionale 

 
Dalam rangka mewujudkan misi STT-PLN guna menghasilkan sarjana dan ahli madya yang 

memiliki daya saing di era globalisasi, dan untuk mewujudkan sasaran STT-PLN menjadi 

10 besar nasional perguruan tinggi berbasis teknologi dan enjinerring, sudah sewajarnya 

sistem informasi yang dimiliki dan dikembangkan juga mengikuti perkembangan iptek. 

Keunggulan sistem informasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari 

keunggulan mutu sarana dan prasarana. Kualitas pendanaan, prasarana dan sarana serta 

sistem informasi merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi yang 

merefleksikan kapasitas STT-PLN didalam memperoleh, merencanakan, mengelola, dan 

meningkatkan mutu perolehan sumber dana, prasarana dan sarana serta sistem informasi 

yang diperlukan guna mendukung kegiatan tridarma. Tingkat kelayakan dan kecukupan 

akan ketersediaan dana, prasarana dan sarana serta sistem informasi yang dapat diakses 

oleh pemangku kepentingan sekurang-kurangnya harus memenuhi standar kelayakan 

minimal.  

 
STT-PLN harus dapat menjamin bahwa setiap program studi memiliki jaminan akses dan 

pendayagunaan sistem manajemen dan teknologi informasi untuk mendukung 

pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik, kegiatan operasional, dan 

pengembangan program studi. Sistem manajemen informasi secara efektif dapat 

didayagunakan untuk mendukung proses pengumpulan data, analisis, penyimpanan, 

pengunduhan (retrieval), presentasi data dan informasi, dan komunikasi dengan pihak 

berkepentingan. Sistem informasi yang baik tentunya bertujuan untuk saling 

mengutungkan dalam rangka mengembangkan pendidikan di perguruan tinggi yang 

dikelola. Cakupan sistem informasi pun dapat bermacam-macam baik dalam bidang 

akademik, penelitian maupun dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. 

 

Kualitas sistem informasi yang unggulan akan memudahkan proses pembelajaran, dan 

pada akhirnya akan meningkatkan mutu lulusan STT-PLN. Sistem informasi yang baik dan 

bermutu memudahkan interaksi dan komunikasi antara STT-PLN dengan pemangku 

kepentingan internal dan eksternal. Untuk  meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas sistem 

informasi, perlu  disusun  suatu  standar mutu sistem informasi. Standar ini akan 

digunakan sebagai tolok ukur dan kriteria minimal untuk pemenuhan dan pengembangan 

sistem informasi di STT-PLN. 



135 

 

  Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar 

 

a. Ketua 

b. Para Wakil Ketua  

c. KBPSI 

d. KBAAK 

e. KBAKU 

f. Ketua Jurusan Program S1 dan Program DIII 

g. Dosen  

h. Mahasiswa 

 

  Definisi Istilah 

 

a. Sistem informasi adalah sekumpulan kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, 

infrastruktur,  dan  sumber  daya  manusia  terlatih  yang  diorganisir  untuk 

memfasilitasi  perencanaan,  pengendalian,  pengkoordinasian,  dan  pengambilan 

keputusan (Business Dictionary)  

b. e-Learning adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) secara sistematis dengan mengintegrasikan semua komponen 

pembelajaran, termasuk interaksi pembelajaran lintas ruang dan waktu, dengan 

kualitas yang terjamin. 

 

  Pernyataan Isi Standar 

 

a. STT-PLN harus memiliki unit kerja khusus yang menangani pengelolaan sistem 

informasi secara efektif dan up to date. 

b. STT-PLN harus mendukung penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak sistem 

informasi yang dibutuhkan dan mampu mendukung kelacaran penyelanggaraan 

seluruh kegiatan pendidikan. 

c. STT-PLN harus mengembangkan sumber daya manusia untuk menangani sistem 

informasi agar dapat berjalan baik. 

d. STT-PLN harus selalu menyediakan sistem informasi yang menyeluruh, terintegrasi, 

dan mutakhir berkaitan dengan administrasi akademik, keuangan, kepegawaian, 

keuangan, kemahasiswaan, dan prasarana sarana. 

e. STT-PLN harus memiliki website khusus yang dikelola secara profesional dan dapat 

diakses dengan mudah baik dari dalam maupun dari luar lingkungan STT-PLN. 

f. Kecepatan akses internet di lingkungan kampus STT-PLN minimal 20 kbps per 

mahasiswa 
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g. STT-PLN harus melakukan diseminasi sistem informasi yang dimiliki kepada seluruh 

sivitas akademika. 

h. Semua jenis pengelolaan data administrasi akademik, kemahasiswaan dan keuangan 

terhubung dengan jaringan internet 

i. STT PLN harus menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan e-learning, e-book, 

e-perpustakaan 

j. STT PLN harus membangun sistem informasi untuk meningkatkan komunikasi antar 

dosen dan mahasiswa sehingga tercipta suasana akademik yang kondusif 

 

  Strategi 

 

a. Membekali dosen dan mahasiswa dengan account kuliah sebagai akses internet 

b. Melakukan pelatihan sistem informasi kepada dosen dan mahasiswa  

c. Membangun infastruktur sistem informasi yang lengkap secara bertahap 

d. Mengintegrasikan seluruh kegiatan layanan akademik berbasisis teknologi informasi 

yang terhubung dengan jaringan internet 

 

  Indikator 

 

a. 90% software yang digunakan untuk kegiatan proses layanan akademik software 

berlisensi 

b. 80% semua sistem pengelolaan layanan dan pengelolaan administrasi terhubung 

dengan jaringan internet 

c. 90% semua kegiatan layanan akademik harus terhubung dengan jaringan internet 

d. 50% mahasiswa dapat mengakses internet melalui jaringan wifi 

e. 50% koleksi perpustakaan dapat diakses secara online 

f. 50% tugas-tugas yang diberikan oleh dosen diakses melalui jaringan internal 

g. 80% bahan kuliah dosen diakses melalui internet 

h. 20 % proses pembelajaran dengan metode e-learning 

 

 Dokumen Terkait 

 

a. Standar sarana dan prasarana 

b. Prosedur pengadaan sarana dan prasarana 

c. Buku Kebijakan Akademik 

d. Panduan Sistem Informasi Manajemen STT PLN 

e. Prosedur pelayanan akademik dan administrasi secara on-line 
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3.14.  STANDAR KERJASAMA 

 

Kode Standar Mutu : SM-STT-14-01 

 

Rasionale 

 

Keunggulan mutu penelitian, pelayanan dan/atau pengabdian kepada masyarakat, dan 

kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program 

studi. Sistem pengelolaan pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada 

masyarakat, dan kerjasama harus terintegrasi dengan penjaminan mutu STT-PLN untuk 

mendukung terwujudnya visi, terselenggaranya misi, tercapainya tujuan, dan 

keberhasilan strategi pencapaian sasaran. Agar mutu penyelenggaraan akademik yang 

dikelola oleh STT-PLN dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, dilaksanakan secara 

efektif dan efisien, STT-PLN harus memiliki akses yang luas terhadap penelitian, 

pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama, internal maupun eksternal.  

 

STT-PLN harus memiliki sistem pengelolaan kerja sama dengan pemangku kepentingan 

eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan 

program-program akademik.  Hasil kerja sama dikelola dengan baik untuk kepentingan 

akademik dan sebagai perwujudan akuntabilitas program studi sebagai lembaga nirlaba.  

STT-PLN seharusnya mampu merancang dan mendayagunakan program-program kerja 

sama yang melibatkan partisipasi aktif program studi dan memanfaatkan dan 

meningkatkan kepakaran dan mutu sumber daya program studi. Program studi harus  

berpartisipasi aktif dalam perencanaan, implementasi, dan pengembangan program dan 

kegiatan kerjasama oleh institusi dalam rangka memanfaatkan dan meningkatkan 

kepakaran dosen dan mahasiswa serta sumber daya lain yang dimiliki institusi secara 

saling menguntungkan dengan pemangku kepentingan, dalam melaksanakan tridarma 

perguruan tinggi.  

 
Kerjasama yang baik tentunya bertujuan untuk saling mengutungkan dalam rangka 

mengembangkan pendidikan di perguruan tinggi yang dikelola. Cakupan kerjasama pun 

dapat bermacam-macam baik kerjasama dalam bidang akademik, penelitian maupun 

dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Untuk  meningkatkan  kuantitas  dan  

kualitas  kerjasama, perlu  disusun standar  mutu kerjasama yang  menjadi  ukuran  dalam 

pelaksanaan dan penjaminan mutu  
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  Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar 

 

a. Wakil Ketua I 

b. Wakil Ketua IV 

c. Ketua Jurusan Program S1 dan Program DIII 

d. Ketua Lembaga Penelitian 

e. Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat 

f. Dosen  

g. Mahasiswa 

 

  Definisi Istilah 

 

a. Penelitian adalah kegiatan telaah taat kaidah yang bertujuan untuk menemukan 

kebenaran atau menyelesaikan masalah  dalam   ilmu pengetahuan, teknologi dan 

atau seni, juga merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, 

teoritik, konsep, metode, model dan informasi baru yang memperkaya ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni.  

b. Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilaksanakan 
sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan,  
dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau  
seni, dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan mutu 
kehidupan bangsa 

c. Kerjasama adalah gabungan dari kata kerja dan sama, yang berarti bekerja secara 

bersama-sama dalam mengerjakan sesuatu dan mencapai suatu tujuan. Kerjasama 

dibentuk karena adanya dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai 

suatu keinginan atau tujuan yang mereka ingin capai. 

 

  Pernyataan Isi Standar 

 

a. STT-PLN harus menjalin kerjasama dengan berbagai institusi terkait berdasarkan 

prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan. 

b. Kerjasama yang dilaksanakan harus bertujuan untuk meningkatkan kinerja, kualitas 

dan daya saing lulusan STT-PLN 

c. Kerjasama yang dilaksanakan harus dalam ruang lingkup pelaksanaan kegiatan 

pendidikan/pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, serta kegiatan pengembangan 

institusi lainnya. 

d. Kerjasama yang dilaksanakan harus berkontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan, 
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dan sasaran STT-PLN. 

e. Kerjasama yang dilaksanakan harus memiliki jangka waktu sekurang-kurangnya 1 

(satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan dan kesepakatan 

antara kedua belah pihak. 

f. Kerjasama dalam bidang akademik dengan berbagai lembaga atau badan dalam rangka 

harus dapat meningkatkan mutu pendidikan serta untuk memperluas jaringan 

kemitraan 

 

  Strategi 

 

a. Mendorong program studi/dosen membuat program penelitian bersama dengan 

program studi lain 

b. Meningkatkan kerjasama dengan mitra dan anak perusahaan PT PLN dalam 

pelaksanaan kuliah kerja magang 

c. Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi ternama baik PT di dalam negeri 

maupun PT luar negeri 

d. Melakukan program pertukaran mahasiswa dan dosen. 

e. Meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan/pengajaran dan penelitian bersama 

dengan dosen PT ternama 

f. Melaksanakan studi banding ke program studi mitra 

 

  Indikator 

 

a. Adanya dokumen MOU antara STT PLN dengan pihak lain berkenaan dengan kerja 

sama 

b. Adanya dokumentasi/kerjasama antara STT PLN dengan pihak lain yang relevan 

dengan Program Studi 

c. Adanya kegiatan penelitian antara dosen STT PLN dengan PT lain hasil kerjasama 

d. Terlaksananya kuliah yang dilakukan oleh dosen tamu 

 

 Dokumen Terkait 

 

a. Surat Perjanjian Kerjasama 

b. Prosedur pelaksanaan kerjasama 

c. Prosedur penelitian bersama 

d. Prosedur mendatangkan dosen tamu 

e. Prosedur kuliah umum oleh dosen tamu 
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BAB IV 

PENUTUP 

 
1. Standar Mutu ini harus diatati dan dilaksanakan oleh semua unsur pelaksana akdemik 

dan semua pemangku kepentingan internal dalam rangka mengarahkan penyusunan 

rencan dan pelaksanaan kegiatan layanan akademik dalam lingkungan STT-PLN 

2. Seluruh pemangku kepentingan internal yang tidak mengikuti dan atau melanggar 

Standar mutu ini, yang bersangkutan dapat dimintai keterangan dan atau 

pertanggunganjawabnnya di tingkat jurusan/program studi, tingkat unit kerja dan di 

tingkat STT-PLN.  
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